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Resumo: 
Meu objetivo neste texto é expor os principais argumentos de Boécio acerca do 
conceito de felicidade como este é discutido ao longo do livro III da obra De 
Consolatione Philosophiae. Minha exposição terá três momentos: primeiro, apresentarei 
os três critérios para a identificação do bem supremo. Segundo, discutirei um a um 
os considerados “falsos bens”, identificando as razões pelas quais não são capazes 
de promover a verdadeira felicidade. Por último, discuto aquilo que Boécio acredita 
ser a única coisa capaz de ser considerada a verdadeira felicidade, qual seja, Deus. 
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Abstract: 
My aim in this text is to expose the main arguments of Boethius on the concept of 
happiness as discussed throughout the book III of De Consolatione Philosophiae. My 
exposition will have three stages: First, I will present the three criteria for the 
identification of the highest good. Second, I will discuss one by one the considered 
“counterfeit goods”, identifying the reasons why they’re not able to promote true 
happiness. Finally, we discuss what Boethius believed to be the only object capable 
of being considered the true good, that is, God. 
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Introdução 

 

Quando olhamos atentamente para a história da filosofia, nos damos conta de 
que ela é constituída essencialmente por reinvenções constantes, ou seja, nada surge 
ex nihilo. O que isto significa? Cada texto é uma espécie de síntese de teses e 
antíteses anteriores que visa responder indagações deste período histórico, isto é, do 
período em que a obra é/foi escrita. Tendo isso em mente, podemos compreender 
com mais clareza o autor e a obra aqui estudados, já que se inserem claramente 
nessa descrição. 

A obra De Consolatione Philosophiae3 de Boécio4 foi um marco na história da 
filosofia, não apenas pelo seu sincretismo greco-romano, mas sobretudo pelo seu 
caráter poético-racional. Tendo sido escrita no séc. VI na prisão onde o autor 
aguardava pela sua morte, poderia-se pensar que pela falta de acesso a uma 
bibliografia suficiente, além da dificuldade em encontrar motivação para a escrita, tal 
obra estaria fadada ao esquecimento. Grande erro. Sua influência não só foi imensa, 
sendo a terceira obra mais lida no medievo, atrás somente da Bíblia e da Regra de 
São Bento, como persiste até hoje como um texto filosófico ímpar, representando 
perfeitamente os anseios de uma mente letrada que busca a redenção, ou melhor, a 
consolação, que por sua vez só pode ser encontrada na compreensão da verdadeira 
felicidade. 

Meu objetivo, portanto, é o seguinte: Farei uma reconstrução da argumentação 
de Boécio em torno da sua compreensão do conceito de felicidade a partir do Livro 
III5 da obra De Consolatione Philosophiae. Para tal, dividirei meu texto em três partes: 

                                                           
3 As citações em português desta obra serão feitas a partir de: Boécio, A. M. S. A consolação da filosofia. 
Prefácio de Marc Fumaroli, traduzido do latim por Willian Li. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Em nota de 
rodapé serão citadas as passagens do original latino a partir da edição latim-italiana seguinte: Boécio. La 
Consolazione della filosofia. Trad. Claucio Moreichini. Torino: UTET, 1994. 
 
4 Anitius Torquatus Severinus Boetius, conhecido pelos medievais como Noster Summus Philosophus, era 
membro da antiga família romanda dos Anísios. Nascido por volta de 475 d.c., estudou em Roma e ocupou 
altas magistraturas sob o reinado do ostrogodo Teodorico. Teve como grande projeto a tradução de todas as 
obras de Platão e Aristóteles, bem como de mostrar que, em essência, estes autores eram mais próximos do 
que se pensava. Morreu decapitado em 524 d.c. por conta de acusações de índole política. Como legado, 
trouxe ao medievo o método do comentário (lectio) pontual à textos canônicos, bem como a sistematização da 
divisão das ciências em trivium e quadrivium, - algo que se tornará de suma importância no período das grandes 
universidades.  
 
5 A obra divide-se em cinco livros. Sumariamente, podemos condensar os temas da seguinte forma, como 
proposto por Saranyana (2003: 115-116): “Livro I: Todas as coisas são regidas por Deus. O homem toma 
consciência da sua origem e do seu destino mediante um voltar-se a si próprio. A verdadeira felicidade não 
pode consistir nos bens aleatórios da fortuna, mas deve ser procurada na interioridade, no valor intelectual e 
moral da alma imortal. Livro II: O verdadeiro sábio não confia na fortuna nem nos seus bens fictícios; não 
põe nos bens exteriores a sua afeição, e percebe, ao possuí-los, que seu valor somente pode provir do sentido 
humano e moral com que os utilize. Livro III: Porém, não basta procurar a verdade e a virtude em si próprio: 
é preciso sair de si e pôr-se à procura da sua origem e do seu fim, que é Deus, o Bem universal e supremo. 
Livro IV: Trata de conciliar a bondade divina com a existência do mal no mundo. A desventura é útil aos 
homens. É importante compreender que Deus governa o mundo e que sua Providência leva em conta a 
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primeiro, deter-me-ei nas características formais do bem supremo, que servirão de 
base para a delimitação do conteúdo da felicidade. Segundo, me interessa discorrer 
sobre os ditos “falsos bens”, onde Boécio aplica essas características de forma 
dialética para determinar o que a felicidade não é. Por fim, excluídos os falsos bens, 
importa agora determinar qual bem está de acordo com as características formais 
expostas e se ele de fato existe. 

*** 

A questão central que norteia a Consolação é sem dúvida a compreensão do 
que é a felicidade. No entanto, esse problema parece residir numa simples dualidade: 
verdade e aparência. Não há várias felicidades, apenas uma, e devemos encontrá-la 
em meio à imensa gama de concepções díspares. Cabe salientar, de antemão, que na 
Consolação, diferentemente do que ocorre nos tratados de lógica e nos Opuscula – 
textos estritamente técnicos e de linguagem rigorosa – a escrita se dá de modo muito 
mais fluído, numa elegante prosa em meio a trechos com versos belamente 
constituídos. Entretanto, embora de uma leitura aparentemente menos exigente, a 
Consolação é de difícil interpretação, na medida em que não há uma precisão 
argumentativa aos mesmos moldes das outras obras do autor (Marenbon J., 2006: 
93).  

Dito isso, avancemos diretamente ao ponto que aqui nos interessa, a saber, 
sobre a indagação do que venha a ser o Bem supremo para Boécio. Qual é o 
caminho para a verdadeira felicidade? O que nos impede de descobrir este caminho?  

Nesse ponto a Filosofia é clara: 

 
“Mas já que declaras desejar ouvir-me mais, como ficarias impaciente se 
soubesses para onde estou te conduzindo! E para onde?, perguntei. Ela 
respondeu: Para a verdadeira felicidade, a felicidade que teu coração vê 
em sonhos, mas que não podes contemplar tal como ela é porque tua 
vista se desvia para as aparências” (III, 1, 4-5)6 

 

É claro para Boécio, assim como o era para Aristóteles, que todos os 
indivíduos tendem ao bem, e que isso é de todo modo axiomático. No entanto, dada 
a história de vida de Boécio, bem como o período histórico em que escreveu, surge 
a dúvida: Por que, em seu leito de morte, buscou consolar-se com a filosofia em vez 
de buscar diretamente o Soberano do Universo? 

                                                                                                                                                                          
liberdade humana. Distingue Providência do destino ou fado. Livro V: Formula o problema da presciência 
divina, que conhece a nossa liberdade e os nossos atos futuros no contexto da eternidade. Estabelece a 
existência do livre-arbítrio (liberdade) como consequência necessária da razão. Há graus de liberdade. Deus é 
justo ao premiar ou castigar. Não é vã a esperança em Deus, nem são inúteis as orações.” 
 
6 “Sed quod tu te audiendi cupidum dicis, quanto ardore flagares, si, quonam te ducere aggrediamur, 
agnosceres! Quonam? Inquam. – Ad veram, inquit, felicitatem, quam tuus quoque somniat animus, sed 
occupato ad imagines visu ipsam illam non potest intueri.” 
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Segundo Saranyana (2006: 114-115): 

 
“Uma tarefa de tal natureza exige que os caminhos que conduzem à 
sabedoria (divina) estejam bem sinalizados, algo que compete à filosofia. 
Por isso, e apesar da estranheza de tantas gerações medievais, pareceu-
lhe natural consolar-se com a filosofia enquanto esperava a morte e se 
escurecia no horizonte da esperança. Dissemos “estranheza” de seus 
seguidores medievais porque pareceria mais lógico que seu interlocutor, 
num momento tão delicado da sua vida, tivesse sido um anjo ou um 
santo, ou o próprio Cristo. Mas não foi assim: também aqui se mostra a 
forte marca aristotélica, presente em muitas partes do corpus boeciano, 
embora afetivamente se sentisse mais propenso a Platão” 

 

Mas voltemos ao nosso foco investigativo central.  

Em qualquer modelo eudaimonista aos moldes clássicos, a felicidade é tomada 
como o fim da vida humana, e esse fim, por sua vez, deve consistir na plena 
realização da natureza própria do homem. Então, cabe discorrermos sobre essa 
natureza se quisermos obter a resposta acerca do conteúdo da felicidade. Isso é o 
que normalmente se faz, não o que Boécio faz. Ele parte das características formais 
que um bem que se pretenda supremo deve possuir e usa isso para analisar as 
opiniões correntes. Ele chega ao mesmo resultado através de um ponto de partida 
ligeiramente diferente.  

Mas quais são então as características que o bem supremo deve possuir? 
Novamente, a resposta é dada pela Filosofia: 

 
“Ora, trata-se de um bem que, ao ser obtido, não deixa lugar para 
nenhum outro desejo. E é realmente o bem supremo, que contém em si 
mesmo todos os bens; se apenas um lhe faltasse, ele não poderia ser o 
bem supremo, pois fora dele haveria algo ainda a ser desejado. É claro, 
portanto, que a felicidade é um estado de perfeição, pelo fato de reunir 
em si mesma todos os bens” (III, 2, 2-3)7 

 

A partir desse trecho, destaco três características centrais do bem supremo, 
que estão, no entanto, estreitamente inter-relacionadas na delimitação de sua 
perfeição: 

(i) O bem supremo é autossuficiente – Ele torna a vida carente de nada; 

                                                           
7 “Id autem est bonum, quo quis adepto nihil ulterius desiderate queat. Quod quidem est omnium summum 
bonorum cinctaque intra se bona continens; cui si quid aforet, summum esse non posset, quoniam 
reliqueretur extrinsecus quod posset optari. Liquet igitur esse beatitudinem statum bonorum omnium 
congregatione perfectum” 
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(ii) O bem supremo é final – Ele encerra em si o desejo do agente, sendo, portanto, um 
fim em si mesmo e não um meio; 

(iii) O bem supremo é completo – Ele comporta em si mesmo todos os bens existentes, 
não carecendo de partes. 

É a partir dessas características que devemos analisar as diversas concepções 
divergentes de felicidade para ver até que ponto elas se sustentam.8  

Boécio, logo de início, elenca cinco objetos que normalmente são buscados 
pelos homens na crença de que são capazes de realizar a verdadeira felicidade. São 
eles: riqueza, honra, poder, glória e prazer. Os quatro primeiros podem ser 
chamados de bens exteriores, o último, de bem corporal. Hora são vistos como um 
meio para algo que os homens equivocadamente julgam tornar a vida perfeita, hora 
são meios uns para os outros e hora são vistos mesmo como fins. O ponto central, 
no entanto, é entender que Boécio pretende mostrar que esses objetos não 
preenchem os critérios expostos acima e, por isso, não podem ser considerados 
verdadeiros bens, nem quando são fins – pois não são finais, autossuficientes e 
completos – nem quando são meios, já que para ser um bem instrumental é preciso 
promover um verdadeiro bem, e isso não é feito. 

Passemos então a caracterizar especificamente a razão pela qual cada objeto 
elencado por Boécio não passa no teste para ser considerado o verdadeiro bem, 
tendo em mente que ele irá desconsiderar cada objeto-meio como sendo um bem 
pela incapacidade desses em promover aquilo a que se propõem. Para explicar 
melhor: Boécio vai mostrar que riqueza, poder, glória e etc., não são capazes de 
promover nem mesmo aquilo que seria a felicidade de acordo com a opinião dos 
homens, e que isso os torna falsos bens, tanto por não promoverem aquilo que se 
acredita ser a felicidade, quanto porque isso que se acredita ser a felicidade não o é de 
fato, já que não cumpre os critérios apresentados. 

*** 

                                                           
8 De um modo geral, todos os ditos “falsos bens” são considerados falsos porque ou remetem a um outro 
objeto de desejo – não sendo, portanto, finais – ou porque não englobam todos os bens – não sendo, 
portanto, autossuficientes e, consequentemente, finais e completos. Para não haver confusão, deixemos claro 
que há uma aparente tautologia aqui, isto é, a ideia de que autossuficiência e finalidade são características que 
justificam uma a outra. O que isso quer dizer? Se é final é porque é autossuficiente e se é autossuficiente é 
porque é final. Se é final, ou seja, encerra em si o desejo do agente, é porque todos os bens já foram 
alcançados, e por sua vez, se é autossuficiente, ou seja, já retém em si todos os bens, é porque o desejo do 
agente foi encerrado. Este não é o caso, porque “encerrar o desejo do agente” não é causa de “englobar todos 
os bens”, e sim o contrário. É somente quando se tem todos os bens é que o desejo do agente se encerra e 
temos o critério da finalidade. No entanto, este último serve para nos alertar sobre quando a autossuficiência é 
atingida, e por isso há a confusão. A finalidade surge primeiro em nossa consciência, embora não seja primeira 
em causa. 
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Começando pela riqueza, nos perguntamos: Por que Boécio não a considera 
um bem verdadeiro? Logo de início a Filosofia o indaga: 

 

“[...] Quando vivias no meio de todas aquelas riquezas, teu espírito acaso 
foi perturbado por alguma inquietação provinda de um mal que tivesses 
sofrido? Eu então respondi: Sim, não posso me lembrar de ter tido o 
espírito tão tranquilo para estar a todo momento isento de preocupações. 
Não seria por causa de algo que querias que estivesse presente ou por 
causa da presença de algo indesejável? Sim, é isso, respondi. E ela: Mas 
se te falta algo é porque o que tens não te basta em absoluto. Tens razão, 
disse eu. Reconheces então que não estavas satisfeito no meio daquele 
monte de riquezas? Não posso negar, respondi. Portanto, a riqueza não 
pode fazer com que um homem não tenha a necessidade de algo, que é o 
que ela promete”. (III, 3, 5-11)9 

 

Para Boécio, a riqueza falha em promover exatamente aquilo a que se propõe e 
que se acredita ser a felicidade, isto é, a independência. Por conseguinte, ela não 
pode ser considerada um bem, aqui entendido como um bem instrumental. Embora 
a independência, por sua vez, seja um bem na opinião dos homens, ela não é fim em 
si mesma nem garante a presença de todos os outros bens, não cumprindo os 
critérios expostos acima, sendo, por isso, um falso bem.10 

O exemplo dado pela Filosofia esclarece a impossibilidade da riqueza em 
promover a independência. Ele consiste no seguinte argumento: a riqueza não 
possui a propriedade de não ser roubada ou perdida. Isso conduz o agente a buscar 
ajuda externa para a proteção da mesma. Portanto, ela não possibilita a total 
independência (Cf. III, 3). Visto a riqueza possuir forte influência da fortuna, ela 
não pode promover a total independência do agente, que necessita constantemente 
de auxílio externo para assegurar aquilo que a riqueza, por si só, deveria fazer. 

                                                           
9 “[...] inter illas abundantissimas opes numquamme animum tuum concepta ex qualibet iniuria confundit 
anxietas? – Atqui, inquam, libero me fuisse animo, quin aliquid semper angerer, reminisci non queo. – nonne 
quia vel aberat quod abesse non velles, vel aderat quod adesse noluisses? – Ita est, inquam. – Illius igitur 
praesentiam, huius absentiam desiderabas? – Confiteor, inquam. – Eget bero, inquit, eo quod quisque 
desiderat? – Eget, inquam. – Qui vero eget aliquo, non est usquequaque sibi ipse sufficiens. – Minime, 
inquam. – Tu itaque hane insufficientiam plenus, inquit, opibus sustinebas? – Quidni? Inquam. – Opes igitur 
nihilo indigentem sufficientemque sibi facere nequent et hoc erat quod promittere videbantur.” 
 
10 Apesar de Boécio não aplicar, neste momento, enquanto discute os bem instrumentais, os critérios do bem 
supremo para mostrar a falsidade dos bens finais, isto é, os resultados ou fins a que os bens instrumentais se 
propõem, eu exponho tal aplicação porque a entendo como implícita. A verdade é que Boécio está tentando 
desqualificar o valor dos bens instrumentais dentro da própria esfera da opinião dos homens, já que está 
assumindo de antemão que os fins de cada objeto-meio são verdadeiros fins, como a independência seria para 
a riqueza. Tomando como pressuposto que a independência seja um verdadeiro bem (final), Boécio aponta as 
falhas dos próprios meios em conduzir o agente a esse fim. Faço isso, porque mais tarde irá se mostrar claro 
que cada fim individual não corresponde à verdadeira felicidade, porque essa é algo de perfeito e uno. Por 
isso é perfeitamente plausível assumir que Boécio desqualifica os bens finais tomando como critério as 
características formais do bem, embora ele não o faça explicitamente no texto. 
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E as honrarias e altos cargos, são capazes de promover a honra e a dignidade? 
A resposta será, obviamente, negativa. Para Boécio, os próprios títulos e cargos não 
possuem em si alguma propriedade de revestir de virtude e dignidade uma pessoa 
que os venha a possuir. Na verdade, se dá o contrário, porque é comum observar 
pessoas más e indignas ocupando os mais altos cargos. A honraria, por si só, não 
garante a dignidade de alguém, pois se assim fosse, não haveriam criminosos 
ocupando tais cargos, como já foi dito.  

A Filosofia se mostra contundente com relação a esse ponto: 

 
“Acaso as magistraturas possuem a propriedade de dotar de virtude as 
pessoas que as exercem e livrá-las dos seus defeitos? Ocorre o contrário! 
Longe de fazer desaparecer a corrupção, elas a põem à mostra; é o que 
explica nossa indignação ao vê-las cair nas mãos dos criminosos [...]”. 
(III, 4, 1-2)11 

 

Se isto não bastasse, Boécio ainda acrescenta que não só as honrarias não 
tornam o indivíduo digno – por não possuírem um valor intrínseco, isto é, um 
mérito em si mesmas – como também, por serem manifestadamente influenciadas 
pela opinião do povo, podem inclusive perder todo o seu valor facilmente. Aquele 
que dela se aproveita para angariar algum tipo de dignidade, está, na verdade, 
entregando seu valor nas mãos do povo. O indivíduo por detrás do cargo será 
totalmente relegado à opinião da população, e isso se comprova pelo fato de que as 
honrarias só possuem valor momentâneo, não significando nada em outros povos 
que não a reconhecem, nem mesmo no seu lugar de origem quando perdem seu 
significado (Cf III, 5).  

Já sobre o poder, Boécio irá tratá-lo de modo diferente. Argumenta não sobre 
a possibilidade da realeza e da familiaridade – bens instrumentais – alcançarem seu 
objetivo, qual seja, o de proporcionar poder, mas sim acerca da própria fragilidade 
do poder. Diferentemente dos outros parágrafos onde o autor procura desqualificar 
os bens instrumentais (falsos bens) apenas pela sua incapacidade de promover 
aquilo a que se propõem, aqui, Boécio vai desqualificar o próprio bem final, que é 
tido como a própria felicidade e, assim, derrubar automaticamente o valor do bem 
instrumental (realeza e familiaridade).  

                                                           
11 “Num vis ea est magistratibus, ut utentium mentibus virtutes inserant, vitia depellant? Atqui non fugare, 
sed inlustrate potius nequitiam solent. Quo fit, ut indigne mur eas saepe nequissimis hominibus contigisse 
[…]”. 
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Seu principal argumento centra-se no caráter instável do poder, diferente do 
que se pensa sobre a verdadeira felicidade, que deve ser não só final como também 
autossuficiente e completa, tornando a vida carente de nada e, portanto, estável.12 

 
“Ó raro poder que não consegue nem conservar-se a si mesmo! Pois, se 
o poder real proporciona a felicidade, não é necessário admitir que, assim 
que ele diminui, a felicidade também diminui e o infortúnio começa? 
Com efeito, seja qual for a extensão de um império sobre a Terra, ainda 
resta obrigatoriamente um grande número de povos que escapam ao 
domínio desse rei. De outro lado, onde acaba o poder que o torna 
soberano feliz começa a impotência que o torna infeliz; assim, os reis 
conhecem mais tristezas que alegrias”. (III. 5, 2-5)13 

 

Se o poder é a felicidade, como garantir que ela seja estável por 
autossuficiência, se o poder por si mesmo é algo limitado e instável, já que depende 
de sua própria extensão e esta, por sua vez, é limitada? Onde o poder não alcança, 
há infelicidade e infortúnio, e visto que o poder não alcança muitos lugares ou 
povos, então há muita infelicidade e infortúnio, assim como esses podem ocorrer 
também caso o poder diminua. Além disso, o poder procede mais de quem o atribui 
do que daquele que o possui, como é o caso dos reis, que não podiam levar uma 
vida isenta de medo e de preocupações, pois seu poder poderia perder a força a 
qualquer momento. Não parece o poder, portanto, algo estável e que garanta a 
felicidade permanente e autossuficiente.  

Semelhante ao que ocorre com o poder, a glória, e seu fim, a celebridade, não 
garantem uma vida feliz entendida como autossuficiente. Neste caso, Boécio se 
detém novamente em desqualificar a celebridade, isto é, a finalidade da glória 
recebida, mostrando que ela é dependente de quem a oferece, seja quando provém 
do povo comum, seja por hereditariedade.  

                                                           
12 Aqui, creio que é o único momento onde vemos Boécio demonstrando a falsidade de um bem não pela sua 
impossibilidade de promover aquilo que promete como bem final (felicidade), mas sim pela própria fraqueza 
do que se acredita ser esse bem final. Nesse sentido, o bem instrumental, nesse caso a realeza ou 
familiaridade, perde seu valor, porque para tê-lo precisaria aproximar de algo que possui valor intrínseco, 
nesse caso o poder. Como é demonstrado que o poder não está de acordo com as características esperadas 
pelo bem supremo, então ele é desqualificado e, por conseguinte, também o é a atividade-meio (bem 
instrumental). Embora Boécio não fale explicitamente em autossuficiência, finalidade ou completude, ele o 
faz derivativamente ao falar em instabilidade, que é uma consequência da falta de autossuficiência. Como já 
afirmei, acredito que ele use tais critérios todo o tempo, mesmo que não explicitamente no texto, já que 
prefere desconstruir o valor das atividades-meio (falsos bens) dentro da própria esfera da crença comum, isto 
é, desqualificando-os mesmo como meio para atingir os fins que prometem.  
 
13 “O praeclara potentia, quae ne ad conservationem quidem sui satis efficax invenitur! Quodsi haec 
regnorum potestas beatitudinis auctor est, nonne, si qua parte defuerit, felicitatem minuat, miseriam importet? 
Sed quamvis late humana tendatur imperia, plures necesse est gentes relinqui, quibus regum quisque non 
imperet. Qua vero parte beatos faciens desinit potestas, hac impotentia subintrat, quae miseros facit; hoc 
igitur modo maiorem regibus inesse necesse est miseriae portionem.” 
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“O que é afinal a nobreza se não uma distinção que tem por origem as 
belas ações feitas pelos ancestrais? E, se a celebridade se adquire pelos 
elogios dos outros, então é forçoso reconhecer que os que elogiam é que 
são célebres. Consequentemente, se a celebridade não é aquisição 
própria, não é a de um outro que tornará alguém célebre. E, se há algo 
de bom na nobreza hereditária, a meu ver isso se resume ao fato de os 
herdeiros poderem ser dignos dos méritos de seus ancestrais”. (III. 6, 7-
9)14 

 

Neste sentido, quem é verdadeiramente célebre não é aquele que recebe as 
glórias, mas quem as dá, isto é, aqueles que têm o poder de ofertá-las e, por isso, 
também de retirá-las. Indo na mesma linha, na hereditariedade quem possui a glória 
não é aquele que a recebe, mas os membros anteriores da família. Além do mais, 
supondo que alguém se tornasse realmente digno da celebridade que possui, de que 
isso importaria, já que a consciência poderia por si mesma oferecer o deleite 
necessário? Portanto, a celebridade também é uma coisa instável, que procede de 
outros indivíduos, não de si mesma, além de ser desnecessária mesmo no caso de 
quem a possui por mérito, não proporcionando a vida carente de nada que 
buscamos. 

Por último, Boécio discute brevemente acerca dos prazeres sensuais. Podem 
eles, como bens instrumentais, promover a felicidade? Boécio responde tal pergunta 
inicialmente a partir de um contra-exemplo: 

 
“E, se os prazeres podem conduzir à felicidade, por que então não 
afirmaríamos que também os animais conhecem a felicidade, uma vez 
que todos os seus esforços tendem à satisfação de uma necessidade 
física?” (III, 7, 4)15 

 

Por que não afirmamos que os animais também são felizes? Se o prazer 
sensual pudesse promover a felicidade, essa seria uma conclusão necessária. No 
entanto, não a afirmamos, porque segundo o que Boécio está implicitamente 
demonstrando, o prazer não é a causa da felicidade, nem o contentamento e a 
satisfação, que são seus fins, também o são, pelo mesmo argumento já exposto. 
Além disso, muitas vezes o prazer não promove nem mesmo a satisfação, pois é 
constatado que a tristeza acompanha seguidamente o uso desenfreado das paixões. 

                                                           
14 “Iam vero quam sit inane, quam futtile nobolitatis nomen, quis non videat? Quae si ad claritudinem 
refertur, aliena est; videtur namque esse nobilitas quaedam de meritir veniens laus parentum. Quodsi 
claritudinem praedicatio facit, illi sint clari necesse est, qui praedicantur; quare splendidum te, si tuam non 
habes, aliena claritudo non efficit. Quodsi quid est in nobilitate bonum, id esse arbitror solum, ut imposita 
nobilibus necessitudo videatur, ne a maiorum virtute degeneret.” 
 
15 “Quae, si beatos explicare possunt, nihil causae est, quin pecudes quoque beatae esse dicantur, quarum 
omnis ad explendam corporalem lacunam festinat intentio.” 
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Nem mesmo o prazer de possuir e cuidar da própria família pode garantir que a 
satisfação seja alcançada, pois os filhos podem muitas vezes desonrar os pais (Cf. 
III, 7).  

Até aqui, percebemos que nenhum dos bens instrumentais discutidos por 
Boécio pode promover aquilo que promete, a saber, a felicidade como 
compreendida pelos homens. Não só estes meios são falsos bens porque não são 
capazes de promover aquilo que prometem, como também aquilo que prometem 
não é a verdadeira felicidade, já que não englobam em si todos os bens, isto é, não 
tornam a vida autossuficiente e completa: 

 
“De tudo o que foi dito pode-se concluir como fato essencial que os 
atrativos incapazes de garantir os bens que prometem e que não reúnem 
em si a totalidade dos bens existentes não são caminhos que levam à 
felicidade, e portanto não são suficientes para levar o homem à 
verdadeira felicidade”. (III, 8, 12)16 

 

Sangalli (2014: 80), por sua vez, sintetiza perfeitamente o teor da dialética 
negativa de Boécio: 

“Em resumo, esses bens aparentes estão mesclados de males, trazendo à 
tona, ao buscá-los, mesmo na união perfeita de todos os bens e como 
ideal e caminho da felicidade prometida, o lado negativo que acompanha 
cada uma dessas soluções externas à alma. O homem encontra-se 
prostrado demais sobre as seduções das coisas sensíveis, as quais são 
efêmeras, fugazes, impossibilitando-o de tornar-se feliz”. 

 

*** 

Nesta última parte, tentaremos elucidar o que venha a ser a verdadeira 
felicidade e onde encontrá-la.  

Segundo Boécio, a causa da falsa felicidade, como viu-se, reside na tentativa 
de, a partir de coisas terrenas, como riquezas, poderes, honrarias ou prazeres, tentar 
abarcar certos bens que não conseguem, por si mesmos, proporcionar uma 
completude e perfeição, isto é, não conseguem englobar todos os bens. Esses meios 
terrenos apenas conseguem proporcionar um bem de cada vez, conduzindo o 
homem a não se importar em buscar os demais, ou mesmo impossibilitando o 
homem de alcançá-los em sua totalidade. O rico, por exemplo, preocupa-se tanto 
em manter sua riqueza segura que evita os prazeres que podem lhe comprometer o 
juízo, negando também o poder e preferindo ficar no anonimato, em sua própria 
penúria. O mesmo se sucede com todos os outros meios terrenos, que não são 

                                                           
16 “Ex quibus omnibus illud redigere in summam licet, quod haec, quae nec praestare, quae pollicentur, bona 
possunt nec omnium bonorum congregatione perfecta sunt, ea nec ad beatitudinem quasi quidam calles 
ferunt nec beatos ipsa perficiunt.” 
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capazes de fornecer a capacidade de englobar todos os bens ao mesmo tempo, mas 
apenas um de cada vez. Em suma, “O resultado alcançado nesse diálogo da 
Filosofia com Boécio foi o de compreender qual é a verdadeira felicidade e quais são 
as falsas aparências, apontando onde essa condição de ser feliz pode ser encontrada, 
isto é, na morada do Bem Supremo” (Sangalli I.J. 2014: 81) 

Mas o que é então a verdadeira felicidade? Bom, se o erro dos meios terrenos 
reside em não possibilitar ao homem a realização de todos os bens ao mesmo 
tempo, e se o desejo de possuí-los por completo é maior que tudo, então a 
verdadeira felicidade não deve ser este ou aquele bem, mas todos eles ao mesmo 
tempo, para que o desejo cesse e a autossuficiência seja adquirida. A felicidade é, 
então, uma unidade, ou seja, um conjunto de bens que os homens, com seus meios 
terrenos, insistem em separar. O erro reside justamente em, através da riqueza, 
honra ou glória, tentar separar o que não pode ser separado, em tornar imperfeito o 
que é perfeito e completo (Cf. III, 9). 

Com efeito, o raciocínio nos conduz à seguinte afirmação: 

 
“[...] A independência, o poder, a celebridade, a consideração social e a 
alegria certamente têm nomes diferentes, mas são iguais em tudo quanto 
à sua substância. [...] Portanto, aquilo que é por natureza uno e simples é 
dividido pela ignorância dos homens, e, ao esforçarem-se por obter uma 
parte de um todo que não comporta partes, não obtém nem a parte 
almejada, visto que ela não existe, nem a totalidade, que sonham obter”. 
(III, 9, 15-16)17 

 

A felicidade é um conjunto de bens, ela é todos18 os bens que os meios 
terrenos almejam. Só que os meios terrenos tentam alcançá-los um de cada vez, 
separando-os e tomando-os individualmente. Porém, eles são um, todos possuem a 
mesma substância, ou seja, tudo que o homem acredita ser diferente é a mesma coisa em 
essência. A autossuficiência, a finalidade e a completude só ocorrem quando há a 
presença de todos os bens, por isso os bens terrenos não são de fato bens, porque 
não possibilitam o alcance de todos os bens ao mesmo tempo. Em suma, a 
felicidade não é cada bem tomado isoladamente, ela é todos os bens ao mesmo 
tempo, sendo por essa razão que os bens instrumentais terrenos são falsos, pois não 
são capazes de promover todos os bens ao mesmo tempo. Por tomarem a felicidade 
de modo equivocado, os homens também classificam erroneamente os bens 
terrenos como bens verdadeiros. 

                                                           
17 “[...] Sufficientiae, potentiae, claritudinis, reverentiae, iucunditatis nomina quidem esse diversa, nullo modo 
vero discrepare substantiam. [...] Hog igitur, quod est unum simplexque natura, pravitas humana dispertit et, 
dum rei, quae partibus caret, partem conatur adipsci, nec portionem, quae nulla est, nec ipsam, quam minime 
affectat, assequitur.” 
 
18 Quando uso o termo “todos”, quero me referir não ao verdadeiro bem, que é uno em essência, mas àquilo 
que os homens crêem ser a verdadeira felicidade, a saber, vários objetos tomados separadamente. 
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Mas se a felicidade é isso, esse uno que comporta em si todos os bens ao 
mesmo tempo, e não cada parte tomada separadamente, então onde ela está? Que 
objeto é uno ao ponto de possuir todos os bens ao mesmo tempo, estando de 
acordo com os critérios da autossuficiência, finalidade e completude? Este objeto 
existe? Se sim, como pode ser alcançado? 

Sobre a existência de tal objeto, Boécio não reluta em usar o argumento da 
perfeição. Em que ele consiste? Segundo o autor, se o bem terreno é imperfeito, 
como já claramente vimos, sua imperfeição só tem sentido de ser afirmada caso haja 
algo de perfeito para servir de comparação. O imperfeito só pode existir se houver o 
perfeito. 

Em outras palavras, de acordo com Gilson (1995: 167): 

 
“Para estabelecer sua existência [bem perfeito], Boécio se apoia no 
princípio de que o imperfeito não pode ser senão uma diminuição do 
perfeito; a existência do imperfeito, numa ordem qualquer, pressupõe, 
pois, a do perfeito. Ora, a existência de seres imperfeitos é manifesta; 
não se pode, portanto, duvidar da existência de um ser perfeito, isto é, de 
um bem fonte e princípio de todos os outros bens”. 

 

Para uma melhor compreensão do argumento podemos, como faz Marenbon 
(2003: 108), dividí-lo da seguinte maneira: 

(1) Uma felicidade imperfeita que provém de bens frágeis existe; 

(2) Se uma coisa imperfeita de dado tipo existe, então também deve existir algo 
de perfeito neste tipo; 

(3) A felicidade perfeita existe. 

Portanto, o bem perfeito existe (Cf. III, 10). Mas a questão mais importante 
ainda persiste: o que é o bem perfeito?  

 
“Todos os homens concordam em afirmar que Deus, princípio de todas 
as coisas, é bom. E, como não podemos conceber nada melhor do que 
Deus, quem poderia duvidar de que aquilo que é melhor que todo o 
resto seja bom? Portanto, nossos raciocínios mostram que Deus é bom a 
tal ponto que está fora de dúvida que o bem perfeito também está 
presente nele”. (III, 10, 7-8)19 

E segue: 

                                                           
19 “Deum, rerum omnium principem, bonum esse communis humanorum conceptio probat animorum; nam 
cum nihil deo melius excogitari queat, id, quo melius nihil est, bonum esse quis dubitet? Itavero bonum esse 
deum ratio demonstrat, ut perfectum quoque in eo bonum esse convincat.” 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


69 
Braga, Bruno B. & Vasconcellos, Manoel C. 

A Felicidade no De Consolatione Philosophiae de Boécio 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 57-71. ISSN: 2014-7430 

“Eis porque, para evitar o raciocínio infinitamente, é preciso admitir que 
o Deus soberano contém o perfeito e soberano bem. Mas nós tínhamos 
estabelecido que o bem perfeito é a verdadeira felicidade, portanto a 
verdadeira felicidade reside necessariamente no deus soberano”. (III, 10, 
10)20 

 

O bem perfeito existe, como vimos acima. Deus, como Boécio nos apresenta, 
é o criador do mundo, sendo a substância primeira. Se Deus é a substância primeira, 
ele é o criador da perfeição no mundo, ou seja, tudo aquilo que é perfeito, o é por 
causa de Deus. Se Deus é bom, e é o que há de melhor no mundo, por ser primeiro 
e perfeito, então devemos concluir que ele é o bem perfeito. Também já admitiu-se 
que a felicidade deve ser o bem perfeito, em contrapartida aos bens imperfeitos 
terrenos. Portanto, se a felicidade é o bem perfeito e Deus é o bem perfeito, então 
Deus é a felicidade.  

Como Marenbon (2003: 107-108) reconhece, Boécio precisa identificar a 
necessidade da existência do Bem supremo com Deus. Ele o faz apelando para a 
noção de prioridade causal, onde a causa sempre é mais perfeita que o efeito, na 
medida em que contém em si mesma tudo aquilo que é uma possibilidade para esse 
efeito. Se Deus é a causa primeira, isto é, o ponto de partida causal de tudo o que 
existe, então Deus é o ser mais perfeito. Ora, mas não podemos dizer que ele é 
perfeito ou Bom como se ele possuísse estas qualidades derivando-as de outra fonte. 
Portanto, Deus é perfeição e é o Bem; Deus tem de ser o Bem supremo e a felicidade. 
Deus é uma única substância, ele é uno e encerra em si todos21 os bens humanos. 
Todo ser busca a unidade, e esta é entendida como a conservação do corpo e da 
alma. A felicidade, então, só pode ser alcançada pela comunhão com Deus, pela 
participação na essência divina, já que por ser una, ela não cede suas partes nem 
proporciona a felicidade como algo extrínseco.  

Respondendo o que nos falta, a saber, o meio pelo qual alcançamos tal bem, 
dizemos o seguinte: a felicidade é Deus uno e perfeito, e todo ser que deseja ser feliz 
em sentido pleno e completo deve procurar ao máximo participar da essência 
divina, ou seja, todo ser deve dar vazão à sua essência de auto-conservação, porque 
essa lhe conduz necessariamente ao uno. O uno é o princípio supremo e ordenador 
de todas as coisas, pois tudo tende ao bem, e o bem é o uno. O uno é aquilo que 
todos os seres procuram necessariamente, através do princípio da auto-conservação, 
pois conservar-se é permanecer-se uno, não só no âmbito do corpo (manter-se 

                                                           
20 “Quare ne in infinitum ratio prodeat, confitendum est summum deum summi perfectique boni esse 
plenissimum; sed perfectum bonum veram esse beatitudinem constituimus: veram igitur beatitudinem in 
summo deo sitam esse necesse est.” 
 
21 Novamente, para deixar bem claro, por “todos”, entendo aqui nada mais que os diferentes “nomes” dados 
pelos homens ao objeto de felicidade. O Bem Supermo é apenas um, qual seja, Deus. O erro dos homens está 
em crer que a felicidade é algo de plural, separando o que não pode ser separado. Portanto, quando digo 
“todos”, não quero dizer que Deus, enquanto felicidade, é algo de plural, mas apenas refiro-me à distinção 
humana equivocada do verdadeiro bem, que é, em essência, uno. 
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intacto), mas também no da alma (comunhão com todos os seres e com o Deus 
uno). 

 

Considerações Finais 

 

Por fim, gostaríamos apenas de fazer algumas breves considerações do que foi 
abordado até aqui, a caráter de síntese e compreensão unificada dos argumentos 
expostos por Boécio. 

Primeiramente, vimos as três características formais determinadas por Boécio 
para identificarmos o bem supremo, quais sejam, a autossuficiência, a finalidade e a 
completude. Através deles, compreendemos que os bens que normalmente são 
buscados pelos meios terrenos não podem ser considerados a verdadeira felicidade 
e, por isso, também os próprios meios (bens instrumentais), são falsos bens. Boécio 
determina a falsidade destes bens tanto pela incapacidade deles em promover aquilo 
que prometem, quanto pela falsidade dos próprios bens a que se reportam. O erro 
dos homens, segundo o autor, consiste especificamente em buscar a felicidade não 
no todo, mas em elementos que, separados, não são capazes de suprir os critérios 
expostos acima. Por isso a verdadeira felicidade não está nos bens terrenos, ao 
menos não quando os tomamos individualmente, que é o que os meios humanos 
possibilitam. A verdadeira felicidade é a correta posse de todos os bens ao mesmo 
tempo, quando compreendemos que todos eles possuem a mesma substância e que 
estão, na verdade, presentes na substância divina, ou seja, em Deus. Deus é, 
portanto, o Bem perfeito e a Felicidade plena, é o uno a que todos os seres tendem 
graças ao princípio de conservação, que projeta todos os seres a preservarem sua 
própria natureza. Isso significa participar da essência divina, pois ela é o uno, e o 
uno é o propósito da conservação. 
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