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RESUMO 

 
 
 
 
 
Esta dissertação tem por objetivo tratar dos obstáculos à vida feliz conforme 

apresentado no diálogo A vida feliz (De Beata Vita) do filósofo Agostinho de Hipona. 

(13 de novembro de  354 – 28 de Agosto de 430). 

Primeiramente são apresentados elementos fundamentais da vida e da formação de 

Agostinho, especialmente sua concepção do homem enquanto ser criado por Deus, que 

se afasta dele, mas que, para sua realização, deve voltar a ele. Entretanto, essa volta, 

apresentada metaforicamente por Agostinho como uma navegação, possui desafios a ser 

enfrentados, obstáculos a serem transpostos por causa do mal na vida humana. Em A 

Vida Feliz destacam-se a alimentação inadequada para a alma, desejar de modo 

impróprio, viver sujeitos a receios, ceticismo (representado pelos acadêmicos), as 

impurezas da alma, a distância da alma de Deus e o orgulho. 

 

 

Palavras-chave: Felicidade, antropologia agostiniana, problema do mal. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This dissertation aims to study obstacles to happy life as presented in the dialogue On 

the Happy Life (De Beata Vita) by the philosopher Augustine of Hippo (13 November 

354 – 28 August 430). 

First, Augustine’s fundamental elements of life and formation are presented, especially 

his conception of human being created by God, whom departs from him, but for his 

fulfillment must return to God. However, this return, metaphorically presented by 

Augustine as navigation, has challenges to be faced, obstacles to be overcome because 

of the evil in human life. The Happy Life stands out to improper nutrition for the soul, 

inadequate wishes, live subject to fears, skepticism (represented by academics), the 

soul’s impurities, the soul apart from God and pride.  

 

 

Keywords: Happiness, Augustinian anthropology, the problem of evil. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

A presente dissertação aborda o tema da felicidade a partir do diálogo A vida 

feliz de Agostinho de Hipona. Pretende realçar, de modo particular no caminho 

percorrido pelo autor, os obstáculos que os seres humanos enfrentam para atingir a 

realização, a beatitude ou felicidade. 

A busca por felicidade não é uma novidade1 introduzida por Agostinho, mas está 

presente desde os inícios da filosofia. Para não ficarmos no tratamento do tema da 

felicidade nos epicuristas2 ou em Aristóteles3, já bastante explorados, vale mencionar, 

por exemplo, que Platão, ao discutir certos temas, não deixava de ter em consideração 

certo ideal de vida. Por exemplo, no diálogo Górgias que em grande parte é dedicado à 

discussão da Retórica, está sempre presente o tema do estilo de vida mais adequado a 

ser adotado em vista da realização humana4 que, de modo geral, se pode chamar 

felicidade. 

Mas Agostinho tem uma nota característica: ele não é apenas um teórico 

escrevendo a respeito de teorias alheias, mas sua filosofia reflete problemas que 

enfrenta pessoalmente. Ao discutir o problema da vida feliz, estava também discutindo 

sua vida, sua felicidade. Ao tratar dos obstáculos, ele põe por escrito aqueles que 

enfrentou em sua interioridade. Pode-se dizer, utilizando a expressão nietzschiana, que 

Agostinho escreveu com sangue5. A esse respeito, diz a introdução da edição da obra 

Contra os acadêmicos da BAC:  

                                                
1 A respeito de um panorama do tema da felicidade da Antiguidade até Agostinho, cf. GOMES FILHO. A 
temática da felicidade desde a Antiguidade até Agostinho no seu período inicial. Dissertação. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2007. Versão impressa. 
2 Cf. A respeito do conceito de felicidade no Epicurismo, cf. SAPATERRO, Fernando Rocha. Albert 
Camus: a felicidade e a relação homem-natureza em diálogo com Epicuro, p. 17-25. 
3 A concepção aristotélica de felicidade (eudaimonia) marcou de modo profundo o ideal ético do 
ocidente. A esse respeito, cf. especialmente a primeira parte da dissertação de CHIH, Chiu YI. A 
eudaimonia na pólis excelente de Aristóteles, p. 4-76. Ver também NASCIMENTO, Fernando Luís do 
Nascimento. Um estudo sobre a ética de Paul Ricoeur a partir de seus conceitos de origem aristotélica, 
p.54-58. 
4 Cf. AVELINO DOS SANTOS. O Górgias retórico e o Górgias de Platão, p. 81. 
5 “De tudo quanto se escreve, agrada-me apenas o que alguém escreve com o próprio sangue. Escreve 
com sangue e aprenderás que sangue é espírito.” NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra, p. 56. 
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A dúvida de Santo Agostinho não foi metódica, mas 

angustiada e realíssima na luta pela verdade e na 

formação espiritual de seu ser. Mais do que fechar 

os olhos diante do real, foi o olhar suplicante de um 

náufrago, um clamor de angústia no deserto infinito 

de águas salobras...6. 

O pensamento de Agostinho é complexo e sua obra é vasta e numericamente 

maior são os estudos a respeito desta. Por isso, circunscrevemos nosso estudo no 

período inicial de seu pensamento, em uma obra que reflete os primeiros momentos de 

sua reflexão após sua conversão. Ainda que não tenha a elaboração presente nas obras 

de períodos posteriores de seu pensamento, no diálogo A vida feliz se pode perceber 

aspectos marcantes da antropologia agostiniana. Parece-nos que já aí o ser humano é 

mostrado como um ser feito para a felicidade, mas a rota para tal realização não é fácil, 

pois há obstáculos a vencer. E essa constatação em Agostinho não é apenas uma teoria 

abstrata, mas fruto de uma busca pessoal marcada pelo contato com escolas de 

pensamento, como o maniqueísmo e o helenismo de Cícero. Foi, porém, no cristianismo 

que Agostinho encontrou rota segura para suas reflexões e sua existência. Percebeu 

então que o homem foi criado para Deus, mas vive afastado dele. A volta a Deus, como 

princípio do qual se originou, é condição obrigatória para sua realização. Para isso, 

porém, o ser humano precisa lutar e enfrentar os empecilhos que podem fazer o homem 

malograr em sua existência. 

A vida do ser humano, segundo nos apresenta Agostinho em A vida feliz, é uma 

navegação em mar tempestuoso e, mesmo que tenha sido feito para a realização, a vida 

feliz pode não ser alcançada pelo ser humano, pois há sempre a ameaça do mal. Temas 

como o pecado e o mal são amplamente desenvolvidos pelo bispo de Hipona em sua 

obra. Na presente pesquisa abordamos os primeiros momentos dessa reflexão, como que 

em estágio embrionário, mas que são de suma importância para a compreensão do 

pensamento deste que é considerado mestre do Ocidente. 

 
  

                                                
6 CAPANGA, Victorino et al. em AGOSTINHO. Contra los académicos, p. 3. Tradução nossa. 
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CAPÍTULO 1 
AGOSTINHO EM BUSCA DA VIDA FELIZ 

 

 

 

1.1 Uma vida em busca da felicidade – alguns dados biográficos de Agostinho 
 

“Todo o pensamento agostiniano gravita em torno de Deus. Para bem 

compreendermos o conceito agostiniano de Deus, teremos de examinar, pois os 

antecedentes deste conceito na própria vida do nosso autor.”7 Essa frase de Boehner e 

Gilson expressa que se, por um lado, o pensamento de Agostinho tem em sua base a 

busca da felicidade, por outro lado, essa busca deve terminar em Deus. Em sua obra 

mais conhecida, As Confissões, pode-se perceber como se deu essa busca, na qual Deus 

e a felicidade estão unidas: 

Como devo procurar-te, Senhor? Quando te procuro, ó 

meu Deus, procuro a felicidade da vida. Procurar-te-ei 

para que minha alma viva. O meu corpo, com efeito, vive 

da minha alma, e a alma vive de ti...8 

As Confissões foram escritas já na maturidade do pensamento de Agostinho. 

Porém, já no início de suas especulações filosóficas, ele se direcionava na busca da 

felicidade, e o diálogo A vida feliz é testemunho da impotência humana para se realizar 

se deixar de lado a sua origem, seu princípio: Deus. 

O pensamento de Agostinho é considerado como um dos pontos altos, se não o 

mais alto da filosofia cristã, a ponto de ser chamado “mestre do ocidente”9. Segundo 

Suiber, 

Agostinho é o mais exímio filósofo dentre os padres 

da Igreja e, presumivelmente, o mais insigne teólogo 

de toda a Igreja (...) exerceu profunda influência na 
                                                
7 BOEHNER; GILSON. História da filosofia cristã, p. 3. 
8 AGOSTINHO, Confissões, X, 29. 
9 É assim que Etienne Gilson e Philotheus Boehner intitulam o capítulo dedicado a ele no livro História 
da Filosofia Cristã. 
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vida de toda a Igreja Ocidental (...) não só na 

filosofia, dogmática, teologia moral e mística, mas 

ainda na vida social e caritativa, na política 

eclesiástica e no direito público e na formação da 

cultura medieval10. 

Do ponto de vista da história da filosofia, ele é classificado como pertencente ao 

chamado período “tardo-antigo” da filosofia (sec. III-VI d.C.), um período de 

decadência do império Romano. Deve-se lembrar, porém, que Agostinho é ao mesmo 

tempo o pensador mais influente na Idade Média, e até que as obras propriamente 

filosóficas de Aristóteles sejam traduzidas em latim, não há quem com ele rivalize em 

influência. Por exemplo, Heidegger em uma preleção apresenta a importância de 

Agostinho: 

A teologia medieval repousa sobre Agostinho. A 

recepção de Aristóteles na Idade Média só teve 

realmente lugar – quando teve – em intensa 

discussão com as linhas agostinianas de pensamento. 

A mística medieval é uma revitalização do 

pensamento teológico e da prática eclesial da 

religião que se retrai, no essencial, em motivos 

agostinianos. Nos anos decisivos de seu 

desenvolvimento, Lutero esteve sob uma forte 

influência de Agostinho...11 

Tendo sido um dos primeiros a tratar o cristianismo não só como uma crença, 

mas como verdadeira filosofia, influenciou de modo ímpar o pensamento ocidental. Em 

vez de considerar a filosofia como antagonista ao cristianismo, ele, no seu modo de 

entender, colocou-a a serviço da religião. É lembrado por isso como alguém que 

procurou conciliar razão e fé:  

O Bispo de Hipona conseguiu elaborar a primeira 

grande síntese do pensamento filosófico e teológico, 

nela confluindo correntes do pensamento grego e 

                                                
10 STUIBER, Patrologia, p. 419. 
11 HEIDEGGER, Fenomenologia da vida religiosa, p. 143. 
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latino. Também nele a grande unidade do saber, que 

tinha o seu fundamento no pensamento bíblico, 

acabou por ser confirmada e sustentada pela 

profundidade do pensamento especulativo. A síntese 

feita por Santo Agostinho permanecerá como a 

forma mais elevada de reflexão filosófica e teológica 

que o Ocidente, durante séculos, conheceu. Com 

uma história pessoal intensa e ajudado por uma 

admirável santidade de vida, ele foi capaz de 

introduzir, nas suas obras, muitos dados que, 

apelando-se à experiência, antecipavam já futuros 

desenvolvimentos de algumas correntes filosóficas12. 

A biografia de Agostinho já é bastante conhecida e poderia ser desnecessário 

apresentá-la aqui, no entanto pensamos ser útil explicitar as principais fases de sua vida, 

de modo que fique claro o momento no qual se circunscreve o texto que estudamos. 

Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, cidade que fazia parte da 

então província romana da Numídia. O pai, Patrício, era um africano romanizado, era 

um pequeno proprietário, que ocupava a função de decurião, ou seja, funcionário 

administrativo na cidade. Sua mãe era Mônica, cristã perseverante, bastante conhecida 

pela insistência em oferecer ao filho educação cristã aliada ao desejo de sua 

conversão13. 

Quanto à formação, ele seguiu a educação liberal antiga14, que consistia no 

estudo dos clássicos latinos, retórica, lógica, geometria e aritmética. Aos dezesseis anos 

se fixa em Cartago, onde estuda e frequenta o teatro. Ainda que o cristianismo tenha se 

tornado religião oficial do Império Romano com o imperador Constantino (272-337 

d.C.), na época de Agostinho o paganismo ainda era bastante influente, dominando os 

meios letrados. O cristianismo era tido como uma religião de pessoas pobres e incultas, 

e seu texto sagrado, a Bíblia, não era muito apreciado: 

                                                
12 JOÃO PAULO II. Fides et ratio, n. 40. 
13 Cf. BOEHNER; GILSON. História da filosofia cristã, p.139-140. 
14 A respeito da educação na época de Agostinho, cf. MARROU, H. História da educação na 
antiguidade, p. 436 e ss. 
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... O que senti nessa época, diante das Escrituras, foi 

bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão 

de uma obra indigna de ser comparada com a 

majestade de Cícero. Meu orgulho não podia 

suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro 

lado, a agudeza de minha inteligência não podia 

penetrar-lhe o íntimo. Tal obra foi feita para 

acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu 

desdenhava fazer-me pequeno, e no meu orgulho, 

sentia-me grande.15 

A sensação de Agostinho em relação às Escrituras cristãs não era só dele, mas 

refletia o contexto no qual ele se torna professor de retórica e tem contato com a 

filosofia de Cícero pela leitura do Hortênsio, tema do qual nos ocuparemos adiante. 

Pouco depois toma contato com a seita dos maniqueus, cuja explicação do mundo 

procura justificar a existência do mal. Mais tarde, em 383, viaja a Roma e depois a 

Milão, onde ocupa a cátedra de retórica. É aí que conhece o bispo Ambrósio e o 

presbítero Simpliciano. Nesse tempo também toma contato com a filosofia 

neoplatônica, mediante a leitura de Porfírio e Plotino. As reflexões proporcionadas pelo 

encontro da mensagem cristã com o pensamento neoplatônico mudaram a direção de 

sua vida, e em 386 converte-se ao cristianismo, recebendo o batismo na páscoa do ano 

seguinte. Será depois ordenado presbítero e bispo, falecendo aos 76 anos, em 28 de 

agosto de 430, depois de uma profícua atividade intelectual e literária16. 

 

1.2 Formação intelectual 
 

Apresentamos alguns aspectos da vida de Agostinho como um todo. No entanto, 

esta dissertação está circunscrita à fase inicial do seu pensamento. Por isso, nesta seção, 

são apresentados os elementos de sua formação intelectual até o momento de sua 

                                                
15 AGOSTINHO, Confissões, III, 9. 
16 Cf. FRANGIOTTI. Introdução. In: AGOSTINHO. Confissões. Trad. Maria Luiza Jardim Amarante, p. 
10-11. 
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conversão e dos seus primeiros escritos, aqueles elaborados entre o final do ensino de 

retórica e sua ordenação presbiteral, ou seja, entre 386 e 391.17 

De modo geral pode-se afirmar que a formação de Agostinho foi fortemente 

marcada pela cultura helenística e romana. Isso se deu primeiramente pelo contato com 

seus amigos, pelo seu contexto vital, bem como por suas leituras. Mas, depois de sua 

conversão, à medida que aumenta o seu interesse pela religião cristã, ele fará notar que a 

filosofia, bem como as artes, se tornaram apenas um meio, pois o cristianismo contém a 

verdade que a filosofia busca, bem como a beleza que as artes procuram. Mas nem por 

isso Agostinho pode ser considerado um crédulo, alguém que aceita sem mais 

proposições dogmáticas. O equilíbrio entre razão e fé é uma busca constante em seu 

pensamento: os temas da fé passam por exame crítico, verificação racional. 

Em sua busca inquieta, aos dezenove anos, Agostinho conheceu o maniqueísmo, 

que lhe pareceu na ocasião um sistema de pensamento racional, marcado por um vivo 

materialismo, fundamentado em um dualismo ontológico: o bem e o mal seriam não só 

princípios morais, mas fundamentos ontológicos e cósmicos da realidade. No livro III 

das Confissões o próprio Agostinho narra o encontro com esse pensamento18. Ainda que 

o maniqueísmo tenha deixado marcas em seu pensamento, foi mais importante para sua 

mudança de perspectiva e para alicerçar seu encontro com a fé cristã o conhecimento da 

filosofia de Cícero. 

Tocado pela leitura do diálogo perdido de Cícero, Hortênsio, o pensador de 

Hipona tinha despertado para a vida filosófica. Mesmo sendo um texto perdido, o 

próprio Agostinho testemunha que nesse diálogo Cícero examinava criticamente todas 

as escolas e seitas filosóficas, mostrando as incongruências existentes, tendo por 

parâmetro o ideal de filosofia como sabedoria e arte de viver que proporciona a 

felicidade verdadeira. Lemos nas Confissões: 

O livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortênsio. 

Devo dizer que ele mudou os meus sentimentos e o modo 

                                                
17 Cf. SILVA SANTOS. Introdução. In: AGOSTINHO. Contra os acadêmicos, A ordem, A grandeza da 
alma, o mestre. Trad. Agustinho Belmonte, p. 9. 
18 Não temos condições de nos determos aqui no tema do maniqueísmo, cujas fontes não são de muito 
fácil acesso entre nós, sendo a obra de Agostinho uma delas, ainda que de modo negativo. A respeito 
desse tema, cf. EMMEL, Stephen (org.) Augustine and Manichaeism in the Latin West. Proceedings of 
the Fribourg Utrecht international symposium of the international Association of Manichaean Studies 
(IAMS). Boston, Köln: Brill, 2001. 
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de me dirigir a ti; ele transformou as minhas aspirações e 

desejos. Repentinamente pareceram-me desprezíveis todas 

as vãs esperanças. Eu passei a aspirar com todas as forças 

à imortalidade que vem da sabedoria. Começava a 

levantar-me e voltar para ti... Não era para apurar a 

linguagem que eu lia esse livro, motivo pelo qual eu 

recebia o dinheiro de minha mãe; o que me apaixonava era 

o seu conteúdo, não a maneira de dizer. Há quem seduza o 

próximo pela filosofia, colorindo e mascarando os 

próprios erros com nome grandioso, fascinante e nobre. 

Quase todos os filósofos dessa época e de épocas 

anteriores, que assim o fizeram, são censurados e 

denunciados neste livro. Aparece em suas páginas o 

salutar conselho que deste por intermédio de teu servo fiel: 

Tomai cuidado para que ninguém vos escravize pela 

filosofia e pela vã sedução, segundo a tradição dos 

homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo 

Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude 

da divindade...19 

O escrito de Cícero em questão é uma exortação à filosofia, um convite a pautar 

a vida por critérios filosóficos, por crer que só assim o homem pode ser feliz, pois 

viveria em tranquilidade e sem temores. Como afirma Brachtendorf, esse escrito teria o 

mesmo caráter exortativo do Protréptico, obra hoje perdida de Aristóteles, mas que foi 

largamente lida e comentada na antiguidade20. A filosofia do Hortênsio seria um guia 

para a reflexão sobre si mesmo e condição necessária para a obtenção da verdadeira 

virtude e da sabedoria autêntica. Esse livro representou para Agostinho uma obra de 

valor até sua velhice, especialmente seus dois temas fundamentais da busca filosófica: a 

procura da bondade e da sabedoria21. 

                                                
19 AGOSTINHO, Confissões, III, 7-8. As Confissões foram escritas entre os anos 397 e 400, ou seja, até 
16 anos depois da obra A vida feliz, no entanto, a citamos aqui como testemunho do contato de Agostinho 
com o Hortênsio de Cícero e do efeito que produziu sobre o pensador de Hipona. 
20 Cf. BRACHTENDORF, Confissões de Agostinho, p. 73. 
21 Cf. MORESCHINI, História da filosofia patrística, p. 444. 
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O pensamento de Marco Túlio Cícero (106 -46 a.C.), senador, orador e figura de 

destaque na política romana, é posto como parte da filosofia helenística, geralmente 

caracterizada como reflexões voltadas para a busca da felicidade individual, da 

serenidade interior, independentemente das situações externas, tendo sua origem na 

destruição da polis grega e na propagação do ideal de vida grego pelas conquistas de 

Alexandre Magno22. No interior da filosofia helenística, Cícero é classificado como 

expoente do pensamento eclético romano, que não apresenta uma reflexão própria, mas 

sua importância foi ter transmitido aspectos do ideal da filosofia grega clássica para 

gerações posteriores. Seu mérito, portanto, não é de criação ou de especulação, mas de 

mediação23. 

Seu pensamento é marcado pelo método de discussão a respeito do pró e do 

contra que existe em qualquer tema. O objetivo desse tido de discussão é dar a conhecer 

as possíveis posições dos filósofos a respeito de determinado tema, submetê-las ao 

confronto e, por fim, chegar à solução mais provável, ao verossímil24. O pensamento de 

Cícero, portanto, não é propriamente uma filosofia, mas um composto de posições 

filosóficas epicuristas, peripatéticas e acadêmicas. Um pensamento de sua obra De 

natura deorum indica bem sua postura: 

Não somos dos que negam em absoluto a existência da 

verdade: limitamo-nos a sustentar que a cada verdade está 

unido algo que não é verdadeiro, mas tão semelhante a ela, 

de modo que ela não pode nos oferecer qualquer sinal 

distintivo que nos permita formular um juízo e dar o nosso 

assenso. Daí deriva a existência de muitos conhecimentos 

prováveis que, mesmo não sendo plenamente certificados, 

mostram-se tão nobres e elevados a ponto de poderem 

servir de guia para o sábio25. 

O eclético Cícero não é, portanto, partidário de um ceticismo radical, como foi 

Pirro (360-270 a.C.), mas  

                                                
22 Cf. REALE, História da filosofia antiga, vol. III, p. 5. 
23 Cf. REALE, História da filosofia antiga, vol. III, p. 454-455. 
24 Cf. REALE, História da filosofia antiga, vol. III, p. 456. 
25 De natura deorum apud REALE, História da filosofia antiga, vol. III, p. 456-457. 
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defendeu como critério da verdade o probabilismo do 

consenso universal, isto é, aquela posição que acha 

possível ao homem chegar a algum conhecimento das 

coisas, sem no entanto atingir a verdade absoluta. A 

verdade estaria naquilo que pode ser aceito por todos. As 

razões dessa posição são colocadas menos num plano 

puramente lógico do que no terreno das necessidades 

práticas do homem. Para Cícero, o problema do 

conhecimento não pode ser solucionado exclusivamente 

em sua estrutura interna. O homem necessita, todavia, de 

admitir como verdadeiras algumas noções sem as quais 

não é possível manter a coesão da sociedade26. 

Considerando os grandes sistemas da história da filosofia que precederam 

Cícero, seu pensamento filosófico pode ser considerado pobre, a ponto de sequer ser 

considerado propriamente uma filosofia27. No entanto, a leitura do Hortênsio28, uma 

obra sua que não chegou a nós, foi de suma importância para que a faísca da filosofia 

despertasse em Agostinho. 

O Hortênsio de Cícero certamente espelhava a ética helenística, que pode ser 

encontrada no pensamento de Agostinho: o ser humano tem alma doente, cujo remédio 

é a filosofia, entendida como amor à sabedoria, pois é capaz de instruir o homem a 

respeito da nulidade dos falsos bens e desfazer atitudes arraigadas29. Agostinho 

concorda apenas em parte com essas afirmações, pois sentia, nos escritos de Cícero, a 

ausência do nome de Cristo30. Em suma, ele concordava que a alma do homem estaria 

doente, mas toda a cura não estaria na filosofia, como Cícero a entendia, mas na 

sabedoria proporcionada pela fé cristã. 

O título da obra A vida feliz, que está no centro deste trabalho, espelha bem o 

espírito prático do pensamento helenista da antiguidade tardia: a pergunta pela 
                                                
26 Cf. PESSANHA. Vida e obra. Cícero, apud CÍCERO. Consolação a minha mãe Hélvia...; traduções e 
notas de Agostinho da Silva ... [et al.], p. 19-20. 
27 Cf. REALE, História da Filosofia Antiga, vol. III, p.455. 
28 A produção literária de Cícero é grande, entretanto, são citadas como de interesse da filosofia as 
seguintes obras: Sobre os Fins, Controvérsias Tusculanas, Sobre os Deveres; Os Tópicos, Os 
Acadêmicos, A Natureza dos Deuses, Sobre a Arte Divinatória, Sobre o Destino, Sobre o orador, Sobre 
as Leis e A República. 
29 Cf. BRACHTENDORF, Confissões de Agostinho, p. 74. 
30 Cf. AGOSTINHO, Confissões, III, 4. 
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felicidade do ser humano. Trata-se de uma preocupação sobretudo ética, entendendo 

ética como doutrina de uma vida cheia de êxitos e feliz. Quando escreveu A vida feliz, 

Agostinho era ainda um neófito cristão, ou seja, não tivera ainda contato com a 

literatura dos padres que o precederam,31 mas, os sermões de Ambrósio de Milão já o 

tinham levado ao cristianismo. Também já tivera contato com a filosofia neoplatônica32, 

que o ajudara a repensar o maniqueísmo que o orientara até então, bem como a conhecer 

Deus como Logos Eterno, no prólogo do Evangelho de João33. Mediante o 

neoplatonismo Agostinho conseguiu dar o grande passo de sua vida. Para os católicos 

de Milão, liderados pelo bispo Ambrósio, o que chamavam platonismo em sua versão 

mística (que os historiadores da filosofia chamam neoplatonismo) era filosofia por 

excelência, a melhor formulação da verdade racionalmente estabelecida, servindo assim 

como base para a reflexão cristã, conferindo-lhe estrutura racional. Foi por meio do 

neoplatonismo que Agostinho convenceu-se da existência de uma realidade 

suprassensível, ou seja, a existência de um mundo espiritual, um Deus que é Verdade 

segura, Luz imutável34. 

O neoplatonismo de Agostinho tem por base a leitura de Plotino (205-270) e de 

Porfírio (232-304). Não se sabe ao certo quais foram essas obras. Estudiosos discutem 

quais seriam os livros neoplatônicos lidos por Agostinho. Quanto de Porfírio teria lido? 

Não temos condição de responder ou discutir o tema aqui, mas pensamos ser 

interessante deixar sinalizado o problema35. De qualquer modo, pensamos que pouco ou 

muito, o neoplatonismo foi elemento importante para a construção do pensamento de 

Agostinho, como se pode perceber especialmente nos diálogos escritos em Cassicíaco, 

embora seja possível que sua relevância tenha sido maior em obras posteriores. De todo 

modo, 

a leitura dos neoplatônicos facultou a Agostinho 

ordenar seus pensamentos. Focalizou alguns pontos 

de doutrina com os quais era capaz de, em alguns 

casos harmonizar e em outros contrapor os 

                                                
31 Cf. FRANGIOTTI, Roque. “Vida Feliz: Introdução”. In: AGOSTINHO. Solilóquios e Vida Feliz, p. 
113-114. 
32 Cf. AGOSTINHO, Confissões, VIII, 3. 
33 Cf. ALTANER, Berthold; STUIBER, Alfred. Patrologia, p. 413. 
34 Cf. BOEHNER, Philoteus; GILSON, Etienne. História da filosofia cristã, p. 148-149. 
35 Cf. MORESCHINI. História da Filosofia Patrística, p. 445. 
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princípios da fé cristã, pelos quais chegou a entendê-

la melhor.36 

Apesar das diferenças entre o neoplatonismo e o cristianismo, Plotino ajudou 

Agostinho a perceber mais claramente a transcendência de Deus quando afirma a 

distância do Uno37. Em linhas gerais pode-se dizer que o neoplatonismo é uma tentativa 

de volta ao pensamento metafísico idealista de Platão, contrapondo-se assim à filosofia 

helenística, que também esteve presente no pensamento de Agostinho. Basta-nos, para 

esse trabalho, dizer que o neoplatonismo postula não apenas a realidade material, mas 

também uma imaterial, à qual se atinge não pelos sentidos, mas pelo intelecto38. 

Agostinho, como outros pensadores da chamada Era patrística, viu aí uma porta para a 

“inculturação” do cristianismo no esquema de pensamento helênico.  

Até agora apresentamos de maneira bastante sucinta o percurso intelectual de 

Agostinho, indicando especialmente as escolas que ele retoma em seu pensamento, sem 

muito aprofundamento, pois aqui somente quisemos oferecer algumas balizas gerais do 

filósofo de Hipona. Os devidos aprofundamentos serão feitos à medida que entrarmos 

propriamente no texto que escolhemos para este trabalho, ou seja, A vida feliz. 

 

1.3 Alguns aspectos da antropologia agostiniana 
 

A resposta a respeito da felicidade ou beatitude humana só pode ser dada, ou 

mesmo esboçada, tendo por pano de fundo uma concepção antropológica. Só 

respondendo primeiramente o que é o ser humano, podemos tratar de sua felicidade. A 

quem considerasse o homem apenas como um ser a mais no mundo bastar-lhe-ia a 

satisfação dos apetites primordiais para que estivesse realizado. Essa, porém, não é a 

concepção de Agostinho, que vamos esboçar a fim de iluminar nossa leitura do diálogo 

A vida feliz. O pensamento antropológico de Agostinho é de grande importância para a 

história do pensamento humano, a ponto de ser considerado como inaugurador da 

reflexão a respeito do homem interior, indivíduo, pessoa, conjugando especialmente os 

escritos neoplatônicos e o pensamento do apóstolo Paulo. Ademais, é notável que o 

                                                
36 EVANS, Agostinho sobre o mal, p. 54. 
37 Cf. EVANS, Agostinho sobre o mal, p. 55. 
38 Cf. PARENTE. Introduzione a Plotino, p. 79-80. 



14 
 

problema do ser humano não seja enfrentado por ele de forma abstrata. Nas palavras de 

REALE e ANTISERI 

... Agostinho não propõe o problema do homem 

abstrato, ou seja, a essência do homem em geral: o 

que ele propõe é o problema mais concreto do eu, do 

homem como indivíduo irrepetível, como pessoa, 

como indivíduo, poder-se-ia dizer com terminologia 

posterior. Nesse sentido, o problema do seu eu e o 

de sua pessoa tornam-se significativos: “eu próprio 

me tornara um grande problema (magna questio) 

para mim”; “eu não compreendo tudo o que sou”. 

Como pessoa, Agostinho se torna protagonista de 

sua filosofia: ao mesmo tempo observante e 

observado.39 

Delimitar a concepção agostiniana de ser humano não é tarefa simples, pois 

muitas foram as fontes de seu pensamento e consequentemente de sua antropologia. Em 

seus escritos percebem-se sem dificuldade as influências do estoicismo, do 

neoplatonismo, do maniqueísmo, das escrituras cristã e judaica e também dos escritores 

cristãos que vieram antes dele. Certamente ele também situa-se no âmbito de outros 

fatores de seu tempo. Em seu modo de raciocinar, Agostinho não separa teologia, 

filosofia e psicologia. Depois de sua conversão, tudo passa a ser entendido a partir da 

criação do mundo por Deus, da encarnação e da unificação de tudo em Jesus Cristo.40 

Aumenta a dificuldade do empreendimento de perceber as características da 

antropologia agostiniana o fato de que seus extensos escritos foram produzidos num 

período de mais de 40 anos. Sendo assim, vamos ressaltar os traços fundamentais dessa 

antropologia que se relacionam de modo especial com o tema da beatitude. 

“Será evidente a cada um de vós, que somos compostos de alma e corpo?”41 Esta 

é a pergunta que abre o colóquio do primeiro dia a respeito da beatitude humana em 

Cassicíaco, e que remete à concepção agostiniana de ser humano. Como já dissemos, 

Agostinho por algum tempo foi seguidor do maniqueísmo, cuja cosmovisão baseava-se 

                                                
39 REALE; ANTISERI. História da Filosofia, vol. 2 ,p. 89. 
40FITZGERALD (ORG.) Agostino, p. 202. 
41 AGOSTINHO. A vida feliz, II,7. 
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na crença da existência de dois princípios: Deus, que é luz, fonte do bem, e Satanás, 

como origem do mal. A presença desses dois princípios estaria em tudo. Assim, no 

homem haveria duas realidades: uma espiritual, ou seja, a alma, e outra realidade 

material, o corpo. O corpo seria corruptível, entendido mais como prisão a ser rompida 

pela alma42. 

Agostinho abandonou o maniqueísmo, mas por um tempo manteve a ideia 

materialista de Deus, como uma luz, o que seria superado mediante o contato com a 

filosofia neoplatônica e depois com o cristianismo: 

Vi claramente que as coisas corruptíveis são boas. 

Não se poderiam corromper se fossem sumamente 

boas ou se não fossem boas... Enquanto existem, são 

boas. Portanto, todas as coisas, pelo fato de 

existirem, são boas. E aquele mal, cuja origem eu 

procurava, não é uma substância. Porque se fosse, 

seria um bem...43 

Manteve também a ideia dualista a respeito do ser humano, ou seja, composto de 

corpo e alma, que seria depois reinterpretada pela fé cristã. 

Após sua conversão e ao longo de sua vida, Agostinho desenvolveu uma 

antropologia baseada na afirmação de que o ser humano é criado por Deus. O célebre 

início das Confissões testemunha bem isso: 

Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável: grande 

a tua força, e a tua sabedoria não tem limite. E quer 

louvar-te o homem, esta parcela da tua criação; o 

homem carregado com sua condição mortal, 

carregado com o testemunho do seu pecado e com o 

testemunho de que resistes aos soberbos; e mesmo 

assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua 

criação. Tu o incitas para que sinta prazer em 

                                                
42 GRZIBOWSKI. Agostinho: o homem à imagem de Deus. Em: SGANZERLA; VALVERDE; 
ERICSON (orgs.). Natureza humana em movimento, p. 32. 
43 AGOSTINHO. Confissões, VII, 12. 
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louvar-te, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso 

coração, enquanto não repousar em ti... 44 

 

Assim, a concepção de homem de Agostinho está circunscrita à ideia de que 

Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do homem, ser criado com capacidade 

racional, que tem em si o desejo de se aproximar de Deus. O homem tende para Deus, 

mesmo que tenha sido marcado pelo pecado: 

...E procurando o que era a iniquidade compreendi 

que ela não é uma substância em si, mas a perversão 

da vontade que, ao afastar-se do Ser supremo, que és 

tu, ó Deus, se volta para as criaturas inferiores; e 

esvaziando-se por dentro, pavoneia-se 

externamente.45 

O ser humano é criado por Deus, mas se afasta dele e vive, apesar de tudo, 

procurando voltar a ele. Em sua natureza, o homem é criatura de Deus, mas sua 

condição atual é uma condição de pecado, afastamento de Deus. Há ruptura entre a 

natureza humana e a sua condição. O humano foi feito por Deus e para Deus, mas vive 

afastado dele. 

Para o estudo que agora empreendemos, poderíamos sintetizar a antropologia de 

Agostinho em três aspectos fundamentais: o homem é criado por Deus, o homem é 

corpo e alma, o homem se afasta de Deus, mas continua tendendo a Deus. Na obra de 

Agostinho, especialmente nas Confissões, vemos que o homem é marcado pela 

separação de Deus e deseja voltar-se para ele, porém essa volta não se dá por uma via 

larga, ou por uma navegação tranquila, mas nela o ser humano passa por dificuldades e 

obstáculos, podendo até se perder. Quais são os obstáculos que a natureza humana 

encontra no caminho de volta? É a respeito disso que procuraremos refletir no terceiro 

capítulo deste trabalho. Abordaremos cada um desses aspectos em alguns pontos da 

obra de Agostinho, para depois nos voltarmos ao diálogo A vida feliz, que mostra, como 

veremos, traços da antropologia que Agostinho desenvolverá ao longo de sua obra. 

                                                
44 AGOSTINHO, Confissões, I, 1.  
45 AGOSTINHO, Confissões, VII, 22. 
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1.4 O homem, criatura de Deus. 
 

Para Agostinho, o homem insere-se na criação de Deus, e esta por sua vez, é 

boa. Baseado no livro do Gênesis, quando diz: “Deus viu tudo o que tinha feito, e era 

muito bom” 46, ele afirma: 

Ó Deus, viste finalmente que todas as coisas que 

tinhas criado eram muito boas. Também nós as 

vemos, e observamos que são muito boas. Depois de 

dizeres a cada uma das espécies de tuas obras que 

fossem criadas, e depois de elas o serem, viste que 

eram boas... Cada uma das criaturas em particular 

era boa, mas tomadas em conjunto eram muito boas. 

O mesmo se diz da beleza dos corpos, porque o 

corpo, que é composto de membros belos, é bem 

mais belo que os membros separadamente, cujo 

conjunto harmonioso compõe o todo, embora os 

membros considerados separadamente sejam belos 

também47. 

A visão a respeito da criação é positiva para Agostinho. Deus criou o mundo, as 

coisas como boas. O corpo, como conjunto de membros, é belo e cada um dos membros 

em si mesmo possui a própria beleza. Tal bondade da criação provém do fato de que o 

próprio Deus as vê como boas48. Ele assim se diferencia do maniqueísmo, que admite 

um duplo princípio para a criação: um espiritual e outro material, sendo o primeiro bom 

e o segundo mau. 

Para Agostinho, por sua origem, o homem é bom, pois ele é criatura de Deus. No 

entanto, possui algo a mais em comparação com os outros seres criados. Percebemos 

isso na leitura alegórica que faz do Gênesis, no final das Confissões: 

                                                
46 Gn 1,31. Tradução da Bíblia de Jerusalém.  
47 AGOSTINHO, Confissões, XIII, 43. 
48 SESBOÜÉ (org.), História dos dogmas: o homem e sua salvação, p. 56. 
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Tu não disseste faça-se o homem segundo a sua 

espécie, mas “façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança”, a fim de que possamos reconhecer a 

tua vontade... Por isso não dizes: Faça-se o homem, 

mas “façamos o homem”. E não: segundo a sua 

espécie, mas “à nossa imagem e semelhança”... Por 

isso, depois de dizer no plural “façamos o homem”, 

foi afirmado no singular “E Deus fez o homem”. Por 

isso, depois de dizer, no plural, “à nossa imagem”, 

foi afirmado no singular “à imagem de Deus”. Desse 

modo, o homem se renova para o conhecimento 

segundo a imagem de seu criador, e, tornando-se 

espiritual, “julga tudo” o que deve ser julgado, e 

“por ninguém é julgado”49. 

Deus fez o homem à sua imagem, deu-lhe alma, dotada de razão e inteligência, o 

que o tornou superior a todos os animas. O diferencial do homem em relação à criação 

é, portanto, o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, além da 

bondade que lhe advém do fato de ter sido criado por Deus, o homem possui 

originalmente um grau de dignidade em relação aos outros seres. O homem é imagem 

da Trindade50. Reconhecer-se como criatura de Deus é, por um lado, o reconhecimento 

de uma dignidade e, por outro, a aceitação da situação de limite, dependência e 

imperfeição humana: 

Sem ti, o que sou eu para mim, senão um guia a 

caminho do abismo? Que sou eu quando tudo me 

corre bem, senão alguém que te suga o leite e se 

nutre de ti, ó alimento incorruptível? E que vem a 

ser o homem, qualquer homem, visto que é apenas 

homem?51 

O homem é um ser para Deus. Nesta situação ao mesmo tempo de dignidade e 

dependência, ele se aproxima e se afasta de seu criador e ao mesmo tempo fim último. 

                                                
49 AGOSTINHO. Confissões, XIII, 33. 
50 Cf. AGOSTINHO. A trindade, IX, 17. 
51 AGOSTINHO, Confissões, IV, 1. 
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Aproxima-se à medida que a alma volta-se para seu criador e governa o corpo, e separa-

se na medida em que esta ordem é rompida. Mas qual é o papel a ser desempenhado 

pelo corpo, qual a função da alma na ordem estabelecida por Deus? Vejamos a seguir. 

 

1.5 O homem, corpo e alma 
 

Agostinho afirma que o homem não é nem só corpo, nem só alma, mas é 

composto de um corpo e de uma alma, não sendo a alma o homem todo, mas a sua 

melhor parte. Daí decorre que o corpo não é o homem todo, mas é sua parte inferior. 

Sendo assim, o conjunto de corpo e alma é que deve ser chamado de “homem”52. Ainda 

que a concepção agostiniana de homem enquanto corpo e alma possa ser acusada de 

“dualista”, ela na verdade é unitarista: o homem tem corpo e alma, e só aos dois unidos 

se pode chamar “homem”, ainda que a alma tenha precedência em relação ao corpo. 

Corpo e alma não estão no mesmo nível. No entanto, isso não significa que ele 

não faça parte do homem, que é um composto de duas substâncias. Como o corpo se 

une à alma? Agostinho afirma que  

o modo segundo o qual os espíritos aderem aos 

corpos e os tornam vivos é realmente maravilhoso e 

não pode ser entendido pelo homem, todavia, essa 

união é o próprio homem.53 

Ainda que a união do corpo e da alma constitua uma unidade, o homem, 

Agostinho não deixa de maravilhar-se por esta união, pois para ele, ainda que estejam 

unidos, corpo e alma são diferentes e discordantes. Etienne Gilson assim expressa a 

dificuldade que Agostinho tinha de explicar a união do corpo com a alma: 

...devido a uma consequência natural que Agostinho 

busca não evitar, a definição de homem torna-se 

extremamente difícil nessa doutrina, pois 

dificilmente se vê como o homem, que é uma 
                                                
52 Cf. AGOSTINHO, A cidade de Deus, XIII, 24, apud SESBOÜÉ, História dos Dogmas: o homem e sua 
salvação, p. 103. 
53 AGOSTINHO, A cidade de Deus, XXI, 10, apud SESBOÜÉ, História dos Dogmas: o homem e sua 
salvação, p. 103. 
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substância, poderia resultar da união de sua alma, 

que também é uma substância, com seu corpo, uma 

terceira substância...54 

Sequer é fácil encontrar uma imagem para simbolizar a união entre o corpo e a 

alma: seriam como dois cavalos atados a um carro ou como um centauro? Ou como um 

cavaleiro com sua armadura? A solução não é fácil, mas para além do problema do 

modo da união entre o corpo e a alma, parece certo a Agostinho que a função da alma é 

governar o corpo. A diferença entre o corpo e a alma é grande: do corpo nasce a 

tendência para o mal e da alma nasce a tendência para o bem. Por isso, é preciso que a 

alma governe o corpo, pois o bem do ser humano está na alma e no corpo unidos, mas 

se dá quando o corpo é governado pela alma55, já que ela define-se por ser uma 

substância racional feita para governar o corpo56. 

Agostinho não é um dualista radical, pois acredita que o corpo é bom, já que foi 

criado por Deus. No entanto, a imagem de Deus no homem está na alma, e não no 

corpo. No corpo só podemos encontrar vestígios de Deus, mas a alma, por seu caráter 

incorpóreo é imagem da Trindade57. No entanto, quando Agostinho fala que na alma 

humana está a imagem de Deus, trata-se de uma referência à parte racional da alma, que 

diferencia os homens dos outros animais: 

Uma vez feita essa distinção de funções, poder-se-á 

encontrar não apenas uma trindade, mas ainda a 

imagem de Deus. E essa somente na parte racional, 

referente à contemplação das coisas eternas. Em 

referência, porém, à parte da alma deputada à ação 

no temporal, poder-se-á encontrar uma trindade, 

porém, não, a imagem de Deus.58 

Segundo L. F. Ladaria, a análise do amor levou Agostinho a descobrir na alma 

humana a imagem divina: aquele que ama, o amado e o próprio amor são três. O amor 

                                                
54 GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 97. 
55 Cf. SESBOÜÉ, História dos Dogmas: o homem e sua salvação, p. 104. 
56 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 97. 
57 Cf. AGOSTINHO, Cidade de Deus, XI, 26. 
58 AGOSTINHO. A Trindade, XII, 4. 
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do espírito por si mesmo supõe o conhecimento. Há aí uma primeira tríade: inteligência, 

amor, conhecimento, refletindo a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo59. 

O tema da alma em Agostinho é complexo, como se sabe. Aqui apenas 

levantamos algumas características que serão úteis na leitura do diálogo A vida feliz. 

Depois de tratar do homem como composto de corpo e alma, que faz parte da criação 

divina, é preciso tocar no tema do homem que se fasta da beatitude para a qual foi 

criado. 

 

1.6 O homem, afastado de seu princípio, quer voltar a ele 
 

Segundo o pensamento de Agostinho, Deus criou o homem em um estado muito 

superior ao que ele se encontra agora, essencialmente marcado por um amor pacífico 

por Deus, de modo que o homem amava a Deus sem esforço, sem cometer pecado 

algum, não estando submetido à dor ou tristeza, sendo incorruptível e imortal. Para 

conquistar o conhecimento, o homem não precisava de esforço ou sofrimento60. Mas o 

homem preferiu a si mesmo, desviando-se de Deus, desobedecendo-lhe e almejando 

uma independência perversa61. Com isso, o pecado subverteu a ordem divina, 

resultando em desordem. 

O erro de origem do homem teve como consequências a concupiscência, o 

desregulamento consecutivo ao orgulho da vontade e a ignorância, que tomou o lugar da 

ciência de que desfrutava. A partir de então, em vez de haver o domínio da alma sobre o 

corpo, temos a revolta do corpo contra ela. A essa desordem se chama pecado original, 

que se prolonga com suas consequências62. 

Apesar disso, 

...permanece com o homem, além de uma vida 

animal, com a ordem que ele comporta e o poder de 

se multiplicar na posteridade, um pensamento, que 

embora entrevado, continua capaz de conhecer o 
                                                
59 Cf. apud Cf. SESBOÜÉ, História dos Dogmas: o homem e sua salvação, p. 104 
60 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 280-281. 
61 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 284. 
62 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 286-287. 



22 
 

verdadeiro e de amar o bem, ao adquirir 

progressivamente, por um exercício lento, as artes, 

as ciências e as virtudes; porque há virtudes naturais 

mesmo no homem decaído63. 

As virtudes que permanecem no homem depois de sua queda são um dom de 

Deus, mas em si não têm o valor primitivo, que só pode ser recobrado pela graça, ou 

seja, “o conjunto de dons gratuitos de Deus que tem por fim tornar possível a salvação 

do homem em estado de natureza decaída”64. 

Neste capítulo que ora encerramos, vimos que os escritos de Agostinho deixam 

evidente que se trata de um homem que viveu em busca. Na religião cristã ele encontrou 

a possibilidade de uma síntese existencial. Não é uma síntese perfeita do ponto de vista 

lógico, pois há contradições, problemas. Mas nessa contradição encontra-se um retrato 

bastante aproximado do que é o homem: um ser em busca de realização, felicidade, 

beatitude, em meio a contradições. 

Tendo encontrado no cristianismo o consolo existencial de que precisava, 

Agostinho reavaliou tudo o que aprendera antes; no entanto os elementos das correntes 

de pensamento com as quais teve contato marcaram sua personalidade e seu pensamento 

posterior e o modo como ele percebeu o ser humano. Exemplo claro disso é a ênfase 

que dá ao homem como ser composto de corpo e alma. Mesmo deixando de lado a ideia 

maniqueísta de que o corpo é radicalmente mau e a alma é boa, sua antropologia não 

deixa de ter elementos de suspeita em relação ao aspecto material do ser humano. De 

todo modo, vale ressaltar que a concepção antropológica de Agostinho, por mais que 

tenha algumas tintas que soam pessimismo, ele lembra que a origem do ser humano é 

boa, pois é o próprio Deus. No entanto, em seu percurso o homem se afasta do seu 

princípio, e tal afastamento é a causa das suas mazelas. Mas, a possibilidade da vida 

feliz e da beatitude não se fecha, pois o homem pode voltar, por graça, ao seu criador. 

No próximo capítulo, analisaremos o diálogo A vida feliz, e veremos nesse, que 

é um dos primeiros escritos da obra agostiniana, o modo como o ser humano pode 

alcançar a beatitude, para no capítulo seguinte destacarmos os elementos que podem por 

em risco a felicidade humana. 

                                                
63 GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p.288. 
64 GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p.289. 



23 
 

CAPÍTULO 2 
ANÁLISE DE “A VIDA FELIZ” 

 
 

2.1 Contexto do diálogo A vida feliz 
 

A obra A vida feliz de Agostinho começa dizendo, entre outras coisas, que é uma 

constatação o fato de que poucos são os que atingem a terra firme da vida feliz: 

Se fosse possível atingir o porto da Filosofia – único ponto 

de acesso à região e à terra firme da vida feliz – numa 

caminhada exclusivamente dirigida pela razão e conduzida 

pela vontade, talvez não fosse temerário afirmar, ó 

magnânimo e ilustre Teodoro, que o número dos homens a 

lá chegar seria ainda mais diminuto do que aqueles que 

atualmente aportam a esse porto, já tão raros e escassos se 

apresentam eles65. 

A nossa pergunta é: mas por que são raros e escassos os que acessam esse estado 

de espírito que Agostinho representa com a imagem de uma terra firme, em oposição a 

um mar tempestuoso? Desejamos aqui empreender uma leitura do opúsculo A vida feliz 

de Agostinho procurando apresentar os obstáculos que impedem mais homens de chegar 

a este porto. Segundo salienta Étienne Gilson, a vida feliz ou beatitude é a mesma que a 

sabedoria buscada pela filosofia:  

Sobretudo, o que inquieta Agostinho é o problema de seu 

destino; para ele, esta é toda a questão: procurar se 

conhecer para saber o que é preciso fazer a fim de ser 

melhor e, se possível, a fim de bem ser66. 

 

                                                
65 AGOSTINHO, A vida feliz, I,1. Salvo outra indicação, utilizaremos a tradução de Nair de Assis de 
Oliveira. (AGOSTINHO. Solilóquios. Trad. Audary Fiorotti. A vida feliz. Trad. Nair de Assis Oliveira. 
São Paulo: Paulus, 1998. (Coleção Patrística). 
66 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p.17. 
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A vida feliz faz parte de um conjunto de obras produzidas por Agostinho logo 

após a sua conversão ao cristianismo. Integra o grupo dos seus primeiros escritos, ou 

seja, aqueles que foram compostos no período compreendido entre a conclusão do 

magistério em Retórica (a partir de 386) e sua ordenação como padre em Milão, no ano 

391.67 Pelayo M. Palácios assim caracteriza os escritos desse período:  

 

Esta profícua produção literária é motivada pela 

peculiar situação existencial que vive no momento. 

Agostinho já tinha deixado de lado as antigas 

barreiras do maniqueísmo e superado os laços 

ameaçadores do ceticismo. Possui convicções que o 

levam a abraçar a fé católica e deseja exprimir as 

razões pelas quais o faz, argumentando contra 

aqueles que o têm retido na desesperança de poder 

chegar à certeza de algo...68 

 

O que Agostinho faz ao redigir as obras de Cassicíaco é percorrer um caminho 

filosófico que possibilitará o encontro consigo mesmo e com a verdade que ele crê que 

habita o interior do homem. 

Em 384 fora nomeado professor de retórica em Milão, onde passou a morar. 

Dois anos depois, em 386, por intermédio de Santo Ambrósio, bispo de Milão, 

Agostinho leu os “livros dos platônicos”69, o que provocou nele uma profunda e 

efervescente transformação intelectual e filosófica. De fato, os primeiros escritores 

cristãos consideravam Platão como o maior teólogo dentre os gregos, pois mostraria que 

o mundo vem de Deus e para Deus retorna. Diferentemente do que aconteceu com 

                                                
67 Cf. SILVA SANTOS, Bento. Introdução. In: AGOSTINHO. Contra os acadêmicos, A ordem. A 
grandeza da alma, O mestre, p. 9. 
68 MORENO PALACIOS. O estamento da verdade no Contra os acadêmicos de Agostinho, p. 9. 
69 Os libri platonicorum na verdade não eram os diálogos de Platão, mas as obras de Porfírio e Plotino, a 
partir das quais Agostinho se tornou um dos maiores representantes do neoplatonismo no Ocidente, bem 
como realizou a magistral síntese entre a herança filosófica grega e a teologia cristã. Entende-se por 
neoplatonismo o repensamento do platonismo iniciado nos primeiros anos do séc. III d.C. iniciado em 
Alexandria e fundado sistematicamente por Plotino em Roma. (Cf. LIMA VAZ, Introdução à Ética 
Filosófica I, p. 184.). 
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Aristóteles, considerado pejorativamente como físico ou mesmo como ateu, Platão era 

tido como filósofo70.  

A respeito do Platão que conheceu via neoplatonismo e seus discípulos, 

Agostinho escreveu na Cidade de Deus:  

 

Se pois, para Platão é sábio quem o imita, o que 

conhece, o que ama a este Deus e encontra a sua 

felicidade, em participar de sua vida, que 

necessidade haverá de examinar os demais? Nenhum 

deles estará mais próximos de nós do que os 

platônicos.71 

 

Pouco tempo depois, em fins de agosto do mesmo ano, Agostinho se converteu 

ao cristianismo. Contudo, acometido de fortes dores no peito, ele se viu impedido de 

retomar suas atividades profissionais. Para se recuperar de sua doença, Agostinho se 

refugiou em Cassicíaco com sua mãe Mônica, com seu filho Adeodato, seu irmão 

Navígio, seus primos Lastidiano e Rústico e com seus discípulos Trigésio e Licênio. 

Cercado de familiares e de amigos, sua estada em Cassicíaco, aldeia do norte da Itália 

de localização hoje incerta, denominada posteriormente de “ócio da vida cristã”, 

resultou nas seguintes obras: Contra os acadêmicos, A vida feliz, A ordem e 

Solilóquios72.  

Essas obras são integrantes do grupo das obras de Agostinho chamado de 

Diálogos filosóficos. Como salienta Pelayo Moreno Palacios73, esses diálogos foram 

escritos quase que simultaneamente, provavelmente porque Agostinho desejava abarcar 

os três aspectos da pesquisa filosófica, como se entendia então: a lógica, a ética e a 

física. A lógica estaria especialmente no Contra acadêmicos, a física em Sobre a ordem 

e a ética em A vida feliz. Para melhor compreensão do contexto, sumariamos aqui os 

outros três diálogos de Cassicíaco. 

                                                
70 Cf. ARNOU, René, Platonisme des Pères. In: Dictionnaire de Théologie Catholique. Paris: Letouzey et 
Ané, 1935, tomo XII, 2ª parte, Col. 2258-2392. Disponível em http://jesusmarie.free.fr/dictionnaire_ 
de_theologie_catholique_lettre_P.html. 
71 AGOSTINHO, Cidade de Deus. VIII, 5. 
72 Cf. SILVA SANTOS, Bento. Introdução. In: AGOSTINHO. Contra os acadêmicos, A ordem. A 
grandeza da alma, O mestre, p. 11. 
73 MORENO PALACIOS. O estamento da verdade no Contra os acadêmicos de Agostinho, p.11. 
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Contra os acadêmicos, a primeira obra escrita de Agostinho, é dividida em três 

livros. No primeiro livro, discute a relação entre conhecimento da verdade e felicidade; 

por isso deveremos utilizá-lo na leitura que faremos de A vida feliz. Nos dois outros 

livros, trata da doutrina dos acadêmicos, ou seja, os expoentes da academia cética, cuja 

atitude pode ser sintetizada neste trecho de Sexto Empírico:  

 

Carnéades, no que concerne ao critério da verdade, opôs-

se não só aos estoicos, mas a todos os filósofos 

precedentes. De fato, o seu primeiro argumento, dirigido 

ao mesmo tempo contra todos os filósofos, é o que 

estabelece a não-existência absoluta de qualquer critério 

de verdade: nem o pensamento nem a sensação nem a 

representação nem qualquer outra das coisas que são; 

com efeito, todas essas coisas, no seu conjunto, nos 

enganam74. 

 

Poderíamos dizer que o problema no Contra os acadêmicos é o seguinte: se 

felicidade tem a ver com o conhecimento da verdade, se não há verdade, não há 

possibilidade de felicidade. Para Agostinho a felicidade é possível, e ele anima a si 

mesmo e seus interlocutores a não desistir dessa busca: 

 

Mas para que em poucas palavras saibais qual é o meu 

ponto de vista, seja qual for a sabedoria humana, vejo que 

ainda não a conheço [isto é, a verdade]. Todavia, embora 

eu já esteja no meu trigésimo terceiro ano de vida, creio 

que não devo desesperar de alcançá-la algum dia. Decidi 

desprezar tudo o que os mortais julgam bens, para dedicar-

me à sua busca...75. 

 

Sobre a ordem é um escrito em dois livros, dedicado a estudar a ordem das 

coisas, ou seja, a ordem racional mediante a qual a divina Providência rege tudo. O 
                                                
74 Contra os matemáticos, VII, 159, em REALE, História da Filosofia antiga, v. III, p. 431. 
75 Contra os acadêmicos, XX, 43. Dessa obra, a não ser que se mencione algo diferente, sempre citaremos 
a tradução da Coleção Patrística: AGOSTINHO, Contra os acadêmicos. A ordem. A grandeza da alma. O 
mestre. Trad. Agostinho Belmonte. São Paulo: Paulus, 2008. 
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problema em questão é: “...se Deus toma a seu cargo as vicissitudes humanas, como se 

justifica em toda parte a evidência do mal nas ações do homem?”76. O caminho 

proposto para que se chegue à solução não é fácil, e só se chega mediante o 

redobramento do espírito humano sobre si mesmo, de modo que seja liberto da 

dispersão da multiplicidade das coisas sensíveis. É preciso romper certos grilhões para 

perceber a ordem existente nas coisas: 

 

Não é diferente o que ocorre com homens menos 

instruídos, que incapazes de abranger e considerar com 

sua débil mente a adequação e a harmonia globais das 

coisas, se algo que consideram importante lhes desagrada, 

acham que existe uma grande feiura nas coisas.77 

 

Condição primordial, então, para perceber a ordem e a harmonia das coisas é o 

homem conhecer-se a si mesmo, afastando-se dos sentidos78, os quais podem deturpar a 

percepção. 

Os Solilóquios, também fruto do retiro de Cassicíaco, é uma obra inacabada, 

composta por dois livros nos quais Agostinho serve-se do método de perguntas e 

respostas. Neste caso, o diálogo é de Agostinho com sua razão, que faz as vezes do 

interlocutor, o que justifica o título. Sintetizam bem o diálogo as palavras de Paulo 

César Nodari:  

Solilóquios é um diálogo em que a razão faz o papel tanto 

de instrutora como de discípula. A reflexão agostiniana é 

fruto da simplicidade de quem se coloca humilde e 

incondicionalmente à busca da verdade, que é Deus. A 

verdadeira sabedoria se a encontra com muita 

humildade.79 

 

                                                
76 SILVA SANTOS, Bento. Introdução. In: AGOSTINHO. Contra os acadêmicos, A ordem. A grandeza 
da alma, O mestre, p. 11. 
77 AGOSTINHO. A ordem, I,I, 2.  
78 Cf. AGOSTINHO. A ordem, I,I,3. 
79 NODARI, Paulo César. A busca de Deus nos Solilóquios de Agostinho. Teocomunicação. Porto Alegre, 
v. 41 n. 1 p. 150-168 jan./jun. 2011. 
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Tendo apresentado essas obras, que também foram concebidas por Agostinho no 

retiro de Cassicíaco, podemos passar agora à apresentação daquela que centraliza as 

discussões desse trabalho: A vida feliz. 

 

2.2 Estrutura do diálogo 
 

Como mencionamos acima, o diálogo que leva em seu título o tema da 

felicidade, foi escrito por Agostinho pouco tempo depois de sua conversão, ou seja, em 

setembro de 386 d.C.80 O texto retrata três dias do diálogo, que começou no 32o 

aniversário de Agostinho. Nesse ambiente festivo, Agostinho quis debater com seus 

convivas um tema recorrente nos filósofos da Antiguidade: a Felicidade. Parece ser 

muito significativo o fato de Agostinho pôr este tema em questão imediatamente após 

sua conversão ao cristianismo. O próprio autor descreve o ambiente e o clima no qual o 

texto se origina: 

Era 13 de novembro, dia do meu natalício. Após frugal 

refeição, para o espírito não ficar em nada molestado, 

convoquei a todos com quem convivia – não somente 

naquele dia – mas de modo habitual. Reuni-os na sala de 

banhos, lugar tranquilo e adequado quanto à temperatura 

do momento...81 

 

Na companhia de Agostinho, estavam pessoas de sua intimidade, a quem ele 

apresenta, como que em prece a Deus, merecendo destaque sua mãe, a quem 

considerava como verdadeira mestra82: 

 

Estavam ali, - e não hesito em apresentá-los, pelo nome à 

tua particular benevolência – primeiramente, nossa mãe, a 

cujos méritos, estou persuadido, devo tudo o que vivo. 

Navígio, meu irmão. Trigésio e Licênio, meus 

concidadãos e discípulos. Não quis que ficassem ausentes 

meus primos Lastidiano e Rústico, ainda que não 

                                                
80 Cf. BROWN, Santo Agostinho, uma biografia, p. 132. 
81 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 6.  
82 Cf. AGOSTINHO, Confissões, VI,2; IX,17-26. 
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houvessem frequentado a escola de nenhum Grammaticus. 

Para o que planejávamos, julguei o seu bom senso poder 

nos prestar auxílio. Enfim, também se encontrava presente 

o menor de todos em idade, mas cuja inteligência, - se o 

amor não me leva ao engano – promete grandes coisas: 

Adeodato, meu filho83. 

 

A vida feliz é um texto fruto não de um diálogo tenso ou de uma disputa erística, 

no qual cada um dos debatedores tem o desejo de vencer o outro, mas um diálogo 

amoroso, no qual todos têm interesse em tratar de algo fundamental para a própria vida: 

a felicidade. 

Agostinho dedicou A vida feliz a Mânlio Teodoro, um católico conhecedor de 

Plotino. Talvez, o futuro Bispo de Hipona tenha retomado nesta obra algum debate 

ocorrido na casa de Mânlio Teodoro em Milão no ano anterior84. O conhecimento de 

Teodoro sobre os neoplatônicos, que provocaram um impacto decisivo em Agostinho, o 

fez buscar sua ajuda quanto às dúvidas ainda existentes em seu progresso filosófico. 

Agostinho acreditava que Teodoro era a pessoa mais indicada para ajudá-lo em sua 

busca pela Sabedoria: “ó meu caro Teodoro, como para chegar até aonde aspiro, fixo os 

olhos sobre ti, que não cesso de considerar como o mais capaz de me ajudar”85. 

Posteriormente, sua impressão sobre Mânlio Teodoro se alterou: “Desagrada-me 

ter dado a Mânlio Teodoro, a quem dediquei o livro – se bem que fosse homem douto e 

cristão – mais elogios do que devia”86. 

 

2.3 Divisões do livro 
 

O livro A vida feliz pode ser dividido da seguinte forma: uma primeira parte 

introdutória ou preambular, na qual Agostinho se serve de metáforas da náutica para 

falar do percurso rumo à vida feliz. De fato, logo no início se lê: “Se fosse possível 

atingir o porto da filosofia – único ponto de acesso à região e terra firme da vida 

feliz”.87 A segunda parte apresenta as etapas do itinerário filosófico seguido pelo 

                                                
83 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 6. 
84BROWN, Santo Agostinho, uma biografia, p. 142. 
85 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 4. 
86 AGOSTINHO, Retratações, I, 2. 
87 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 1. 
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próprio Agostinho em busca da felicidade: “Tendo chegado à idade de dezenove anos, 

após ter conhecido na escola de retórica o livro de Cícero, senti-me inflamado de tal 

amor pela filosofia que pensei em me dedicar a ela sem reservas...”88. Nessa busca, ele 

passou pela leitura de Cícero, pelas Escrituras, pelo maniqueísmo, pela astrologia, pelo 

ceticismo e pelo “platonismo”89. A terceira parte, por fim, é o diálogo a respeito da vida 

feliz, que se desdobra em três dias, até que se conclua, com as palavras de Mônica:  

 

Eis, sem nenhuma dúvida, a vida feliz, e essa é a vida 

perfeita. Tenhamos confiança que poderemos ser levados a 

ela, prontamente, graças à fé sólida, à alegre esperança e à 

ardente caridade.90 

 

Passemos, então, à apresentação de cada uma dessas seções, que nos 

possibilitarão perceber a compreensão de felicidade segundo Agostinho, de modo que 

possamos, no capítulo seguinte, analisar de modo particular os empecilhos ou desvios 

da rota rumo à vida feliz. 

 

2.4 Primeira parte: a navegação 
 

A obra A vida feliz começa com uma alegoria náutica. Agostinho não inova em 

lançar mão dessa figura, já utilizada pelos poetas e filósofos antigos. Consideremos, por 

exemplo, a presença do mar e da navegação nas obras fundantes do pensamento grego, 

ou seja, a Ilíada e a Odisseia, o quanto de navegação está presente nelas, especialmente 

na segunda, quando Odisseu enfrenta o mar e seus perigos procurando retornar a Ítaca, 

seu lar. 

Propriamente relacionado com a filosofia, encontramos uma passagem 

significativa no Fédon de Platão. A certa altura do diálogo, o personagem Sócrates, 

certamente servindo de máscara para o autor do diálogo, conta como foi que estudou as 

propostas dos primeiros pensadores gregos, que procuravam na natureza, a causa das 

coisas, e não estando satisfeito com elas, resolveu percorrer o caminho do conhecimento 

de outro modo. Diz Sócrates: 

                                                
88 AGOSTINHO, A vida feliz, I,4.  
89 Cf. AGOSTINHO, A vida feliz, I,4. 
90 AGOSTINHO, A vida feliz, IV,35. 
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...recusam-se a aceitar que, efetivamente, o bom e o 

conveniente formem e conservem todas as coisas. 

Ardentemente desejaria eu encontrar alguém que me 

ensinasse o que é tal causa! Não me foi possível, 

porém, adquirir esse conhecimento então, pois nem 

eu mesmo o encontrei. Mas quererias, estimado 

Cebes, que descrevesse a segunda navegação que eu 

realizei em busca dessa causalidade?91 

 

A primeira navegação seria a filosofia dos chamados físicos naturalistas, que 

procuravam interpretar a realidade por meio da água, do ar, do fogo e de outros 

elementos físicos. Já a segunda navegação - que na náutica é aquele esforço que se faz 

para singrar quando os ventos não são favoráveis nem suficientes, mediante o uso da 

força física – representa para Platão o esforço racional na busca das verdadeiras causas 

da realidade, que estão além das causas físicas, que podem ser percebidas pelos 

sentidos. 

Agostinho, portanto, se põe na esteira do desenvolvimento filosófico quando usa 

metáfora náutica dando-lhe, porém, um sentido próprio, que apresentaremos agora, ao 

abordar a primeira parte de A vida feliz. 

Logo no início do diálogo A vida feliz, vemos que a Filosofia é apresentada 

como um porto, um ponto de tranquilidade, que é o “único ponto de acesso à região e à 

terra firme da vida feliz”92. Nessa metáfora já se percebe que a filosofia não é o fim da 

viagem, mas é algo muito próximo dela. O fim da viagem é a vida feliz. Para chegar a 

ele é preciso passar pela filosofia. Por outras palavras, a filosofia é o porto, onde se 

possui certa tranquilidade, onde as águas não são agitadas, que por isso permitem que a 

nau esteja estável, de modo que se possa desembarcar em terra firme. 

Como chegar a esse porto? Uma das possibilidades seria “em um percurso 

exclusivamente dirigido pela razão e pela filosofia”. Para Agostinho não é essa a única 

possibilidade, e se fosse a única, o número dos que chegam a esse porto seria menor 

ainda do que aqueles que conseguem fazê-lo. Tamanha dificuldade é representada pela 

figura do mar:  
                                                
91 PLATÃO. Fédon, 99c-d. A tradução é de Jorge Paleikat e João Cruz Costa, da coleção Os pensadores. 
Entretanto, onde pusemos “segunda navegação” essa tradução põe “segunda excursão”. A expressão em 
grego é deuteros plous. 
92 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 1.  
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Com efeito, estamos lançados neste mundo como em um 

mar tempestuoso, e por assim dizer, ao acaso e à aventura 

– seja por Deus, seja pela natureza, seja pelo destino, seja 

ainda por nossa própria vontade. Sucessivamente, por 

algumas dessas conjunturas, ou talvez, por todas elas 

reunidas. A questão é muito obscura...93 

 

Não importa o motivo, os seres humanos vivem como em um mar tempestuoso. 

Como chegar à terra firme? Muitos só são reconduzidos à terra firme pelas tempestades. 

Mas há navegantes que chegam “à terra de suas ardentes aspirações”94 acolhidos pela 

filosofia. 

Seguindo a metáfora escolhida para tratar da condição humana, Agostinho 

apresenta três tipos de navegantes: os primeiros são aqueles que navegam próximo da 

terra firme, sem se lançar em alto mar, e depois se estabelecem em algum lugar 

tranquilo, ao qual procuram também atrair o maior número possível de concidadãos95. A 

respeito desses, diz Étienne Gilson “... têm a prudência de procurá-la [isto é, a 

felicidade] desde a juventude, e têm a felicidade de a atingirem logo...”96. A 

proximidade da terra em sua navegação representa a prudência que esses primeiros 

nautas têm. 

Já a segunda espécie de navegantes é a daqueles que  

 

iludidos pelo aspecto falacioso do mar, optam por lançar-

se ao longe. Ousam aventurar-se distante de sua pátria, e 

com frequência esquecem-se dela. Se a esses, não sei por 

qual inexplicável mistério, sopra-lhes o vento em popa, 

perdem-se nos mais profundos abismos da miséria...97 

 

Estes navegantes do segundo grupo estão aptos para realizar o itinerário, mas 

lançam-se ao mar e seguem por outros caminhos. Estão repletos de orgulho e de vaidade 

                                                
93 AGOSTINHO, A vida feliz, I,1. 
94 Étienne Gilson ressalta que a busca de Agostinho, e que ele afirma ser de toda a humanidade, é uma 
beatitude que confere paz. É isso que todos desejam com ardor. Cf. GILSON, Introdução ao estudo de 
Santo Agostinho, p. 17. (AGOSTINHO, A vida feliz, I,1.) 
95Cf. AGOSTINHO, A vida feliz, I,2. 
96 GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 18. 
97 AGOSTINHO. A vida feliz, I, 2. 
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e não procuram a verdade, apenas situações de prazer e de honra. Trata-se, 

evidentemente, daqueles que se deixam levar pelo mundo sensível e pelas paixões. A 

cura para estes são as adversidades e os ventos contrários, isto é, sofrimentos e 

angústias que põem freio no orgulho e na vaidade e os fazem retomar o curso. 

Agostinho reconhece ainda nesta categoria de navegantes que há alguns que por não se 

arriscarem a ir tão longe, são trazidos de volta por adversidades menores, tais como 

problemas com seus bens e dificuldades nos negócios, que os fazem acordar e caminhar 

para o porto da sabedoria. Seja como for, a ilusão, o encanto pelo mundo e a sedução 

das paixões que enchem os homens de orgulho e vaidade, apenas são combatidos com 

um revés. Esses são aqueles que procuram encontrar a felicidade por caminhos 

tortuosos, nos quais encontram falsa serenidade proporcionada por honras e prazeres. 

Às vezes ocorre a alguns desses navegantes serem sacudidos por alguma adversidade, 

único caminho para voltarem à terra firme. 

O terceiro grupo é o daqueles que sentem os balanços do mar, mas não deixam 

de recordar a pátria de onde saíram. No entanto, frequentemente  

 

...perdem a rota em meio a nevoeiros, ou fixam astros que 

delineiam no horizonte. Deixam-se reter pela doçura do 

percurso. Perdem a boa oportunidade do retorno. Erram 

longamente e, muitas vezes, correm até o risco do 

naufrágio. A tais homens sucede, por vezes, que alguma 

infelicidade advém, em meio a frágeis prosperidades, 

como, por exemplo, uma tempestade a desbaratar seus 

projetos. Serão assim reconduzidos à desejadíssima e 

aprazível pátria, onde recuperarão o sossego98. 

 

Esses últimos, não mostram nem tão grande prudência nem tão grande loucura, 

pois fixam os olhos no objetivo a ser atingido e mesmo em meio às tormentas do mar, 

não se esquecem da pátria a que se destinam99. 

Os navegantes desse terceiro grupo estão em meio às grandes ondas e se 

recordam da vida feliz, ou seja, desejam-na. Poderiam rapidamente navegar em direção 

a ela. Porém, se deixam levar pelos encantos do trajeto correndo grandes perigos. Estes, 

                                                
98 AGOSTINHO. A vida feliz, I, 2. 
99 Cf. GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 18.  
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de algum modo, desde a adolescência – talvez pelo papel dos pais ou tutores, ou pelas 

experiências pelas quais passaram – sabem que devem procurar a Sabedoria, isto é, 

procurar a Deus. No entanto, se deixam seduzir e saem da rota. A tempestade sobre seus 

projetos os reconduz para o caminho correto. 

É importante verificar o papel que as contrariedades, causadoras de uma medida 

de sofrimento, têm para redirecionar aqueles que se perdem no mar do mundo. As 

adversidades acabam por ter uma função “pedagógica”, são um corretivo para que o 

homem se volte na direção daquilo que realmente é importante. Outro aspecto que 

merece ser assinalado é que estas formulações de Agostinho estão muito em função de 

sua própria trajetória e observação, ou ainda, de sua experiência pessoal. Os 

acontecimentos de sua vida comprovam a verdade de suas palavras. Por isso, Agostinho 

os narra suscintamente em A vida feliz. Posteriormente, quando escreveu as Confissões, 

retomou em pormenor todas as etapas de sua vida nesta trajetória em direção à 

sabedoria. 

Aos que viveram depois dos “grandes descobrimentos” empreendidos por 

Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e outros grandes 

navegadores do século XV em diante, a metáfora da náutica agostiniana parece 

cautelosa demais, pois tem por modelo o navegador que não se aventura demais. No 

entanto, para Agostinho, o homem já possui um destino certo, logo o navegar em alto 

mar é um risco desnecessário. E o risco não é pequeno, pois navegar sem segurança e 

iludido é sujeitar-se a perder não riquezas materiais, mas a própria alma, ou seja, a si 

mesmo. 

 

2.5 Segunda parte: a navegação de Agostinho 
 

Depois de ter apresentado os três tipos de nautas, Agostinho apresenta uma 

síntese da própria navegação, pedindo a Teodoro Mânlio, a quem dedica o texto, 

 

Reconhece, insisto, entre essas três categorias de 

navegantes, em qual delas me encontro a teu lado, qual o 

lugar em que me julgo situar e que tipo de auxílio espero 

de ti, com total confiança100. 

                                                
100 AGOSTINHO. A vida feliz, 1,4. 
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Agostinho considera os acontecimentos de sua vida como um itinerário em 

direção à verdade. Ao que tudo indica, todas as coisas que lhe aconteceram só têm 

importância quando postas nessa dinâmica do itinerário da alma. Portanto, narrar os 

fatos de sua vida é narrar o percurso de sua alma em direção a Deus. Isto parece ficar 

muito claro quando levamos em conta que nas Confissões Agostinho narra sua vida até 

o momento de sua conversão. A partir daí, para de falar sobre sua história. Os 

acontecimentos de sua vida perdem a importância de serem narrados, uma vez que 

apenas revelam de forma concreta um itinerário traçado interiormente pela sua alma em 

direção a Deus. 

Na breve narrativa de sua vida é possível observar um caminho para a vida feliz. 

Assim, ao falar sobre si, ele reconhece as etapas de sua própria navegação para atingir a 

Sabedoria. Posteriormente, nas Confissões todo este percurso é retomado de maneira 

pormenorizada. No entanto, tudo indica que ao narrá-los, ainda que neste momento com 

brevidade, queira demostrar como se deu concretamente nos fatos de sua vida, uma 

trajetória interior da alma. Assim, julgamos interessante abordá-los à luz do que é 

narrado nas Confissões, cuja reflexão está mais apurada. 

 Como mencionamos antes, Agostinho revela que este itinerário iniciou aos 

dezenove anos com a leitura de Hortênsio, de Cícero101. Esta obra despertou nele o 

interesse e o amor à filosofia. Nas Confissões ele deixa mais claro em que 

circunstâncias de sua vida ocorreu a leitura de Hortênsio. Ele se empenhava no estudo 

da retórica procurando satisfazer sua vaidade. Empenhava-se em imitar a linguagem e o 

estilo de Cícero. No entanto, Hortênsio despertou a admiração em Agostinho pelo seu 

conteúdo e não somente pela sua forma.102 Contudo, esse desejo foi ofuscado por 

névoas, isto é, por doutrinas estranhas à verdade, tais como a astrologia, o maniqueísmo 

e o ceticismo. 

Sobre a astrologia, Agostinho percebeu que ele “devia crer mais naqueles que 

ensinam do que nos emissores de ordens para crer”103. Novamente, nas Confissões 

vemos mais claramente como ele chegou a esta constatação. Inicialmente, a consulta aos 

astros lhe parecia mais razoável que o sacrifício de animais para atrair vantagens ou 

prever o futuro. Assim, ele consentia na atuação dos astros sobre a condução das ações 

                                                
101. Como mencionamos no primeiro capítulo, trata-se de uma obra que não chegou até nós. 
102 Cf. AGOSTINHO, Confissões III, 4, 7. 
103 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 4. 
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humanas e mesmo persuadido por um médico a não dar atenção a isso, sob a 

argumentação de que a previsão acertada sobre o futuro seria mais fruto do acaso do que 

causa direta, Agostinho não abandonou prontamente a astrologia104. Posteriormente, ele 

constatou que tal prática não passava de uma superstição, pois pessoas que nascem num 

mesmo momento costumam ter vidas completamente diferentes105. Ou seja, ainda que a 

observação dos astros evidencie uma ordenação do universo, o que lhe confere certa 

previsibilidade é a própria sabedoria que governa todas as coisas. Portanto, a verdade 

não está em observar a ordem cósmica e transpô-la na vida humana. A verdade se obtém 

pela intelecção, isto é, no reto exercício da razão. Certamente, foi por isso que 

Agostinho se inclinou ao maniqueísmo. Como ele mesmo aponta em A vida feliz, os 

maniqueus pareciam ser portadores de grandes verdades a serem reveladas sob a luz do 

intelecto106. 

 A relação de Agostinho com o maniqueísmo é bem mais complexa. Foi a busca 

pela verdade que o tornou um maniqueu107. Os maniqueus pareciam responder a uma 

grande dúvida que o acompanhava desde quando abraçou a filosofia após a leitura de 

Hortênsio: qual a origem do mal? Se Deus é bom e tudo aquilo que é provém Dele, 

evidentemente, a origem do mal não poderia estar em Deus. O dualismo parecia pôr fim 

a esta dúvida que lhe causava uma grande inquietação. Para os maniqueus o mal 

provinha de “uma invasão do bem – o ‘Reino da Luz’ – por uma força ou demônio 

hostil, de poder igual, eterno e totalmente distinto: o ‘Reino das Trevas’”108. Assim, 

imperam no mundo dois princípios opostos, duas forças: o Bem e o Mal. 

Aparentemente, esta explicação pode parecer muito simplória para alguém que deseja 

amar a filosofia e buscar a verdade pelo conhecimento. Entretanto, a doutrina 

maniqueísta comportava uma moral e uma conduta de vida desejável para qualquer 

filósofo. Conscientes de toda maldade, paixões e pecados presentes no mundo, que 

cercam, oprimem e que invadem os homens, os maniqueus esforçavam-se para 

identificar e retornar para sua alma boa, algo no interior de si que ansiava ser libertado 

pela união ao “Reino da Luz”. Para isso acontecer era necessário conhecer a alma 

vivendo com austeridade. Este processo despertaria a alma para a revelação de grandes 

                                                
104 AGOSTINHO, Confissões IV, 3. 
105 Cf. AGOSTINHO, Confissões VII, 6. 
106 Cf. AGOSTINHO, A vida feliz, I, 4. 
107 AGOSTINHO, Confissões III, 6. 
108 BROWN, Santo Agostinho, uma biografia, p. 58. 
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verdades. Certamente, esta moral e este estilo de vida despertavam encanto em 

Agostinho, o que o manteve como maniqueu por certo tempo. 

No entanto, quando Agostinho passou a pôr os princípios maniqueístas sob o 

crivo da razão, verificou a insuficiência desses mesmos princípios. Lentamente, passou 

a refutar o maniqueísmo: “Desapareçam de tua presença, ó meu Deus, como 

desaparecem os faladores e sedutores do espírito, aqueles que, observando em todas as 

decisões a existência de duas vontades, afirmam a existência de duas almas com duas 

naturezas diversas, uma boa e outra má”109. Sob o crivo da razão, Agostinho argumenta 

que a vontade contraditória não vem da escolha entre o princípio bom ou mal, ou ainda, 

das investidas do mal. Em primeiro lugar, o mal não existe enquanto substância. O mal 

é a privação do bem, da mesma forma como a treva é a ausência da luz. Em segundo 

lugar, o que geralmente ocorre é que os homens podem escolher entre várias vontades 

más, ou entre várias vontades boas o que já se configura num dilema, em ambos os 

casos110. 

Agostinho se opôs a esse dualismo em que a “alma boa” presente no homem de 

forma passiva é atacada por este princípio mal, o que responderia à própria existência de 

práticas más (no homem) e do mal (no mundo). Esse dualismo próprio do maniqueísmo 

é refutado por ele, que para compreender o antagonismo presente na vontade e nas 

ações humanas recorre à dicotomia interior defendida por São Paulo: 

 

Quando deliberava servir desde logo ao Senhor meu Deus, 

como há muito tempo já pretendia, era eu quem o queria, e 

ao mesmo tempo era eu quem não o queria: sempre eu. 

Não tinha uma vontade plena; daí a luta comigo mesmo, 

deixando-me dilacerado. Essa divisão se produzia contra a 

minha vontade, embora isso não demonstrasse a existência 

em mim de outra alma, e sim o castigo de minha própria 

alma. Não era eu quem praticava a ação, mas o pecado que 

habitava em mim, punição de um pecado livremente 

cometido enquanto filho de Adão.111 

 

                                                
109 AGOSTINHO, Confissões, VIII, 10, 22. 
110 Cf. AGOSTINHO, Confissões, VIII, 10, 24. 
111 AGOSTINHO, Confissões, VIII, 10, 22. 
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O desapontamento de Agostinho com o maniqueísmo o colocou em um estado 

de suspensão de qualquer juízo a respeito da verdade, abraçando assim uma postura 

cética: “Acudiram-me de fato a ideia de que os mais esclarecidos entre os filósofos eram 

os chamados Acadêmicos, quando afirmavam ser preciso duvidar de tudo, e que o 

homem nada pode compreender da verdade”112. 

 O itinerário em direção à sabedoria foi retomado por intermédio de Ambrósio: 

“Tu me conduzias a ele sem que eu o soubesse, para que eu fosse por ele conduzido 

conscientemente a ti”113. Através do bispo de Milão Agostinho teve contato com a 

tradição platônica, o neoplatonismo de Plotino e Porfírio. 

No entanto, o apego a uma mulher, as honras e a consideração aos amigos 

impediram Agostinho de se dedicar inteiramente à Filosofia. Tal situação se manteve 

até Agostinho ser acometido por uma adversidade: 

 

Foi então que eu fui tomado de agudíssima dor de peito 

que me incapacitou de assumir por mais tempo o peso de 

uma profissão que me fazia, sem dúvida, navegar em 

direção ao rochedo das sereias. Renunciei a tudo e conduzi 

meu barco, abalado e avariado, ao suspirado porto da 

tranquilidade114. 

 

Como já dissemos, Agostinho escreveu A vida feliz logo após a sua conversão ao 

cristianismo. Certamente, para ele, esta conversão significava de forma muito concreta o 

verdadeiro itinerário em direção ao porto da sabedoria. Em outras palavras, ele 

compreendia que o cristianismo era a realização plena deste itinerário filosófico em 

direção à felicidade. Contudo, para o recém converso, havia questões ainda a serem 

dirimidas: “sinto-me em meio a dúvidas e hesitações sobre a questão da natureza da 

alma”115. Esta dúvida fazia com que Agostinho ainda não conseguisse desembarcar no 

porto da sabedoria. Por esta razão, ele encaminha este diálogo a Mânlio Teodoro, a 

quem julgava apto para ajudá-lo. 

 

                                                
112 AGOSTINHO, Confissões, V, 10, 19. 
113 AGOSTINHO, Confissões, V, 13. 
114 AGOSTINHO, A vida feliz, I, 4. 
115 AGOSTINHO, A vida feliz I, 5. 
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2.6 Terceira parte: a vida feliz 
 

O diálogo a respeito da vida feliz se desdobra em 3 dias. O primeiro dia, que 

ocupa os parágrafos de 7 a 16, inicia-se com a interrogação: “Será evidente a cada um 

de vós que somos compostos de alma e corpo?”116. Os dialogantes concordam que sim, 

com exceção de Navígio, que declara não saber. A posição de Navígio é ocasião para 

que se estabeleça um ponto de partida para a discussão: o fato de o homem possuir o 

corpo e a alma, para depois servir-se da seguinte comparação: da mesma forma que o 

corpo precisa se alimentar, a alma também. Para o corpo, existem alimentos que são 

bons, para a alma existem alimentos que são salutares e proveitosos, mas também há os 

que são danosos e funestos117. Tendo dito isso, Agostinho convida os dialogantes não só 

a tomarem parte no banquete para o corpo, mas também a servir-se da abundante 

refeição que ele deseja oferecer para as almas: 

Façamos, portanto, votos para que sintais o apetite 

do espírito para esse alimento, e seja ele superior ao 

apetite do corpo. É o que acontecerá se a vossa alma 

estiver sadia, visto que os enfermos, como 

justamente vimos a respeito dos que sofrem doenças 

físicas, recusam alimentar-se.118 

 

No prólogo do diálogo A vida feliz, Agostinho serviu-se da metáfora náutica, 

enquanto o diálogo propriamente apresenta a metáfora da alimentação. De qualquer 

modo, no fundo, está a ideia de ser humano que pode errar: pode tomar o rumo errado 

em sua navegação, pode servir-se de comida imprópria em sua alimentação. No capítulo 

seguinte abordaremos melhor os desvios nos quais o homem pode incorrer na busca da 

felicidade. 

A entrada do banquete que Agostinho oferece às almas dos seus interlocutores é 

a pergunta: “Queremos todos ser felizes?”119. Da constatação de que todos desejavam 

ser felizes, ele pergunta se quem não tem o que quer é feliz, ao que todos respondem 

‘não’. Mas, ter o que quer é ser feliz? Mônica toma a palavra e diz: “Sim, se for o bem 

que ele apetece e possui, será feliz. Mas se forem coisas más, ainda que as possua, será 

                                                
116 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 7. 
117 Cf. AGOSTINHO, A vida feliz. II, 8. 
118 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 9 
119 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 10. 
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desgraçado”120. Esta resposta é confirmada eloquentemente por Agostinho, com uma 

citação de Hortênsio:  

Há certos homens – certamente não filósofos, pois 

sempre prontos a discordar – que pretendem ser 

felizes todos aqueles que vivem a seu bel prazer. 

Mas tal é falso, de todos os pontos de vista, porque 

não há desgraça pior do que querer o que não 

convém. És menos infeliz por não conseguires o que 

queres, do que por ambicionar obter algo 

inconveniente. De fato, a malícia da vontade 

ocasiona aos homens males maiores do que a fortuna 

pode lhe trazer de bens121. 

 

Na resposta de Mônica fica claro que a felicidade está relacionada com a posse 

de alguma coisa que se deseja, no entanto, é preciso desejar de modo adequado, é 

preciso desejar o bem: “Portanto, está entendido entre nós, que ninguém pode ser feliz 

sem possuir o que deseja e, por outro lado, não basta aos que já possuem ter o 

ambicionado para serem felizes”.122 O diálogo prossegue até o ponto em que todos 

concordam que para ser feliz é preciso possuir algo perene, que não muda. Sendo Deus 

eterno e imutável, a felicidade estaria em possuir a Deus. Chegada a esse ponto, a 

conversa a respeito da felicidade se encerra e outros temas são tratados, especialmente a 

respeito dos acadêmicos. 

A questão da posse de Deus como condição da felicidade é retomada no segundo 

dia de diálogo, sendo apresentados alguns desdobramentos possíveis dessa afirmação 

até o ponto de melhorá-la: é feliz quem possuía a Deus como amigo, pois de certo modo 

todos os homens possuem a Deus. No terceiro e último dia de diálogo, afirma-se a 

felicidade como plenitude espiritual, como plenitude de sabedoria e, assim: 

 

A indigência da alma não é, portanto, outra coisa 

que a estultícia. E essa é o oposto da sabedoria, 

como a morte o é da vida, e a felicidade da 

                                                
120 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 10. 
121 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 10. 
122 AGOSTINHO, A vida feliz. II, 10. 
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infelicidade. Entre esses diversos estados não há 

meio termo. Com efeito, todo aquele que não é feliz, 

é infeliz...123 

 

Neste capítulo, apresentamos o diálogo A vida feliz em seu contexto e em suas 

divisões e temas principais. Fizemos isso como uma preparação para a abordagem que 

faremos do mesmo texto no capítulo seguinte, procurando explicitar os elementos que 

impedem ao ser humano o acesso ao porto da sabedoria e à terra da vida feliz. Se todos 

querem a felicidade, porque nem todos a conseguem? Destacaremos algumas palavras 

na tentativa de responder a essa pergunta. 

  

                                                
123 AGOSTINHO, A vida feliz. III, 28. 
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CAPÍTULO 3:  
EMPECILHOS À VIDA FELIZ 

 
 

No primeiro capítulo, após apresentarmos alguns traços da biografia de 

Agostinho, expusemos elementos de sua antropologia. No segundo capítulo nos 

dedicamos a examinar a obra A vida feliz em seu contexto, bem como apresentamos sua 

estrutura. 

No presente capítulo atingiremos o objetivo do nosso trabalho, ou seja, destacar 

elementos éticos e antropológicos do texto A vida feliz, especialmente os empecilhos 

para que o homem atinja a beatitude em seu percurso existencial. Destacaremos também 

alguns conceitos básicos da antropologia agostiniana, já presentes neste escrito da 

primeira hora do desenvolvimento do pensamento de Agostinho. 

 

3.1 A possibilidade de malogro da existência: a vida infeliz 
 

“...Estamos lançados neste mundo, como em um mar tempestuoso, e por assim 

dizer, ao acaso e à aventura...”124. Esta frase do prólogo de A vida feliz expressa algo da 

concepção que Agostinho tinha do ser humano e da vida. Também no último capítulo 

do mesmo diálogo ele afirma:  

...enquanto estivermos em sua busca [isto é, de 

Deus], somos forçados a reconhecer que ainda não 

nos saciamos da água dessa fonte. E, servindo-me 

daquele termo “plenitude” empregado por Licêncio, 

ainda não possuímos a plenitude. Porque, também se 

certos da ajuda de Deus, ainda não atingimos a 

sabedoria, nem por conseguinte, a felicidade.125 

 

Sua antropologia não é em nada ingênua ou excessivamente positiva, mas é 

marcada pela ideia de que, mesmo criado para o bem, para Deus, o homem pode errar, 

falhar, afastar-se dele. Utilizando a linguagem náutica, a vida humana pode naufragar. O 

                                                
124 AGOSTINHO. A vida feliz, I,1. 
125 AGOSTINHO. A vida feliz, IV, 35. 
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diálogo que estudamos tem como tema a vida feliz justamente porque tem por base o 

temor da vida infeliz, que ocorre quando o homem se afasta de seu princípio. 

Percorreremos agora os três colóquios do diálogo, observando os empecilhos à vida 

feliz, ou seja, os elementos que podem causar infelicidade ao homem. 

 

3.2 Alimentação inadequada para a alma 
 

No início do primeiro dia de diálogo, Agostinho e seus interlocutores concordam 

que assim como o corpo, a alma também precisa de alimento. No que se refere ao corpo, 

há um perigo: “...todos sabem que os corpos, sejam quais forem, definham sem 

alimento...”.126 Mônica afirma qual é o alimento adequado para a alma: “... A meu ver, 

não existe outro alimento para a alma que não seja o conhecimento das coisas e a 

ciência”127. Sendo o conhecimento das coisas o alimento para a alma, Agostinho diz que 

os homens que a alimentam são sábios, possuindo “espírito mais pleno e mais livre”. 

Por outro lado, os “desprovidos de cultura estão como que em jejum e famintos...”128. 

Trigésio acrescenta que estes desprovidos de cultura não estão só vazios, mas “cheios de 

vícios e de maldades”. Trigésio dá, desse modo, forte conotação moral ao vazio 

proporcionado pela falta de alimento ao espírito. 

Agostinho salienta que os vícios e as maldades são consequências da esterilidade 

e da fome do espírito. Como o corpo doente fica suscetível a doenças, o espírito que não 

se alimenta do que lhe é próprio, fica enfraquecido, já que seu conteúdo é o nada, o 

vazio. 

Agostinho apresenta este vazio com a palavra latina nequitia, que  

 

...vem da palavra nihil, que lembra improdutividade. 

Com efeito, pode-se chamar nada aquilo que se 

escoa, decompõe, dissolve e não cessa, de certo 

modo a se deteriorar e perder. Por isso, os homens 

suscetíveis ao vício da nequitia são chamados 

“perdidos”...129 

                                                
126 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 7. 
127 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 8. 
128 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 8. 
129 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 8. 
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Esta palavra latina (nequitia) é traduzida ao português como nequícia, sinônimo 

de malignidade130. Explicando que a palavra vem de nihil, nada, Agostinho não lhe dá 

propriamente um conteúdo, mas sublinha seu caráter de ausência, de falta. Isso 

certamente está em concordância com a ideia de “mal” que depois Agostinho 

desenvolverá, ou seja, o mal como privação, como falta, como não-ser, como bem 

expressa Étienne Gilson: 

...dado que toda natureza consiste em três perfeições, 

toda natureza é boa por definição. Se assim é o bem, 

o mal só pode ser uma corrupção de uma das 

perfeições que a natureza possui. A natureza má é 

aquela em que medida, forma ou ordem estão 

corrompidas, e ela é má somente na exata proporção 

do grau de sua corrupção...131 

 

Mas, mesmo sendo o mal uma ausência, uma privação ou ainda o vazio, não é 

algo sem consequência, pois estas se manifestam como desordem, desmedida, 

desproporção, cujos efeitos são deletérios para o homem. Não sem razão, Agostinho 

chama o vazio da nequícia de mãe de todos os vícios132.Trata-se de um vício 

fundamental, de base. Utilizando a metáfora da alimentação, seria uma espécie de 

enfermidade que faria o organismo perder o apetite por tudo aquilo que o alimenta 

verdadeiramente, de modo a se debilitar completamente. 

 

3.3 Não possuir o que deseja e desejar de modo impróprio 
 

Todos os interlocutores de Agostinho no diálogo que estamos estudando 

concordam que todos querem ser felizes e que quem não tem o que quer não é feliz: 

“...logo é infeliz quem não possui o que deseja...”. 133 A sensação de vazio, a carência, a 

necessidade de alguma coisa é vista como sintoma de uma vida infeliz. Para a 

felicidade, é preciso ter o que se deseja. 

                                                
130 Agostinho toma essa explicação etimológica de Virgílio. Cf. MARTINS SILVA. A correlação entre as 
noções de ‘vontade’ e ‘medida’ no diálogo de Beata Vita de Santo Agostinho. Cadernos PET de filosofia. 
Vol. 3, n. 5, p. 18. 
131 GILSON. Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 273. 
132 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz, II, 8. 
133 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 11. 
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Mas, não se pode desejar e possuir qualquer coisa. Neste sentido, Mônica 

apresenta um perigo: “Sim, se for o bem que ele apetece e possui, será feliz. Mas, se 

forem coisas más, ainda que a possua, será desgraçado.”134 Nesta pequena frase 

encontramos, certamente em gérmen, temas de grande importância do pensamento 

agostiniano, especialmente o tema da vontade, cuja tratativa é considerada inédita no 

pensamento ocidental. Em geral, Agostinho entende vontade como poder ou faculdade 

da alma que move um ser em determinada direção, aspiração, propósito, intenção, 

escolha, desejo. No entanto, não há em sua obra um lugar específico no qual ele dê dela 

uma definição clara e precisa135. De qualquer modo, nesta frase de Mônica, elogiada 

pelo filho, pode-se dizer que quando o desejo se direciona para o que não é o bem, ou 

seja, coisas más, a pessoa se distancia da vida feliz. Nisso Agostinho concorda com 

Cícero, que cita para fundamentar o pensamento de Mônica: 

 

Há certos homens – certamente não filósofos, pois 

sempre prontos a discordar – que pretendem ser 

felizes todos aqueles que vivem a seu bel-prazer. 

Mas tal é falso, de todos os pontos de vista, porque 

não há desgraça pior do que querer o que não 

convém. És menos infeliz por não conseguires o que 

queres, do que por ambicionar algo inconveniente. 

De fato, a malícia da vontade ocasiona ao homem 

males maiores do que a fortuna pode lhe trazer 

bens136. 

 

O desejo e a vontade mal direcionados podem fazer naufragar quem se aventura 

na busca da vida feliz, se o objeto que deseja não for o bem ou não tiver participação 

nele. Se é infeliz aquele que não possui o que deseja137, a simples posse do que se quer 

não é garantia de felicidade, mas pode constituir um engano. 

 

                                                
134 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz, II, 10. 
135 Cf. Dizionario Agostino, verbete “Volontà”, p. 1461. 
136 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 10. Trata-se de uma citação textual do Hortênsio de Cícero, ao qual nos 
referimos no primeiro capítulo deste trabalho. 
137 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz, II, 11. 
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3.4 Viver sujeito a receios e querer sempre mais 
 

Todos haviam concordado com Agostinho quando ele disse que o homem para 

ser feliz precisa desejar e ter “... um bem permanente, livre das variações da sorte e das 

vicissitudes da vida...”138, quando Trigésio objeta que alguns afortunados possuem 

muitas coisas perecíveis e levam uma vida muito agradável. No entanto, Agostinho 

pergunta se pode ser feliz o homem cheio de receios, já que a posse de bens perecíveis 

traz o receio da perda:  

E poderá viver sem receio quem pode vir a perder o 

que ama? ... Ora, todos esses bens sujeitos à 

mudança podem vir a ser perdidos. Por conseguinte, 

aquele que os ama e possui não pode ser feliz de 

modo absoluto139. 

 

A vida com receios se apresenta como um empecilho para a vida feliz 

preconizada por Agostinho. É um empecilho que aparece quando o desejo se volta para 

coisas perecíveis, que não oferecem tranquilidade absoluta a quem ama. Assim, trata-se 

de um empecilho estreitamente relacionado com o que citamos antes, que é desejar de 

modo impróprio. Quem deseja bens perecíveis, deseja de modo impróprio, já que se 

volta para algo que não oferece a estabilidade que a vida feliz requer. 

Além do receio de perder o que se tem, a posse de bens frágeis apresenta outro 

inconveniente, a insatisfação, o desejo de ter mais e mais. É o que diz Mônica em 

acréscimo ao pensamento do filho: 

Ainda que alguém tivesse a certeza de não perder 

tais bens frágeis, contudo, nunca viria a se contentar 

com o que já possui. Portanto, a pessoa seria infeliz 

pelo fato de querer sempre mais140. 

 

A partir dessa afirmação, chega-se a que a busca de bens frágeis, instáveis são 

um risco na rota em busca da vida feliz, primeiramente porque passam, deixando quem 

os deseja em situação de medo de perda, depois porque em si não podem satisfazer 

                                                
138 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 11. 
139 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 11. 
140 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 11. 
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totalmente o desejo do coração humano. Só Deus é eterno e imutável, de modo que 

desejar coisas fora dele é tomar o rumo contrário ao da realização humana. 

 

3.5 “Ser acadêmico” 
 

Dentre os empecilhos para alcançar a vida feliz, Agostinho apresenta um 

curioso, ser acadêmico: 

Se é evidente, como a razão nos demonstrou há 

pouco, não poder ser feliz quem não possui o que 

deseja; e de outro lado ninguém procurar o que não 

deseja encontrar; como então se explica que os 

acadêmicos estejam sempre à procura da verdade? 

Porque eles a querem encontrar, querem pois 

alcançar a descoberta da verdade. E contudo não a 

descobrem! Segue-se, portanto, que não têm o que 

querem, do que se segue também que não são 

felizes. Ora, ninguém é sábio, se não for feliz. Logo, 

o acadêmico não é sábio141. 

 

Já mencionamos, na apresentação das obras do período de Cassicíaco, os 

acadêmicos, pois é do mesmo período do diálogo A vida feliz, uma obra com o título 

Contra os acadêmicos. Esses acadêmicos com os quais Agostinho litiga, são os 

expoentes da academia cética de seu tempo142. 

Em A vida feliz Agostinho não se demora sobre a problemática dos acadêmicos, 

certamente porque o faz na obra que leva o nome deles, e que foi elaborada no mesmo 

período. Ser acadêmico é um empecilho à vida feliz porque, segundo a citação que 

reproduzimos acima, o acadêmico é alguém que vive procurando a verdade, mas não crê 

na possibilidade de encontrá-la. Savian Filho sintetiza bem como Agostinho considerou 

inconsistente o caminho traçado por esses pensadores: 

...os acadêmicos não se mostravam capazes de pôr 

em dúvida a existência do pensamento, Agostinho 

                                                
141 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 14. 
142 Cf. SILVA SANTOS, BENTO. Introdução. Em: AGOSTINHO. Contra os Acadêmicos. A ordem. A 
grandeza da alma. O mestre. P. 11, nota 4. 
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supera o ceticismo, chegando à conclusão de que, 

mesmo que se pudesse duvidar de tudo, ainda assim 

haveria uma realidade da qual não poderia duvidar, a 

realidade do pensamento: ‘Se me engano, então 

existo’ (Cidade de Deus XI, 26).143 

 

Valendo-se da metáfora da alimentação da qual Agostinho se serve no início da 

discussão, o ceticismo poderia ser tido como uma espécie de nequícia, uma doença que 

faz a pessoa perder o desejo pelo verdadeiro alimento saudável, e que pouco a pouco vai 

levando a pessoa a definhar. 

 

3.6 A impureza do espírito 
 

Depois de que todos concordaram ser Deus o objeto necessário da felicidade, 

Adeodato disse: “Possui a Deus quem não tem em si o espírito impuro”144. Ter em si o 

“espírito impuro” apresenta-se, então como empecilho para a vida feliz. Mas Agostinho 

se pergunta mais adiante o que significa ter “espírito impuro”, pois de acordo com a fé 

cristã, pode significar a invasão de um espírito exterior, que invade a alma, a perturba, 

provocando loucura na pessoa. Por outro lado, “espírito impuro aplica-se a toda alma 

impura, isto é, manchada por vícios e erros”145.  

Buscando esclarecer o sentido, Adeodato afirma que não possui espírito impuro 

aquele que vive castamente, e viver castamente não se restringe a não ter relações 

carnais ilícitas, mas “...será realmente casto quem tiver os olhos voltados para Deus e 

não se prender a nada além dele só”146. A castidade aqui é posta como algo que tem seu 

valor em relação ao conjunto da vida, e significa a correção de todo o comportamento, a 

integridade de comportamento ou a limpeza de si mesmo. 

 

3.7 A distância de Deus e a indigência da alma 
 

Procurando explicitar a opinião de sua mãe, Agostinho diz: 
                                                
143 SAVIAN FILHO, Juvenal. “Agostinho: um itinerário de conversões filosóficas”. In: Revista Cult, p. 
53. 
144 AGOSTINHO. A vida feliz, II, 12. 
145 AGOSTINHO. A vida feliz, III, 18. 
146 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz, III, 18. 
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Por conseguinte, chegas a estas distinções: todo o 

que encontrou a Deus e o tem benévolo, é feliz. 

Todo o que ainda busca a Deus tem-no benévolo, 

mas ainda não é feliz. E, enfim, todo o que se afasta 

de Deus, por seus vícios e pecados, não somente não 

é feliz, mas sequer goza da benevolência de Deus147. 

 

Afastar-se de Deus ou não possuí-lo é, na verdade, a origem e causa de todo o 

malogro existencial. Como salientamos no início de nosso trabalho, o pensamento de 

Agostinho gravita em torno de Deus, criador do homem. Longe de seu criador, o ser 

humano vive em estado de carência. 

Ao fim do segundo dia de colóquios, Agostinho pergunta: 

 

...se é verdade que seja infeliz quem se encontra na 

indigência, será igualmente verdade que todo infeliz 

seja indigente? Seguir-se-ia daí, portanto, que a 

infelicidade consiste tão-somente na carência ou 

indigência...148 

 

No terceiro e último dia de colóquio, a questão é esclarecida em consonância 

com o primado da alma sobre o corpo, ou seja, as indigências do corpo por si mesmas 

não são causa de infelicidade, mas sim as indigências da alma, que se resume, segundo 

o que diz Mônica, acompanhado do entusiasmo do filho: “...e então, haveríamos de 

declarar ser alguém indigente por lhe faltar dinheiro e riquezas, e não por lhe faltar 

sabedoria?”149. A pergunta retórica de Mônica é completada por Licênio, que mais 

adiante, concordando com Mônica e louvando seu conhecimento provindo de seu 

espírito voltado para Deus, diz: “...de fato, a maior e mais deplorável indigência é a falta 

de sabedoria. Ao contrário, nada pode faltar a quem possui a sabedoria.”150 

Essa pergunta de Mônica é feita depois de Agostinho ter apresentado a história 

de um homem rico contada por Cícero no Hortênsio. Esse homem rico, chamado Orata, 

possuía todos os bens materiais que desejava. Do ponto de vista de quem o observava, a 
                                                
147 AGOSTINHO. A vida feliz, III, 21. 
148 AGOSTINHO. A vida feliz, III, 22. 
149 AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 27. 
150 AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 27. 
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ele não faltava nada, pois vivia cumulado de riquezas, cercado pelo mais fino luxo e por 

prazeres: “...Em breves palavras: feliz sucesso coroava todos os seus empreendimentos 

e planos...”151. Mas, mesmo tendo tudo, Orata não poderia ser considerado feliz, pois 

temia a perda de seus bens. Ele não era carente de bens materiais, mas estava em 

indigência pelo temor de os perder. Mas não era o temor de perder os bens em si mesmo 

que o fazia infeliz, mas o contexto de sua vida, do qual o temor era apenas um 

indicativo de que sua confiança estava direcionada para o alvo errado: Orata estava 

privado de sabedoria152. 

A indigência da alma é chamada de estultícia, que inevitavelmente conduz à 

infelicidade ou impede a beatitude: 

A indigência da alma não é, portanto, outra coisa do 

que a estultícia. E essa é o oposto da sabedoria, 

como a morte o é da vida, e a felicidade da 

infelicidade. Entre esses diversos estados, não há 

meio termo. Com efeito, todo aquele que não é feliz, 

é infeliz. E se todo o que não está morto é vivo, do 

mesmo modo, evidentemente, todo o que não é 

insensato, é sábio...153 

 

 

A estultícia ou estupidez é a verdadeira carência, a causa da infelicidade, de 

modo que infelicidade é sinônimo de carência na alma, carência de sabedoria e, em 

última instância, carência de ligação com a origem da sabedoria, que é Deus. Pode-se 

dizer que o estado de indigência da alma é um mal fundamental, pois priva o ser 

humano da característica fundamental da sabedoria: a moderação do espírito que ajuda a 

alma a estar em equilíbrio, de modo a não se perder em excessos nem se encolher 

abaixo da própria plenitude154. 

 

 

 

                                                
151 AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 26. 
152 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 28. 
153 AGOSTINHO. A vida feliz. IV,28. 
154 Cf. AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 33. 
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3.8 O escolho do orgulho 
 

No prólogo do diálogo, quando se vale de modo particular da metáfora da 

navegação, Agostinho apresenta um grande perigo: 

 

Ora, todos esses navegantes levados de diversas 

maneiras à terra firme da vida feliz, hão de temer 

com veemência e evitar com suma cautela, alto 

escolho que se ergue na entrada do mesmo porto, 

oferecendo grandes perigos aos que aí 

ingressam...155. 

Trata-se de um obstáculo que já se encontra na região do porto, ou seja, naquele 

ponto no qual o nauta, depois de ter navegado, correndo todos os riscos, vislumbra a 

segurança e a calmaria junto da terra firme. O nauta ainda não chegou à terra da vida 

feliz, mas pode ser tomado por um sentimento de já estar em lugar que ainda não 

alcançou. E esta sensação pode fazer com que se choque com um rochedo e ponha a 

perder todo o esforço investido: 

Ora, que outro rochedo a razão indica como temível 

aos que se aproximam da filosofia do que essa, da 

busca orgulhosa da vanglória? Pois esse rochedo é 

oco interiormente e sem consistência. Aos que se 

arriscam a caminhar sobre ele, abre-se o solo a 

tragá-los e a sorvê-los, submergindo-os em 

profundas trevas. Desvia-os assim da esplêndida 

mansão que haviam apenas entrevisto156. 

 

A busca orgulhosa da vanglória é o grande perigo mostrado por Agostinho para 

aqueles que estão em busca da vida feliz, pois por causa dela, os objetivos da busca 

podem ser esquecidos e se converterem em finalidade. 

No último dia do diálogo A vida feliz o orgulho é apresentado como fruto da 

desmedida: 

                                                
155 AGOSTINHO. A vida feliz. I, 3. 
156 AGOSTINHO. A vida feliz. I, 3. 



52 
 

Sem essa medida [que é a sabedoria] , a alma atira-

se em excesso na direção dos prazeres, da ambição, 

do orgulho, e de todas as outras paixões do mesmo 

gênero. Por elas, os intemperantes, e portanto 

infelizes, imaginam alcançar alegria e poder. Ora, na 

verdade, eles encontram-se na verdade diminuídos 

pelas baixezas, pelo medo, tristeza, cupidez e outras 

paixões. Sejam quem forem, esses infelizes 

reconhecem eles próprios que tais coisas fazem a 

infelicidade do homem157. 

 

O orgulho é apresentado como uma expressão da desmedida, que faz o homem 

ter visão distorcida de si mesmo e da realidade, não permitindo abrir-se e transformar-se 

a si mesmo pelo direcionamento para sua origem, que é Deus, por meio do 

direcionamento da própria interioridade. Por considerar-se grande ou poderoso além da 

medida, ele cai como vítima de baixezas, vivendo infeliz. 

Por outras palavras, “o ignorante, como não-ser, mergulhado nos vícios, perde-

se na procura e posse daquilo que é caduco e não-duradouro”158. Nessa citação, Sangalli 

recupera uma expressão importante no pensamento agostiniano, não-ser, que se 

relaciona a um tema não tratado em profundidade em A vida feliz, que é o problema do 

mal. Isso foi sinalizado quando tratamos a nequícia ou malignidade. A malignidade é o 

não-ser. Todos os empecilhos à beatitude que apresentamos neste capítulo estão 

relacionados a um tema importante e problemático do pensamento agostiniano: a 

questão do mal. É o mal o grande empecilho à vida feliz. 

 

3.9 Mal: o grande e vazio empecilho à vida feliz 
 

Os empecilhos à vida feliz são situações, coisas ou ações que afastam o homem 

de sua origem, de sua essência. São caminhos errados, opiniões enganosas, desvios que 

levam ao malogro da existência. Tudo isso são expressões do mal, um tema 

fundamental para a vida e o pensamento de Agostinho, mas que não é desenvolvido no 

                                                
157 AGOSTINHO. A vida feliz. IV, 33. 
158 SANGALLI, O fim último do homem: da eudaimonia aristotélica à beatitudo agostiniana, p.173. 
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diálogo aqui estudado. Mesmo assim, faremos algumas referências a esse problema, 

pois o julgamos em conexão estreita com o tema do malogro da existência humana. 

Como afirmamos no primeiro capítulo, antes de seu encontro com o 

neoplatonismo e o cristianismo, o futuro bispo de Hipona mantivera contato com os 

maniqueus, cuja concepção do mal pode ser assim sintetizada na crença de que o Bem e 

Mal são dois princípios básicos, que coexistem sempre: 

 

...Parecia tão claro aos maniqueus que somente o 

bem poderia vir de Deus, que eram forçados a 

conceder a existência de algum princípio contrário, 

independentemente do bem, um primeiro princípio 

como o próprio Deus. Retinham que essa força má 

pressionava eternamente o bem e tentava empurrar 

mais longe a linha divisória que cerca e restringe o 

bem...159 

 

Depois de julgar inconsistente a doutrina dos maniqueus, Agostinho abandonou 

sua seita, passando por um período de ceticismo a respeito do tema do mal, até que 

encontrou, por meio da pregação do bispo Ambrósio de Milão, explicação que lhe 

parecera convincente, provinda do neoplatonismo. Por meio das pregações do bispo 

milanês Agostinho acrescentou ao seu pensamento vários conceitos importantes para 

sua conversão e para elaboração de seu pensamento posterior: descobriu que Deus era 

um ser espiritual, ser único, criador de todas as coisas, incorruptível e não passível de 

mudança; compreendeu a alma como ente espiritual e passou a ler as Escrituras de 

forma alegórica, de modo que fosse além das contradições que percebia, principalmente 

no Antigo Testamento.160 

Tendo deixado de lado o maniqueísmo e aderido ao cristianismo, Agostinho 

passou a buscar explicação diferente para o problema do mal, não sem dificuldade, 

como se lê em suas Confissões: 

Esforçava-me por compreender o significado do que 

ouvia dizer sobre a livre determinação da vontade, 

como causa do mal que praticamos e o teu reto juízo 

                                                
159 EVANS, Agostinho sobre o mal, p. 32. 
160 Cf. CAPANAGA, Augustín de Hipona, p. 19. 
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como motivação para sofrermos esse mal, mas era 

incapaz de ver isso claramente161. 

 

Mesmo com dificuldade e não livre de contradições e incoerências, uma nova 

maneira de entender o problema do mal se descortina, como bem sintetiza Étienne 

Gilson: 

...Em consequência dessa doutrina, não basta admitir 

que os maniqueus erraram ao considerar o mal como 

um ser, visto que é uma pura ausência de ser; é 

preciso ir mais longe e dizer que, sendo nada por 

definição, o mal sequer pode ser concebido fora de 

um bem. Para que haja um mal, é necessário que 

haja privação; portanto, é necessário que haja uma 

coisa privada. Ora, enquanto tal, essa coisa é boa e 

somente enquanto privada é má. O que não é não 

tem defeitos. Assim, cada vez que falamos do mal, 

supomos implicitamente a presença de um bem que, 

não sendo tudo que deveria ser, é, por isso, mau. O 

mal não é somente uma privação, é uma privação 

que reside num bem como em seu sujeito162. 

 

Dado que não vamos nos aprofundar no problema do mal no pensamento 

agostiniano, consideramos que essa citação de Gilson seja suficiente para expressar os 

aspectos que desejamos elucidar como coroamento dos empecilhos à vida feliz. Neste 

sentido, a ênfase que desejamos dar é que o problema do mal é mais algo ético, 

existencial, do que ontológico. Ontologicamente o mal é apenas uma privação. No 

entanto, suas consequências na vida do homem são danosas. 

Assim, em consonância com o levantamento dos empecilhos à beatitude, que 

realizamos a partir do diálogo A vida feliz, ao tratar do mal, é preciso mais do que tudo 

levantar seus efeitos na vida humana. Para isso, nos apoiamos na afirmação do 

estudioso G. R. Evans, que esclarece: 

                                                
161 AGOSTINHO, Confissões, VII, 3,4. 
162 GILSON, Introdução ao estudo de Santo Agostinho, p. 273-274. 
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O que Agostinho tem a dizer sobre o mal se deve ler 

em sua globalidade à luz de um princípio básico: o 

efeito do mal na mente é impossibilitar ao pecador 

pensar claramente e, em particular, entender as 

verdades espirituais mais elevadas e abstratas...163 

 

O mal é constitutivo de todos os empecilhos para que o homem se volte para sua 

origem e encontre a Deus. É a cegueira nos olhos, impedindo a eles o acesso ao bem 

que é a luz. 

                                                
163 EVANS, Agostinho sobre o mal, p. 53. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Iniciamos nosso trabalho afirmando a importância da ideia de Deus para o 

pensamento de Agostinho. De fato, a condição do homem como criatura de Deus e a ele 

radicalmente destinado compõe o alicerce de sua filosofia. Entretanto, o que faz 

Agostinho filosofar não é Deus em si, mas a distância entre o humano e o divino, 

marcada pelo problema do mal. Não que o mal seja a causa final da filosofia de 

Agostinho, mas se entendemos a filosofia como busca, esta só faz sentido se algo não 

está claro ou se algo se perdeu. 

Essa distância entre homem e Deus é expressa na situação do pecado, expressão 

do mal na vida do ser humano. Por isso, o mal está na raiz do risco ao qual todo ser 

humano está sujeito, ou seja, de não conseguir viver a vida feliz. 

O problema do mal está espalhado por quase toda a obra agostiniana, pois ele o 

experimentava desde cedo em sua vida e em suas reflexões. A conciliação da ideia de 

Deus como um ser perfeitamente bom com a presença do mal no mundo se deu ao 

juntar o mal ao problema do livre-arbítrio164: os seres racionais podem escolher se 

distanciar de seu criador. Entretanto, sempre há a possibilidade de voltar. Mas nesta 

volta há o risco do malogro. 

Ao longo desse trabalho destacamos no diálogo A vida feliz , pertencente ao 

primeiro período do pensamento agostiniano após sua conversão, elementos práticos, de 

natureza ética, que podem atrapalhar o ser humano no caminho que lhe possibilita a 

                                                
164 Cf. AGOSTINHO, O livre-arbítrio, III, 3,8. 
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beatitude. Temas aí presentes são depois desenvolvidos com mais profundidade pelo 

bispo de Hipona.  

Dentre os obstáculos à vida feliz apresentados neste trabalho, destacamos aquele 

que é em si um obstáculo e também causa de outros: a alimentação inadequada para a 

alma, que é o conhecimento. Como vimos, a alma que deixa de procurar o 

conhecimento fica vazia, e tal vazio é ocupado por vícios e maldades. Tal vazio 

improdutivo e danoso à alma é a nequitia, que podemos traduzir como malignidade. Tal 

situação faz o ser humano se desviar da rota rumo ao seu criador, deixar a ordem em 

vista da qual foi criado. 

Como ao falar da nequitia Agostinho se vale da metáfora da alimentação, corre-

se o risco de pensar que a alimentação da alma seja apenas a aquisição de conteúdos 

intelectuais, de erudição. Entretanto, ainda que tais conteúdos tenham sua importância, a 

malignidade consiste não só na falta de conteúdos, mas também do uso inadequado 

deles. A posse de certo conhecimento pode levar ao orgulho, obstáculo perigoso na 

busca da beatitude. A alimentação adequada da alma se dá com a sabedoria, que no 

diálogo A vida feliz é definida como justa medida. O seu oposto, é a estultícia, que leva 

ao excesso ou à falta. Nisso Agostinho está em acordo com a tradição filosófica anterior 

transmitida por Aristóteles,165 mas a superação definitiva da malignidade requer a união 

com Deus. 

O diferencial agostiniano está na fé cristã, que é uma abertura, uma força que 

permite remar rumo à bem-aventurança e vencer tais obstáculos. Entretanto, só 

consegue isso a razão que, vencendo o orgulho, não se fecha em si mesma, mas abre-se, 

a ponto de dizer, como Mônica, protótipo de fé, segundo Agostinho: 

                                                
165 Cf. GOMES FILHO, A temática da felicidade desde a Antiguidade..., p. 24. 
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Eis, sem nenhuma dúvida, a vida feliz, e essa é a 

vida perfeita. Tenhamos confiança que poderemos 

ser levados a ela, prontamente, graças à fé sólida, à 

alegre esperança e à ardente caridade166. 

  

                                                
166 AGOSTINHO, A vida feliz, IV, 35. 
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