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NOTA PRELIMINAR 

 
 

O trabalho que aqui apresentamos foi iniciado sob a orientação da Prof. Doutora 

Maria Cândida Pacheco, actual Professora Emérita da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

À Prof. Doutora Maria Cândida Pacheco devo o entusiasmo pela Filosofia 

Medieval, a enorme generosidade com que partilhou o seu saber, o encorajamento, a 

disponibilidade, a atenção e amizade. Agradeço o exemplo e a dedicação. 

Ao Prof. Doutor José Meirinhos devo o despertar para a Filosofia Medieval, as 

oportunidades de contacto com o mundo medievista, a estima, paciência e a amizade. 

Agradeço também o exemplo e a dedicação.     

Aos meus queridíssimos Humberto e Diogo, agradeço a paciência, o apoio e o 

amor incondicional. 

 

Agradeço ainda à Faculdade de Letras e ao Gabinete de Filosofia Medieval 

todos os recursos disponibilizados. 



 

 3

INTRODUÇÃO 

 
 

Parece não existir evidência maior e mais universalmente 

partilhada do que esta: todos aspiramos a ser felizes. 

Individual e colectivamente. Desejamos a felicidade para nós 

próprios e também para os outros, de igual forma para os 

nossos parentes e, quando a vida nos sorri, também para os 

estranhos. Para todos os homens, enfim1. 

 

A descoberta, no decurso da nossa especialização em Filosofia Medieval, de 

uma obra que se intitulava Consolação da Filosofia, despertou-nos o interesse por uma 

temática que atravessa toda a história da humanidade e do seu pensamento e, por que 

não, atravessa a minha história pessoal e a de cada um de nós: o desejo da felicidade. 

A Felicidade é um valor que adquire simultaneamente o carácter de 

universalidade e relatividade. Consta desde sempre das preocupações daqueles que se 

dedicaram a pensar o homem – e até mesmo daqueles que no seu dia-a-dia elegem a 

Felicidade como o valor que mais desejam alcançar, sem, contudo, reflectir sobre que 

Felicidade é essa que tanto ambicionam –, mas foi ao longo do tempo sofrendo a 

influência da evolução das ideias e da história humana: o seu entendimento variou de 

época para época, de filósofo para filósofo (muitas vezes até entre filósofos da mesma 

época ou de uma obra para outra no percurso de um mesmo filósofo) mas nunca deixou 

de estar presente e ocupar um lugar de relevância nas nossas reflexões. Esta importância 

advém do facto de se constituir como uma questão que ultrapassa o âmbito pessoal, 

apresentando implicações morais, sociais e políticas.  

Discutir a felicidade, mostrar a sua natureza, explicar o que por ela se entende, 

explorar os meios de que o homem dispõe para a alcançar e como a pode alcançar, é 

discutir um ideal de homem e de sociedade. A busca da felicidade é sempre uma busca 

individual, que pressupõe determinadas regras, procedimentos, condutas que cada 

homem deve adoptar com vista ao fim que tanto deseja. São condutas que o tornam 

melhor e que se revelam no seu modo de agir e no contacto com os outros – a presença 

do outro é indispensável porque nenhum homem é feliz isolado –, fazendo com que a 

                                                 
1 «Prefácio» in História crítica da filosofia moral e política, A. Caillé, Ch. Lazzeri, M. Senellart (dir.), 

M.C. Freitas (dir. edição portuguesa), Editorial Verbo, Lisboa, 2005, p. 9. 
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demanda da felicidade, para além da sua dimensão pessoal, adquira uma dimensão 

social. Ao eleger a felicidade máxima como o fim a que tanto aspira, o homem pautará a 

sua vida pela sua consecução e isto marcará a sua forma de pensar, ver e agir no mundo, 

influenciando também o modo como vê e como se relaciona com os outros. A felicidade 

enquanto fim poderá, deste modo, constituir o critério máximo da fundamentação da 

moral individual e social, uma fundamentação imposta e exigida pela própria natureza 

humana, pelas suas necessidades e aspirações pois o homem é um ser mortal, racional 

mas é também um ser moral. E porque elege a felicidade como o seu maior bem, o 

homem agirá de modo a que as suas acções sejam moralmente justas e boas, i.e., de 

modo a que estas se adeqúem e o aproximem do fim a que se propõe.  

Hoje, mais do que nunca, vivemos numa época em que as questões ético-morais, 

influenciadas umas vezes por fundamentalismos religiosos, políticos e sociais e, outras 

vezes, fruto de um vazio axiológico, parecem reivindicar a premência de uma reflexão 

sobre os fins do homem e da humanidade. E que melhor forma de o fazer senão olhando 

a história do pensamento, tentando perceber que contributo podemos encontrar nas 

reflexões que outros já realizaram? Esta é uma tarefa que, longe de se revelar inútil, 

mostra um pensamento filosófico que se renova a cada encontro com os textos 

produzidos – e na reflexão que deles fazemos –, pois neles encontrámos sempre o 

questionamento do que é essencial no homem, do que é comum a todos os seres 

humanos.  

Severino Boécio é um desses autores. Na Consolação mostra-se como um 

homem que explora os recursos da sua memória no sentido de encontrar uma forma de 

suavizar a dor e a inquietude que sente e de encontrar um sentido para a situação 

concreta que vive e para a vida em geral. Nesta obra, Boécio, confrontado com as 

circunstâncias do mundo, procede à mais radical indagação sobre a existência humana.  

O seu pensamento reflecte, sem dúvida, a sua experiência, a sua história pessoal 

e é marcado pela cultura e época em que vive; mas, ao mesmo tempo, transcende o seu 

tempo e as suas experiências: o seu pensamento transforma-se numa reflexão sobre e 

para a humanidade. É por indagar sobre questões a que nenhum ser humano escapa que 

a obra ultrapassa a barreira do tempo e influencia o medioevo, o renascimento e suscita, 

nos dias de hoje, o interesse de muitos investigadores. A busca da beatitude, a 

compreensão do fim último do homem, as injustiças e o sofrimento a que a humanidade 

é sujeita, a impunidade de que os perversos parecem usufruir, a liberdade que tantas 

vezes parece uma ilusão e que é constantemente questionada, a relação com uma 
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entidade superior são temas que (acompanharam e) acompanharão para sempre o 

homem e a filosofia. E são estes os temas que Boécio desenvolve, numa obra onde a 

indagação sobre a felicidade máxima do homem constitui o centro do qual brotam todas 

as outras questões.   

Na Consolação, a filosofia surge como uma sabedoria autêntica, onde os 

elementos aristotélicos, estóicos e cristãos se unem e combinam numa visão 

predominantemente neoplatónica. Ela é a guia intelectual e a força moral de que o autor 

necessita numa altura de crise e sofrimento. Em Boécio, é a filosofia que conduz o 

homem à sua própria natureza – a razão – o encaminha até à sabedoria, o torna sábio, 

virtuoso, justo, bom; é ela que, através de uma incessante reflexão, mostra que o fim do 

homem está num plano que o transcende que, só pela purificação da alma, pode 

alcançar. A filosofia não dá respostas (pode sim, recordá-las) nem esperanças 

infundadas; ela apenas ensina o homem a exercer a razão e, com ela, a sua liberdade. A 

filosofia ensina o homem a morrer e, enquanto vive, ensina-o a viver de acordo com o 

bem. 

Na obra, Boécio é um sage que se confronta com a injustiça de uma condenação, 

sofre a perda de tudo quanto foi adquirindo ao longo da vida e se vê confinado a uma 

cela enquanto aguarda a morte. O sofrimento levou-o a um abandono de si mesmo às 

paixões, caiu nas trevas, esqueceu todas as verdades que alcançara numa vida dedicada 

ao exercício da filosofia. Esqueceu quem é e que fim deve procurar. É o sábio que sofre 

de uma letargia, cuja cura é perpetrada por uma figura que lhe surge sobre a cabeça: a 

Mestre Filosofia, que se materializa em auxílio do seu pupilo. A Filosofia surge como a 

única capaz de administrar os medicamentos de que a alma, mergulhada na escuridão, 

necessita. Ela será a luz de que Boécio necessita para voltar a encontrar o caminho que 

antes percorrera. Será a Filosofia a mostrar que o seu lamento não é digno de um 

homem que se alimentou da sua sabedoria e já descobrira em si (no seu interior) o que 

era a verdadeira felicidade. 

A Mestre mostra que apenas chora a perda de bens materiais, porque o 

sofrimento o fez esquecer que estes não são o verdadeiro e único bem que deve buscar – 

um bem desejado por todos os homens: a máxima felicidade. O seu pupilo esqueceu que 

os bens terrenos não podem proporcionar um estado de perfeita felicidade e que estão 

sempre sujeitos à roda da fortuna. Mostra também que o sofrimento por que passa é 

uma prova, um teste à sua virtuosidade, que se revela falível, sujeita à alteração. A 

mutabilidade dos bens terrenos – que podem a qualquer momento ser retirados ao 
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homem, que apenas trazem mais sofrimento e o afastam do caminho que deve percorrer, 

caminho esse que pressupõe uma progressiva libertação da alma em relação ao corpo, 

numa nítida apologia da racionalidade humana – e a falibilidade do sábio – cuja 

vivência segundo a razão pode, em situações extremas, ser perturbada, revelam que o 

homem a sua total e completa realização está para além quer das coisas materiais, quer 

das conquistas racionais. Nem os bens terrenos nem a autarquia engendram uma 

felicidade que quando completamente possuída não possa ser perdida e que anule 

(porque satisfaz) todo o desejo porque ambos estão sempre sujeitos à mutabilidade e 

imperfeição do mundo terreno. Nenhum destes bens pode ser totalmente possuído. Isto 

não significa que a razão deva ser abandonada; pelo contrário, o homem deve guiar a 

sua vida pela virtude – que na Consolação da Filosofia se identifica com o uso pleno da 

razão – que torna o homem justo e bom, pois esta aproximá-lo-á mais do seu fim 

último.  

A estabilidade e total satisfação do homem, que conduzirá a sua alma a um 

estado de auto-suficiência, só podem ser atingidas se o homem voltar os olhos para algo 

que o transcende (e que transcende todas as coisas que conhece); um ser que está para 

além da mudança e que é, em si, imutável. O que o homem busca é o Bem supremo e 

este é Deus. Deus é, na obra boeciana, a máxima e perfeita felicidade (beatitude), o uno, 

o fim último de todas as criaturas. É o governador de todas as coisas, governando com 

bondade e dirigindo todas as coisas para o bem. É a Providência que se realiza no 

Destino, é presciente, é o ser eterno que tudo conhece na perfeição porque tem o modo 

de conhecimento mais perfeito de todos os seres; é a fonte de todo o conhecimento 

verdadeiro, fonte da liberdade e racionalidade humana, com as quais não interfere. O 

Deus de Boécio é, simultaneamente, o Bem platónico, o Motor imóvel aristotélico, o 

Uno neoplatónico, um Deus omnipotente. Para o alcançar o homem tem que quebrar as 

correntes que o prendem à terra; deve aplicar-se na libertação da alma aprisionada num 

corpo; tem de elevar a sua alma e buscar a unidade, a imutabilidade, a simplicidade e a 

eternidade. 

É a descoberta do fim último do homem que conduz Boécio até Deus. A 

divindade surge como o princípio ordenador e regulador do mundo que realiza no 

destino o seu plano providencial. Neste plano providencial, prevalece a bondade e a 

justiça. Aqueles que agem segundo o bem e a justiça são recompensados e aqueles que 

praticam o mal castigados. A recompensa e o castigo não são entendidos num único 

sentido pois podem denotar o que usualmente entendemos pelos termos, mas também 
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podem significar (no primeiro caso) um teste ao homem virtuoso, sujeitando-o ao 

sofrimento ou (no segundo) uma progressão desde a bestialidade em que caiu até à 

reconquista da sua humanidade. E, no plano providencial em que tudo é estabelecido 

por Deus, a liberdade humana é garantida pela razão. É pelo exercício da razão que o 

homem se liberta das paixões e é através dela que se pode aproximar da divindade. Deus 

é eterno, e do eterno presente de onde tudo vê, conhece todas as coisas de uma forma 

incalculavelmente superior àquela que a razão humana alcança: Deus capta plena e 

simultaneamente toda a interminável vida. 

Os conceitos que aqui apresentamos de uma forma muito breve influenciaram 

todo o pensamento medieval e, por isso, não é difícil encontrar Boécio no pensamento 

da escola de Chartres, especialmente em Gilberto de la Porrée, Hugo de São Victor, 

Teodorico de Chartres, Tomás de Aquino, no pensamento pré-humanista de Mussato ou 

mesmo em renascentistas como Petrarca ou Dante. 

Talvez a sua importância para o pensamento contemporâneo se adivinhe no 

renovado interesse que este autor tem suscitado entre os investigadores. Sinal disso será, 

sem dúvida, a inclusão de um estudo sobre a sua obra na colecção «Great Medieval 

Thinkers» da Oxford University Press2, onde se reivindica o estudo do autor pelo autor 

e não pelas interpretações que outros filósofos fizeram do seu pensamento. 

 

 

No presente trabalho cingimo-nos ao estudo da obra A Consolação da Filosofia. 

Aquilo que propomos é, sobretudo, uma leitura da obra, de modo que, os quatro 

capítulos em que se divide, seguem a sequência dos livros da Consolatio. 

No primeiro capítulo, debruçamo-nos sobre O Autor e a obra. Discutimos, numa 

primeira fase a vida e as obras de Boécio, socorrendo-nos primariamente dos relatos 

biográficos presentes na Consolação para depois proceder a uma análise da obra: a 

estrutura a que obedece, a importância e o papel da prosa e poesia, e o exame das 

personagens que participam no diálogo. O segundo capítulo – Os conceitos de 

felicidade e beatitude – contém a abordagem da temática que dá o título a este trabalho. 

Começamos pelo debate da felicidade imperfeita associada à natureza da fortuna e dos 

seus bens para depois apurarmos o que o autor entende por Felicidade perfeita ou 

Beatitude e de que forma esta se identifica com o Sumo Bem e Deus. Neste capítulo 

                                                 
2 Cfr. Bibliografia. 
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tentamos esclarecer o significado quer do conceito de felicidade quer do conceito de 

beatitude, os seus âmbitos de aplicação e as suas implicações.  

No terceiro capítulo e, na sequência de questões que são levantadas quando se 

discute a Beatitude divina, ponderamos O mal. Providência e destino. A (in)existência 

do mal, o castigo e a recompensa de quem age segundo o mal ou o bem é discutida num 

primeiro subcapítulo ao qual se segue um exame sobre a Providência e o destino, onde 

se mostra que nada é fruto do acaso.  

O último capítulo – Liberdade. Presciência divina, contingência. Eternidade - é 

dedicado à questão da liberdade, uma questão levantada a propósito da questão da 

Providência e que implica pensar a presciência divina, a eternidade de Deus e o seu 

modo de conhecimento. 

Na conclusão procuramos recuperar o percurso a intenção e as principais 

aquisições da investigação, destacando, sobretudo, o que Boécio entende por felicidade 

e beatitude e como se realizam. 

 

Para o trabalho que apresentamos, optámos pela edição da Consolação da 

Filosofia de H.F. Stewart, E. K. Rand and S.J. Tester, da colecção Loeb, publicada 

agora pela Harvard University Press, por ser, a nível mundial, uma das mais difundidas. 

No decorrer do trabalho tomámos conhecido da nova edição de C. Moreschini, contudo, 

a familiaridade que se tinha adquirido com a edição referida, fez-nos optar pela 

progressão do trabalho com base nessa mesma edição. Recorremos, também, à tradução 

espanhola de P. Rodríguez Santridrián e à tradução italiana de O. Dallera sempre que a 

densidade da obra nos obrigava a encontrar outra fonte que nos permitisse uma melhor 

compreensão do texto3. 

Em relação à bibliografia de apoio, valorizaram-se os estudos que nos servissem 

de guia para a leitura da Consolação, nos ajudassem na compreensão dos princípios 

filosóficos aí presentes e nos elucidassem em relação às diferentes perspectivas 

filosóficas que influenciaram o pensamento de Boécio e a que o autor implícita ou 

explicitamente recorre. No primeiro grupo, destacam-se as obras de O’Daly, Lerer, L. 

Obertello ou Marenbon – as mais usadas e referenciadas ao longo deste trabalho – por 

constituírem estudos de enorme e reconhecido valor. Para o segundo grupo, 

procuraram-se, sobretudo, estudos sobre Platão, Aristóteles, sobre os estóicos e sobre o 

                                                 
3 Sobre estas edições e traduções cfr. a Bibliografia final. 
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neoplatonismo, de investigadores com um reconhecido trabalho de investigação das 

temáticas em questão.  
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I. 

O AUTOR E A OBRA 
 

 

1. VIDA E OBRAS 

 

Anicius Manlius Severinus Boethius nasceu em Roma, crescendo numa Itália 

dominada pelo Império Ostrogodo. A data exacta do seu nascimento é desconhecida, 

havendo autores que apontam para 470 – 475 e outros para 480 da nossa era. 

O seu nome indica que pertenceu à ilustre família Anicii4, família convertida ao 

cristianismo e reconhecida pela riqueza e dedicação politica à cidade de Roma. 

A morte de seu pai, Aurelius Manlius Boethius (à data cônsul) em 487, deixa-o 

órfão. É adoptado por Quintus Aurelius Memmius Symmachus, importante e 

prestigiado político, famoso pela sua eloquência oratória, que chegou a ser perfeito de 

Roma e chefe do Senado. Foi Símaco, seu tutor e melhor amigo ao longo da vida, quem 

o introduziu no mundo político de Roma e no mundo da filosofia e literatura grega e 

romana. Pode mesmo afirmar-se que Símaco lhe proporciou uma educação privilegiada, 

pois «at a time when it had become rare for even the leading men in Rome to learn 

Greek, Boethius acquired a mastery of the language, an attainment which was to prove 

of momentous importance to his own life’s work»5.  

Acabou por casar com Rusticina, filha de Symmachus, com quem teve dois 

filhos. 

O privilégio de pertencer a tão distinta família é-nos transmitido por Boécio na 

obra Consolação da Filosofia, através da personagem da Filosofia: 

 
Verumtamen ne te existimari miserum velis, na numerum modumque tuae felicitatis oblitus es? 

Taceo quod desolatum parente summorum te virorum cura suscepit delectusque in affinitatem 
                                                 
4 Cfr. L. Obertello, Severino Boezio (Collana di monografie), Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 

Génova, 1974, 2 vol.; cfr. também M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects Of His Times And Work, 
University Press, Cambridge, 1940, p. 32 

5 M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…, p. 35; Cfr. também J. Marenbon, Boethius (Great medieval 
thinkers), Oxford University Press, Oxford, 2003 pp. 11-14: «In Symmachus’s household, Boethius 
received a thorough education in the Latin classics and also learned Greek, probably from a native 
speaker as a second mother tongue (p. 11)». 
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principum civitatis, quod pretiosissimum propinquitatis genus est, prius carus quam proximus 

esse coepisti. Quis non te felicissimum cum tanto splendore socerorum, cum coniugis pudore, 
cum masculae quoque prolis opportunitate praedicavit6? 

 

 A carreira política de Severino Boécio iniciou-se aos 30 anos (510) como cônsul 

e atingiu o seu auge em 522, quando Teodorico (rei dos Ostrogodos) o nomeia para o 

honroso cargo de magister officiorum7. Nesse mesmo ano os seus filhos são nomeados 

cônsules. Este momento é relembrado, com orgulho, na Consolatio: 

 
… poteritne illius memoria lucis quantalibet ingruentium malorum mole deleri, cum duos pariter 

cônsules liberos tuos domo provehi sub frequentia patrum, sub plebis alcritate vidisti, cum 

eisdem in cúria curules insidentibus tu regiae laudis orator ingenii gloriam facundiaeque 

meruisti…8. 

 

A nomeação de Romanos influentes para cargos administrativos era uma prática 

corrente de Teodorico, herdada do seu predecessor Odoacer. Assumindo-se como 

«governador de um governo romano»9, o rei manteve o sistema administrativo romano, 

estabelecendo a separação entre as funções de estado do «seu povo» e as do povo 

italiano: os godos tinham a seu cargo a defesa do país e alguns importantes cargos 

financeiros, aos romanos cabia o trabalho administrativo civil. 

Apesar do cargo de cônsul e do próprio senado já não terem a autoridade e 

importância vivida na antiguidade10, a nomeação simultânea dos jovens Boethius e 

                                                 
6 Boethius, The Theological Tractates. The Consolation of Philosophy, With an English translation by 

H.F. STEWART, E. K. RAND and S.J. TESTER, Harvard University Press, Cambridge, Massachutsetts, 
London, 1973, II. pr. 3, p. 186. Nas citações que se seguem indicar-se-á apenas o livro, o número da 
prosa ou metro e a página. 

7 M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…., p. 46: «This Office (…) was a most onerous and responsible 
one. It included duties which in a modern state would be discharged, some by the Minister for Foreign 
affairs, some by the Home Secretary and others by the Post-master-General. The Master of Offices was 
also chief of the whole Civil Service and head of the Palace officials». 

8 II, pr. 3, p. 186 
9 M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…., p. 27: «a Goth was governor but the government was 

Roman». Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 8: «Theoderic was king of the Ostrogoths, not of the Romans». 
10 Enquanto M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…., considera que o titulo de cônsul perdera a sua força 

(p. 28): «One interesting prerrogative of the Roman Emperor Theodoric exercised, that of nominating a 
Cônsul – for the Office still survived, though its former power was gone and the title now conferred 
upon its holder little more than the glamour of association with an ancient and august institution and the 
obligation to provide free games and largesse for the populace», O’Daly, Poetry of Boethius: Studies in 
the Consolation of Philosophy, The University of North Carolina Press, London, 1991, p. 2 afirma que 
o cargo «continued to be honorific and ceremonial». Quanto ao papel do senado M.H. Barrett, 
Boethius. Some Aspect, continua «… the senate survived, but it too was now shorn of its ancient 
authority, and membership conferred prestige and dignity rather than political power». 
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Symmachus pode ser considerada como uma prova do apreço e reconhecimento pela 

família e uma forma de honrar Boécio.  

A dedicação do nosso autor à vida pública, encarada pelo próprio como um 

dever11, ter-lhe-á retirado muito do tempo necessário à consecução do projecto 

anunciado no De interpretatione (II, 2): traduzir para latim e comentar o corpus 

aristotélico e os diálogos platónicos, mostrando a concordância entre os dois filósofos 

gregos nos temas fundamentais. Na opinião de L. Obertello, Boécio assume aqui um 

«compromisso cultural», isto é, «voltar a percorrer fielmente um iter já tradicional na 

filosofia clássica: da lógica à metafísica, à teologia»12. Este iter ou caminho é motivado 

por um coerente plano de estudos, resultante de um fascínio pessoal pela aprendizagem.  

O projecto boeciano é a manifestação de uma longa herança cultural. O nosso 

autor herda, por um lado, uma já extensa tradição de comentário textual que remonta às 

escolas neoplatónicas gregas13. Por outro, na esteira de Cícero, Mário Vitorino ou 

mesmo do seu tutor, Símaco, torna o pensamento grego acessível a um público 

interessado, mas impossibilitado de o fazer devido às diferenças linguísticas14. Boécio 

procura trazer para o mundo romano a sabedoria e a cultura gregas, inserindo-se, neste 

sentido, no ideal enciclopédico e sistematizador do saber da sua época.  

 Boécio traduziu todos os trabalhos lógicos de Aristóteles15, apesar da tradução 

dos Analíticos Posteriores não ter chegado até nós. Contudo, não traduziu quaisquer 

                                                 
11 Boécio afirma que tentou colocar em prática aquilo que havia aprendido na filosofia, mais 

concretamente em Platão (Republica), assegurando que ao assumir os cargos políticos não tinha 
qualquer outro motivo a não ser a dedicação ao bem comum. I, pr. 4, p. 146: «atqui to hanc sententiam 
Platonis ore sanxisti: beatas fore res publicas, si eas vel studiosi sapientiae regerent vel earum rectores 
studere sapientiae contigisset. Tu eiusdem viri ore hanc sapientibus capessendae rei publicae 
necessariam causam esse monuisti, ne improbis flagitiosisque civibus urbium relicta gubernacula 
pestem bonis ac perniciem ferrent. Hanc igitur auctoritatem secutus quod a te inter secreta otia 
didiceram transferre in actum publicae administrationis optavi. Tu mihi et qui te sapientium mentibus 
inseruit deus conscii nullum me ad magistratum nisi commune bonorum omnium studium detulisse». 

12 L. Obertello, Boezio e dintorni. Ricerche Sulla Cultura Altomedievale (Biblioteca Medievale. Sezione 
Studi), Nardine Editore, Centro Internazionale del Libro – Firenze, 1989, p. 1 (tradução de A.C.A. de 
Aguiar, realizada no âmbito da cadeira de Filosofia medieval em 1998/9). 

13 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 19: «From the time of Porphyry, if not earlier, the teaching of 
philosophy had been based on commenting the great texts of the past, mainly those of Plato and 
Aristotle, and it was Porphyry, especially, who had established an important place for Aristotle, 
especially Aristotle’s logic, in the Neoplatonic curriculum». Cfr. também G. O’Daly, Poetry , p. 13 

14 Cfr. S. Lerer, Boethius and Dialogue. Literary Method in The Consolation of Philosophy, Princeton 
University Press, New Jersey, 1985 p. 24; H. Kirkby, «The scholar and his public» in M. Gibson, 
Boethius. His Life, Thought and Influence, Basil Blackwell, Oxford, 1981, p. 54, p.56 

15 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p.19. Boécio traduziu todo o Organon aristotélico, que inclui as Categorias 
(510-511), o Sobre a interpretação (c. 513-6), os Primeiros Analíticos (c. 513), os Analíticos 
Posteriores (c. 517), os Tópicos (c. 518) e as Refutações sofisticas. Escreveu um comentário sobre as 
Categorias e dois do Sobre a interpretação (De Interpretatione), um para principiantes, outro para 
alunos num nível mais avançado. 
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outras obras do Estagirita nem nenhum dos diálogos platónicos. Traduziu e comentou a 

Isagoge de Porfírio (c. 509-11) e comentou os Tópicos de Cícero (c. 522).  

Nestas traduções – e mesmo nos comentários – Boécio não tem a preocupação 

de apresentar um pensamento original, mediante uma interpretação pessoal dos 

conteúdos das obras. Pelo contrário, estes trabalhos evitam transformar a «tradução 

numa traição»; são extremamente literais16, demonstrando a preocupação de se manter 

fiel ao texto original e talvez de transmitir à sua geração e às gerações futuras textos 

fidedignos. Na tradição comentarista, o nosso autor diferencia-se da escola neoplatónica 

pela sua exclusiva dedicação à lógica e pela negação, no seguimento de Porfírio e em 

oposição aos platónicos gregos, da incompatibilidade entre os pensamentos de Platão e 

Aristóteles.        

Para além dos seus trabalhos de tradução e comentário, Boécio escreveu alguns 

tratados sobre lógica17, matemática e teologia. 

As suas traduções comentários e obras originais passaram a fazer parte do 

curriculum medieval. Este curriculum composto pelas sete artes liberais estava dividido 

em Trivium, (gramática, retórica, dialéctica ou lógica), e Quadrivium18 (aritmética, 

musica, geometria e astronomia). Para o estudo do Quadrivium, Boécio contribuiu com 

um trabalho sobre geometria, um tratado sobre aritmética, e outro sobre música. O 

tratado sobre astronomia não sobreviveu. O De Consolatione mostra, contudo, um forte 

interesse por este assunto19. Em relação ao Trivium, Boécio, com as suas traduções e 

comentários e os seus trabalhos originais, facultou aos medievais o acesso a Aristóteles 

e a um vasto vocabulário e terminologias técnicas, contribuindo, assim para o estudo da 

lógica. 

Os Escritos teológicos20 mostram também um filósofo filho do seu tempo e 

contexto. Boécio cresce no seio de uma família cristã e vive numa época em que se 

desenrolam acesas discussões acerca das doutrinas cristãs e em que as actividades 
                                                 
16  Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 18. 
17 Introductio ad syllogismos categoricos, De syllogismis categoricis (505-6), De syllogismo hypothetico 

(516-22), De divisione e o De differentiis topicis (522-3). 
18  Como diz J. Marenbon, (Boethius, p. 14) Boécio inventou ele mesmo o termo quadrivium para captar a 

relação entre os quatro assuntos matemáticos, por analogia com o trivium, as três artes da linguagem. 
19 Escritos entre 502 e 507, durante a sua juventude: De institutione arithmetice, De instituone musice, De 

institutione geometrica (de atribuição incerta) e o perdido De institutione astronomica. No De 
Consolatione Philosophiae é frequente o recurso a imagens que demonstram conhecimentos resultantes 
da observação dos astros e da natureza em geral (vd p. 14). 

20 Os designados Opuscula sacra são: De Fide Catholica (c. 521), Contra Euthychen e Nestorium (513-
519), De Hebdomadibus (c. 519), De Sancta Trinitate, Utrum Pater. Estes pequenos tratados valeram a 
Boécio o título de “o primeiro dos medievais”, já que historicamente marca o início da aplicação da 
lógica aristotélica às doutrinas da igreja. 
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filosóficas e cristã eram vistas como contíguas21. A filosofia, numa atitude que persiste 

durante toda a medievalidade, acompanhava a religião, munindo-a dos instrumentos 

necessários à compreensão, racionalização e fundamentação das suas verdades. É neste 

espírito que podemos enquadrar os Opuscula boecianos. Estes escritos tratam 

essencialmente das doutrinas ortodoxas da igreja, destacando-se o problema da 

Trindade e da pessoa e natureza de Cristo. O objectivo geral é o de justificar pela razão, 

e com a ajuda da filosofia, (designadamente, pela aplicação das regras da lógica 

aristotélica à teologia), as doutrinas recebidas pela fé22. Neste sentido, Boécio 

dificilmente poderá ser considerado um teólogo a não ser que como Savian Filho afirma 

equivalesse «a apontar para a maneira como o filósofo cristão de formação grega 

posicionou-se diante do universo da fé e como contribuiu para aperfeiçoar a intelecção 

das expressões a fé», pois como afirma a «ausência de um tom acalorado de debate, 

salvo poucas excepções, faz pensar que esse conjuntos de textos resulta, na verdade, de 

uma inteligência movida por uma curiosidade já académica, preocupada mais com um 

aprofundamento da fé, por via da elaboração de uma linguagem adequada, do que em 

fazer apologia ou responder a hereges»23. 

 

A Consolação da filosofia foi a última obra de Boécio, escrita na prisão, após a 

sua queda e condenação política em 524. Esta condenação, que ocorre apenas cerca de 

dois anos depois da sua nomeação para um cargo tão distinto, parece surpreender mas é 
                                                 
21 G. O’Daly, Poetry, p. 9-10: «The two elements – the Christian and the secular – were seen as 

complementary. The value of classical literature in the education of the Christian was perceived and 
accepted: it alone provided the training in eloquence and literary style was prized and necessary for 
social and political success, as well as for clerical career. Classical philosophy is the counterpart, not 
the rival, of Christian theology, and both cultivate spiritual liberation and intellectual illumination». Em 
relação ao posicionamento do nosso autor, J. Savian Filho [«Introdução» in Escritos (Opuscula Sacra), 
trad., estudos introdutórios e notas de J. Savian Filho (Coleção Clássicos), Martins Fontes, São Paulo, 
2005, p. 32] escreve: «trata-se de ver, no pensamento de Boécio, uma tentativa de concretização, no 
âmbito da fé cristã, daquele ideal do homem, típico da sabedoria antiga, que busca o pleno 
conhecimento da verdade, vendo-se impelido a investigar também as verdades da fé, quando essas lhe 
caem diante dos olhos, entrando no seu horizonte de investigação racional». Também A. Crabble, 
«Literary Design in De consolatione» in M. Gibson (ed.), Boethius. His Life, Thought and Influence, 
Basil Blackwell, Oxford, 1981, p. 263, comparando os tratados de Boécio com os escritos 
Augustinianos considera que «the opuscula sacra cannot be called ‘religious works’ in the sense that 
Augustine’s writings can, implying a commitment to God that receives everything that the resources of 
reason can supply. Rather they are written by an enthusiast for the intellect to whom the personal aspect 
of religion would constitute a barrier to the raising of human reason to its ultimate heights».  Acerca 
das discussões da época vide J. Marenbon, Medieval Philosophy (480-1150). An Introduction, 
Routledge, London and New York, p. 36; cfr. também J. Savian Filho, «Introdução», p. 12-25. 

22 O De Fide Catholica constitiu uma excepção, já que se trata de «a profession of dogma, made without 
rational argument: its unargumentative character has led scholars, probably wrongly, to doubt its 
authenticity» (J. Marenbon, Early Medieval, p. 36-7); Cfr. M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…, p. 
149 e J. Savian Filho, «Introdução», p. 10 

23 J. Savian Filho, «Introdução», pp. 5 e 10. 
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explicada pelo próprio autor na referida obra. A luta de Boécio pela justiça, defesa dos 

oprimidos e a sua posição face à corrupção ter-lhe-á criado inimizades entre os seus 

pares. No De Consolatione afirma «Inde cum improbis graves inexorabilesque 

discordiae et quod conscientiae libertas habet, pro tuendo iure spreta potentiorum 

semper offensio»24 e relata uma série de acontecimentos que demonstram o seu carácter 

e comprovam que a honesta e justa dedicação ao bem comum, à res publica, não o terá 

favorecido junto de alguns homens poderosos:   

 
 Quotiens ego Conigastum in inbecilli cuiusque fortunas impetum facientem obvius excepi, 

quotiens Trigguillam regiae praepositum domus ab incepta, perpetrata iam prorsus iniuria deieci, 

quotiens miseros quos infinitis calumniis inpunita barbarorum semper avaritia vexabat, obiecta 

periculis auctoritate proxeti! Provincialium fortunas tum privatis rapinis tum publicis 

vectigalibus pessumdari non aliter quam qui patiebantur indolui. 

Cum acerbae famis tempore gravis atque inexplicabilis indicta coemptio profligatura inopia 

Campaniam provinciam videretur, certamen adversum praefectum praetorii communis commodi 

ratione suscepi, rege cognoscente contendi et ne coemptio exigeretur, evici. Paulinum 

consularem virum cuius opes Palatinae canes iam spe atque ambitione devorassent, ab ipsis 

hiantium faucibus traxi25. 

 

 Mas o acontecimento que terá originado a ruína politica de Boécio foi a defesa 

do Senador Albino face a Cipriano. Albino é acusado de manter correspondência com 

pessoas próximas do Imperador Justino de Constantinopla, traindo Teodorico. Boécio 

que poderá ter sido um dos magister officiorum requisitados para a apreciação do caso 

de Albino, defendeu-o e viu-se posteriormente acusado.  

 A compreensão desta situação obriga-nos a perceber um pouco da história 

política e eclesiástica da altura. Com o fim do cisma religioso em 519, em que o 

Imperador ortodoxo Justino reconhecia a completa submissão de Constantinopla a 

Roma, a separação entre cristãos do Ocidente e do Oriente deixa de fazer sentido. Esta 

aproximação constituía uma ameaça ao reinado de Teodorico. O rei temia que grupos 

religiosos romanos pró-bizantinos e alguns senadores Romanos vissem o Império 

oriental como um meio de remover os Ostrogodos do poder em Itália26. O reinado de 

                                                 
24 I, pr. 4, p. 147 
25 Idem 
26 Cfr. J. Marenbon, Early Medieval, p.40: «So long as religious differences separated the Catholics in 

Italy from those in the Eastern Empire, the Catholic aristocracy of Rome was a valuable and safe ally 
for Theodoric. Once the Eastern emperors began to make overtures of friendship towards the Italian 
Catholics, Theodoric could not help but see a threat to his rule». 
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Teodorico viu-se, então, envolvido em incertezas e dúvidas. A notícia de que teria sido 

interceptada correspondência entre um elemento do Senado e pessoas próximas do 

Imperador Justino, confirmam as suspeitas e corroboram uma conjectura de traição27.  

 Nas palavras de Boécio, Albino foi vítima de uma acusação sem provas e com 

isso o rei tentou culpar todos os senadores na ânsia de extinguir o Senado28. A sua 

defesa do colega e do Senado, enquanto instituição, valeu-lhe as seguintes acusações: 

desejar a salvação do Senado, impedir um informador de apresentar documentos que 

provavam a traição do Senado, desejar a liberdade de Roma, praticar magia e procurar 

ajuda junto de espíritos maléficos29.    

Os delatores que, segundo Boécio, sustentaram a acusação de Cipriano, foram 

Basílio, Opilio e Gaudêncio. Todos eles são apresentados pelo nosso autor como 

personalidades de carácter duvidoso: Basílio havia sido destituído do serviço real e 

Opilio e Gaudêncio condenados por fraude e expulsos por ordem do rei da cidade de 

Ravena30. Mesmo assim as suas denúncias foram aceites. 

Face àquelas acusações, Boécio segue a norma socrática: não oculta a verdade 

nem consente a mentira31. Nega quaisquer práticas de magia ou de evocação de espíritos 

maléficos mas não pode negar que deseja (e sempre desejará) a salvação do Senado32.  

Para espanto de Boécio, os sacrilégios e o recurso a espíritos vis são-lhe 

imputados devido à sua dedicação à filosofia33. Na opinião de Barrett, esta acusação é 

compreensível se conjecturarmos uma orquestrada deturpação da finalidade de algumas 

disciplinas filosóficas, que fizesse supor que «the keen pursuit of mathematics and an 

enthusiasm for astronomy were inspired, not by a disinterested love of knowledge, but 

by an anholy desire to pry into the secrets of future by casting horoscopes»34. Boécio 

defende-se, na obra, relembrando que os respeitáveis amigos que o acompanharam, o 
                                                 
27 Cfr. G. O`Daly, Poetry, pp. 6-7; M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…, p. 49-53 
28 I, pr. 4, p. 148: «Ne Albinum consularem virum praeiudicatae accusationis poena corriperet (…); p. 

154: (…)Verone cum rex avidus exitii communis maiestatis crimen in Albinum delatae ad cunctum 
senatus ordinem transferre moliretur, universi innocentiam senatus quanta mei periculi securitate 
defenderim». 

29 I, pr. 4, pp. 150-156: «At cuius criminis arguimur summam quaeris? Senatum dicimur salvum esse 
voluisse. Modum desideras? Delatorem ne documenta deferret quibus senatum maiestatis reum faceret 
impedisse criminamur (…) Nam de compositis falso litteris quibus libertatem arguor sperasse 
Romanam quid attinet dicere? (…) Nec conveniebat vilissimorum me spirituum praesidia captare». 

30 Cfr. I, pr. 4, p. 150. 
31 I, pr. 4, pp. 150-2: «Sed sibi semper mentiens inprudentia rerum merita non potest inmutare nec mihi 

Socrático decreto faz esse arbitror vel occuluisse veritatem vel concessisse mendacium». 
32 I, pr. 4, p. 150: «Quid igitur o magistra censes? Infitiabimur crimen, ne tibi pudor simus? At volui nec 

umquam velle desistam». 
33 I, pr. 4, p. 156: «Sed, o nefas, illi vero de te tanti criminis fidem capiunt atque hoc ipso videbimur 

affines fuisse malefício, quod tuis inbuti disciplinis, tuis instituti moribus sumus». 
34 Cfr. M.H. Barrett, Boethius. Some Aspects…, p. 69 
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seu «santo e cabal sogro» e o facto da filosofia criar nele uma aptidão para a excelência 

que o tornava mais próximo de Deus, invalidam estas suspeitas35.  

Considerar o desejo de salvar o Senado como um crime é, para o nosso autor, 

algo incompreensível. Na sua visão, aqueles que o transformaram num crime – os seus 

próprios pares -, deviam encará-la como uma honra36. Esta atitude, que nos relembra 

Sócrates no Fedón ou na Apologia platónicas, é a atitude de um homem que se recusa a 

renunciar aos seus valores e que está disposto a sofrer as consequências pela postura 

assumida. Negar aquele desejo seria uma incoerência, seria a negação da sua própria 

vida.   

Boécio, surpreendentemente vê-se unanimemente condenado à morte, ao ponto 

de nenhum dos membros do Senado sequer questionar a situação, e à confiscação dos 

seus bens pelo órgão institucional que tentara defender, sem direito a apresentar a sua 

própria defesa37. 

Neste sentido, a história reviveu as mortes de Sócrates e de Séneca. O primeiro 

condenado à morte pela cidade Atenas, o segundo convidado a suicidar-se pelo pupilo 

que educara e se tornara Imperador de Roma. Boécio é condenado por Roma, com a 

condescendência do governador38.   

A execução de Boécio terá ocorrido em 524/5. As notícias que chegaram até nós 

relatam uma morte violenta («A strong cord was fastened round the head of Boethius, 

                                                 
35 I, pr. 4, p. 156: «Praeterea penetral innocens domus, honestissimorum coetus amicorum, socer etiam 

sanctus et aeque ac tu ipsa reverendus ab omni nos huius criminis suspitione defendunt». 
36 Idem: «Cuius dignitatem reatus ipsi etiam qui detulere viderunt». Segundo M.H. Barrett, Boethius. 

Some Aspects…, p. 71, o decreto do Senado poderá ter constituído uma reacção instintiva resultante do 
medo: repudiando Boécio e Albino, isentavam-se de qualquer ligação, responsabilidade ou conivência.   

37 Ibidem, p. 154: «Sed innocentiam nostram quis exceperit eventus vides; pró verae virtutis praemiis falsi 
seeleris poenas subimus. Et cuius umquam facinoris manifesta confessio ita iudices habuit in severitate 
concordes ut non aliquos vel ipse ingenii error humani vel fortunae condicio cunctis mortalibus incerta 
submitteret? (…) Nunc quingentis fere passuum milibus procul muti atque indefensi ob studium 
propensius in senatum morti proscriptionique damnamur. I, pr. 4, p. 158: Insontes autem non modo 
securitate, verum ipsa etiam defensione privatos». 

38  No livro I, pr. 3, pp. 141-3, a Filosofia assinala que a situação em que o nosso autor se encontra não é 
nova e relembra aqueles que, educados nos seus costumes, sofreram: as lutas de Platão, o exílio de 
Anaxágoras, o envenenamento de Sócrates, as torturas de Zenão, e mais próximos de Boécio, os casos 
de Canio, Séneca e Soranus. No livro II, pr.3, pp. 191.3, a Filosofia, numa clara referência à realidade 
vivida por Cícero – a morte da filha Tullia - , relembra que, apesar de tudo, o seu maior bem – a família 
– continua intacta e inviolada («Igitur si quod in omni fortunae tuae censu pretiosissimum possidebas, 
id tibi divinitus inlaesum ashuc inviolatumque servatur, poterisne meliora quaeque retinens de 
infortunio iure causari) e que nesse sentido não pode afirmar que a fortuna o abandonou (Nodum est ad 
unum omnes exosa fortuna»). Esta passagem mostra que à data da redacção desta obra, o seu sogro 
Símaco ainda não fora condenado. 



 

 18

and forcibly tightened, till his eyes almost started from their sockets»), da qual 

Teodorico, no leito da morte, se terá arrependido39. 

 

 2. CONSOLAÇÃO DA FILOSOFIA 

 

2.1. Características e estrutura 

 

A Consolatio Philosophiae é uma obra composta por cinco livros, onde Boécio 

triste e queixoso recebe a visita da sua mestre, a Filosofia. 

A definição da natureza e finalidade da obra obriga-nos a ter em atenção três 

aspectos: o género em que se enquadra, a figura da Filosofia e a distinção entre o 

Boécio autor e a personagem da obra e, por fim, os argumentos que sustentam as 

temáticas desenvolvidas. Neste primeiro momento, deter-nos-emos no primeiro aspecto. 

Os estudiosos costumam inserir a obra numa série de tradições literárias e 

filosóficas: a sátira menipeia, o estilo da consolatio, o diálogo e a exortação filosófica. 

A sátira menipeia teve origem no século III a. C. pela mão do cínico Menippus 

de Gadara, que deu o nome a este género literário. Este tipo de sátira é uma mistura de 

prosa e verso, onde se conjugam temas cómicos e sérios. Este tipo de composição 

prosimétrica foi sofrendo alterações ao longo do tempo, assistindo-se no século IV d. C. 

a um «boom»40, onde se destacam Marciano Cappella, Enódio e Fulgêncio. Estes 

literatos mantêm algumas das características da antiga sátira como a exortação moral, a 

disposição literária e o uso de diálogo, mas ultrapassam e revolucionam a prosimétrica e 

o estilo menipeu pela conjugação destas com a retórica e temáticas educativas, como as 

virtudes morais41. 

O’Daly estabelece uma série de afinidades entre a obra boeciana e os trabalhos 

de Marciano (De nuptiis), Enódio (Paraenesis didascalia), e Fulgêncio (Mitologiae), 

que demonstram a influência destes autores no seu pensamento. O alcance do trabalho, 

o início da obra em metro elegíaco, a sucessão regular de partes em prosa e verso, o 

propósito didáctico, o lamento apresentado por Boécio no início da obra e a atribuição 

do estado em que se encontra à actividade política, o cenário e desenvolvimento 

                                                 
39 E. Gibbon, History of the decline and the fall of the Roman Empire, v. 4, 1782-1845, p. 23. 
40 O’Daly, Poetry, p. 17. 
41 Idem, p. 18-20. 
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dramático dos temas, a personificação simbólica da Figura da Filosofia são aspectos 

que, segundo aquele autor, transparecem a influência de De nuptiis. Por sua vez, o 

encarar a poesia como dulcedo42 reflecte o Paraenesis de Enódio (que utilizou a mesma 

justificação para o recurso ao verso) e a rejeição das musas inspiradoras atestam uma 

recusa das musas lascivas de Fulgêncio43 e da poesia de Ovídio44. 

O’Daly, citando J. Gruber, considera, contudo, que a obra boeciana apresenta 

apenas vestígios da forma menipeia. Boécio não recorre à sátira, nem à exposição de 

situações ou à linguagem cómica – características essenciais deste género -, concluindo 

que o De consolatione acaba por ser uma obra onde se dá continuidade ao processo 

revolucionário desenvolvido por Marciano45. 

O título da obra indica, por sua vez, que se trata de uma consolatio. O exílio, a 

morte, a velhice, a dor e os falsos bens eram temas tradicionalmente tratados neste 

género literário e que encontramos na obra boeciana46.  

Face aos acontecimentos por que passou e à situação em que se encontra, 

Boécio, tal como Cícero (Consolatio) ou Séneca (Ad Helviam matrem de consolatione), 

encontra o seu verdadeiro consolo na composição filosófica. Nesta composição, muitas 

das respostas que lhe são dadas pela Filosofia, inserem-se também naquela forma 

literária, assim como o recurso à retórica, a metáforas médicas ou a exemplos 

ilustrativos47. A diferença significativa nesta obra é que, contrariamente à tradição, ela 

não se destina a terceiros. Esta é uma auto-consolação, onde o autor se recria na 

personagem do prisioneiro e se conforta48. 

Sendo a Filosofia a única capaz de proporcionar o real consolo, reencaminhando 

o prisioneiro para a via que antes percorrera e para o mundo em que vivera, este 

trabalho acaba por ser também uma exortação à filosofia que nos lembra os trabalhos 

platónicos e aristotélicos. Aristóteles, no seu Protréptico, apresenta uma defesa da 

filosofia, mostrando a necessidade de filosofar e colocando-a como «base única e segura 
                                                 
42 Cfr. IV, pr. 1, p. 312. 
43 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 21. 
44 Cfr. A. Crabble, «Literary…», p. 248. Sobre a influência destes autores vide também S. Lerer, Boethius 

and dialogue, p. 31. 
45 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 22 
46 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 23; J. Marenbon, Boethius, p. 97 
47 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 23: «Much of what Philosophy says is traditional in consolation literature: the 

demonstration that lack of wealth is no evil; the exhortation to be self-sufficient; the reference to the 
fortunate condition of the family of the affected one, the demonstration that the prisoner is – despite 
everything - not actually unhappy in any essential sense; the argument that nothing out of the ordinary 
has happened to him». 

48 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 97: «(...) its form, in which the author consoles a representation of 
himself, through a fictional figure, is unprecedented». Cfr. também O’Daly, Poetry, p. 23.  
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da acção» e via para «o ideal da “vida teorética”»49. Platão, no seu Fédon, exorta o 

filosofar e a filosofia; esta surge como a única capaz de libertar a alma do peso do corpo 

e de a preparar para um destino superior.  

A Consolação da Filosofia é um «convite à filosofia»50, uma «introdução à 

filosofia», onde o autor demonstra o seu valor na condução da vida prática e no 

tratamento de importantes problemas intelectuais51. Só a Filosofia é capaz de libertar o 

prisioneiro, reconduzindo-o para a luz e relembrando-o do verdadeiro fim do homem e 

com isso ajudando-o a compreender as acções e a vida prática, o que constitui a 

verdadeira felicidade humana e como discutir as questões que mais interessam ao 

homem.  

A forma dialógica é uma herança platónica, à qual muitos autores haviam dado 

continuidade. Se é certo que podemos estabelecer um forte paralelo entre os diálogos 

platónicos e a obra do nosso autor, onde a Filosofia, à semelhança de Sócrates, domina 

a discussão, procurando conduzir o seu interlocutor para a descoberta da verdade 

esquecida, também o é que Boécio tinha em Cícero, Agostinho ou Fulgêncio exemplos 

mais próximos de autores que recorreram a este estilo de exposição e debate de 

temáticas filosóficas. Para além disso, este modo de escrita não constitui uma novidade 

no corpus boeciano, já que havia escrito o In Isagogen Porphirii em diálogo.  

Em síntese, podemos afirmar que a Consolatio Philosophiae é uma obra que 

reúne vários géneros literários ou, como Crabble conclui, «it parallels no genre precisely 

yet is almost all»52. 

Compreender a finalidade da obra implica entrar na (talvez) insondável 

interioridade do autor. À primeira vista, e tendo em conta os primeiros dois livros, 

poderíamos asseverar que dado os inúmeros relatos da vida pessoal de Boécio 

(especialmente os relacionados com a sua condenação), e visto que o próprio afirma que 

«Cuius rei seriem atque veritatem, ne latere posteros queat, stilo etiam memoriaeque 

mandavi»53, a obra é uma simples autobiografia. Esta primeira impressão dificilmente 

se mantém, se atendermos aos restantes livros da Consolatio e às problemáticas que aí 

se desenvolvem.  

                                                 
49 G. Reale, Introdução a Aristóteles (Biblioteca básica de filosofia, 42), Edições 70, Lisboa, 2001, p. 18. 
50 Cfr. A. Crabble, «Literary», p. 238 
51 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 24 
52 Cfr. A. Crabble, «Literary», p. 238 
53 Cfr. I, pr. 4, p. 152. 
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A obra constitui uma viagem interior onde a história pessoal surge como o ponto 

de partida para o questionamento da situação terrena do homem, para a «interrogação 

funda e violenta de todo o seu ser»54 e as experiências vividas e saber conquistado 

constituem um recurso na racional demanda de respostas. É a inquietante procura de 

uma explicação e justificação para a existência, uma procura ditada pelas circunstâncias 

concretas do homem, em que o presente reflecte o passado numa busca do futuro. É o 

caminho que o homem condenado à morte tem de percorrer, a busca e luta pela 

significação. É «uma busca de si e do sentido de si»55.  

A obra constitui, enfim, um itinerário traçado pelo próprio autor onde o radical 

exame filosófico se manifesta: quem sou, de onde vim, para onde vou, qual a causa 

última de tudo o que existe. 

 

2.2. Poesia e prosa 

 

Tal como o próprio afirma no início da obra, a composição métrica não é algo 

estranho para Boécio56. Apesar de não ter chegado até nós qualquer escrito em verso, os 

investigadores apontam normalmente a passagem do Ordo generis Cassiodororum para 

justificar a existência de pelo menos um Carmen57. A familiaridade com este tipo de 

composição é também vísivel nas inúmeras passagens desta obra que nos remetem para 

os trabalhos dos clássicos Esopo, Homero, Catulo, Horácio, Eurípedes ou Parménides58. 

O recurso à poesia naquela que constitui a sua última obra deve obrigar-nos à 

questionar esta opção e a reflectir sobre o seu lugar e função na estrutura da obra. 

Assim, por um lado, este recurso pode relembrar-nos Sócrates que, no diálogo 

Fédon, enquanto aguarda a morte, resolve cumprir um desígnio que nunca entendera – 

                                                 
54 Cfr. M.C. Pacheco, Ratio e sapientia. Ensaios de filosofia medieval (Ideologia e informação), Livraria 

Civilização Editora, Porto, 1985, p. 48. A expressão é utilizada para descrever o sentido autobiográfico 
das Confissões de Santo Agostinho. Parece-nos que, apesar das diferenças entre as obras, as palavras 
ajudam a descrever a intenção e finalidade da obra boeciana. 

55 Cfr. M.C. Pacheco, Ratio e sapientia, p. 48. 
56 I, m.1, p. 131: Carmina qui quondam studio florente peregi (...). 
57 Cfr. por exemplo O’ Daly, p. 10. O autor disserta, nesta página, sobre este poema pastoral e cita, em 

nota de rodapé, a passagem em questão, presente no CCL 96, p. V: condidit et carmen bulicorum.  
58 Esopo, Fábulas: cfr. I, pr. 4;  Homero, Ilíadas: cfr. I, pr.4; I, pr. 5; II, pr. 2; IV, m. 4; V, m. 2; Odisseia: 

IV, pr. 4; IV, m. 7; Catulo, Poemas: III, m. 4; Horácio, Sátiras: V, pr. 3; Eurípedes, Andrómaca: III, m. 
6, III, pr. 7, Parménides (também citado em Platão, Sofistas): III, pr. 12. 
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escrever poemas59 – ou a posição aristotélica desenvolvida no Poética onde, opondo-se 

a Platão, considera que a poesia pode contribuir para a compreensão dos conteúdos 

filosóficos. Devemos também acrescentar os trabalhos dos neoplatónicos, que 

influenciados pela visão positiva de Plotino60, desenvolveram teorias sobre esta arte na 

tentativa de conciliar o pensamento platónico com os escritos poéticos de grandes 

autores clássicos. Destaca-se, em especial, a análise de Proclo no seu Comentário à 

República – considerada por O’Daly como a mais detalhada discussão neoplatónica 

sobre a questão61 – que, «developing his teacher’s (Syrianus) distinction between 

inspired and uninspired poetry, ... further divides the inspired type of poetry into 

inspired and didactic», faz corresponder a cada nível de poesia um tipo ou grau da 

alma62.   

Por outro lado, Boécio conhecia a República, obra onde o filósofo grego 

considera que se devem expulsar os poetas da polis que idealizou, assim como conhecia 

a posição de Cícero nas Tusculanae Disputationes e de Agostinho que, influenciado por 

Platão, expulsa os poetas no seu De civitate Dei63. A razão por eles apontada é, 

genericamente, o facto de a poesia apelar aos nossos sentidos e às nossas paixões, 

desvirtuando e afastando o homem do caminho recto.  

Ora, o que encontramos em Boécio não é uma rejeição da poesia mas a recusa de 

um certo tipo desta forma literária: a poesia lasciva de Fulgêncio e a métrica elegíaca de 

Ovídio.  

No poema que abre o livro, Boécio, incapaz de repetir a excelência da sua 

juventude, vê-se reduzido a um mero receptor que passiva e involuntariamente entoa 

versos ditados pelas musas. Relembra nestes versos a glória da juventude, a sorte que o 

acompanhou durante a vida e queixa-se da velhice que, chegando carregada de males, 

tristeza e dor, desvelou ao abatido ancião o rosto enganador da fortuna e da morte que, 

                                                 
59 Platão, Fédon (Textos clássicos, 15), Introd., versão do grego e notas de M.T.S. de Azevedo, Instituto 

Nacional de Investigação Científica/ Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, 1983, 61 a-b, p. 45. 

60 Cfr. O’Daly, Poetry, p.60-1: «Although Plotinus can arguably be said to have an aesthetics, there is no 
trace of a poetics in his writings. He does, however, have something to say about the process of artistic 
creativity, and he modifies the notion of art as imitation or mimêsis (…). The central idea (…) is that 
the artist engages in introspective activity when creating his artifact (…). Plotinus provides later 
Neoplatonists with a good pretext … for a more positive evaluation of art, including poetry».  

61 Cfr. O’Daly, Poetry, p. 62 
62 Idem. 
63 Platão, A República, 398a-b; Agostinho, A cidade de Deus, pref., trad, nota biográfica e transcrições de 

J.D. Pereira, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991-2000, vol. II, cap. 10-14 (especialmente 14); 
Cícero, Tusculan Disputations, II. 27 (versão electrónica do texto disponível em 
http://www.thelatinlibrary.com/cicero/tusc.shtml). 
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surda e ignorando o seu coração aflito, se recusa a fechar os olhos àquele cuja vida se 

tornou insuportável64. Neste cenário, em que as lágrimas banham o seu rosto, surge a 

figura de uma mulher imponente (que não reconhece imediatamente): a sua mestre, a 

Filosofia65. Enfurecida, indignada e frustrada por ver o homem que se havia alimentado 

com a filosofia eleática e académica naquela lamúria, a Filosofia expulsa as sereias. 

Estas, segundo afirma, são prostitutas teatrais cujos doces venenos pioram a situação do 

prisioneiro, estrangulando com as paixões os frutos da razão, acomodando a mente às 

enfermidades, adoecendo a inteligência e impedindo assim o despertar e a libertação da 

alma. Cabisbaixas e coradas pela vergonha, as musas retiram-se66. 

Esta expulsão simboliza, segundo Crabble, o início da recusatio. É a rejeição da 

poesia de lamentação que não oferece um real consolo; apenas provoca mais lágrimas e 

dor, aprofunda a tristeza e um sentimento de auto-piedade. É a poesia incapaz de ajudar 

o homem a ascender à luz e à verdade, mantendo a alma prisioneira da noite, agarrada 

ao terreno e às paixões67. É ainda a recusa de uma regressão naquela que deveria ser 

uma via ascende na composição métrica: em vez de encontrar o seu pupilo a redigir um 

épico, a Filosofia «has caught her favourite protégé degraded to the composition of 

elegy, the lowest possible rung on the poetic ladder»68. O’Daly compara a estrutura dos 

primeiros versos do livro de Boécio e a expulsão das musas ao percurso assinalado por 

Virgílio no Éclogas. Nesta comparação, o estudioso afirma que Boécio pretende, na 

passagem assinalada, relembrar a sequência de ascensão poética descrita por Virgílio – 

da poesia pastoral à didáctica e desta última à construção épica – e que o prisioneiro não 

respeita69.  

                                                 
64 Cfr. I, m. 1, p. 130-2: «Ecce mihi lacerae dictant scribenda camenae/ Et veris elegi fletibus ora rigant 

(…) Gloria felicis olim viridisque iuventuae/ Solantur maesti nunc mea fata senis./ Venit enim 
properata malis inopina senectus/ Et dolor aetatem iussit inesse suam./ Intempestivi funduntur vertice 
cani/ Et tremit effeto corpore laxa cutis./ Mors hominum felix quae se nec dulcibus annis/ Inserit et 
maestis saepe vocata venit./ Eheu quam surda miseros avertitur aure/ Et flentes oculos claudere saeva 
negat./ Dum levibus male fida bonis fortuna faveret,/ Paene caput tristis merserat hota meum./ Nunc 
quia fallacem mutavit nubila vultum,/ Protrahit ingratas impia vita moras./ Quid me felicem totiens 
iactastis amici?/ Qui cecidit, stabili non erat ille gradu». 

65 Cfr. I, pr. 1, p. 132: « adstitisse mihi supra verticem visa est mulier reverendi admodum vultus». 
66 Idem, pp. 134: «Quis (...) has scenicas meretriculas ad hunc aegrum permisit accedere quae dolores euis 

non modo nullis remediis foverent, verum dulcibus insuper alerent venenis? Hae sunt enim quae 
infructuosis affecttuum spinis uberem fructibus rationis segetem necant hominumque mentes 
assuefaciunt morbo, non liberant. (...) His ille chorus increpitus deiecit humi maestior vultum 
confessusque rubore verecundiam limen tristis excessit». 

67 Cfr. I, m.2, p. 136: «Heu quam praecipiti mersa profundo/ Mens hebet et propria luce relicta/ Tendit in 
externas ire tenebras,/ Terrenis quotiens flatibus aucta/ Crescit in inmensum noxia cura»; p. 138: «Nunc 
iacet effeto lumine mentis/ Et pressus gravibus colla catenis/ Declivemque gerens pondere vultum/ 
Cogitur, heu, stolidam cernere terram». 

68 Cfr. A. Crabble, «Literary», p.249. 
69 Cfr. O’Daly, Poetry, pp. 37-8. 
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A recusa da elegia é ainda visível no facto de, após este metro, nunca mais 

encontrarmos este tipo de poesia na obra. Nas restantes três poesias em que o 

prisioneiro se manifesta este tipo de construção é totalmente posta de lado, sendo 

notória uma evolução do próprio prisioneiro: o m. 3 do livro I é um poema transitório, 

onde anuncia o início do “dissipar das trevas”, i.e., o seu despertar, o m. 5 do livro I 

onde apenas interroga acerca do mal e o m. 3 do livro V onde, debatendo o problema da 

Providência, utiliza correctamente a poesia, mostrando entender qual o uso apropriado 

da métrica.  

Inutéis, as musas da elegia devem dar lugar às musas da Filosofia pois só estas 

lhe podem dar o consolo de que necessita. As sereias, musas do prazer, mulheres 

fascinantes mas enganosas, símbolo «not merely of the magic power of human songs, 

but also of the persuasiveness of oratory, including its power to deceive and ‘lie’»70 são 

substituídas pelas musas divinas ligadas à própria filosofia, as musas da verdade. Estas 

são as musas de Platão, as únicas capazes de relembrar ao homem a verdade 

esquecida71.  

A poesia, usada correctamente, pode assim constituir um veículo de transmissão 

de verdades filosóficas com características muito próprias. A poesia é doce como o mel, 

é suave, acalma a dor e oferece o prazer e alívio necessário após o peso da discussão de 

problemas complexos72. Ela surge como uma forma de racionalidade diferente: não se 

trata de um pensamento lógico-discursivo, mas de uma captação intuitiva das situações 

e das reflexões desenvolvidas, mostrando que estas não se fecham a uma única 

abordagem. É a manifestação de uma compreensão directa, imediata, espontânea, 

expressa em palavras que se unem sem obedecer às rígidas regras de coerência exigidas 

no discurso filosófico.   

Na estrutura da obra, a poesia assume diferentes funções. Uma parte dos versos 

apresenta-se como uma repetição simplificada dos conteúdos desenvolvidos na prosa; 

outros acrescentam algo ao que já foi dito ou antecipam as temáticas que serão 

                                                 
70 Cfr. O’Daly, Poetry, pp. 59. Ainda nesta página, O’Daly estabelece um paralelo entre as musas da 

filosofia e da elegia boeciana e a distinção apresentada por Proclo entre «the noetic or intelligible 
harmony typified by the Muses, and the comic, material harmony represented by the Sirens». 

71 Cfr. III, m. 11, p. 296: «Quod si Platonis musa personat verum,/ Quod quisque discit immemor 
recordatur».  

72 Cfr. II, pr. 3, p. 184: «Speciosa quidem ista sunt (...) oblitaque Rhetoricae ac Musicae melle dulcedinis» 
(Boécio coloca aqui a retórica e a música ao serviço da poesia); IV, pr.1, p. 312: «Haec cum 
Philosophia (...) leniter suaviterque cecinisset (...); IV, pr. 6, p. 370: «Sed video te iam dudum et 
pondere quaestionis oneratum et rationis prolixitate fatigatum aliquam carminis expectare dulcedinem. 
Accipe igitur haustum quo refectus firmior in ulteriora contendas». 
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desenvolvidas posteriormente. No primeiro caso, e de acordo com a divisão estabelecida 

por Marenbon, estamos perante a poesia dramática. São estes metros que apresentam 

uma maior correlação com a prosa desenvolvida, não introduzindo, contudo, qualquer 

conteúdo essencial para a progressão da narrativa e da cura do prisioneiro. Incluem-se 

aqui os metros 2, 3, 5 e 7 do livro I, o último metro do livro II, os m. 2, 9, 11 e 12 do 

terceiro livro, os 1, 6 e 7 do livro IV e do livro quinto o m. 3. O segundo grupo, 

composto por 28 poemas, constitui a poesia não-dramática. Estes, ainda segundo o 

investigador inglês, providenciam comentários acerca do progresso da discussão e 

apresentam, por vezes, uma visão e explicação mais ampla das temáticas examinadas 

pela Filosofia no diálogo73. É neste segundo grupo que encontramos de uma forma mais 

concentrada a utilização de uma linguagem figurativa: o recurso a imagens naturais e a 

lendas74. São as metáforas naturais que, como já se disse, ajudam a corroborar a 

afirmação de que Boécio terá escrito um tratado sobre astronomia. Há nelas a constante 

afirmação de uma ordem no universo criado por Deus – ordem esta apenas visível para 

o homem sábio – que subjaz a um mundo aparentemente em contínua mudança e a sua 

comparação com a imutável beleza/harmonia do mundo celestial. Esta presença de 

metáforas do mundo natural e celestial – sempre com um pendor moral – apenas nos 

versos, contrasta com as discussões metafísicas que se desenrolam na prosa, parecendo 

reforçar a ideia de alívio ostentada pelo autor. Os mitos surgem, no seguimento da 

tradição greco-romana, como ilustrações paradigmáticas que reforçam a reflexão moral 

(como são os casos da Época de ouro e das histórias de Orfeu e Eurídice, Agamémnon, 

Hércules ou Ulisses). 

Encontramos, ainda neste segundo grupo, os poemas que antecipam certas 

temáticas e os que comentam e acrescentam novas ideias ao diálogo que se desenvolve. 

Os metros 4, 6 e 7 do livro I antecipam as doutrinas estóicas presentes do livro II, os 

metros 5, 6 e 7 do livro I discute uma ideia fundamental – o mundo obedece a uma 

ordem estabelecida por Deus – que é retomada no livro II e tem a sua expressão máxima 

do verso do metro 6 do livro III: «Unus enim rerum pater est, unus cuncta ministrat75» 

                                                 
73 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 147-53. 
74 O recurso a imagens naturais está presente em todos os livros: I, m. 6 e 7; II, m. 2 e 3; III, m. 1, 5, 8, 

10; IV, m. 5; V, m. 1 e 2. Os poemas que recordam lendas estão nos seguintes livros: II, m. 5; III, m. 
12; IV, m. 3 e 7. O’Daly desenvolve na sua obra dois capítulos inteiramente dedicados ao significado 
literário da natureza e dos mitos presentes na poesia do De consolatione (Cap. 4: Nature in the poetry 
of the Consolation, pp. 104-177; Cap. 5: Nature and function of the mythical motifs, pp. 178-235). 

75 Cfr. III, m. 6, p. 256. 



 

 26

e, por último, o poema 2 do livro V adianta a discussão desenvolvida na prosa 6 sobre a 

eternidade de Deus. 

Por sua vez, os m. II, 6 (sobre o abuso de poder e a loucura de Nero), II, 8 (uma 

síntese mais esclarecedora do que Boécio afirma ao longo do segundo livro: o mundo 

não está submetido à instabilidade e mutabilidade da fortuna; o Amor mantém a ordem 

e permanência no Cosmos), III, 4 (a desonra de ser nomeado por chefes tiranos para 

cargos políticos) e III, 6 (Deus, Pai de todas as coisas) ampliam a visão do que está a ser 

discutido, permitindo uma melhor compreensão dos conteúdos em discussão. 

 

A prosa desenrola-se na forma dialógica, reflectindo, a nível estrutural, 

influências platónicas e aristotélicas. Assim, por um lado, assistimos ao longo da obra à 

aplicação do método socrático de questionamento. Este questionamento assume-se, 

como Lerer afirma, como uma via metodológica de reeducação no uso próprio do 

argumento e de recondução para verdades mais elevadas76, algumas das quais 

esquecidas como o próprio prisioneiro admite77. Por outro, e aplicando os trabalhos 

lógicos de comentário e tradução – designadamente a teoria dos tópicos onde considera 

a retórica e a dialéctica como preâmbulos à filosofia – há uma clara afirmação da 

insuficiência da retórica, que só aliada à dialéctica e culminando na demonstração pode 

assegurar a fundamentação e compreensão dos argumentos apresentados. É neste 

sentido que Lerer defende que, na estrutura da prosa, Boécio é mais aristotélico do que 

platónico78: há um movimento desde a endoxa ou opinião (crença entendida como 

especulação racional) até ao raciocínio silogístico ou demonstração (a verdade). Este 

movimento é também uma reintrodução do prisisoneiro no correcto uso da 

argumentação. Debilitado e esquecido, o prisioneiro, que outrora se alimentara da 

filosofia, apresenta agora uma oratória inadequada, recheada de questões meramente 

retóricas, sendo assim necessário a sua recondução no méthodos filosófico79. É, à 

semelhança da métrica com que inicia a obra, uma linguagem sem sentido, sem valor 

filosófico. 

O discurso vazio apresentado pelo discípulo é o discurso da justificação da sua 

tristeza. Nele Boécio, relembrando a sua vida antes e durante o processo de condenação, 
                                                 
76 Cfr. S.Lerer, Boethius and dialogue, p. 8 e p. 95. 
77 Cfr., por exemplo, I, pr. 6. 
78 Cfr. S. Lerer, Boethius and dialogue, p. 95. 
79 S. Lerer, Boethius and dialogue, p. 96: «The prisoner must therefore begin at the beginning: from a 

lethargic speechlessness he will move through the excesses of rhetoric and the limitations of dialectic 
before Philosophy can introduce him to the method of philosophical demonstration». 
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lamenta o abandono a que fortuna o votou80. O processo retórico aqui utilizado é 

rejeitado pela Mestre em momentos diferentes. O primeiro desses momentos é, sem 

dúvida, a serenidade e inalterabilidade do estado de espírito da Filosofia após o 

desabafo fervoroso do prisioneiro81. Segundo, quando a Filosofia, iniciado já o 

tratamento do paciente, lhe diz para deixar de sentir pena de si próprio, mostrando que 

aquele não é um discurso nem uma atitude digna de um discípulo seu82. Por último, e 

sem dúvida o mais significativo, quando rejeita o objectivo a que Boécio se propusera 

no início da obra: à intenção de deixar para as futuras gerações o testemunho do que lhe 

havia acontecido83, a Mestre responderá, questionando «Quamquam quid ipsa scripta 

proficiant, quae cum suis auctoribus premit longior atque obscura vetustas?»84. 

A este uso indevido da retórica, a Mestre contrapõe aquela «quae tum tantum 

recto calle procedit, cum nostra instituta non deserit cumque hac Musica laris nostri 

vernacula nunc leviores nunc graviores modos succinat»85. Usada correctamente a 

retórica pode, apesar das suas limitações, constituir um prelúdio à compreensão e 

captação das verdades filosóficas. Estas duas ideias são expressas na obra pela Mestre e 

pelo prisioneiro. 

Após o diagnóstico do seu pupilo doente, e percebendo a perturbação em que 

este se encontra, a Filosofia diz-lhe que «Sed tempus est haurire te aliquid ac degustare 

molle atque iucundum quod ad interiora transmissum validioribus haustibus viam 

fecerit»86. Esse iucundum ligeiro é a «força persuasiva da doce retórica»87, o único 

capaz de surtir efeito no seu debilitado pupilo e de o preparar para algo mais forte. 

Contudo, a especial doçura ou mel da retórica parece não consolar o prisioneiro. Depois 

da exposição retórica da Mestre, aquele reconhece o prazer lhe foi proporcionado, mas 

afirma a sua insuficiência já que os argumentos apresentados perdem a sua força quando 

cessam, voltando a mergulhar o sujeito numa dor profunda88.  

                                                 
80 Cfr. I, pr. 4, pp. 144-54 
81 Cfr. I, pr. 5, p. 161-3: «Haec ubi continuato dolore delatravi, illa vultu placido nihilque meis questibus 

mota...». 
82 Cfr. II, pr. 3, p. 186: «Verumtamen ne te existimari miserum velis...». 
83 Cfr. I, pr. 4, p. 152: «Cuius rei seriem atque veritatem, ne latere posteros queat, stilo etiam 

memoriaeque mandavi».  
84 Cfr. II, pr. 7, p. 218. 
85 Cfr. II, pr. 1, p. 176. 
86 Idem. 
87 Ibidem: «…Rhetoricae suadela dulcedinis…».  
88 Cfr. II, pr.3, pp. 185-7: «Tum ego: “Speciosa quidem ista sunt”, inquam “oblitaque Rhetoricae ac 

Musicae melle dulcedinis; tum tantum, cum, audiuntur, oblectant. Sed miseris malorum altior sensus 
est. Itaque cum haec insonare desierint, insitus animum maeror praegravat”». 
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Face a esta observação a Filosofia relembra que aqueles argumentos não são 

ainda o remédio para o mal do seu discípulo mas apenas um modo de aliviar uma dor 

tão resistente; a seu tempo aplicará medicamentos que penetrarão mais 

profundamente89.  

É o discurso vazio e a deficiente argumentação do pupilo dominado pela dor e 

tristeza que obriga a Filosofia a iniciar um processo dialéctico em que o diálogo o afasta 

progressivamente do mundo da opinião e o coloca no caminho do descobrimento da 

verdade. Esse caminho tem como ponto de partida um questionamento, iniciado com o 

consentimento do aluno90, que não só permite o diagnóstico do seu estado mas também 

traçar o itinerário a seguir. O itinerário traçado conduzirá o prisioneiro da linguagem do 

homem comum à linguagem filosófica91, tornando-o capaz de compreender as verdades 

mostradas ao longo dos cinco livros da obra. Será um caminho de ascensão desde o 

plano prático da ética até à especulação metafísica. 

 

2.3. As personagens: a Mestre Filosofia e o Prisioneiro 

 

A personagem do Prisioneiro que encontramos na obra não é, como facilmente 

se percebe, uma projecção do autor – salvo nos registos biográficos que já se apontaram 

– mas uma criação literária. O prisioneiro é o aprendiz, o interlocutor que à semelhança 

de Fábio da obra In Isagoge ou das figuras dos textos platónicos, ciceronianos ou 

augustinianos dialoga com uma auctoritas. O Boécio filósofo, pessoa que dedicou a 

vida à busca do sapere, está presente na magister, a Filosofia. 

A compreensão do papel das duas personagens remete-nos para uma análise da 

descrição que delas é feita na obra e ao estabelecimento de paralelos entre esta obra e os 

textos de outros autores. 

A personificação da filosofia (i.e., a personificação da sabedoria) não é algo 

novo. Como Marenbon refere «the idea was suggested by Plato himself and occurs 
                                                 
89 Cfr. II, pr. 3, p. 186: «Et illa: (...) “Haec enim nondum morbi tui remedia sed adhuc contumacis 

adversum curationem doloris fomenta quaedam sunt. Nam quae in profundum sese penetrent, cum 
tempestivum fuerit admovebo”». 

90 Cfr. I, pr. 6, p. 186: «Primum igitur me pauculis rogationibus statum tuae mentis attingere atque 
temptare, ut qui modus sit tuae curationis intellegam? “ Tu vero arbitratu,” inquam, “tuo quae voles ut 
responsurum rogato”». 

91 Esta ideia está presente em toda a obra, como por exemplo nas metáforas dos medicamentos (sobre as 
quais nos debruçaremos ulterioremente) ou na seguinte passagem: «Sed quae tibi causa notior est, eam 
prius designare verbis atque informare conabor ut ea perspecta cum in contrariam partem flexeris 
oculos …» (III, pr. 1, p. 230). 
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often in, among others, Cicero and Seneca» e mesmo partes da sua descrição relembram 

as manifestações de divindades relatadas em textos antigos92. 

 
(…) adstitisse mihi supra verticem visa est mulier reverendi admodum vultus, oculis ardentibus 

et ultra communem hominum valentiam perspicacibus colore vivido atque inexhausti vigoris, 

quamvis ita aevi plena foret ut nullo modo nostrae crederetur aetatis, statura discretionis 

ambiguae. Nam nunc quidem ad communem sese hominum mensuram cohibebat, nunc vero 

pulsare caelum summi verticis cacumine videbatur; quae cum altius caput extulisset, ipsum 

etiam caelum penetrabat respicientiumque hominum frustrabatur intuitum. Vestes erant 

tenuissimis filis subtili artificio, indissolubili materia perfecta quas, uti post eadem prodente 
cognovi, suis manibus ipsa texuerat. Quarum speciem, veluti fumosas imagines solet, caligo 

quaedam neglectae vestustatis obduxerat. Harum in extrema margine Π Graecum, in supra vero 

Θ, legebatur intextum. Atque inter utrasque litteras in scalarum modum gradus quidam insigniti 

videbantur quibus ab inferiore ad superius elementum esset ascensus. Eandem tamen vestem 

violentorum quorudam sciderat manus et particulas quas quisque abstulerant. Et dextera quidem 

euis libellos, sceptrum vero sinistra gestabat93. 

 

Segundo Marenbon, a sua aparição «in the manner of the arrival of a goddess in 

a vision» sobre a cabeça do prisioneiro, os olhos de fogo mais penetrantes do que os dos 

homens comuns, o seu aspecto viçoso e, simultaneamente, o facto de parecer mais velha 

ao ponto de ser difícil considerá-la da mesma estirpe do prisioneiro e a indefinição da 

sua altura são descrições que se enquadram na tradição literária e encontram 

precedentes nas descrições antigas dos deuses. A descrição do vestido, tecido com 

matérias finíssimas pela própria Filosofia, remete, ainda de acordo com Marenbon, para 

a Ilíada de Homero, designadamente para a descrição da deusa grega Atenas quando 

esta aparece a Aquiles nos seus sonhos94.  

As inscrições nas vestes, rasgadas por seitas epicuristas e estóicas que tudo 

fizeram para se apoderarem do legado filosófico deixado por Platão, pensando com isso 

possuir a sabedoria na totalidade95, projectam ainda a concepção que Boécio (o autor, 

não a personagem) tem sobre a Filosofia. As letras Π (Pi) e Θ (Theta)96 simbolizam as 

                                                 
92 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 153. S. Lerer, Boethius and dialogue, p. 39 e p. 43, considera que há 

uma forte influência das Disputas Tusculanas de Cícero.  
93 Cfr. I, pr. 1, pp. 132-4. 
94 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 153. Cfr. também H. Chadwick, «Theta on philosophy’s dress in 

Boethius» Medium Aevum, 49,2 (1980) , p. 175.  
95 Cfr. I, pr. 3, p. 140. 
96 Chadwick apresenta, no artigo citado na n. 91 e na obra Boezio. La conzolazione della musica, della 

logica, della teologia e della filosofia, Societè editrice il Mulino, Bologna, 1986, pp. 285-7, um facto 
curioso. De acordo com o texto de Prudentius Trecencis – De praedestinatione contra Johannem 
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duas grandes divisões da filosofia segundo Aristóteles e os seus sucessores e que Boécio 

desenvolve na obra In Isagoge Porphyrii commenta: representam, respectivamente, o 

saber prático e o saber teórico. As escadas que ascendem de uma inscrição a outra, 

unindo-as, traduzem o caminho desde as ciências morais e políticas até as investigações 

mais contemplativas e abstractas. 

A Filosofia  
est … amor et studium et amicitia quodammodo sapientiae, sapientiae uero non huius, quae in 

artibus quibusdam et in aliqua fabrili scientia notitiaque uersatur, sed illius sapientiae, quae 

nullius indigens uiuax mens et sola rerum primaeva ratio est. Est autem hic amor sapientiae 

intellegentis animi ab illa pura sapientia inluminatio et quodammodo ad se ipsam retractio atque 

advocatio, ut uideatur studium diuinitatis et purae mentis illius amicitia97. 

 

A Filosofia é o amor, a dedicação, a amizade à sabedoria; é o uso de todas as 

potencialidades da alma humana na procura de uma verdade superior, é a progressiva 

iluminação da alma que se volta para a perfeição superior e, por isso, o seu fim não é 

alcançar uma sapientia terrena, mas «una sapientia di ordine superior, assoluta e 

perfetta, che si identifica anzi com la stessa mens divina, (….) il principio superiore ed 

unico del cosmo intero»98. A filosofia é, assim, «una forma di richiamo [retractio] e di 

avvicinamento [advocatio] della conoscenza umana al divino, proveniente da Dio 

stesso. [E como] il simile conosce il simile, la conoscenza che di sé Dio produce nel 

soggetto umano consiste allora, in un certo senso, in un processo di divinizzazione 

dell’uomo, perché lo “studium sapientiae” risolve in un “studium divinitatis” possibile 

soltanto con la realizzazione di una compiuta parentela e affinità tra intelligenza 

dell’uomo e mente divina»99.  

                                                                                                                                               
Scotumum (PL CXV), um tratado teológico onde contesta a rejeição da dupla predestinação por parte 
Escoto Eriúgena – a inscrição, segundo os costumes do império bizantino do ocidente, fazia parte dos 
uniformes dos prisioneiros sentenciados à morte, significando, neste contexto, thanatos. Este facto 
permite especular que, estando Boécio condenado à morte, a inscrição nas suas vestes poderá ter 
suscitado a sua imaginação, ajudando-o na criação da figura da Filosofia. Por outro lado, e tendo em 
conta que no início da obra o prisioneiro julga que a própria Filosofia foi condenada (cfr. I, pr. 3), o 
símbolo poderia assumir um duplo sentido: o da condenação da Filosofia (como já se referiu uma das 
acusações de que o prisioneiro foi alvo estava relacionada com a sua dedicação à filosofia) e, 
simultaneamente, representar o saber especulativo. 

97 Cfr. Anicii Manlii Severini Boethius In Isagoge Porphyrii commenta, S. Brandt (ed.), F. Tempsky, 
Vindobonae, 1906, lib. I, c. 3, p. 7. A propósito, cfr. também G. d’Onofrio, «La scala ricamata. La 
philosophiae divisio di Boezio» in G. d’Onofrio (cur.), La divisione della filosofia e le sue ragioni. 
Lettura di testi medievali (VI-XIII Secolo), Avagliano Editore, Cava de Tirreni, 2001, p. 31-3.   

98 Cfr. G. d’Onofrio, «La scala ricamata.», p. 35. 
99 Idem. O parêntesis recto é nosso.  
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 Sendo Deus a máxima inteligência e a máxima bondade e o arquétipo a seguir, a 

filosofia divide-se em duas grandes áreas: a filosofia teórica e a filosofia prática100. A 

primeira divide-se em três espécies, segundo a classe de seres: de intellectibilibus 

(indagação acerca dos seres dotados de uma existência puramente espiritual, i.e. seres 

separados da matéria, imutáveis e inalteráveis – Deus e a alma separada), de 

intellegibilibus (as almas humanas enquanto unidas à matéria e que se voltam para os 

intellectibilibus) e de naturalibus (mundo dos corpos onde se procura o que nele há de 

inteligível e que compreende o Quadrivium)101. Simetricamente, a filosofia activa 

divide-se também em três partes: sui curam (num plano individual, as normas que 

regem a conduta humana, designadamente os meios de exornare e augere virtudes), rei 

publicae curam (a aquisição de virtudes civis no plano social) e familiaris rei officium 

(o governo da família)102. 

Os últimos elementos emblemáticos da personagem Filosofia são o ceptro, 

símbolo de autoridade e poder, e os livros, depósitos das ideias filosóficas. 

A introdução desta personagem e a forma como é pormenorizadamente descrita 

(transmitindo-se nessa descrição o impacto de uma presença reverendi) cria uma ruptura 

no texto: é uma figura que, neste momento da obra, surge em total oposição às musas da 

poesia e, consequentemente, em oposição à postura do prisioneiro. Às prostitutas 

teatrais ou sereias contrapõe-se uma figura de presença majestosa, com uma tal 

autoridade que aquelas se retiram coradas pela vergonha103. A oposição entre estas 

personagens e a forma como as musas da poesia são expulsas relembra, segundo 

Crabble, o episódio descrito por Santo Agostinho nas Confissões. Também Agostinho 

recebe Continentia, representada como a frutuosa mãe de muitas crianças, quando, na 

companhia das suas antiquae amicae, é atormentado pelas tentações da carne. Também 

a primeira é capaz de iluminar o coração e afastar Agostinho das trevas, enquanto as 

                                                 
100 Cfr. In Isagoge…, lib. I, c. 3, pp. 7-8: «Haec igitur sapientia cuncto equidem animarum generi 

meritum suae diuinitatis inponit et ad propriam naturae uim puritatemque reducit. Hinc nascitur 
speculationum cogitationumque ueritas et sancta puraque actuum castimonia. Quae res in ipsius 
philosophiae diuisionem sectionemque conuertitur. Est enim philosophia genus, species uero duae, una 
quae theoretica dicitur, altera quae practica, id est speculatiua et actiua».  

101 Cfr. Anicii Manlii Severini Boethius In Isagoge, lib. I, c. 3, pp. 8-9. 
102 Idem. É possível estabelecer uma correspondência entre esta tríplice divisão da filosofia prática e as 

três ciências práticas da tradição aristotélica: a ética, a política e a económica. 
103 Cfr. I, pr. 1, p. 134: «His ille chorus increpitus deiecit humi maestior vultum confessusque rubore 

verecundiam limen tristis excessit». 
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segundas apenas lhe provocam embaraço e lágrimas. Também estas coram perante a 

figura de autoridade104.  

Tal como nas Confissões, na obra boeciana esta expulsão acaba por ser uma 

acção necessária para o início da viagem de redescoberta da verdade: o prisioneiro só 

poderá progredir se gradualmente for abandonando o mundo das paixões e se deixar 

guiar pela razão. E será esta a tarefa assumida pela Filosofia. Incapaz de abandonar o 

inocente no seu caminho105, guiá-lo-á nessa redescoberta.  

O prisioneiro, embrenhado no mundo das paixões, é incapaz de reconhecer 

imediatamente a figura que surge sobre a sua cabeça. O seu estado é tal que, quando 

finalmente a reconhece, pensa que também a sua mestre foi acusada. Prisioneiro da 

noite, vergado pelo peso das correntes que o prendem à «estúpida e sólida terra», 

esqueceu o alimento e as armas fornecidas pela sua ama, precipitou a sua alma no fundo 

do precipício, apagando toda a luz que antes a iluminava. Perdeu a liberdade106 de que 

usufruía quando procurava as causas e os segredos da natureza e acorrentou-se às 

paixões107. Sofre, segundo a Filosofia, de uma letargia, uma doença comum às mentes 

iludidas, cuja consequência é um esquecimento de si mesmo108. A Filosofia será a sua 

médica, a sua curadora, a única capaz de lhe proporcionar os medicamentos de que 

necessita. 

Apesar deste primeiro diagnóstico, a Filosofia depressa percebe que o estado do 

seu pupilo é mais grave do que inicialmente pensara. Após a oratória de Boécio (onde 

este expõe a situação em que se encontra), a Mestre compreende o elevado estado de 

confusão em que o prisioneiro se encontra. Afectado por uma tumultuosidade de 

diferentes emoções, dominado pela dor, ira e tristeza, não está ainda preparado para 

receber medicamentos fortes. É necessário iniciar com algo mais suave que anule as 

agitadas paixões109, pois tal como não colhemos frutos se os cultivarmos na estação 

                                                 
104 Cfr. A. Crabble, «Literary», p. 255. Cfr. também Santo Agostinho, Confissões, M.B. da Costa Freitas, 

A. Espírito Santo et al. (trad.), INCM, Lisboa, 2004, Livro VIII, xi, 25-30, pp. 363-71. 
105 Cfr. I, pr. 3, p. 140. 
106 Note-se que nesta passagem da obra há já uma identificação clara entre a liberdade e o exercício 

filosófico. O homem que utiliza a razão na procura de respostas é um homem livre, aquele que se deixa 
prender ao material, ao terreno não o é. A temática da liberdade será ulteriormente abordada mais 
profundamente. 

107 Cfr. I, pr. 1, pp. 134, m. 2, pp. 136-8, pr. 3, p. 141e m. 4, p. 144.  
108 Cfr. I, pr. 2, p. 138: «“Nihil”, inquit, “percicli est; lethargum partitur communem inlusarum mentium 

morbum». 
109 Cfr. I, pr. 5, p. 164: «Sed quoniam plurimus tibi affectuum tumultus incubuit diversumque te dolor, ira 

maeror distrahunt, uti nunc mentis es, nondum te validiora remedia contingunt. Itaque lenioribus 
paulisper utemur, ut quae in tumorem perturbationibus influentibus induruerunt, ad acrioris vim 
medicaminis recipiendum tactu blandiore mollescant». 
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errada, nem alcançamos um fim feliz se perturbarmos a ordem das coisas110, também os 

medicamentos mais fortes são inúteis, inadequados, ineficazes numa alma incapaz de os 

absorver. Contudo, para desvendar o real estado da alma e melhor definir o tratamento a 

aplicar, a Filosofia coloca-lhe uma série de questões às quais o paciente responde: 

 
- Tum illa: “Huncine”, inquit, “mundum temerariis agi fortuitisque casibus putas, na ullum credis 

ei regimen inesse rationis?” 

- “Atqui”, inquam, “nullo existimaverim modo ut fortuita temeritate tam certa moveantur, verum 

operi suo conditorem praesidere deum scio nec unquam fuerit dies qui me ab hac sententiae 

veritate depellat.” 

- “Ita est”, inquit. “Nam id etiam paulo ante cecinisti, hominesque tantum divinae exsortes curae 

esse deplorasti. Nam de ceteris quin ratione regerentur, nihil movebare. Papem autem! 
Vehementer admiror cur in tam salubri sententia locatus aegrotes. Verum altius perscrutemur; 

néscio quid abesse coniecto.  

Sed dic mihi, quoniam <a> deo mundum regi non ambigis, quibus etiam gubernaculis regatur 

advertis? 

-“Vix”, inquam, “rogationis tuae sententiam nosco, nedum ad inquisita respondere queam”. 

- “Num me”, inquit, “fefellit abesse aliquid, per quod, velut hiante valli robore, in animum tuum 

perturbationum morbus inrepserit? Sed dic mihi, meministine, quis sit rerum finis, quove totius 

naturae tendat intentio?” 

- “Audieram”, inquam “sed memoriam maeror hebetavit”.  

-“Atqui scis unde cuncta processerint?” 

-“Novi”, inquam, deumque esse respondi.  

-“Et qui fieri potest, ut principio cognito quis sit rerum finis ignores? (...)  

Sed hoc quoque respondeas velim, hominemne te esse meministi?” “Quidni”, inquam, 

“meminerim?” “Quid igitur homo sit, poteisne proferre?” 

- “Hocine interrogas an esse me sciam rationale animal atque mortale? Scio et id me esse 

confiteor.” 

- Et illa: “Nihilne aliud te esse novisti?” 

- “Nihil.”111 

 

As questões apelam a um relembrar de algo que, como o próprio paciente 

admite, já conheceu. São perguntas que, indo de encontro à vivência imediata do 

prisioneiro, o procuram afastar dessa mesma vivência e encaminhá-lo para assuntos 

                                                 
110 Cfr. I, m. 6, p. 166: «Cum Phoebi radiis grave/ Cancri sidus inauestatuat,/ Tum qui larga negantibus/ 

Sulcis semina credidit,/ Elusus Cereris fide/ Quernas pergat ad arbores. (….) Signat temporã propriis/ 
Aptans officiis deus/ Nec quas ipse coercuit/ Misceri patitur vices./ Sic quod praecipiti via/ Certum 
deserit ordinem/ Laetos non habet exitus. 

111 Cfr. I, pr. 6, pp. 166-8. A disposição em forma de diálogo é nossa. 
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mais importantes. Na altura de maior desespero, e perante a Filosofia, o prisioneiro 

questiona porque o inocente sofre e os injustos dominam se Deus, criador do Universo e 

do homem, tudo governa112. O entendimento das vicissitudes da existência humana e, 

consequentemente, a compreensão do sentido da sua própria situação, implica o 

conhecimento das respostas às questões colocadas. Mas o prisioneiro mostra-se incapaz 

de fornecer as respostas adequadas. Sabe, apesar de todo o sofrimento, que Deus é o 

princípio criador de todas as coisas e a ideia correcta de que Deus tudo governa será, 

segundo a Mestre, a fonte da sua salvação113. Ignora, contudo, qual o fim de todas as 

coisas e, naturalmente, é incapaz de perceber que o homem é mais do que um ser 

racional mortal; é um ser com uma alma imortal.  

O diagnóstico está agora completo: como esqueceu quem é, queixa-se de ter sido 

exilado e privado dos seus bens; como esqueceu o fim de todas as coisas, pensa que o 

mal e os perversos são afortunados e poderosos; como esqueceu como o universo é 

governado, pensa que as flutuações da fortuna são incontroláveis114. A médica 

reconhece que o estado do seu doente poderia conduzi-lo à morte, mas sabe como curá-

lo. Não aplicará medicamentos drásticos; optará por aplicações mais carinhosas e 

moderadas, capazes de dissipar o fumo das falsas opiniões e remover a escuridão que 

entorpece a visão da luz.  

Nesta primeira apresentação da Filosofia e do prisioneiro é visível um constante 

recurso à dicotomia platónica trevas/luz para expressar o estado do paciente e a 

necessidade da Mestre. As trevas, aqui figuradas na dor e sofrimento de Boécio, 

acorrentam-no à semelhança dos homens da célebre Alegoria da Caverna de Platão. E à 

semelhança dos aguilhoados, vive uma existência inautêntica. Letargia é, na tradição 

neoplatónica, um dos nomes usados para designar uma forma de existência inautêntica 

ou falsa em contraposição a um estado de auto-consciência e auto-conhecimento115. O 

que a Filosofia lhe diagnostica é a imersão da alma no mundo das trevas, no mundo das 

paixões e isto impede-o de conhecer a sua verdadeira natureza e utilizar o maior bem 

que Deus lhe deu, aquilo que o aproxima do criador e o distancia das restantes criaturas: 

                                                 
112 Cfr. I, m. 5, pp. 158-60. 
113 Cfr. I, pr. 6, pp. 168-70 
114 Idem: «“Iam scio”, inquit, “morbi Tui aliam vel maximam causam; quid ipse sis, nosse desisti. Quare 

plenissime vel aegritudinis tuae rationem vel aditum reconciliandae sospitatis inveni. Nam quoniam tui 
oblivione confunderis, et exsulem te t exspoliatum propriis bonis esse doluisti. Quoniam vero quis sit 
rerum finis ignoras, nequam homines atque nefarios potentes felicesque arbitraris. Quoniam vero 
quibus gubernaulis mundus regatur oblitus es, has fortunarum vices aestimas sine rectore flutio». 

115 Cfr. A. Kijeweska, «The true and the false “I” in Boethius’ De consolatione», in Mediaevalia. Textos e 
estudos 23 (2004), p. 218. 
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a razão. É a herança platónica da luta entre o mundo das ideias e o mundo dos sensíveis 

e da luta do homem, enquanto ser composto por alma e corpo. A Mestre transforma-se 

na luz do prisioneiro e isto significa que a sua tarefa é «recalling Boethius from his 

spiritual exile and lead back to himself from his estrangement», «recalling the self to its 

own interior and restoring the mind to its uncontaminated nature in its pristine 

purity»116. Este chamamento ou recondução é o retorno à filosofia, a um espaço mental 

de ideias117 mas que, tal como a escada inscrita no vestido da Filosofia ou a 

incapacidade dos acorrentados de Platão em fixar a luz nos relembra, terá que ser feito 

progressivamente desde o mais simples até um nível mais complexo, introduzindo, 

simultaneamente, o paciente na linguagem filosófica e retirando-o do silêncio. A 

Filosofia será a guia, o caminho e o veículo de retorno à pátria. Só ela poderá munir a 

alma das asas que a poderão elevar e fazer regressar à sua casa118. Só ela poderá 

relembrar o prisioneiro que o fim espiritual da sua alma é o regresso à origem, a 

ascensão aos céus e a Deus119. 

Ao intitular-se médica e ao recorrer constantemente a metáforas médicas, a 

Filosofia está, por outro lado, a evocar a tradição estóica.  

Na concepção estóica, o fim último do homem é viver segundo a natureza (uma 

natureza racional120 inserida numa ordem cósmica) e isto significa viver em 

                                                 
116 A. Kijeweska, «The true and the false “I”», pp. 223-5. 
117 A ideia da filosofia como espaço de ideias é expressa pela Magister no livro I, pr. 5, p. 162. O 

prisioneiro queixa-se do lugar onde está e de não dispor da sua biblioteca, espaço de sossego onde se 
sentava com a Filosofia a discutir sobre coisas humanas e divinas (cfr. I, pr. 4, p. 146). A Filosofia 
responde que não é a biblioteca nem os livros que a compõem que lhe interessam: o que procura no 
enfermo são as ideias depositadas nesses livros e armazenadas na mente. Subjacente à prosa 5 está o 
jogo de palavras entre locus e patria. Locus refere-se ao espaço físico em que o prisioneiro se encontra. 
A grande preocupação do recluso enfermo é o exílio geográfico a que foi submetido e o aprisionamento 
a que está sujeito. A Filosofia refere-se a um exílio a que só ele próprio se poderia votar e que o afastou 
da sua patria, um espaço espiritual: «Sed tu quam procul a patria non quidem pulsus es sed aberrasti; ac 
si te pulsam existimari mavis, te potius ipse pepulisti. Nam is quidem de te numquam cuiquam faz 
fuisset».   

118 Cfr. IV, pr. 1, p. 314: «Pennas etiam tuae menti quibus se in altum tollere possit adfigam, ut 
perturbatione depulsa sospes in patriam meo ductu, mea semita, meis etiam vehiculis revertis». 

119 O m.1 do livro IV, pp. 314-6 descreve a ascensão da alma e o seu retorno a Deus: «Sunt etenim pennae 
volucres mihi/ Quae celsa conscendat poli/ quas sibi cum velox mens induit,/ Terras perosa despicit,/ 
Aeris inmensi superat globum,/ Numesque postergum videtur,/ Quique agili motu calet aetheris,/ 
Transcendit ignis verticem,/ Donec in astriferas surgat domos/ (…) Atque ubi iam exhausti fuerit satis,/ 
Polum relinquat extimum/ Dorsaque velocis premat aetheris/ Compos verendi  luminis./ Hic regum 
screptum dominus tenet/ Orbisque habenas temperat/ Et volucrem currum stabilis regit/ Rerum 
coruscus arbiter./ Huc te si reducem referat via,/ Quam nunc requiris immemor:/ ‘Haec,’ dices, 
‘memini, pátria est mihi, / Hinc ortus, hic sistam gradum (…)». 

120 B. Inwood, «Stoicism», in D. Furley (ed.), Routledge History of Philosophy, Vol. II: From Aristotle to 
Augustine, p. 241 cita a seguinte passagem da Vidas dos Filósofos de Diógenes Laércio (DL 7. 85-6): 
«When, in the case of animals, impulse is added (which they use in the pursuit of things to which they 
have an affinity), then for them what is natural is governed by what is according to impulse. When 
reason has been given to rational animals as a more perfect governor, then for them the life according 
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conformidade com a virtude. O sábio, microcosmos em harmonia com o macrocosmos, 

é o homem virtuosamente bom a quem tudo, para além da virtude – o único bem em 

sentido absoluto –, é indiferente121. É imune às paixões e, por isso, é o único que, face 

às situações, responde com estabilidade racional122. Sabe qual a acção correcta a 

realizar; não se deixa levar por reacções emotivas exageradas, como o idiota cheio de 

vícios123. As paixões, definidas como impulsos ou movimentos excessivos e irracionais 

da alma, minam a possibilidade de progressão moral do homem não virtuoso, afastando-

o da sua condução ao estado ideal de apatheia. Resultantes de um julgamento erróneo 

sobre o valor das coisas – e o valor das coisas reside no seu contributo para uma vida 

conforme a razão –, elas provocam uma inconsistência e oscilação no sujeito, nublam o 

julgamento, impedem-no de viver de acordo com a sua natureza racional e em 

consonância com a ordem providencial do cosmos. São encaradas como doenças que, 

quando descontroladas, se transformam em graves perturbações patológicas da 

personalidade e que, como tal, devem ser totalmente suprimidas da alma124. É, por isso, 

                                                                                                                                               
to reason properly becomes what is natural for them. For reason supervenes on impulse as a 
craftsman». 

121 O sage sabe identificar e distinguir o bem, o mal e as coisas indiferentes. Os indiferentes (adiaphora) 
são, na perspectiva estóica, todas as coisas que, não merecendo a designação de bem ou mal, podem 
contribuir para o acordo do homem com a sua natureza e a natureza cósmica – as coisas preferíveis ou 
dignas de escolha, como a saúde ou a prosperidade – ou podem desviá-lo deste fim – as coisas não 
preferíveis, como a doença ou a pobreza. Acerca das coisas indiferentes, cfr., por exemplo, J. Annas, 
The Morality of Happiness, Oxford University Press, Oxford/ New York, 1993, p. 167-8; M.L. Colish, 
The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, vol 1: «Stoicism in Classical Latin 
Literature», E.J. Brill, Leiden, 1990, p. 44; B. Inwood, «Stoicism», p. 242. 

122 Apenas o estóico Crísipo questiona esta imunidade do sage às paixões. Para aquele filósofo, o sábio 
pode, em certas situações (cfr. nota 123), perder a sua virtude e, consequentemente, perder o seu 
estatuto de sage. Contudo, esta não é a posição comummente aceite entre os vários membros da escola 
estóica, como Zenão, Cleantes, Diógenes ou Crates. Cfr. J.M. Rist, Stoic Philosophy, pp. 62-80.  

123 B. Inwood, «Stoicism», p. 244: « (…) only a completely virtuous person can perform a right action, 
and the wise man has virtue. The rest of the mankind are, strictly speaking, fools and full of vice». O 
sage estóico é um filósofo ideal, é o modelo e a personificação da sabedoria e conhecimento, cuja 
natureza está em total harmonia com a natureza universal. Ele é também a personificação do fim da 
ética que desenvolveram: é alguém que vive consistente e harmoniosamente segundo a sua razão e o 
cosmos e, por isso, é livre, auto-suficiente, virtuoso e feliz. Talvez por constituir um ideal tão elevado, 
os próprios estóicos questionaram-se a existência de um homem que tivesse atingido tal estado de 
perfeição, i.e., que se pudesse intitular ou merecesse o título de sage. 

124 Cfr. J.M. Rist, Stoic Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 27. Note-se que se 
as paixões são consideradas doenças não faz muito sentido falar-se de moderação mas sim de 
erradicação. Cfr. também J. Brun, O Estoicismo (Biblioteca Básica de Filosofia, 29), Edições 70, 1986, 
pp. 82-3, onde escreve: «As paixões são, definitivamente, doenças da alma: tal como o nosso 
organismo está exposto a contrair uma constipação, uma artrite, etc., do mesmo modo a nossa alma 
pode ficar doente; as doenças do corpo e da alma são fraquezas». Pode ler-se de seguida a passagem de 
Diógenes Laércio (DL, VII, 110) que confirma esta afirmação: «Do mesmo modo que falamos de 
oenças o corpo (…), como por exemplo gota ou artrite, assim também podemos falar de doenças da 
alma, como o amor da glória, do prazer e doutras coisas semelhantes (…). Tal como há acidentes aos 
quais o corpo é facilmente exposto, como a constipação e a diarreia, assim também a alma tem as suas 
inclinações, como a inveja, a compaixão, o pendor para as discussões». 
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comum nos textos estóicos o recurso a imagens médicas125: o homem que executa 

movimentos impróprios à alma é um enfermo que necessita de tratamento.  

Mas, não era apenas a alma do homem comum que podia ser afectada pela 

doença. Alguns estóicos, como Crísipo, consideram que também o sage pode perder a 

virtude «in melancholy, heavy drowsiness, lethargy and as a result of  taking drugs»126.  

 Em De consolatione, o prisioneiro é um sage que, porque sofre de uma letargia, 

esqueceu a sua natureza. Ele é Orfeu, o homem que, imerso na paixão, desce ao 

inferno127. É o homem que, escravo do vício, das coisas inferiores e perturbado pelas 

mortais paixões, perdeu a posse da sua própria razão e a sua liberdade; é o homem que 

voltou os seus olhos para o inferior e caiu no mundo da ignorância128. 

A Filosofia dar-lhe-á as asas de que necessita para ascender ao céu, asas que o 

farão «desprezar a terra» e encontrar «o caminho esquecido»129. Será com a ajuda da 

Filosofia que libertará a alma do vício e adquirirá a virtude que outrora conheceu, 

                                                 
125 Cfr. J.M. Rist, Stoic Philosophy, p. 27-8: «The Stoics, many of whom regarded their school as a kind 

of hospital, would have been very peculiar doctors if they had not fought for the total suppression of 
what they held to be serious mental illness (…)». Cfr. também B. Inwood, «Stoicism», p. 246: « (…) 
the Stoics made extensive use of medical metaphors in discussing passions (…)». 

126 J.M. Rist, Stoic Philosophy, p. 16. E acrescenta: «All these latter states were regarded by the ancients 
as physical illness; and illness are obviously outside the wise man’s control. They can therefore damage 
his mind and weaken his will without conscious decision on his part. Actions under their influence, 
therefore, may well not be rational actions». As posições estóicas em relação à (im)possibilidade do 
sábio perder virtude são também apresentadas por este autor (p. 16): «From what have said, it would 
seem to follow not only that the wise man’s acts will be good, but that the wise man will always be a 
wise man; in other words that the virtue cannot be lost. This was in fact the original view of the school; 
but for some reason or other it was significantly modified by Chrysippus. Our evidence for the 
controversy is not at all good, but we are told by Diogenes that, whereas Cleanthes believed that virtue 
cannot be lost …, because it is the result of a secure hold on reality, Chrysippus thought that it can be 
lost as a result of drunkenness and melancholy, that, is black bile». Esta discussão é retomada nas pp. 
63 e 78.     

127 O mito de Orfeu está presente no livro III, m. 12, p. 306-8. A falha de Orfeu («Orpheus Eurydicen 
suam/ Vidit, perdidit, occidit») simboliza o homem dominado pelas paixões que comete o erro de se 
voltar para as trevas em vez de procurar a luz. Cfr. A. Crabble, Literary design, p. 259: «The Orpheus 
myth becomes a self-portrait of a man who has bent his eyes once more to the depths from which he 
had emerged». 

128 Cfr. V, pr. 2, p. 392: «Extrema vero est servitus, cum vitiis deditae rationis propriae possessione 
ceciderunt. Nam ubi oculos a summae luce veritatis ad inferiora et tenebrosa deiecerint, mox inscitiae 
nube caligant, perniciosis turbantur affectibus quibus accedendo consentiendoque quam invexere sibi 
adiuvant servitutem et sunt quodam modo própria libertate captivae».    

129 Cfr. IV, m.1, pp. 314-6. O mito de Orfeu e este metro devem, segundo Crabble, ser entendidos à luz da 
filosofia platónica. Para esta estudiosa, « (…) the point at which Orpheus turns back towards Hades, 
forgetful of his promise and concerned only with his Eurydice, is used to portray the failure of a soul in 
its ascent towards the light; finally, the Phaedrus myth of the winged souls that have not lost their 
perception of the light is briefly adumbrated in an exhortation to Boethius to make use of the wings of 
Philosophy and return whence he came» (A. Crabble, Literary design, p. 259). 
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convertendo-se em Ulisses e igualando-se a Hércules, símbolo do triunfo moral e 

espiritual130. 

                                                 
130 Os mitos de Ulisses e Hércules são apresentados nos metros 3 e 7 do livro IV (respectivamente pp. 

336-8 e 380-2). Estas personagens, juntamente com Orfeu, representam a caminhada que o próprio 
prisioneiro terá que percorrer. Como afirma S. Lerer (Boethius and Dialogue, p. 168), «Orpheus in 
Hell, Ulysses on Circe’s island, and Hercules in heaven present a coherent movement upwards, and 
these poems offer mythological landmarks against which the prisoner can measure his own progress». 
Orfeu representa a queda, Ulisses personifica a aquisição da virtude e Hércules a apoteose, a superação 
das correntes que ligam o homem à terra. O recurso e ligação destas duas figuras é, como nota O’Daly 
(Poetry, p. 227), comum na poesia e exegese mítica das tradições grega e romana. A ligação entre estes 
dois heróis pode também ser encontrada na tradição estóica, designadamente em Séneca. Como 
sustenta O’Daly, «The Stoics link Odysseus and Hercules as types of the sapiens: ‘For these men 
[Ulysses and Hercules] our Stoics declared to be sages, unconquered in their toils, despisers of 
pleasure, and victors over all the earth’ (Seneca, De constantia sapientis 2.1). Seneca provides several 
examples of the ay in which Hercules is considered by the stoics as the Urbild of the sage, and indeed 
of the divine element in the universe (…)». Cfr. também S. Lerer, Boethius and Dialogue, p. 183. 
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II. 

OS CONCEITOS DE FELICIDADE E BEATITUDE 

 

 

As questões colocadas pela Filosofia serviram de diagnóstico do estado do 

paciente e servirão também de fio condutor da obra. Será a descoberta do fim último do 

homem que permitirá o reencaminhamento da consciência a si mesma e possibilitará 

encontrar a resposta ao modo como Deus, princípio de todas as coisas, governa. A 

demanda do fim último é, em última instância, a indagação acerca da verdadeira 

felicidade.   

A exploração do conceito de felicidade é feita nos tratados II e III da obra de 

uma forma gradual e é possível dividi-la em dois grandes momentos: uma primeira 

parte em que prevalece uma nítida influência estóica e, em alguns aspectos, aristotélica 

e uma segunda, iniciada na pr. 9 do terceiro livro e marcada por uma viragem na forma 

de abordagem  a partir do m. 9: o discurso negativo dá lugar a argumentos positivos, a 

moral estóica dá lugar a uma perspectiva metafísica com fortes influências platónicas. 

Estes dois grandes momentos podem, por sua vez, ser subdivididos em etapas. 

A moral estóica é desenvolvida em três etapas, indiciadas pelo próprio discurso 

da Filosofia. Face ao estado letárgico do prisioneiro, o processo de consolação inicia-se 

com a aplicação de suaves medicamentos que lhe aliviarão a profunda dor e o 

prepararão para algo mais forte: 
 

Sed tempus est haurire te aliquid ac degustare molle atque iucundum quod ad interiora 

transmissum validioribus haustibus viam fecerit. Adsit igitur Rhetoricae suadela dulcedinis 

(…)131. 

 

Aqui a Filosofia personifica a Fortuna e, através de um discurso retórico, discute 

a natureza da fortuna, procurando mostrar que as perdas de que o prisioneiro se queixa 

não fazem sentido. Esta análise permitir-lhe-á concluir que, apesar dos bens da fortuna 

poderem proporcionar alguma felicidade, não propiciam a beatitude que o homem 

deseja. 

                                                 
131 II, pr. 1, p. 176. Esta primeira fase pode ser circunscrita ao livro II, 1-4 e 8. As delimitações de texto 

que aqui serão apresentadas, seguem a estrutura da própria obra e que é indicado pela Mestre Filosofia 
no seu discurso. A propósito cfr. J. Marenbon, Boethius, pp. 102-3. 
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A segunda etapa (II, 5-7) pressupõe já uma melhoria do enfermo que, armado 

com os argumentos que lhe foram apresentados, está apto a receber remédios mais 

fortes: 

 
Sed quoniam rationum iam in te mearum fomenta descendunt, paulo validioribus utendum 

puto132.  

 

A Filosofia analisa vários bens da fortuna mostrando os perigos da sua excessiva 

procura e esclarece que, não possuindo por natureza (i.e. em si mesmos) o Bem, nem 

tendo em si a virtude, estes bens não poderão nunca identificar-se com o Fim último do 

homem.  

O tratado III 1-8 corresponde à última destas fases do primeiro momento. É aqui 

já visível uma recuperação do paciente que, confortado pelos argumentos expostos, já 

não teme os remedia que lhe possam ser administrados, mostrando-se ansioso para 

ouvir o que a Mestre lhe tem a dizer. Esta é, segundo a Filosofia, a altura para introduzir 

algo mais amargo: 

 
Talia sunt quippe quae restant, ut degustata quidem mordeant, interius autem recepta 

dulcescant133. 

 

Nesta fase a Mestre identifica o Fim último que todos os homens procuram com 

a beatitude e desenvolve toda a sua argumentação em torno do pressuposto de que, 

mesmo quando erradamente o homem deseja os falsos bens, esta procura reflecte o 

desejo de alcançar os verdadeiros bens e um estado de auto-suficiência. Contudo, este 

desejo leva muitas vezes o homem a tomar os meios como fins ou a fixarem-se apenas 

nos meios. 

A introdução a uma concepção metafísica da felicidade acontece, como já se 

disse, na prosa 9. O discurso da Mestre, como Marenbon afirma, «muda de direcção»: já 

não se encara o problema dos falsos bens como uma confusão entre fim e meios mas 

como resultado do erro humano134. E o erro reside no facto de separar com diferentes 

nomes o que tem a mesma substância e é, na realidade, uma única coisa: o Bem. A 

procura deste Bem implicará, porém, a invocação de um auxílio divino. Esta mudança 

                                                 
132 II, pr. 5, p. 198. 
133 III, pr. 1, p. 228. 
134 Cfr. J. Marenbon, Boethius, pp. 106-7.  
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de discurso pode ser considerada como uma introdução a este segundo grande 

momento, à qual se segue a identificação do Fim último ao Bem perfeito, deste à 

Beatitude e do Bem e Beatitude a Deus e a análise do modo como Deus governa. 

Tentar-se-á nos pontos que se seguem analisar estes momentos e etapas 

assinaladas e mostrar as influências de diferentes escolas filosóficas na sua discussão. 

 

1. O FIM ÚLTIMO, A BEATITUDE E A FELICIDADE IMPERFEITA 

 
Omnis mortalium cura quam multiplicium studiorum labor exercet, diverso quidem calle 

procedit, sed ad unum tamen beatitudinis finem nititur pervenire135. 
 

A beatitude é o maior de todos os bens e aquele que o homem deseja acima de 

todos os outros. Contém em si tudo o que é bom. Nada permanece fora de si porque se 

lhe faltasse alguma coisa não poderia ser o maior dos bens. Sendo o maior dos bens, 

esta verdadeira felicidade é também um estado de perfeição – porque todos os bens 

estão nela reunidos – que os homens procuram alcançar136. 

A força e poder do Bem são visíveis no facto de, apesar de escolherem caminhos 

diferentes, todos os homens concordarem na sua eleição como o fim último. Isto 

acontece porque o desejo deste verdadeiro Bem está naturalmente implantado na mente 

dos homens, que espontaneamente se inclinam na busca desse fim. É um desejo de tal 

forma presente na mente humana que, mesmo quando a memória está caligante, 

«bonum suum repetit», embora, tal como um bêbado, não seja capaz de identificar e 

encontrar o caminho que o leve à satisfação desse desejo137. 

Nestas ideias parece haver uma nítida influência da filosofia platónica. Para 

Platão, a alma pré-existiu à sua união ao corpo no Mundo das Ideias. Aí ela contemplou 

as Ideias – entre elas, a Ideia de Bem –, i.e, a verdadeira realidade, a realidade em si. O 

conhecimento das Ideias é, assim, prévio ao nascimento do homem, pois «antes de 

                                                 
135 III, pr. 2, p. 232. Cfr. também p. 236. 
136 Idem. 
137 Cfr. III, pr. 2 e pr. 3, respectivamente pp. 232, p. 234, p. 236 e p. 240. A escolha do verbo repeto, is, 

ere (repetit) não é feita ao acaso. O verbo significa, entre outras traduções possíveis, recordar, 
lembrar-se, passar de novo pela mente (cfr. A.G. Ferreira, Dicionário de Latim-Português (Dicionários 
Editora), Porto Editora, 1988, p. 1004, ponto 6). Serve assim os propósitos de Boécio que enquadra a 
ideia de Bem, que todos os homens buscam, num contexto platónico. A propósito vide também a nota b 
do tradutor na p. 234-5.  
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nascermos, tínhamos já, por força, conhecimento de todas estas realidades»138. Contudo, 

perdemos este conhecimento na hora do nascimento e o recordar – a reminiscência do 

que outrora se contemplou – surge como o único processo pelo qual o homem pode 

voltar a ascender ao inteligível139. Nesta ascensão, a união da alma a um corpo constitui 

um obstáculo. O corpo é cárcere da alma, desvia a sua atenção do real para o mundo das 

aparências, do devir. A alma deve, através da razão, afastar-se progressivamente deste 

mundo e reconhecê-lo apenas como uma imitação imperfeita do Mundo Inteligível, 

onde apenas lhe é possível aceder ao aparente, ao provisório (nunca à verdade). Deve 

assumir o comando e subjugar os desejos do corpo, numa gradual libertação da alma, 

que só após a morte é totalmente alcançada. 

Também para Boécio todos os homens têm uma imagem pouca clara do seu 

fim140. Esta imagem está presente na alma e, por isso, o homem retoma constantemente 

a busca do Bem, o seu fim último. O corpo, apesar de surgir um impedimento ao 

progresso da busca da alma, nunca consegue remover totalmente a luz da alma. E nessa 

luz resistem as sementes da verdade que o homem pode encontrar se se debruçar sobre 

si e que lhe permitem recordar o conhecimento esquecido.  
 

Quisquis profunda mente vestigat verum 

Cuptique nullis ille deviis falli, 

In se revolvat intimi lucem visus 

Lonosque in orbem cogat inflectens motus 

Animumque doceat quidquid extra molitur 

Suis retrusum possidere thesauris. 

Dudum quod atra texit erroris nubes 

Lucebit ipso perspicacius Phoebo. 

Non omne namque mente depulit lumen 

Obliviosam corpus invehens molem. 

Haeret profecto semen introrsum veri 

Quod excitatur ventilante doctrina. 

Nam cur rogati sponte recta censetis, 

Ni mersus alto viveret fomes corde? 

Quod si Platonis musa personat verum, 

Quod quisque discit immemor recordatur141.  

 
                                                 
138 Platão, Fédon, 75 c, p. 69. 
139 Platão, Fédon, 75 c, 75 e p. 68-9 e 66, p. 66. 
140 Cfr. III, pr. 3, p. 240. 
141 Cfr. III, m. 11, p. 296. 
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Ao procurar fora de si os tesouros encerrados na sua mente, o homem perde-se 

por caminhos tortuosos. É o aprisionamento da alma num corpo sujeito às paixões, às 

sensações, à dor e prazer que a ofusca e a conduz ao esquecimento da Realidade e da 

Verdade. É este mesmo corpo que, ao corromper a alma, afasta o homem do trilho que 

deve percorrer, do que verdadeiramente deve perseguir e o mergulham num mundo de 

aparência – que deixa de reconhecer como tal e – que passa a considerar como real.  

Cai no erro. E o erro e a ignorância desviam muitas vezes o homem, colocando-

o na direcção dos falsos bens e tomando-os como meios ou fins em si mesmos142. É este 

erro que leva o homem a procurar na Fortuna e nos seus bens algo que esta nunca 

poderá oferecer: a verdadeira felicidade, a beatitude.   

Este é também o erro do prisioneiro que, tal como a Filosofia afirma, no início 

do livro II, está doente porque mantém o apego e desejo de reviver a boa fortuna. Este 

desejo só permanece porque a mudança drástica a que se viu submetido lhe criou um 

distúrbio mental que o impede de relembrar a verdadeira natureza da fortuna e recordar 

as vezes que, com uma linguagem firme e socorrendo-se de argumentos filosóficos, a 

repudiou143. 

Não sendo por si capaz de reconhecer os «truques do monstro», especialmente o 

modo amigável e sedutor com que trata aqueles que tenta enganar para depois os 

abandonar, cabe à Filosofia restituir a serenidade de que o prisioneiro necessita para 

compreender o erro em que vive. Isto implica a discussão da natureza da fortuna e 

revelará que as queixas do prisioneiro perdem o sentido se se conhecer a sua essência: 

 
Cuius si naturam mores ac meritum reminiscare, nec habuisse te in ea pulchrum aliquid nec 

amisisse cognosces, sed ut arbitror haud multum tibi haec in memoriamrevocare laboraverim144.   

 

1.1. A natureza da Fortuna 

 

Segundo a Filosofia, a natureza da fortuna é a inconstância, a contínua mudança.  

Quem a rejeita sabe que a felicidade que proporciona é passageira, sem valor. Sabe que 

não pode confiar nela pois aquela apenas trará sofrimento, ruína, levando à destruição 

do homem. Quem livremente abraça a fortuna terá que se submeter às suas regras, deve 

                                                 
142 Cfr. II, pr. 4, p. 194. 
143 Cfr. II, pr. 1, p. 174. 
144 II, pr. 1, p. 174. 
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acomodar-se à Dama Fortuna, subjugar-se ao seu jogo e suportar tudo o que ela envie. 

Terá de sujeitar-se aos ventos da mudança, será levado para onde os ventos o arrastarem 

e não para onde quer ir, porque lhe é impossível subordinar a fortuna à sua vontade. 

Verá a sua vida a girar na roda e será um idiota se pensar que a pode parar. Rodar é a 

sua natureza e se cessar de rodar, deixa de ser a roda da fortuna145. No girar a roda da 

mudança, no jogar com a vida dos homens reside o seu poder e o seu prazer: quem 

conhece os seus modos sabe que pode usufruir da boa fortuna num momento e ser 

destruído noutro146. 

 
Haec cum superba verterit vices dextra 

Et aestuantis more fertur Euripi, 

Dudum tremendos saeva proterit reges 

Humilemque victi sublevat fallax vultum 

Non illa míseros audit aut curat flectus 

Ultroque gemitus dura quos fecit ridet. 

Sic illa ludit, sic suas probat vires 

Magnumque suis demonstrate ostentum, si quis 

Visatur una stratus ac felix hora147. 

 

E personificando a Dama Fortuna, a Filosofia afirma que, sendo a sua natureza a 

mutabilidade, deve, à semelhança do céu que oscila entre a luz do dia e a escuridão da 

noite, do ano que varia entre flores e frutos e chuva e gelo ou do mar que alterna entre a 

mansidão e as tempestades, poder exercer os seus direitos:  

 
Nos ad constantiam nostris moribus alienam inexpleta hominum cupiditas alligabit? Haec nostra 

vis est, hunc continuum ludum ludimus; rotam volubili orbe versamus, infima summis summa 

                                                 
145 Cfr. II, pr. 1, p. 177 e 179. 
146 A iluminura medieval da obra Hortus Deliciarum – cfr. Herrad of Hohenbourg, Hortus Deliciarum, R. 

Green, M. Evans, Ch. Bischoff, M. Curschmann (eds.) (Studies of the Warburg Institute, 36), The 
Warburg Institute, London, 1979, vol. 2, p. 351, HD fol. 215r (Pl 123) – é considerada como um 
exemplo emblemático da roda da fortuna. Nela estão representados os quatro ciclos da fortuna, 
simbolizados por quatro personagens em torno da roda: regnabo (reinarei), a personagem que procura 
ascender ao topo da roda; regno (reino), a figura coroada no cima da roda; reganvi (reinei), a figura que 
inicia a queda; sum sine regno (não reino), a personagem que perdeu os favores da fortuna. À esquerda 
da roda e segurando a alavanca que a faz girar, a personificação da Dama Fortuna. Segundo R. Costa e 
A. Zierer, «A roda da fortuna na Idade Média representava tanto a Roda da Vida, que elevava o homem 
até o alto antes de deixá-lo cair de novo, como a Roda do Acaso, que não parava nunca de rodar e 
indicava a mudança perpétua que caracterizava a natureza humana», cfr. «Boécio e Ramon Llull: a roda 
da fortuna, princípio e fim dos homens» in Convenit Selecta, 5 (2000), p. 64. 

147 II, m. 1, pp. 178-180. 
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infimis mutare gaudemus. Ascende si placet, sed ea lege ne utique cum ludicri mei ratio poscet, 

descendere iniuriam putes148. 

 

Sendo esta a sua natureza, nenhum homem se deveria sentir magoado, nem 

considerá-la fonte de sofrimento quando finalmente se revela. Pelo contrário, a 

revelação da sua natureza, algo que a fortuna oculta aos homens, deveria ser uma fonte 

de paz. E a fortuna revelou-se totalmente a Boécio e nesta revelação deixou de o 

enganar, desvelando a sua verdadeira face149.  

Só na adversidade é que o homem toma consciência da sua instabilidade e por 

isso a fortuna adversa é mais sincera, instruidora, sóbria, recatada, prudente e 

libertadora porque a experiência da desgraça dá-lhe o conhecimento da fragilidade deste 

tipo de felicidade humana. A boa fortuna, pelo contrário, é volúvel, engana e seduz a 

alma do homem com o desfruto de bens que apenas são bons na sua aparência. A má 

fortuna é, por isso, mais favorável porque coloca muitas vezes o homem no caminho do 

verdadeiro bem, da verdadeira felicidade150.   

A felicidade proporcionada pela fortuna é, por isso, indigna, sem valor. Ela é 

fortuita, precária, é uma felicidade subordinada e condicionada a bens que não duram 

perpetuamente nem pertencem verdadeiramente ao homem. Contudo, na ilusão da boa 

fortuna, o homem toma-os como seus, queixando-se quando os perde. Lamenta a perda 

de algo que nunca teve: os bens que estão sob o controlo da Dama Fortuna e que como 

tal vão e vêm151. 

                                                 
148 II, pr. 2, p. 182. 
149 Cfr. II, pr. 1, p. 177: «Deprehendisti caeci numinis ambiguos vultus. Quae sese adhuc velat aliis, tota 

tibi prorsus innotuit». 
150 Cfr. II, pr. 8, p. 224: «Etenim plus hominibus reor adversam quam prosperam prodesse fortunam. Illa 

enim semper specie felicitatis cum videtur blanda, mentitur; haec semper vera est, cum se instabilem 
mutatione demonstrat. Illa fallit, haec instruit, illa mendacium species bonorum mentes frutentium ligat, 
haec cognitione fragilis felicitatis absolvit. Itaque illam videas ventosam, fluentem suisque semper 
ignaram, hanc sobriam succinctamque et ipsius adversitatis exercitatione prudentem. Postremo felix a 
vero bono devios blanditiis trahit, adversa plerumque ad vera bona reduces unco retrahit». A Filosofia 
dá logo de seguida um exemplo prático: a má fortuna permitiu ao prisioneiro descobrir os amigos que 
lhe eram verdadeiramente fiéis e separar entre os seus companheiros os honestos dos desonestos. 
Relembra ainda ao prisioneiro que, apesar de se queixar da perda de riquezas, a má fortuna lhe permitiu 
encontrar a mais preciosa das riquezas – a verdadeira amizade. Esta ideia é também apresentada no 
livro III, pr. 5, p. 252. Na prosa 2 do terceiro livro (p. 234), a Filosofia afirma que o tipo de bem mais 
sagrado é a amizade: um bem reconhecido como um assunto da virtude e não da fortuna. A visão 
positiva da amizade que nesta pequena passagem o autor deixa transparecer, será certamente uma 
herança quer da filosofia aristotélica (Aristóteles dedica dois livros da Ética a Nicómaco a esta 
temática) quer de Cícero que lhe dedica uma obra (Laelius de Amicitia). 

151 Cfr. II, pr. 1, p. 176-8: «An vero tu pretiosam aestimas abituram felicitatem? Et cara tibi est fortuna 
praesens nec manendi fida et cum discesserit adlatura maerorem?»; II, pr. 2, pp. 180: «Habes gratiam 
velut usus alienis, non habes ius querelae tamquam prorsus tua perdideris» (…) Opes honores ceteraque 
talium mei sunt iuris. Dominam famulae cognoscunt; mecum veniunt, me abeunte discedunt». II, pr. 4, 
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A condição dos bens fortuitos da fortuna humana é precária. Tão precária que 

nenhum homem se sente completamente feliz. E mesmo o mais feliz se torna sedento de 

mais felicidade. 
 

Huic census exuberat, sed est pudori degener sanguis; hunc nobilitas notum facit, sed angustia 

rei familiaris inclusus esse mallet ignotus. Ille utroque circumfluus vitam caelibem; ille nuptiis 

felix orbus liberis alieno nutrit heredi. Alius prole laetatus filii filiaeve delictis maestus 

inlacrimat152. 

  

O que a Fortuna tem a oferecer ao homem está sujeito à mesma mudança e 

inconstância do mundo e como tal, mesmo que o homem pudesse confiar na sua 

permanência, o último dia de vida do homem significaria também a morte da fortuna153. 
 

Rara si constat sua forma mundo, 

Si tantas variat vices, 

Crede fortunis hominum caducis, 

Bonis crede fugacis. 

Constat aeterna positumque lege est 

Ut constet genitum nihil154. 

 

Por isso, a felicidade que o homem busca nas coisas da fortuna, nas coisas 

mortais, é miserável: nem dura nem satisfaz. São bens fugazes procurados, por erro e 

                                                                                                                                               
p. 193: «Anxia enim res est humanorum conditio bonorum et quae vel numquam tota proveniat vel 
numquam perpetua subsistat». 

152 II, pr. 4, pp. 192-4. 
153 Esta ideia será repetida ao longo da análise dos bens da fortuna (cfr. II, pr. 3, pr. 4, pr. 7 e m.7). A 

fortuna só pode ser gozada nesta vida. Está condicionada à finitude humana e, como algo que está 
profundamente ligado à vida terrena do homem e aos prazeres desta vida, perece quando o corpo 
perece. 

154 II, m. 3, p. 190. Este poema está em estreita correlação com o I, m.5, onde é expresso o desejo de 
estabilidade e ordem no mundo humano, e com o II, m. 8, onde o amor surge como uma força que pode 
concretizar esse desejo. A inconstância do mundo surge também neste último poema com uma 
diferente conotação (cfr. O’Daly, The poetry, p. 148). A mutabilidade do mundo, até aqui expressa de 
uma forma negativa, assume no m. 8 um sentido mais positivo, pois obedece a um padrão: «Quod 
mundus stabili fide/ Concordes variat vices» (p. 226). A harmonia, que o mundo em constante mudança 
conserva, é dada pelo amor. O amor é a força que une todas as coisas e todos os seres em paz. É a força 
que une os homens, as famílias e os povos e que dita as leis da fiel amizade. Se o mundo, apesar da sua 
mudança tem no amor um princípio de harmonia, então este pode ser encarado como uma força que 
anula a presença e significado da instabilidade da fortuna no mundo. Esta perspectiva combina 
elementos da filosofia pré-socrática de Heráclito e Empédocles (que defendem que «há uma mudança 
local» mas também há «uma estabilidade global» – cfr. G.S. Kirk, J.E. Raven e M. Schofield, Os 
filósofos pré-socráticos, Serviços de Educação. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994, p. 302) e 
da tradição estóica (que afirma que o amor é a forma mais elevada de amizade – vd sobre esta temática, 
por ex., o estudo de M.R. Wright, «Cícero on Self-Love and Love of Humanity in De Finibus 3» in 
J.G.F. Powell (ed.), Cicero the Philosopher, p. 171-195 
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ignorância, no exterior do homem na ânsia de um prazer que se revela vazio. E nesta 

procura o homem esquece o seu maior bem, aquele que nem a fortuna lhe pode tirar: ser 

dono de si mesmo155. 

Tudo isto permite à Filosofia concluir que a beatitude não pode consistir nas 

coisas fortuitas desta vida mortal156. Aquilo que alcançamos com o desfrute dos bens da 

fortuna é apenas uma felicidade instável, que não pode ser confundida com a beatitude, 

nem merece tal designação.   

Para justificar esta conclusão a Mestre apresenta três argumentos que, em parte, 

resumem o caminho percorrido até aqui: 

 

1. A beatitude é o sumo bem de uma natureza que vive segundo a razão 

E não é sumo bem o que de algum modo pode ser retirado e como o que não 

pode ser retirado é mais importante 

É evidente que a instabilidade da fortuna não pode aspirar à obtenção da 

beatitude157. 

 

2.  O homem arrastado pela felicidade falível deve saber ou não saber que ela é 

mutável. 

Se não sabe, então não pode ser feliz na sua ignorância.  

Se sabe, deve temer a perda daquilo que sabe que pode ser perdido, e o seu 

medo contínuo não lhe permitirá ser feliz (se não se importar com a perda é 

porque o que perde é insignificante) 158. 

 

3. A alma humana é imortal (premissa de que, segundo, a Filosofia o 

prisioneiro está convencido permultis demonstrationibus) 

                                                 
155 II, pr. 4, p. 194-6: «Quid igitur o mortales extra petitis intra vos positam felicitatem? (…) Estne aliquid 

tibi te ipso pretiosius? Nihil inquies. Igitur si tui compos fueris, possidebis quod nec tu amittere 
umquam velis nec fortuna possit auferre». O homem que é dono de si é o homem que guia a sua vida 
pela razão e descobre em si as verdades superiores. Só o homem que vive pela razão e se desprende das 
coisas inferiores da vida terrena é livre e, por isso, dono de si. Esta passagem tem notórias influências 
estóicas, mas é também uma ideia presente na filosofia platónica. 

156 Idem, p. 196: «(…) in his fortuitis rebus beatitudinem constare non posse (…)». O termo beatitudo, em 
oposição a felicitas, é usado pela primeira vez na prosa 3, p. 186. 

157 Ibidem: «Si beatitudo est summum naturae bonum ratione degentis nec est summum bonum quod eripi 
ullo modo potest, quoniam praecellit id quod nequeat auferri, manifestum est quoniam ad beatitudinem 
percipiendam fortunae instabilitas adspirare non possit».  

158 Ibidem: «Ad haec quem caduca ista felicitas vehit vel scit eam vel nescit esse mutabilem. Si nescit, 
quaenam beata sors esse potest ignorantiae caecitate? Si scit, metuat necesse est, ne amittat quod amitti 
posse non dubitat; quare continuus timor non sinit esse felicem (...)». 
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A felicidade fortuita do corpo acaba com a morte 

Então, o prazer corpóreo que os bens da felicidade proporcionam acaba com 

a morte (pois todas as coisas mortais caem na miséria no final, na morte)159. 

 

À excepção do segundo argumento, a realidade é que, nos restantes, a Filosofia 

utiliza premissas que não constrói nem explora na fase inicial da obra160. A própria 

distinção e oposição entre felicitas e beatitudo está apenas implícita no texto: felicidade 

será aquilo que nos pode ser proporcionado pela fortuna e pelos seus bens; a beatitude 

um estado mais perfeito e superior, alheio à mutabilidade do mundo humano. Apenas 

podemos aceitar que na caracterização da natureza da fortuna e dos seus bens, o autor 

consegue mostrar que, dada a instabilidade que lhes é inerente, nunca poderão 

proporcionar ao homem uma felicidade plena.  

A oposição aqui implícita entre beatitude e felicidade, não significa, contudo, 

que Boécio (o autor) rejeite totalmente os bens da fortuna. Pelo contrário, o discurso 

parece mostrar que esta felicidade não é inútil161. Os bens da fortuna têm algum valor, 

ainda que apenas para uma felicidade que se revela transitória, ou o homem nunca 

temeria a sua perda162. Esta posição é ainda reforçada noutra passagem da obra. 

Rejeitando a postura de miserável do prisioneiro163, a Filosofia relembra o quanto foi 

abençoado pela fortuna. Conheceu o carinho da fortuna e foi feliz quando foi acolhido 

por Símaco, quando casou e teve filhos, quando ainda jovem recebeu dignidades e 

cargos, quando pronunciou o panegírico do rei, na presença dos seus filhos nomeados 

cônsules164.  

                                                 
159 II, pr. 4, p. 196: «(…) mentes hominum nullo modo esse mortales cumque clarum sit fortuitam 

felicitatem corporis morte finiri, dubitari nequi, si haec afferre betitudinem potest, quin omne 
mortalium genus in mesiriam mortis fine labatur». 

160 A demonstração da beatitude como o sumo bem do homem será desenvolvido no decorrer do livro II e 
III e a imortalidade da alma será sempre uma certeza assumida a priori. 

161 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 103: «But she [i.e. Philosophy] does not try to show that felicity is 
worthless. Indeed, her argumentative strategy implies the opposite». O parêntesis recto é nosso.  

162 Idem.  
163 Esta passagem (II, pr. 3, p. 186) e a afirmação de que nada é miserável a não ser que se pense como tal 

(II, pr. 4, p. 194) é uma clara alusão à filosofia estóica. Para os estóicos, o sofrimento, que faz o homem 
sentir-se miserável, consiste na crença de que algum mal está presente e que o homem deve sentir a 
tristeza dessa presença (Cfr. S.A. White, «Cicero and the Therapists» in J.G.F. Powell (ed.), Cicero the 
Philosopher, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 230: «Or as Cicero puts it, ‘sorrow is a belief about a 
present evil which includes the belief that one should feel sorrow). A função da Filosofia é ajudar-nos a 
eliminar esta crença. 

164 Cfr. II, pr. 3, pp. 186-8. 
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Tudo isto recebeu da fortuna e por isso não será estranho que afirme que o mais 

infeliz de todos os tipos de infortúnio foi já ter conhecido a felicidade165.  

A Dama responde-lhe que, apesar de ter perdido as honras, poder e as riquezas, a 

fortuna não o abandonou totalmente pois não odeia os seus familiares: o sogro, a esposa 

e os filhos não foram directamente atingidos pela sua desgraça166. Estes são, de entre os 

bens da fortuna, os mais valiosos pois 

 
Cum igitur praecipua sit mortalibus vitae cura retinendae, o te si tua bona cognoscas felicem, cui 

suppetunt etiam nunc quae vita nemo dubitat esse cariora!167 

  

 Os bens da fortuna têm então algum valor e concedem alguma felicidade mas 

não podem dar a beatitude que o homem deseja (esta ideia é, de seguida, aprofundada 

na segunda parte da análise dos bens da fortuna). A felicidade baseada nas coisas 

humanas é instável, mutável e foge ao controlo dos homens e, por isso, esta não pode 

ser a verdadeira felicidade que o homem anseia, a beatitude. A beatitude será então algo 

permanente, que o homem não poderá perder e que não acaba quando o corpo morre. 

Será uma beatitude construída sobre fortes fundações e com fortes muros, dando ao 

homem a quietude desejada. 

  
Humili domum memento 

Certus figere saxo 

Quamvis tonet ruinis 

Miscens aequora  ventus, 

Tu conditus quieti 

Felix robore valli 

Duces serenus aevum 

Ridens aetheris168. 

 

                                                 
165 II, pr. 4, p. 190: «… in omni adversitate fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse felicem». 

Este passo relembra, segundo Chadwick, a passagem de Santo Agostinho, nas Confissões (X 21, 30) 
«tristis gaudium pristinum recolo». Cfr. também H. Chadwick, Boezio. La consolazione della musica, 
della logica, della teologia e della filosofia, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 291. 

166 Cfr. II, pr. 4, pp. 190-2. Cfr. transcrição desta passagem na nota 35 do capítulo O autor e a obra. 
167 Idem, p. 192. Ao defender que entre os bens da fortuna há alguns mais elevados que outros (como a 

família), a Filosofia advoga uma hierarquia nestes bens. Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 103: «Although 
these are gifts of fortune and might be taken from Boethius (indeed, Symmachus was executed shortly 
after his son-in-law), Philosophy ranks them higher than other goods; riches, status and power are by 
comparison mere ‘ornaments’». 

168 Cfr. II, m. 4, p. 198. 
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1.1.1. Os bens da fortuna 
 

  A discussão dos bens da fortuna é feita, como já se referiu, em torno de três 

grandes argumentos: (1) estes bens não dão o que prometem, nem conduzem o homem à 

virtude; (2) não devem ser considerados como meios ou fim em si mesmos, nem 

conduzem a um estado de autarquia; (3) são uma e a mesma realidade. 

No primeiro argumento, a Filosofia procura mostrar que os bens da fortuna não 

têm o valor que o homem lhes atribui. Nesta abordagem, as ideias centrais são que, além 

de não darem ao homem o que prometem (as riquezas parecem dar segurança, mas 

apenas tornam o homem mais dependente de outros; o poder traz inimigos e o temor da 

sua possível perda; a honra, a fama e a glória dependem sempre de terceiros e são 

sempre relativos; o prazer torna o homem escravo do seu corpo), não o conduzem a um 

estado de maior perfeição. Pelo contrário, o apego do homem a estes bens apenas o 

afasta do fim prático a que nesta vida se deve dedicar: a busca da virtude, porque só o 

homem virtuoso poderá ascender a planos mais elevados.  

A virtude, a razão, a liberdade e o conhecimento de si próprio são os conceitos 

da filosofia estóica que aqui encontramos, estando também subjacente a toda a 

discussão algumas teorias platónicas. 

A busca dos bens da fortuna é, afinal, a busca de bens terrenos, que, como tal, 

são instáveis (como mostrou a análise da natureza da fortuna) e apelam a uma vivência 

vinculada ao mundo material. Este apelo dos bens da fortuna acaba por constituir uma 

valorização do corpo, cujos desejos perturbam a alma e afastam o homem de uma 

vivência segundo a excelência da sua natureza. 

O homem é essencialmente um ser racional. A racionalidade é não só o que o 

distingue dos restantes animais mas também o que mais o aproxima de Deus. Ao 

conduzir a sua vida pela conquista dos bens da fortuna, o homem esquece-se de si e da 

excelência da sua natureza, torna-se indigno de sua condição humana e indigno perante 

Deus. Escolhe o inferior e imperfeito, esquecendo-se que é o caminho inverso que deve 

percorrer. Preso no mundo da materialidade, torna-se prisioneiro num duplo sentido: 

deixa-se dominar pelo desejo de posse daqueles bens (um desejo nunca satisfeito); passa 

a procurar no exterior aquilo que está desde sempre no seu interior, perdendo a 

liberdade que lhe é assegurada pelo uso da razão.  

Assim é notória uma confluência das teorias estóicas e neoplatónicas, com uma 

salvaguarda. Os bens da fortuna não têm aqui um sentido tão depreciativo como os 
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sentidos ou a materialidade na filosofia platónica; são antes repensados à luz do 

Estoicismo. Os bens não constituem nem permitem aceder à beatitude, levam o homem 

para as trevas e, por isso, não podem ser o fim último do homem, mas também não são 

rejeitados. Tal como Aristóteles ou os próprios estóicos admitem são úteis ao homem169. 

O problema é que o homem esquece que apenas os pode usar, nunca possui-los e que, 

mesmo que os alcance, somente concedem uma felicidade imperfeita.  

A fama, glória, riquezas ou o poder são úteis, não o fim a que o homem se deve 

dedicar. O homem deve procurar um aperfeiçoamento de si mesmo e do seu ser através 

da razão. É a razão que lhe permite distinguir o bem do mal, o perfeito do imperfeito. É 

o seu uso que torna o homem sábio e, como a sabedoria é uma virtude, torna-se também 

virtuoso. Descobrirá que a verdade está em si e, guiando-se por esta certeza, será livre. 

A alma desprende-se, finalmente, das correntes que a ligam ao mundo material. 

Quando afirma que o homem deve procurar dentro de si e que o maior bem é ser 

dono de si próprio, Boécio, o autor, está a fazer uma une a filosofia platónica às teorias 

estóicas. A verdade está dentro do homem e através de um processo de reminiscência 

pode voltar a recordar a Verdade que conheceu mas que com o nascimento da alma e a 

sua união a um corpo esqueceu. Recordar é um processo puramente racional e o uso da 

razão torna o homem dono de si porque nada mais o comanda que não o que lhe é 

próprio. Este uso da razão torna-o um sage, alguém que vive de acordo com a sua razão 

e, por isso, «possui o que ninguém lhe poderá tirar: a liberdade interior»170. Viver em 

harmonia com a sua natureza conduz o homem a estados de apatheia e ataraxia em que 

todas as escolhas são racionalmente julgadas. 

É este o percurso descrito neste primeiro argumento: a busca do homem não se 

deve centrar nos bens fortuitos da fortuna, que nada acrescentam à sua natureza mas, 

guiando-se pelo que lhe é mais próprio, a razão, procurar a virtude. 

Analisemos, então, como Boécio apresenta este primeiro argumento.   

A Filosofia começa a sua análise dos bens da fortuna pelas riquezas, colocando 

as seguintes questões: «As riquezas são preciosas porque o sujeito as possui ou são-o 

                                                 
169 Alguns estóicos defendem a necessidade os bens externos para alcançar a virtude e a felicidade. 

Panécio e Possidónio parecem ir mais longe ao afirmar que a virtude não é auto-suficiente e, por isso, 
homem bom deve usar os bens externos (Cfr. J.M. Rist, Stoic Philosophy, p. 7-9; cfr. também J. Annas, 
The morality of hapiness, p. 393 e sgg, p. 426 e sgg). Aristóteles escreve na obra Ética a Nicómaco, 
«Que é que impedirá, pois, de dizer que feliz é aquele que acciona uma actividade de acordo com a 
excelência completa e está suficientemente equipado com bens exteriores não só durante um tempo 
ocasional mas durante todo o tempo da vida?» (Aristóteles, Ética a Nicómaco, Trad. do grego e notas 
de A.C. Caeiro, Quetzal Editores, Lisboa, 2004, 1101a 15-18, p. 37):   

170 Cfr. J. Brun, O Estoicismo, p. 89. 
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pela sua própria natureza? E que riqueza é preferível: o ouro ou uma grande quantidade 

de dinheiro acumulado»171?   

As riquezas, segundo a Filosofia, apenas prejudicam o homem. Elas são 

miseráveis e pobres172. É impossível satisfazer o desejo de as possuir na totalidade e, se 

algum homem o alcança, torna os outros miseráveis. Lesam os seus possuidores, 

tornando-os invejosos e invejados – invejosos porque consideram que só eles merecem 

possuir as riquezas que existem; invejados porque se tornam alvo da cobiça dos outros 

homens. Conduzem os homens a uma vida de temor e insegurança: o medo de ser 

atacado, o medo de ser assassinado. E como nada que possa prejudicar o homem é bom, 

as riquezas não podem ser boas173.  

Elas tornam o homem insaciável e, na procura de mais e mais riquezas, o 

homem esquece, ao tentar satisfazer a necessidade com a abundância, que a natureza 

apenas se satisfaz com o suficiente e, mais grave, volta-se para o inferior, tornando-se 

indigno do seu Criador. 

O desejo do homem rico é acumular a maior quantidade de dinheiro possível, 

ornamentar-se com pedras, lindas vestimentas e fazer-se rodear de muitos servos – i.e. o 

homem rico não se satisfaz com a posse das riquezas mas procura adornar-se com 

artefactos que permitam exteriorizar sinais de riqueza.  

Ora, o desejo de acumular dinheiro apresenta uma natureza contraditória. Por um 

lado, o natural é circular entre os homens. O dinheiro é, segundo a Filosofia, mais 

esplêndido quando se gasta do que quando se amontoa, i.e, adquire mais valor quando 

passa dos homens que o possuem para os outros que o desejam. A prová-lo está o facto 

do homem avarento ser odiado e o homem generoso famoso. Mais ainda, se fosse 

possível a algum homem possuir todo o dinheiro do mundo, os restantes sentir-lhe-iam 

a falta (tornando-os miseráveis), pelo que se revela lógico que o seu trânsito entre os 

homens seja mais favorável. Por outro, o dinheiro e as riquezas em geral, ao contrário 

da voz que pode entrar na totalidade nos ouvidos de muitos ouvintes, não podem ser 

                                                 
171 Cfr. II, pr. 5, p. 198-200: «Divitiaene vel vestrae vel sui natura pretiosae sunt? Quid earum potius, 

aurumne an vis congesta pecuniae?». 
172 É, sem dúvida, curioso este jogo de palavras: as riquezas são pobres (cfr. II, pr. 5, p. 200. O termo 

usado é paupertate). Com esta antítese, Boécio procura mostrar que em vez de enriquecer o homem (e 
o único enriquecimento que lhe deve interessar é o enriquecimento interior), estas apenas o tornam 
mais pobre de espírito.  

173 Cfr. II, pr. 5, pp. 200, 206; III, pr. 3, pp. 240, 242. O metro 3 do livro III (p. 244) resume bem a ideia 
da insaciabilidade do homem e da insegurança que a posse de riquezas acarreta: «Quamvis fluente 
dives auri gurgite/ Non expleturas cogat avarus opes/ Oneretque bacis colla rubri litoris/ Ruraque 
centeno scindat opima bove,/ Nec cura mordax deseret superstitem,/ Defunctumque leves non 
comitantur opes. 
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distribuídas por muitos porque isso significaria que os que as dividissem ficassem mais 

pobres174.  

O desejo pelas pedras preciosas é o desejo por algo inferior. Os homens sentem-

se atraídos pelo brilho e beleza das pedras preciosas. Essas pedras são obra do Criador 

e, pelas suas peculiaridades, têm algo do mais baixo tipo de beleza175 mas algo que não 

se compara ou sequer aproxima da excelência do homem e, por isso, a Mestre Filosofia 

tem dificuldades em compreender porque as pedras merecem tanta admiração dos 

homens.  
Quid est enim carens animae motu atque compage quod animatae rationabilique naturae 

pulchrum esse iure videtur176? 

As pedras são uma parte da criação, tal como a paisagem do campo, o mar 

sereno, o céu e as estrelas, o sol e a lua. Mas o homem não reclama estes bens como 

seus porque sabe que é impossível possui-los. São bens externos, que nem mesmo a 

fortuna fará seus. 

 
Nunquam tua faciet esse fortuna quae a te natura rerum fecit aliena177.  

 

                                                 
174 Cfr. II, pr. 5, p. 200: «Atqui haec effundendo magis quam coacervando melius nitent, si quidem 

avaritia semper odiosos, claros largitas facit. Quod si manere apud quemque non potest quod transfertur 
in alterum, tunc est pretiosa pecunia cum translata  in alios largiendi usu desinit possideri. At eadem si 
apud unum quanta est ubique gentium congeratur, ceteros sui inopes fecerit. Et vox quidem tota pariter 
multorum replet auditum; vestrae vero divitiae nisi comminutae in plures transire non possunt. Quod 
cum factum esse, pauperes necesse est faciant quos relinquunt».  

175 Podemos ler nesta passagem a Teoria das Ideias e a Teoria da Participação expressa por Platão em 
vários diálogos: Fédon, Parménides, República. Na filosofia platónica há dois mundos: o mundo das 
Ideias eternas, dotadas de uma existência própria e o mundo sensível, onde apenas encontramos cópias, 
imitações imperfeitas do primeiro mundo. O Mundo das Ideias é o mundo do ser, do realmente real, da 
unidade, identidade e permanência; o segundo, é o mundo das coisas particulares, caracterizadas pela 
multiplicidade e diversidade e sujeitas à mutabilidade. A Beleza é uma ideia com existência real no 
mundo das Ideias. Todas as coisas que fazem parte do mundo sensível são consideradas belas ou 
porque participam do Belo em si ou porque o Belo em si está presente e se manifesta nas coisas belas 
ou porque comunicam com o Belo em si (sobre o Belo em si e as coisas belas vd. Platão, República, 
Introdução, tradução e notas de M.H.R. Pereira, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, s/d, Livro V, 
451 b – 480 a, pp. 213-65, especialmente a partir da p. 256. De acordo com o Fédon (cfr. Platão, 
Fédon, 72 c – 77 b, pp. 63-71) a tarefa do filósofo é distanciar a alma do mundo sensível das 
aparências, levando-a a concentrar-se em si própria para aí (através de um processo de reminiscência) 
descobrir o Ser, aquilo que é: é esta a verdadeira realidade e, por isso, o objecto do saber e procura do 
filósofo. Nesta passagem, parece-nos que Boécio pretende afirmar que, enquanto obras do Criador, 
possuem algo de belo, mas devem ser sempre encaradas como elementos inferiores em relação a toda a 
criação e como participando apenas da Beleza da criação e do Criador. 

176 Cfr. II, pr. 5, p. 200. 
177 Idem, p. 202. 
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Estas pedras não têm em si a beleza que o homem deve procurar178 e por isso o 

homem não deve chorar a sua perda ou alegrar-se com a sua posse. E mesmo que estas 

pedras, consideradas pelo homem como preciosas, fossem em si mesmas belas, essa 

qualidade seria apenas da pedra, nada teria a ver com o homem. Não valorizaria mais o 

homem que as possuísse porque seria apenas uma característica essencial do objecto (e 

não do seu possuidor) e seria valorizada por todos os homens, mesmo que o não 

possuísse. O homem nunca poderá melhorar através da adição da beleza que possa 

existir noutras coisas. Se algo parece belo por causa dos seus adornos, são os adornos 

que são apreciados e não quem os sustenta. Aquele mantém-se na sua fealdade. 

O mesmo raciocínio se aplica às roupas ou às fileiras de servidores que possa ter. 

Se a roupa é apreciada, o que se admira é o tecido ou a qualidade do costureiro e não o 

homem que a enverga. Se tem fileiras de servos ou estes são fracos e acabam por se 

tornar um fardo para a casa e um perigo para o senhor ou são honrados mas neste caso a 

honestidade dos servos só poderá ser considerada como um bem do próprio servo e não 

do dono da casa179. 

O que o homem exige da fortuna é afugentar a necessidade com a abundância. 

Mas o que consegue é o oposto porque acaba por precisar de ajuda e meios para manter 

as suas riquezas. Na ânsia pelas riquezas os homens esquecem que deve medir a sua 

suficiência pelos requisitos da natureza e não pelos excessos ambiciosos da vaidade. Se 

o homem se guiar pela satisfação das suas necessidades, pelo que por natureza é 

suficiente, não precisa de pedir abundância à fortuna.  

 
Paucis enim minimisque natura contenta est, cuius satietatem si superfluis urgere velis, aut 

iniucundum quod infuderis fiet aut noxium180. 

 

Ao procurar banir a necessidade, o homem cai noutro extremo: acrescenta o 

supérfluo, o que por essência não é seu e esquece a sua verdadeira natureza. Com isto, 

inverte a ordem da natureza: o homem, animal vivente e racional, volta-se para as coisas 

inferiores, fascina-se com a posse de coisas inanimadas. Esquece-se da excelência da 

                                                 
178 Subentende-se nesta passagem que é o Belo em si que o homem deve procurar e não as manifestações 

imitativas do Belo. Recordemos que para Platão o Bem é Belo (cfr. Platão, República, 508 e, p. 331). 
Se a Filosofia se propõe mostrar ao prisioneiro que os bens da fortuna não permitem alcançar a 
verdadeira felicidade, se esta é o Bem (como se verá), então, o Bem é também Belo e, por isso, só ele 
deve ser procurado. Esta passagem pode ser lida à luz do platonismo e do estoicismo que consideram 
que «só o belo é bom» (cfr. J. Brun, O Estoicismo, p. 89).  

179 Cfr. II, pr. 5, p. 202. 
180 Idem. 
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sua natureza racional, criada à semelhança de Deus, e adorna-a com o inferior, 

injuriando o Criador. Torna-se indigno e inferior ao mais baixo nível da criação.  
 

Sic rerum versa condicio est ut divinum merito rationis animal non aliter sibi splendere nisi 

inanimatae supellectilis possessione videatur? Et alia quidem suis contenta sunt; vos autem deo 

mente consimiles ab rebus infimis excellentis naturae ornamenta captatis nec intellegitis 

quantum conditori vestro faciatis iniuriam. Ille genus humanum terrenis omnibus praestare 

voluit; vos dignitatem vestram infra infima quaeque detruditis181. 

 

São bens externos no exterior do homem na ânsia de um prazer que se revela 

vazio. E nesta procura o homem esquece o seu maior bem, aquele que nem a fortuna lhe 

pode tirar: ser dono de si e conhecer-se a si mesmo182. O seu esquecimento constitui 

uma falha, uma degeneração da condição humana, que o coloca num patamar inferior às 

bestas. Retira-lhe o que o torna superior aos restantes animais. 

 
Humanae quippe naturae ista condicio est ut tum tantum ceteris rebus cum se cognoscit excellat, 

eadem tamen infra bestias redigatur, si se nosse desierit. Nam ceteris animantibus sese ignorare 

naturae est; hominibus vitio venit183.  

 

Ao considerar bens fugazes – como as riquezas – bens valiosos, coloca-se 

também abaixo destas mesmas coisas pois o bem é sempre mais valioso do que aquele 

que o possui184.  

Às questões inicialmente levantadas pela Magister somos obrigados a responder 

que as riquezas apenas são preciosas porque o homem as considera como tal e que a sua 

excessiva procura acarreta perigos: o homem torna-se um servo da sua falsa 

necessidade, acabando por se transformar numa besta indigna de si e do seu Criador.   

 

                                                 
181 Cfr. II, pr. 5, p. 204. 
182 O conhecimento de si mesmo é uma das máximas socráticas abraçadas pelos estóicos. O conhecimento 

de si mesmo é, em Sócrates, o resultado da ironia. A ironia é a contínua interrogação que procura 
libertar o homem das convicções e opiniões que toma como certas e levá-lo à consciência da sua 
ignorância. Só o homem que sabe que nada sabe procura o saber; o homem que crê possuir o saber não 
investiga e por isso afasta-se cada vez mais de si e da verdade. A ironia acaba por constituir um exame 
incessante de si, onde o homem envolto pela dúvida e inquietação se lança na busca de si mesmo. O 
conhecimento de si mesmo é um convite à sabedoria, um processo em que o homem se torna dono da 
sua razão e dos seus pensamentos. Esta ideia está também presente na filosofia estóica: o homem que 
vive em harmonia com a sua natureza e a Natureza Universal é dono de si porque alcança, através da 
razão, a libertação das paixões. Adquire a virtude e com ela a auto-suficiência. 

183 Cfr. II, pr. 5, p. 204. 
184 Idem: «Nam si omne cuiusque bonum eo cuius est constat esse pretiosius, cum cum vilissima rerum 

vestra existimatione submittitis, quod quidem haud immerito cadit».  



 

 56

Sed saevior ignibus Aetnae 

Fervens amor ardet habendi. 

Heu primus quis fuit ille 

Auri qui pondera tecti 

Gemmasque latere volentes 

Pretiosa pericula fodit185? 
 

O poder e as dignidades podem, tal como a própria história de Roma mostra, 

causar grande destruição quando cai em más mãos. 
 

Certe, uti meminisse te arbitror, consulare imperium, quod libertatis principium fuerat, ob 

superbiam consulum vestri veteres abolere cupiverunt, qui ob eandem superbiam prius regium de 

civitate nomen abstulerat186.  

 

O facto de puderem cair em más mãos, mostra, segundo a Filosofia, que o poder 

e as dignidades não têm em si qualquer bem natural e próprio porque isto iria contra a 

lei da natureza que rejeita a união de contrários. Não é natural a associação de opostos e, 

se o poder e os cargos tivessem em si o bem, seria impossível ao homem corrupto 

exercê-los. Se, normalmente, o poder e dignidades são desempenhados por homens sem 

honra, então torna-se claro que aqueles não são por natureza bons.   

 
Ad haec si ipsis dignitatibus ac potestatibus inesset aliquid naturalis ac proprii boni, numquam 

pessimis provenirent. Neque enim sibi solent adversa sociari; natura respuit ut contraria quaeque 

                                                 
185 Cfr. II, m. 5, p. 208. Este metro narra o mito da Idade de Ouro, época em que o homem se contentava 

com os frutos da terra, não sabia misturar a uva de Baco com o mel nem tingir as sedas do Oriente; não 
conhecia outras terras nem as suas eram conhecidas dos estrangeiros, não tinha razões para despertar a 
guerra. O aparecimento das riquezas marca a destruição deste mundo idílico com uma força superior à 
do maior vulcão então conhecido, o Etna. Por isso, a Filosofia expressa o desejo de um retorno àquela 
época de ouro («Utinam modo nostra redirent/ In mores tempora priscos!»): este desejo é um apelo a 
uma regeneração moral do homem. O’Daly (o.c.) dedica as pp. 179-188 à discussão da tradição e 
variantes deste mito na poesia romana, designadamente à dimensão moral que adquiriu em autores 
como Hesíodo, Ovídio, Propércio, Prudêncio e no estóico Séneca, entre outros.   

186 Cfr. II, pr. 6, p. 208. Na tradução de O. Dallera pode ler-se na nota 22, p. 155: «A Roma i consoli, che 
avevano sostituito i re dopo il rovesciamento della monarchia (509 a.C.) ed erano simbolo delle 
instituzioni repubblicane, furono a loro volta sostituiti da tribuni militari per alcuni decenni, tra il V e il 
IV secolo a.C. Il motivo di tale innovazione non fu però tanto la «tracotanza» dei consoli stessi – come 
vuole Boezio [ II, pr. 6, p. 208: «ob superbiam consulum»]  – quanto il conflitto tra patrizi e plebei per 
l’esigenza posta da questi ultimi di far accedere al consolato anche membri della loro classe sociale (lex 
Canuleia del 445 a.C.). Il patrizi reagirono sopprimendo provvisoriamente il consolato e sostituendolo 
con il tribunato militare. Il consolato venne poi restaurato nel 367 a.C.». Cfr. Severino Boezio, La 
conzolazione della filosofia (Bur Classici greci e latini), introd. Ch. Mohrmann, trad., cronologia, 
premessa al teste e note O. Dallera, Bur, Milano, 2001. O parêntesis recto é nosso. 
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iungantur. Ita cum pessimos plerumque dignitatibus fungi dubium non sit, illud etiam liquet 

natura sui bona non esse quae se pessimis haerere patiantur187. 

 

O homem produz o efeito que é próprio da sua natureza e rejeita naturalmente o 

que lhe é contrário. O homem que dá mostras de valentia, é valente, o que é rápido tem 

rapidez, a música faz o músico, a medicina o médico, a retórica os oradores. Mas o 

poder é incapaz de dar ao homem o auto-controlo, sobretudo quando o homem se torna 

prisioneiro das cadeias insolúveis do vício. Quando os altos cargos recaem sobre 

homens indignos, eles não só não os tornam dignos de si como denunciam a sua não 

merecida posição188. E, sem dúvida, que o exemplo emblemático do força destrutiva do 

poder e do seu uso indevido, injusto e, sobretudo, cruel é Nero. Nero é o paradigma do 

tirano, detentor de um enorme poder, que demonstra que o poder não transforma os 

poderosos em melhores homens; pelo contrário, o poder expôs a sua maldade e 

bestialidade.  
 

Novimus quantas dederit ruinas 

Urbe flammata patribusque caesis 

Fratre qui quondam ferus interempto 

Matris effuso maduit cruore 

Corpus et visu gelidum pererrans 

Ora non tinxit lacrimis, sed esse 

Censor extincti potuit decoris. 

Hic tamen sceptro populos regebat 

Quos videt condens rádios sub undas 

Phoebus extremo veniens ab ortu, 

Quos premunt septem gelidi triones, 

Quos Notus sicco violentas aestu 

Torret ardentes reconquens harenas. 

Celsa num tandem valuit potestas 

Vertere pravi rabiem Neronis? 

Heu gravem sortem, quotiens iniquus 

Additur saevo gladius veneno!189 

                                                 
187 Cfr. II, pr. 6, p. 212. Cfr. também III, pr. 4, pp. 246. 
188 Idem: «Agit enim cuiusque rei natura quod proprium est nec contrariarum rerum miscetur effectibus et 

ultro quae sunt aversa depellit. (…) potestas sui compotem fecerit quem vitiosae libidines insolubilibus 
adstrictum retinent catenis, et collata improbis dignitas non modo non efficit dignos, sed prodit potius 
et ostentat indignos». Cfr. também III, pr. 4, p. 244-6. Aqui a Filosofia defende que a indignidade dos 
homens corruptos, seria menor se não ocupassem os poderosos cargos. 

189 Cfr. II, m. 6, p. 214. O metro 4 do livro III é também dedicado a Nero. Contudo, o verso, não deixando 
de relatar a crueldade tirano, foca a desonra de quem recebeu títulos. Sobre o tema da tirania na 
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Assim, não tendo em si mesmo o bem, o poder e as dignidades não têm também 

a capacidade de tornar o homem que os exercita bons, honestos, honrados. A bondade e 

virtuosidade estão no homem e não no poder ou no seu exercício. Quando um homem 

virtuoso – muito raramente – desempenha altas funções o que mostra, nesse exercício, é 

a sua própria virtuosidade porque a honra não vem do cargo mas de quem o exerce190.  

A provar que a honra não é um produto natural dos altos cargos estão os factos 

de muitas vezes esses cargos não serem reconhecidos no estrangeiro e de muitos ofícios 

terem, ao longo do tempo e numa mesma sociedade, perdido o valor que lhe era 

atribuído. Os cargos não têm valor em si mesmos e, por isso, variam ou desaparecem 

em função da opinião dos elementos da sociedade porque «quod nihil habet proprii 

decoris, opinione utentium nunc splendorem accipit nunc amittit»191.  

O poder, além de não ter em si nem ser capaz de tornar o homem virtuoso, é 

também algo insignificante e, de certa forma ridículo. É ridículo porque o poder tão 

apetecido pelo homem assemelha-se à visão risível de um rato a reclamar o poder sobre 

outros. É insignificante porque o homem que pensa ter poder sobre o outro apenas pode 

exercer um poder sobre o corpo, nunca sobre uma mente livre. E exercer o poder sobre 

o corpo é exercê-lo sobre algo tão frágil que basta uma picada de um insecto ou um 

pequeno micróbio no seu interior para o matar192. É impossível comandar uma mente 

livre ou perturbar a paz natural de uma mente firmemente fundeada na razão. 

 
Num quidquam libero imperabis animo? Num mentem firma sibi ratione cohaerentem de statu 

propriae quietis amovebis193? 

 

A mente que está em paz consigo mesmo é a mente imperturbável do sábio. 

Segundo os estóicos, o sábio é aquele que atinge um estado de serenidade intelectual ou 

apatheia194. Não conhece as paixões, o prazer ou a dor dos homens vulgares195 porque 

                                                                                                                                               
tradição literária romana (em particular, da simbólica figura de Nero) e a sua influência em Boécio cfr. 
o terceiro capítulo de O’Daly, o.c., The motif of the tyrant, pp. 75-94.  

190 Cfr. II, pr. 6, p. 210: «Ita fit ut non virtutibus ex dignitate sed ex virtute dignitatibus honor accedat». 
191 Cfr. III, pr. 4, p. 246-8. 
192 Idem: «Nunc si inter mures videres unum aliquem ius sibi ac potestatem prae cetreis vindicantem, 

quanto movereris cachinno! Quid vero, si corpus spectes, inbecillius homine reperire queas quos saepe 
muscularum quoque vel morsus vel in secreta quaeque reptantium necat introitus?». 

193 Ibidem. 
194 Apatheia significa não afectado, sem pathe (cfr. F.E. Peters, Termos filosóficos gregos. Um léxico 

histórico, pref. de M.B. Pereira, trad. de B.R. Barbosa, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1974, 
p. 31). Este estado ideal da alma (que não se deixa guiar pelas paixões, reconhecendo-as como 
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vive segundo a razão. Viver segundo a razão significa viver virtuosamente. Só o homem 

que vive de acordo com a natureza e tem conhecimento do que é bom, do que é mau e 

do que é indiferente (ou seja, só ele tem um conhecimento196 do valor das coisas) pode 

agir correctamente e, por isso, é virtuoso. Viver segundo a razão é também ser livre 

porque a liberdade do homem sábio, segundo Diógenes, «is a freedom to act in 

accordance with what is right, regardless of any other considerations than his 

judgment»197.  

O sage é, então, o homem livre e virtuoso porquanto vive segundo a razão; é o 

homem capaz de suportar com indiferença a tortura do tirano, transformando o 

instrumento de crueldade deste no instrumento da virtude do filósofo. 

 
Cum liberum quendam virum suppliciis se tyrannus adacturum putaret, ut adversum se factae 

coniurationis conscios proderet, linguam ille momordit atque abscidit et in os tyranni saevientis 

abiecit; ita cruciatus, quos putabat tyrannus materiam crudelitatis, vir sapiens fecit esse 

virtutis198.  

  

 E essa mesma crueldade que os tiranos usam para mostrar o seu poder sobre os 

outros prova que o poder que detêm nada vale. Se o tirano tivesse algum poder real, 

impediria que outros lhe fizessem o que ele próprio fez a outros199. Se nada há que um 

                                                                                                                                               
movimentos irracionais) não significa uma total impassibilidade (cfr. J.M. Rist, Stoic philosophy, p. 25) 
nem uma total insensibilidade: «The ideal state of mind, then, is not the absolutely unfelling condition 
(…), but an affective life caracterized by stable and healthy emotions reactions to events» (B. Inwood, 
«Stoicism», p. 245). Esta estabilidade é alcançada pela razão e pelo conhecimento do valor das coisas.  

195 Cfr. J.M. Rist, Stoic philosophy, p. 25: «The wise man, in their [Stoics] view, so far from being 
emotionless, is possessed of the three basic and stable emotional – and at the same time rational – 
dispositions of joy, wishfulness and the sense of precaution (…). In the stoics view, for a man in a 
healthy condition, there is no contrast between reason and the emotions; hence these ‘emotions’ can be 
described as rational states. These rational states then are present in the wise man»; p. 45: «The wise 
man is far more in control of his pleasures than the ordinary mortal; and in so far as none of them will 
be pleasures, but will have a kind of veto power over them, so that he will automatically reject those 
that are bad. The pleasures which he will actually feel will be rational states of the emotions, or 
carai»; p. 51: «There are some pains, ‘physical’ pains particularly, which he [the wise man] will feel 
like anyone else; but many things which pain the ordinary man will not pain the wise». O parêntesis 
recto é nosso. 

196 De acordo com B. Inwood («Stoicism», p. 242), «a knowledge which is a fully habituated sate of the 
agent’s soul». 

197 Cfr. J.M. Rist, Stoic philosophy, p. 58. Sobre a liberdade do sage, cfr. também pp. 60-2. 
198 II, pr. 6, p. 210. De acordo com a nota de S.J. Tester, o tirano era Nicrocreonte (rei cipriota) e o 

homem livre Anaxarco de Abdera.  
199 Boécio apresenta no texto os exemplos de Busiris e Regulus. O primeiro, rei lendário do Egipto, 

mandava matar os seus hóspedes e acabou por ser morto por um hóspede, Hércules. O segundo prendeu 
muitos cartagineses - prisioneiros de guerra – e acabou por ser capturado e morto pelos próprios 
prisioneiros. Esta história é relatada por Cícero na obra De Officiis (III, 99). 
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homem possa fazer a outro que o outro não lhe possa fazer a si, então o poder que 

julgam ter sobre os outros é vão200.  

 A frivolidade do poder é também demonstrada pela insegurança e temor que 

acarretam para os seus detentores. Como a própria história demonstra, muitos reis 

passaram do esplendor à ruína porque há sempre súbditos que escapam ao seu poder, 

criando a desordem. O soberano, em vez de se sentir tranquilo e feliz com o seu poder, 

passa a temer esse mesmo poder, a sentir o quanto é difícil mantê-lo e que é sempre 

possível perdê-lo. A tranquilidade desejada é substituída pelas constantes 

preocupações201. 

 Apenas o exercício do poder, sem ambição pelas coisas mortais e tendo o bem 

como objectivo – que o prisioneiro reclama como tendo sido a razão da sua intervenção 

na vida política – é aceite pela Filosofia. Mas, mesmo neste caso, as mentes superiores, 

que ainda não atingiram o último grau de perfeição das suas virtudes, deixam-se atrair 

pelo desejo da fama e glória de terem servido a res publica202.   

A procura da glória ou fama pelas acções realizadas é um erro do homem que 

«ignorando a excelência do conhecimento das próprias virtudes»203, se deixa guiar pelo 

favorecimento popular e rumores vãos e procura a recompensa das conversas vulgares 

dos outros homens. É o erro do homem que anseia a palavra, ignorando que o silêncio é 

uma virtude, como narra a história do falso filósofo: incapaz de se manter em silêncio, 

revela-se como alguém que não ama a verdadeira virtude mas apenas se intitulo como 

                                                 
200 A introdução da figura do tirano na análise do poder é algo vulgar na tradição literária e filosófica 

romana (cfr. nota 43). Contudo, não podemos deixar de considerar que a crueldade e injustiça do tirano 
face ao homem livre aqui exposta é uma retratação da atrocidade sofrida por Boécio (de Boécio autor, 
não da personagem criada, porque como vimos o relato da personagem não mostra a serenidade que se 
espera do sábio) nas mãos de Teodorico. A crueldade, a injustiça e o poder dos malvados é uma 
temática que se desenvolverá posteriormente.  

201 III, pr. 5, pp. 250-2. Nesta passagem Boécio discute as situações de Séneca e Nero e de Papiniano e 
Antonino (acerca destas figuras cfr. nota a do tradutor, p. 252: Papiniano foi uma grande jurista romano 
que o imperador Antoniano mandou matar em 212 d.C). Séneca e Papiniano são aqui apresentadas 
como duas figuras que usufruíram de posições de poder privilegiadas e que, antes de sucumbirem às 
mãos dos tiranos, tentaram abdicar desse mesmo poder. Daí a questão da Filosofia: «Quae est igitur ista 
potentia quam pertimescunt habentes, quam ne cum habere velis tutus sis et cum deponere cupias vitare 
non possis?» (p. 252). O metro 5, p. 252, reflecte também a ideia de que, na realidade, o poder não 
torna o homem poderoso: «Tamen atras pellere curas/ Miserasque fugare querelas/ Non posse potentia 
non est».  

202 Cfr. II, pr. 7, pp. 214-6: «Tum ego: “Scis”, inquam, “ipsa minimum nobis ambitionem mortalium 
rerum fuisse dominatum. Sed materiam gerendis rebus optavimus quo ne virtus tacita consenesceret”. 
Et illa: “Atqui hoc unum est quod praestantes quidem natura mentes sed nondum ad extremam manum 
virtutum perfectione perductas allicere possit, gloriae scilicet cupido et optimorum in rem publicam 
fama meritorum». 

203 II, pr. 7, p. 220. 
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tal pela vanglória204. O desejo pela fama constitui um desvirtuamento do homem que 

busca nos outros um reconhecimento que devia procurar em si e nas suas acções. Por 

isso, para o sábio a fama e glória não têm qualquer valor: nada acrescentam ao auto-

conhecimento do sábio que mede o seu próprio bem pela verdade desse auto-

conhecimento e não pelos rumores populares que muitas vezes se baseiam em falsas 

opiniões205.  

Mas a Filosofia não se limita a mostrar que esta procura é desvirtuante e 

irrelevante para o homem. Recorre também a argumentos astronómico-geográficos, 

sócio-culturais e metafísicos familiares ao prisioneiro para revelar o quanto este bem da 

fortuna é insignificante. 

Face à imensidão do Universo e tendo em conta os limites terrestres do homem, 

a glória ou fama que o homem possa desejar, ou mesmo alcançar, não tem qualquer 

brilho ou esplendor. As demonstrações dos astrónomos206 mostram que a Terra, em 

relação à esfera celeste, é do tamanho de um ponto, ou seja, comparada à magnitude 

celestial, a Terra não tem extensão alguma.  
 

Quidcumque solam mente praecipiti petit 

Summumque credit gloriam, 

Late patentes aetheris cernat plagas 

Artumque terrarum situm. 

Brevem replere non valentis ambitum 

Pudebit aucti nominis207. 

 
                                                 
204 Idem: «Nam cum quidam adortus esset hominem contumeliis, qui non ad verae virtutis usum seda d 

superbam gloriam falsum sibi philosophi nomen induerat, adiecissetque iam se sciturum, na ille 
philosophus esset, si quidem illatas iniurias leniter patienterque tolerasset, ille patientiam paulisper 
adsumpsit acceptable contumelia velut insultans: ‘Iam tantem?, inquit, ‘intellegis me esse 
philosophum?’ Tum ille nimium mordaciter: ‘Intellexeram?, inquit, ‘ si tacuisses’». Desconhece-se a 
origem desta história, apesar de o silêncio, enquanto característica do filósofo, ser algo comum na 
antiguidade grega. Segundo P. Rodríguez Santidrián, Plutarco afirma, em Moralia. De vitioso pudore, 
que o insensato ri-se do seu semelhante enquanto o sábio guarda silêncio [cfr. Boecio, La consolación 
de la Filosofia, introd., trad. y notas de P. Rodríguez Santidrián (Biblioteca temática. Clássicos de 
Grecia y Roma, 8212), Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 80, nota 34]. H. Chadwick, Boezio, p. 293 
considera que esta passagem relembra Epiteto (IV, 8, 15 ss.).  

205 Cfr. III, pr. 6, p. 254. 
206  Os estudiosos apontam aqui para a influência do Comentário ao Sonho de Cipião de Macróbio. Cfr. a 

nota do tradutor (p. 216), onde se lê «Macrob. Somn. II 5-9, esp. 9, where Macrobius says: “And the 
reason he so carefully stresses the smallness of the earth is so that a brave man may reckon little of the 
desire for fame, which cannot be great in so small a context”». Também H. Chadwick, Boezio, p. 29 
afirma: «Inoltre, il valore relative delle cariche onorifiche è dimostrato dal loro carattere locale. Una 
persona eminente di un certo posto non è nessuno da qualche altra parte. Boezio si rifirisce agli studi 
che ha compiutado su Tolomeu e sulla geografia astronomica nel commento di Macrobio al Sogno di 
Scipione, che gli hanno insegnato quale diversità vi sia nelle regione del mondo abitato». 

207 II, m. 7, p. 222. 
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As demonstrações dos geógrafos (a Filosofia refere aqui explicitamente 

Ptolomeu208) provam, por sua vez, que apenas uma quarta parte da pequena superfície 

da Terra habitada é conhecida pelos homens. Se a essa pequena porção conhecida, 

retirarmos a parte ocupada pelos mares, lagos e desertos, então a superfície ocupada 

pelo homem (ou onde os homens possam viver) reduz-se substancialmente. A pequenez 

do espaço terrestre no interior do sistema solar e a limitação do espaço do homem no 

interior da própria Terra tornam a glória insignificante. 

 
In hoc igitur minimo puncti quodam puncto circumsaepti atque conclusi de pervulganda fama, de 

proferendo nomine cogitatis? Aut quid habeat amplum magnificumque gloria tam angustis 

exiguisque limitibus artata?209 

 

 Para além disso, no «estreito recinto» a que o homem está limitado, coexistem 

numerosos povos com línguas, costumes e modos de vida diferentes. As diferenças 

linguísticas, aliadas muitas vezes às difíceis comunicações terrestres entre os povos e às 

escassas trocas comerciais fazem com que a fama e renome de um indivíduo, de cidades 

ou impérios lhes sejam desconhecidos. Mesmo Roma (como relatou Cícero), no seu 

apogeu, permaneceu desconhecida de muitos povos. Se a glória de tão vasto império era 

ignorada por muitos, então a fama de muitos homens seria desconhecida de muitos 

mais.  

 
Aetate denique Marci Tullii, sicut ipse quodam loco significat, nondum Caucasum montem 

Romanae rei publicae fama transcenderat, et erat tunc adulta Parthis etiam ceterisque id locorum 

gentibus formidolosa. Videsne igitur quam sit augusta, quam compressa gloria dilatare ac 

propagare laboratis?210    

 

As diferentes convenções e costumes dos povos, fazem com que o que uns 

entendem como digno de louvor, seja motivo de punição noutras211. 

A glória e fama que o homem tanto deseja dilatare e propagare é, afinal, estreita 

e limitada. A proclamação da glória em muitas nações é algo irrealizável e, por isso, o 

homem deve contentar-se com o facto de ser conhecido e reconhecido pelos seus e da 

fama que goza limitar-se às fronteiras da sua nação, porque mesmo esta é difícil de 
                                                 
208 Segundo nota do tradutor (p. 216), a ideia de que apenas uma parte da Terra é conhecida é 

desenvolvida por Ptolomeu na obra Almagesto. 
209 II, pr. 7, p. 216.  
210 Idem, p. 218. Cfr. também III, pr. 6, p. 254. 
211 II, pr. 7, p. 218. 
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alcançar. A Filosofia relembra que muitos homens famosos foram votados ao 

esquecimento ou porque nenhum historiador os recordou nas suas obras ou porque os 

próprios historiadores e as suas histórias se perderam na obscura passagem do tempo212. 

 
Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manent, 

Quid Brutus aut rigidus Crato? 

Signat superstes fama tenius pauculis 

Inane nomen litteris213. 

 

O que move o homem na sua procura pela fama e glória é o desejo de se 

perpetuar ao longo dos anos nas histórias e conversas dos homens. Mas este desejo de 

imortalidade não é apenas insignificante em termos espaciais, mas igualmente em 

termos temporais.  

A glória e fama estão sempre limitadas ao tempo, que nada é face à eternidade. 

Inscrevendo-se na temporalidade este bem da fortuna tem sempre um início e um fim, 

mesmo que aos homens pareça um período interminável (como 10 mil anos). Mas o 

tempo na sua limitação, na sua finitude, nada é em relação à eternidade e nem pode ser 

comparado com ela: o finito só pode ser comparado com o finito e não com o infinito. 

 
Etenim finitis ad se invicem fuerit quaedam, infiniti vero atque finiti nulla umquam poterit esse 

collatio214.   

 

A fama que qualquer homem goza está sempre inscrita e limitada à 

temporalidade. Comparada à eternidade a fama é plane nulla215. E mais nula se torna se 

o homem tiver consciência da natureza da sua alma. A alma quando livre da prisão 

terrena em que se encontra durante a vida – o corpo – despreza os bens terrenos que 

usufruiu e eleva-se para o superior. Despreza as riquezas, o poder e a fama e tudo o que 

tenha uma ligação à matéria e, na sua imaterialidade, procura a sua casa celeste216. 

                                                 
212 Cfr.II, pr. 7, p.218. 
213 II, m. 7, p. 222. 
214 II, pr. 7, pp. 218-20. 
215 Ibidem, p. 220. 
216 A Filosofia atesta a possibilidade, «quod nostrae rationes credi vetant» (p. 200), de que se a alma e o 

corpo morressem totalmente, a fama reduzir-se-ia a nada. A posição expressa e aceite pelas 
personagens (i.e., a imortalidade da alma) reflecte a influência do dualismo antropológico platónico 
(cfr. por exemplo, Platão, Fédon e República). O homem é um ser constituído por corpo e alma. Esta 
comanda o corpo mas sofre também a sua influência, o que debilita a sua condição de natureza 
inteligível e constitui um obstáculo ao conhecimento da verdadeira realidade. Por isso, a realização da 
alma corresponde à sua elevação, liberta do corpo e do mundo material (e, por isso, num estado de 
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Os prazeres do corpo causam ansiedade, remorsos, mortais doenças e dores 

insuportáveis. Os seus excessos resultam sempre num triste fim. Considerar que os 

prazeres do corpo fazem o homem feliz, é igualá-lo às bestas e intitulá-las também de 

felizes, já que a única inclinação para que tendem é para a satisfação das necessidades 

do corpo217.    

O segundo argumento, como já se referiu, procura mostrar que o homem toma 

erradamente os bens da fortuna como meios ou como fim em si, passando a entendê-los 

ou como meios para o bem supremo (que aqui será um outro bem terreno) ou como o 

bem supremo.  

Este argumento só pode ser entendido se relacionado com a natureza da fortuna 

e dos seus bens. O homem erra ao tomar estes bens como meios ou como fim porque, 

como se demonstrou no primeiro argumento, aquilo que eles prometem não é alcançado 

e porque estes bens não podem constituir, na sua mutabilidade, o Bem supremo e 

perfeito de que o homem tem uma imagem pouco clara. Além disso, como se 

demonstrou na primeira abordagem dos bens da fortuna, eles apelam ao lado corpóreo 

do homem, perturbando a alma e afastando-a da busca da virtude. A virtude deixa de ser 

procurada em favor destes bens supérfluos. Se, então, passarem, a ser entendidos como 

meios ou fim, o homem fecha-se no mundo do terreno e torna-se incapaz de perceber 

que a felicidade que proporcionam é, afinal, transitória e imperfeita.  

Apesar de tudo, a Filosofia reconhece que há na eleição destes bens algum valor. 

Quando procura estes bens o homem apenas busca a beatitude; tudo o que o homem 

deseja é o Bem supremo. É a busca por um estado que não conhece ansiedade, tristezas, 

preocupações, de um estado que não está sujeito à dor e ao sofrimento. Deseja nada 

carecer e alcançar a auto-suficiência.  

 
Num enim videntur errare hi qui nihilo indigere nituntur? Atqui non est aliud quod aeque 

perficere beatitudinem possit quam copiosus bonorum omnium status nec alieni egens sd sibi 

ipse sufficiens?218 

 

                                                                                                                                               
pureza), para o mundo inteligível. Contudo, esta passagem também pode ser lida à luz do cristianismo 
que tão bem soube incorporar algumas teorias filosóficas na explicação das suas doutrinas. A alma, 
após a morte do corpo, desprende-se de todas as coisas terrenas e na, sua imaterialidade, retorna à casa 
celeste, Deus.  

217 Cfr. III, pr. 7, p. 256-8. 
218 III, pr. 2, pp. 234-236. 
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É este desejo do homem que o leva a procurar as riquezas, o poder, a fama, a 

glória, etc., acreditando que estes bens lhe podem proporcionar um elevado grau de 

satisfação, onde alcancem sufficientia, reverentia, potentia, celebritas e laetitia219. 

Confunde os seus desejos com os bens da fortuna, na ânsia de abraçar um estado em que 

as necessidades sejam totalmente anuladas.  

Este estado que não conhece inquietações, anseios, faltas é um estado de 

imperturbabilidade e serenidade que nos recorda a auto-suficiência ou autarquia do 

sage. É a total libertação de qualquer perturbação porque o mundo exterior deixa de ter 

relevância. A razão basta-se a si mesma e o sábio, vivendo de acordo com a sua 

natureza, descobre que tem tudo o que necessita no seu interior. É esta vivência em 

harmonia com a sua natureza que leva o sage a procurar a virtude (entendida pelos 

estóicos como o maior bem e como algo procurado por si mesmo). A posse da virtude 

torna o sage auto-suficiente e dá-lhe uma serenidade intelectual só possível porque 

possui o Bem220. Este estádio nunca será atingido pelo homem que busca mais e mais 

riquezas em vez de se contentar com o necessário, nem pelo que procura o respeito 

pelas honras ou por aquele que busca no prazer a felicidade porque, contrariamente ao 

que prometem, os bens da fortuna apenas criam insatisfação e inquietude. 

Vejamos agora como a Filosofia desenvolve este argumento. 

Dos homens que tomam os falsos bens como fins, há os que acreditam que o bem 

supremo consiste em nada carecer e procuram a abundância em riquezas; há os que 

pensam que o verdadeiro bem está em alcançar altas dignidades e honras e lutam pelo 

respeito dos cidadãos; há os que consideram que o maior bem está no poder e, por isso, 

querem governar ou estar próximo de quem governa; outros pensam que a fama é algo 

muito bom e anseiam espalhar o nome através das competências demonstradas na 

guerra e na paz; outros ainda medem a felicidade pela alegria e considerar que a 

felicidade consiste num abandono ao prazer221.  

Os homens que tomam estes bens como meios para outro fim desejam riquezas 

para alcançar o poder ou prazer, ou procuram poder para alcançar riquezas ou fama; 

buscam uma posição nobre e a popularidade porque estas lhe parecem conferir boa 

reputação; desejam uma mulher e filhos pelo prazer que proporcionam ou buscam bens 

                                                 
219 Cfr. III, pr. 2, p. 232 e 236. 
220 Boécio não aceitará, como se verá, esta concepção estóica já que não fará coincidir o fim último do 

homem ou o maior bem com a virtude. Usa, contudo, algumas das mais relevantes doutrinas desta 
escola para refutar a ideia de que a felicidade máxima do homem esteja nos bens da fortuna. 

221 Cfr. III, pr. 2, pp. 232-4. 
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corpóreos como a força física e o tamanho porque proporcionam influência, a beleza e 

agilidade pela fama, ou a saúde pelo prazer222. 

Se o homem conseguisse alcançar o fim que deseja através daqueles meios e se 

os bens da fortuna fossem capazes de criar uma situação em que nada faltasse, poder-se-

ia admitir que a sua posse faria o homem feliz223. Mas, como o próprio prisioneiro 

admite, nunca alcançou um estado livre ao ponto de não ter preocupações. Isto 

acontecia, segundo a Filosofia, porque sentia a falta de algo que estava ausente e 

desejava, e tinha presente algo que não queria e que não desejava, isto é, desejava a 

presença de algo e a ausência de outra coisa. O homem sente sempre a falta de algo; não 

é completamente auto-suficiente224.  

Esta insatisfação é sentida com todos os bens da fortuna: o homem tenta 

acumular riquezas mas tem de assegurar a sua posse e que o retirar a outro; quer o 

brilho das honras mas tem que as suplicar, rebaixar-se e humilhar-se; quer o poder mas 

este expõe-o a perigos e armadilhas; quer a fama e a glória e deixa de estar seguro; quer 

uma vida de prazer e torna-se escravo de algo vil e desagradável como o corpo225.  

Os bens da fortuna não só não proporcionam o que o homem deseja, como 

também não proporcionam uma situação em que nada falte. Por isso, o próprio 

prisioneiro conclui que «nec opibus sufficientiam nec regnis potentiam nec reverentiam 

dignitatibus nec celebritatem gloria nec laetitiam voluptatibus posse contingere»226.  

A felicidade que os bens da fortuna proporcionam é apenas falsa, enganadora e 

aparente. 

 

O último argumento começa com uma questão da Filosofia: porque é que, tal 

como o prisioneiro conclui, o homem não alcança através dos bens da fortuna o que 

deseja?227 

                                                 
222 Cfr. III, pr. 2 a pr. 7, pp. 232-258. Os argumentos que nestas passagens são desenvolvidos recapitulam 

em larga medida as ideias expostas no livro II e que foram apresentadas neste trabalho na discussão dos 
bens da fortuna. A diferença está no objectivo da Filosofia: aqui procura mostrar que os bens da fortuna 
não proporcionam o que o homem deseja (por exemplo, os cargos não proporcionam honra e respeito); 
antes a Filosofia procurou mostrar que a busca destes bens externos constitui um erro, já que o homem 
deve procurar em si a verdade e cultivar no seu interior a virtude. 

223 Note-se que este ponto de partida da Filosofia é falacioso porque parte de uma premissa que foi 
rejeitada no início da obra: é impossível ao homem possuir os bens da fortuna. 

224 Cfr, III, pr. 3, pp. 240-2. 
225 Cfr. III, pr. 8, pp. 258-60. 
226 Cfr. III, pr. 9, pp. 262. 
227 Cfr. III, pr. 9, p. 262: «An etiam causas, cur id ita sit, deprehendisti?». 
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Este último argumento marca uma dupla mudança no discurso da Filosofia. Até 

aqui a análise centrou-se no erro humano que toma os bens da fortuna como bens (e não 

apenas como úteis) e os considera como meios ou fins em si. Agora a justificação 

apresentada pela Filosofia é que «quod enim simplex est indivisumque natura, id erro 

humanus separat et a vero atque perfecto ad falsum imperfectumque traducit»228. O erro 

humano já não reside na busca de falsos bens mas no facto de procurar vários bens e 

não apenas um. O homem separa o que é uno e esta divisão afasta-o do perfeito e da 

verdade. Aquilo que o homem designa por diferentes nomes – suficiência, poder, honra, 

fama, glória e prazer – são uma e a mesma substância. São o Bem supremo, a Beatitude. 

Trata-se, como afirma Marenbon, da transição de uma abordagem de um conceito de 

felicidade baseado em múltiplos bens para uma «visão monolítica do bem»229. 

Vejamos os argumentos que a Filosofia apresenta para sustentar esta tese230.  

Quem não necessita de nada não carece de poder. Se lhe faltasse algo 

necessitaria forçosamente da ajuda de outro para combater essa fraqueza. Logo, a 

suficiência e o poder são uma mesma e idêntica natureza. 

Ora, algo deste tipo que de nada precise e que não careça de poder não pode ser 

desprezível, mas pelo contrário digno da maior consideração. Podemos então 

acrescentar o respeito (i.e. as honras) à suficiência e ao poder. De onde se pode concluir 

que estas três naturezas são uma e a mesma. 

Algo assim dotado (ou seja, a que nada falta, é poderoso e digno das mais altas 

honras) não poderia carecer de fama e seria laetissimum. Se não tivesse fama, e tendo 

em conta que a fama é algo que não pode dar a si mesmo, seria, em certa medida, 

inferior. Logo, a fama não se diferencia da suficiência, do poder e das honras. Seria 

laetissimum porque seria auto-suficiente, capaz de fazer tudo pelos seus próprios 

poderes, famoso e digno de respeito. 

É, então, inevitável concluir que a auto-suficiência, o poder, a glória, o respeito e 

a prazer diferem no nome, não na substância. É a perversidade humana que divide em 

partes o que é, por natureza, uno e simples. Ao fazê-lo o homem tenta obter parte de 

algo que não tem partes, acabando por não conseguir nem o todo (i.e., a máxima 

felicidade que não busca), nem a parte, que não é nada. O homem que, por exemplo, 

                                                 
228 III, pr. 9, p. 264. 
229 J. Marenbon, Boethius, p. 107: «Now that complex conception of happiness developed earlier in the 

Consolation has been pushed aside, Philosophy’s task in the rest of Book III will be to develop in its 
place a monolithic view of the good».  

230 Os raciocínios que a seguir se apresentam estão presentes no livro III, pr. 9, 264-266. 
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busca a riqueza para fugir da pobreza, sem procurar o poder, nada consegue porque 

busca apenas a parte que nada é. Prefere ser desconhecido e priva-se de muitos prazeres 

para não perder o dinheiro acumulado. Desta forma não alcança a suficiência, já que lhe 

falta o poder, oprime-o a ansiedade, vive na abjecção e escondido na obscuridade. O 

que apenas persegue o poder esbanja riquezas, despreza os prazeres e ignora a glória e 

todas as honras que não lhe tragam poder. Consome-o a ânsia e as preocupações, ao 

ponto de o impedirem de ser poderoso. Sendo uma e a mesma substância, o homem que 

persegue um deles excluindo os demais, não consegue sequer o que mais lhe apetece231. 

E, mesmo que os procurasse todos ao mesmo tempo, nunca encontraria naqueles bens o 

que mais procura porque a Beatitude não está nas coisas particulares; não está nas coisas 

que não podem dar o que prometem. 

A ideia de que a suficiência, o poder, as honras, glória e o prazer são uma mesma 

substância e que constitui um todo sem partes é recuperada pela Filosofia na prosa 10 

do terceiro livro232. Aqui já não se procura mostrar o erro humano mas identificar o bem 

com a máxima felicidade. 

Na perspectiva da Mestre, estes bens não podem constituir partes da felicidade 

perfeita porque, como foi demonstrado, eles são uma e a mesma coisa. Considerá-los 

partes de um todo seria admitir uma impossibilidade: que a beatitude constaria de um só 

membro, uma só parte. Mas, o homem persegue estes bens porque procura o Bem. O 

bem é a essência e a razão dos nossos desejos. Nada é desejado a não ser que seja um 

bem real ou aparente. O bem é a essência, o fundamento e o motivo de todas as coisas 

desejadas pelo homem. Se todas as coisas são desejadas pelo bem que nos 

proporcionam, não é a coisa em si que o homem procura mas o bem. 

 
Cum igitur omnia boni gratia petantur, non illa potius quam bonum ipsum desideratur ab 

omnibus. Sed propter quod cetera optantur, beatitudinem esse concessimus; quare sic quoque sola 

quaeritur beatitudo. Ex quo liquido apparet ipsius boni et beatitudinis unam atque eandem esse 

substantiam233. 

  

A beatitude surge como o motor de todo o desejo. Ela é, por conseguinte, o único 

apetecível quando desejamos alguma coisa e, por isso, bem e máxima felicidade são 

uma e a mesma coisa.      

                                                 
231 Cfr. III, pr. 9, pp. 266-8. 
232 Cfr. III, pr. 10, pp. 282-284. 
233 Idem, p. 284. 
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A segunda mudança no discurso da Filosofia é visível pela forma como trata esta 

natureza que o homem separa. O poder, as honras, etc. – excepto quando explica ao 

pupilo porque é que ao dividir o homem não consegue nem o todo nem a parte – não 

são abordadas enquanto bens associados ao homem (o poder ou as honras que os 

homens possuem ou querem possuir) mas como uma realidade com uma existência 

independente do homem234. Esta mudança é visível numa utilização, que nos parece 

propositada, de vários pronomes na forma neutra como quod, haec, hoc, illud. Os 

neutros (que parecem transmitir impessoalidade e referirem-se a algo abstracto) 

impedem o leitor de estabelecer uma ligação entre, por exemplo, o poder ou a fama e o 

homem. O que é, aquilo que é ou isto que é poderoso é também suficiente, famoso, 

honroso, alegre. Este que ou aquilo tem uma existência própria, que em nada parece 

depender do homem.  

Esta mudança torna-se compreensível se a unirmos à conclusão alcançada pela 

Filosofia: A verdadeira e perfeita felicidade é que torna o homem suficiente, poderoso, 

honrável, digno de respeito, célebre e alegre. Se a verdadeiramente felicidade é o Sumo 

Bem do homem, um estado perfeito em que nada falta, então, esta uma e mesma 

realidade (que por erro o homem separa) é, afinal, o Bem que todos os homens 

perseguem. Como o Sumo Bem, a verdadeira felicidade não está nas coisas mortais e 

mutáveis do mundo humano, mas num plano superior e separado deste mundo terreno, a 

suficiência, poder, fama, glória ou prazer que o homem possa gozar é apenas uma 

imitações imperfeita do estado de perfeição que goza na Beatitude.  

Boécio prepara aqui a transição para a discussão metafísica da perfeita felicidade.  

 

A Filosofia explorou ao longo destes argumentos os erros que levam os homens, 

tal como o prisioneiro, a queixarem-se do abandono da fortuna e da perda da felicidade 

que lhe está associada. O homem procura naqueles bens o que eles não podem dar e 

esquece que tudo quanto deseja está no Sumo Bem235.  

Nenhum bem terreno, nem mesmo os estados elevados de apatheia e autarquia do 

sage podem ser o Supremo Bem, porque também eles, tal como a experiência do 
                                                 
234 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 107 onde escreve: «This way of talking suggests that she is talking 

about goods envisaged putatively as things, like Platonic ideas which exist independently of the things 
that participate in them – power-in-itself, sufficiency-in-itself, and so on, putatively, because the 
conclusion of the argument is that they are really just one thing: the good».   

235 Esta ignorância do homem é retratada no m. 8 do livro III, p. 260-2: «Etheu quae miseros tramite 
devios/ Abducit ignorantia! (…) Sed quonam lateat quod cupiunt bonum,/ Nescire caeci sustinent,/ Et 
quod stelliferum trans abiit polum,/ Tellure demersi petunt./ Quid dignum stolidis mentibus inprecer?/ 
Opes honores ambiant;/ Et cum falsa gravi mole paraverint,/ Tum vera cognoscant bona».  
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prisioneiro da obra mostra, podem ser perdidos. Nada há nas coisas terrenas e mutáveis 

que proporcionem uma felicidade total. As coisas mortais apenas oferecem uma imagem 

do verdadeiro bem. São uma imitação da verdadeira realidade. Os bens de que usufrui 

nesta vida são bens imperfeitos e, como tal, apenas podem oferecer uma felicidade 

imperfeita236. A Beatitude é um Bem perfeito, total, imutável e permanente. O Sumo 

Bem deve ser um Bem que engendra uma felicidade que possa ser completamente 

possuída, permanente e gozada em segurança. 

Fica assim concluído o processo de compreensão do tipo de felicidade que a 

Fortuna e as coisas mortais podem proporcionar e o entendimento de que estas coisas 

não podem constituir o Sumo Bem que o homem persegue. É preciso prosseguir agora 

para um patamar superior: «ordo est deinceps quae sit vera mostrare»237. 

Ascender à verdadeira realidade, à felicidade máxima não é uma tarefa fácil e, 

por isso, a Filosofia sugere que, tal como Platão fez no Timeu, se invoque ajuda divina: 

Deus, Pai de todas as coisas, o único que pode assegurar um princípio sólido a uma 

discussão mais complexa238.  

 
Da pater augustam menti conscendere sedem, 

Da fontem lustrare boni, da luce reperta 

In te conspicuos animi defigere visus. 

Dissice terrenae nebulas et pondera molis 

Atque tuo splendore mica! Tu namque serenum, 

Tu requies tranquilla piis, te cernere finis, 

Principium, vector, dux, semita, terminus idem239. 
 

A alma terá que se mover para além do mútavel na busca do divino Sumo Bem 

que, contrariamente ao mundo humano, é uno, imutável, simples, eterno e transcendente 

a este mesmo mundo. A verdadeira segurança, estabilidade, tranquilidade e liberdade da 

mente só pode ser atingida se o homem se voltar para algo superior que o transcende: 

Deus.  

                                                 
236 Cfr. III, pr. 9, p. 268. 
237 III, pr. 9, p. 262. 
238 Cfr. III, pr. 9, p. 270.  
239 III, m.9, p. 274. 
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Deus240 criador da terra e do céu, que fez surgir o tempo desde a eternidade, é 

quem governa o mundo com as suas leis eternas, anulando a possibilidade de se pensar 

num mundo dominado pelo acaso da Fortuna. É o Motor Imóvel aristotélico, causa 

primeira e absoluta do móvel que, como tal, põe todas as coisas em movimento. É quem 

«acts without external causes, and forms within himself an image of the good impressed 

on all creation»241. É o demiurgo platónico que dá forma à matéria caótica a partir dos 

modelos das Formas eternas que estão na sua mente. Nada o obriga à criação: a única 

razão da criação é a emanação do Bem, dirigindo todas as coisas segundo o arquétipo 

celeste. É a beleza suprema, a Mente que cria o mundo à semelhança da Sua imagem 

mental, fazendo com que esse mundo participe da sua Perfeição e Beleza. 

É quem mantém a harmonia entre os elementos deste mundo: «frigora flammis/ 

Arida conveniant liquidis, ne purior ignis/ Evolet aut mersas deducant pondera terras». 

Une a alma do mundo nas suas partes harmoniosas, dá-lhe uma estrutura tripartida242 e 

coloca-a no centro do universo para que mova todas as coisas. Esta alma dividida em 

dois move-se circularmente para retornar a si mesma, circunda uma mente profunda e 

faz com que os céus tenham um movimento semelhante ao seu. Cria, depois, as almas 

viventes inferiores dos homens, que viajam do céu para a terra para, depois de 

purificadas da vida nos corpos, retornarem a Deus. 

Deus será o garante de toda a discussão que se desenvolverá. 

 

2. DEUS, BEATITUDE, SUMO BEM, UNO 

 
Quoniam igitur quae sit imperfecti, quae etiam perfecti boni forma vidisti, nunc demonstrandum 

reor quonam haec felicitatis perfectio constituta sit. In quo illud primum arbitror inquirendum, an 

                                                 
240 A descrição que se segue tem por base o metro 9 do terceiro livro. Considerado pelos investigadores 

como um momento de transição em que os argumentos negativos baseados na moral estóica dão lugar a 
argumentos positivos onde Deus surge como a felicidade perfeitíssima, o poema apresenta uma 
cosmovisão de corte platónico, inspirada nos seus aspectos fundamentais no Timeu. Alguns estudiosos 
consideram que a fonte de Boécio terá sido o comentário de Calcídio (cfr. por exemplo, É. Gilson, 
History of Christian Philosophy in the Middle Ages, Sheed and Ward, London, 1989, p. 103). H. 
Chadwick, Boezio, p. 295-7 oferece-nos um exaustivo paralelo entre os versos deste metro e passagens 
de obras de Platão, Proclo, Aristóteles, Tiberiano, Marciano Cappella e Agostinho.    

241 S. Lerer, Boethius and dialogue, p. 138. 
242 Cfr. a nota b do tradutor, pp. 272-3: «Soul’s nature is threefold: God took the eternal Same, and the 

changing Other, and forced the two into union to produce their harmony, Being; and then of these three 
fashioned Soul. All movement is caused by Soul, the only self-mover, or by is parts, which are 
harmonious since they too are formed of the same three elements, Same, Other and Being».    
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aliquod huiusmodi bonum quale paulo ante definisti in rerum natura possit exsistere, ne nos 

praeter rei subiectae veritatem cassa cogitationis imago decipiat243.     
 

A tarefa da Filosofia será agora a de demonstrare que a felicidade perfeita existe 

e onde está.  

O ponto de partida é exactamente a existência de um felicidade imperfeita. Na 

apresentação deste argumento, a Filosofia recorre a um raciocínio que remonta a um 

fragmento da obra perdida Sobre a Filosofia de Aristóteles, citado por Simplício (In de 

Caelo): os graus de perfeição dos seres. O universo é constituído por coisas mais ou 

menos perfeitas. A perfeição máxima está na origem, a arché que é anterior a todas as 

coisas e de onde todas as coisas derivam (que enquanto coisas que derivam são menos 

perfeitas). A máxima perfeição é Deus, origem de todas as coisas; o ser mais elevado, 

acima o qual nada mais pode ser concebido244.   

 Segundo a Mestre, o imperfeito é a ausência de perfeição. Se percebemos uma 

certa imperfeição numa dada classe de seres é porque existe necessariamente um ser 

perfeito. A perfeição existe porque suprimir esta ideia tornaria inimaginável classificar 

de imperfeito o que nos parecesse como tal. Ou seja, o imperfeito só é compreensível 

em oposição ou confronto ao perfeito. Se existe, então, uma felicidade imperfeita num 

bem perecível, como os bens da fortuna, é porque há uma felicidade perfeita e duradoira 

e consequentemente um Bem perfeito245.  

Fica assim provado que há uma felicidade perfeita e um Bem perfeito. O 

próximo passo da Filosofia será mostrar que esse Bem é Deus. 

Para tal inicia com uma premissa comummente aceite: todos os homens 

concordam unanimemente que Deus, o princípio de todas as coisas, é o Bem246. A razão 

                                                 
243 III, pr. 10, p. 274. 
244 Cfr. H. Chadwick, Boezio, p. 297. Cfr. também J. Marenbon, Boethius, p. 108.   
245 Cfr. III, pr. 10, 274-6. Marenbon apresenta o argumento sob a forma de silogismo: «(1) An imperfect 

felicity which comes from fragile goods exists (…); (2) If an imperfect thing of a given genus exists, 
then there must exist something perfect in it too (…); (3) There exists perfect felicity» (J. Marenbon, 
Boethius, p. 108). 

246 Podemos encontrar a génese deste argumento no tratado De que modo as substâncias são boas, 
embora não sejam bens substanciais. Neste texto, estruturado em torno do enunciado «diuersum est 
esse et id quod est», i.e., centrado na diferença ontológica entre ser e isto que é ou entre a coisa que é e 
a sua forma de ser, Boécio procura «dizer como as substâncias, enquanto são, isto é, substancialmente, 
são boas, mesmo que não sejam bens substanciais, pois ser bem substancial é algo que convém somente 
a Deus» (cfr. J. Savian Filho, «Introdução», p. 95). Neste tratado Boécio afirma que todas as coisas 
derivam de um princípio a que devem a sua existência e a emanação do bem: «Mas, se não fossem 
senão boas, [isto é:] nem pesadas, nem coloridas, nem extensas pela dimensão do espaço, nem nelas 
existisse qualquer outra qualidade, e apenas fossem boas, então não as veríamos como coisas mas como 
princípio das coisas e vê-las-íamos mais como principio que como coisas; porque existe só um e apenas 
um jaez: o puro bem e nenhum outro. Mas, porque aquelas coisas não são simples, elas poderiam nem 
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demonstra que Deus é Bom, e convence-nos também de que o Bem perfeito está nele. 

Se assim não fosse, ele não poderia ser o princípio de todas as coisas, e existiria algo 

que possuiria um Bem perfeito mais excelente. E se todas as coisas perfeitas são 

evidentemente anteriores às imperfeitas, então, para evitarmos um raciocínio «ad 

infinitum», temos que admitir que Deus, Ser supremo, possui em si mesmo o mais sumo 

e perfeito bem. Se a beatitude é o Bem Supremo, ela (Beatitude) necessariamente reside 

em Deus supremo247.  

Como Marenbon nota, a Filosofia demonstra neste raciocínio que o perfeito Bem 

e a verdadeira felicidade estão em Deus, isto é, que Deus é Bom e verdadeiramente 

feliz. Mas não mostrou que Bem e Beatitude são Deus248.  

Para chegar a esta conclusão, a Filosofia explora uma ideia que o prisioneiro não 

consegue, por si, compreender: Deus é a plenitude de todo o bem, possui o maior bem. 

O seu objectivo será esclarecer o que significa Deus possuir o Bem. 

Possuir o maior Bem não significa que o Pai de todas as coisas tenha recebido o 

Sumo Bem (que possui em plenitude) a partir de algo fora de si. Se o recebesse de fora, 

teríamos que supor a existência de um dador, que, naturalmente, seria superior ao 

receptor. Também não significa que o possua por natureza, porque isto poderia levar-

nos a pensar que Nele há duas naturezas distintas249, a de Deus possuidor e a de Bem 

possuído, i.e., que nos levasse a concluir que a substância do Bem possuído fosse 

diferente da de Deus possuidor. A primeira hipótese seria inconcebível porque, como 

afirma a Mestre, Deus é infinitamente superior a todos os seres; nada há de mais 

elevado. A segunda implicaria supor a existência de um outro ser que unisse Deus e o 

Sumo Bem. Mas como nada pode ser por natureza melhor que o seu princípio, a origem 

de todas as coisas é, em si mesma, o Sumo Bem250. 

                                                                                                                                               
sequer existir, se “o que é o puro bem” (…) não tivesse querido que elas existissem. (…) Por isso, diz-
se que são boas porque o seu ser emana (…) da vontade do bem. O bem primeiro, uma vez que é, é 
bom pelo facto de existir; o bem segundo, uma vez que emana (…) daquele cujo ser é bom, é também 
ele bom. Mas, o próprio ser de todas as coisas flui (…) do primeiro bem e esse bem é tal que 
rectamente se diz ser bom (…) naquilo que é» (Cfr. Boécio, De que modo as substâncias…, trad. J.F. 
Meirinhos, pp. 3-4). 

247 Cfr. III, pr. 10, p. 276. 
248 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 110. 
249 Racionalmente podemos separar Deus e o Bem. Na realidade não podem ser separados. Cfr. Boécio, 

De que modo as substâncias…, p. 3: «Existem muitas coisas que não podem ser separadas pelo acto 
(i.e., na realidade), mas que são separadas pelo espírito e pelo pensamento.(…) removamos do nosso 
espírito, por um momento, o primeiro bem, cujo ser é evidente (…)». A propósito vd J. Marenbon, 
Boethius, p. 110.    

250 Cfr. III, pr. 10, p. 276. 
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Para além disso, é impossível que exista dois bens supremos distintos entre si. Se 

são dois bens distintos, um não pode ser o outro. Portanto, nem um nem outro poderiam 

ser perfeitos, já que a um faltaria o outro. Como o que não é perfeito não pode ser sumo, 

é, então, impossível que haja dois sumos bens distintos entre si. A Beatitude e Deus são 

Bens supremos. Logo, a Suma Felicidade identifica-se com a divindade suprema251. 

Se, como já havia concluído, a Beatitude se identifica com o Sumo Bem, então 

Deus é a própria Beatitude: Deus não é apenas bom e feliz, é a Bondade e a Máxima 

Felicidade. Pensar o Bem como algo diferente de Deus, implicaria pensar que Deus teria 

que fazer derivar a sua Bondade do Bem e isto traduziria uma inferioridade de Deus.  

Esta identificação de Deus com o Sumo Bem é, sem dúvida, influenciada pela 

tradição platónica e neoplatónica. 

No livro 6 da Republica, Platão estabelece a superioridade da Ideia do Bem em 

relação às outras Ideias, pois está «acima e para além da essência, pela sua dignidade e 

poder»252. Simbolizada na Alegoria da Caverna pelo Sol253, a Ideia do Bem dá o ser e 

sentido a todas as coisas existentes. Ela é, por um lado, a fonte única do conhecimento 

e, por outro, a fonte da essência e da existência.  

É fonte do conhecimento porque é princípio de verdade: «Fica sabendo que o que 

transmite a verdade aos objectos cognoscíveis e dá ao sujeito que conhece esse poder, é 

a ideia de bem»254. Ela é o Sol porque, tal como a luz alumia os objectos da visão, 

ilumina os objectos do conhecimento, as Ideias255, para os quais o homem pode 

caminhar se se voltar sobre si mesmo e despertar o que em si «dormita». A 

contemplação do Sol implica que os homens se desprendam das correntes que o 

prendem à Caverna – o mundo sensível onde apenas podem aceder à sombras ou cópias 

                                                 
251 Cfr.III, pr. 10, p. 278. 
252 Platão, República, 509 b, p. 312. Cfr. também 506 a, p. 306. Sobre a «posição privilegiada» da Ideia 

de Bem, cfr. G. Santas, «The Form of the Good in Plato’s Republic» in G. Fine (ed.), Plato 1. 
Metaphysics and epistemology (Oxford Readings in Philosophy), Oxford University Press, Oxford, 
1999, pp. 247-74.  

253 Em De Consolatione Philosophiae, Deus, a partir da prosa 9, passa a ser o Sol ou a Luz que ilumina a 
alma, substituindo nesta função, Febo, o deus do sol (cfr. I, m. 3, p. 140). A luz de Deus é mais 
poderosa, mais forte e torna a luz de Febo insignificante: III, m. 10, p. 286: «Hoc quicquid placet 
excitatque mentes,/ Infimis tellus aluit cavernis;/ Splendor quo regitur vigetque caelum,/ Vitat obscuras 
animae ruinas./ Hanc quisquis poterit notare lucem,/ Candidos Phoebi radios negabit»; III, m. 11, p. 
296: «Dudum quod atra texit erroris nubes/ Lucebit ipso perspicacius Phoebo». 

254 Platão, República, 508 e, p. 311. 
255 Idem, cfr. 508 b-e, pp. 310-1. 
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da realidade – e escolham a deslumbrante e dolorosa luz, «até ser capaz de suportar a 

contemplação do Ser e da parte mais brilhante do Ser», o Bem256.  

É «princípio de tudo» (511 b), «princípio absoluto» (510 b) e, por isso, é o 

princípio ontológico ou causa da essência e existência: as Ideias, sob a ordem e 

dinâmica do Bem, são a causa e a razão do mundo físico257. O mundo do devir deve a 

sua existência à realidade imutável e eterna, o Mundo Inteligível. Os arquétipos são a 

essência, a possibilidade e a condição necessária para a existência das coisas 

particulares.  

Esta relação do mundo das Ideias com o mundo sensível permite a criação de 

laços entre dois mundos tão diferentes: a ligação do mundo sensível ao mundo 

inteligível será definida pela relação de dependência apresentada na teoria da 

participação.  

As coisas belas, boas ou grandes existem e são belas, boas ou grandes porque 

participam na Beleza em si, no Bem em si ou na Grandeza em si258. A participação 

significa uma imitação do arquétipo – o modelo de que as coisas sensíveis são uma 

cópia – e uma presença reguladora e ordenadora da Ideia na coisa sensível259. 

Participação é a «presença do absoluto e manifestação de um absoluto na diversidade e 

contingência dos fenómenos do mundo sensível, é condição necessária para a existência 

e inteligibilidade deste mundo»260.  

Na tradição neoplatónica, também Plotino identifica o Uno e o Bem261. O Uno ou 

Bem surge na sua filosofia como princípio do qual provêm e dependem todas as coisas e 

fim para o qual se voltam. É, por isso, causa eficiente porque é a causa da «passagem da 

                                                 
256 Ibidem, cfr. 514 a – 518 d, pp. 317-23 onde Platão expõe a Alegoria da Caverna. A contemplação do 

sol é um processo gradual. No primeiro contacto com a verdadeira realidade, o homem, que esteve 
preso na Caverna, sente «a dor e o deslumbramento» que o impede de «fixar os objectos cujas sombras 
via outrora». Terá que se habituar à luz, olhando inicialmente as sombras da luz, depois as imagens dos 
objectos na água e por fim os próprios objectos. Só depois será capaz de fixar o sol. 

257 Cfr. Platão, Fédon, 96 a – 102 b, pp. 99-108. 
258 Cfr. Idem, 100 b – 102 e, pp. 104-09. 
259 M. Fernandes e N. Barros, «Análise temática» in Platão, Fédon, Introd. e análise de M. Fernandes e N. 

Barros, Lisboa editora, Lisboa, 2001, p. 31: «A participação deve ser vista como razão do ser que 
introduz ordem e finalidade no mundo sensível: tudo o que existe no mundo da aparência tem o seu ser 
no mundo transcendente das formas puras». 

260 Idem. 
261 Cfr. Plotino, Enéadas V-VI (Biblioteca Clásica Gredos, 256), Introd., trad. y notas de J. Igal, VI, 9, 6 p. 

546: «… el  Uno (…) es un Bien Supremo», «el Bien sobre todos los bienes». A propósito vd C. 
Moreschini, Varia Boethiana (Storie e testi), M. D’Auria Editore, Napoli, 2003, p. 15, onde também 
afirma «Il summum bonum di Boezio corrisponde, quindi, all’Uno di Plotino e assume le caratteristiche 
dell’idea del bene secondo Platone». Asseverando que esta identificação é alvo de um maior ou menor 
aprofundamento na tradição neoplatónica dos séculos IV e V, discute, de seguida, a sua presença em 
possíveis fontes de Boécio, como Macróbio, Calcídio, Ambrósio e Santo Agostinho (cfr. pp. 15-20).  
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não existência à existência, da potencialidade à actualidade» – é a causa da «existência 

de todas as coisas complexas e compostas» e a razão da sua subsistência na existência 

(«Así que le ser y la causa del ser son una misma cosa; pues bien, estos seres provienen 

de una sola fuente, no porque los haya planeado así, sino porque les suministra de golpe 

todo junto: el porqué del ser y el ser»262) – e é causa final, isto é, o fim de todas as 

coisas porque move todas as coisas para si («El pensar no es, efectivamente, algo 

primario ni por su ser ni por su valía, sino secundario y derivado, puesto que es el Bien 

el que lo hizo subsistir y, una vez originado loa trajo hacia sí, y el pensamiento púsose 

en movimiento y vio. Y en esto consiste el pensar: es un movimiento hacia el Bien por 

deseo del Bien»263)264.  

O Uno, o inefável e inalcançável que o pensamento e a linguagem humanas são 

incapazes de captar265, é causa de si, é uno, único, simples e absolutamente perfeito 

«because it is completely itself, fully actual, and a perfect actuality … “containing 

everything and lacking nothing”»266. Ele é, tal como em Platão, a Luz267 e tal como o 

deus aristotélico, é «pensamento do pensamento» que pensando sobre si, emana268 o 

Nous, do qual emana a Alma do mundo, que forma o mundo corpóreo juntamente com a 

matéria e vivifica a matéria criando as almas singulares. Este processo de emanação ou 

                                                 
262 Plotino, Enéadas, VI, 8, 14, p. 517. 
263 Idem, V, 6, p. 127. Cfr. também VI, 9, 9 p. 551.  
264 Cfr. J. Bussanich, «Plotinus’s Metaphysics of the One» in L.P. Gerson (ed.), The Cambridge 

Companion to Plotinus, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 45-57 (Cap. III: The one 
and the others: 1. The One as efficient cause; 2. The One as mystical final cause). 

265 O Uno, na perspectiva de Plotino, é totalmente transcendente. Nenhuma palavra ou conceito capta o 
seu poder porque o Uno transcende toda a predicação e todo o discurso racional. Mesmo a designação 
Uno é inadequada porque resulta de um conhecimento discursivo que separa o sujeito e o objecto. O 
Uno está para além do inteligível e só pode ser alcançado pela contemplação ou visão puramente 
intelectual do seu poder: «La dificultad surge principalmente porque la comprensión de aquél no se 
logra ni por intuición, como los demás inteligibles sino por una presencia superior a la ciencia. Ahora 
bien, el alma se aparta de ser una, es decir, deja de ser todo una siempre que adquiere ciencia de alguna 
cosa. Porque la ciencia es razonamiento, y el razonamiento es multiplicidad. El alma, pues deja atrás la 
unidad cayendo en el número y en la multiplicidad. Es preciso, por tanto, transponer la ciencia y no 
salirse en modo alguno de la unidad; (…) Y por eso dice Platón que es «inefable» e indescriptible. Pero 
hablamos y escribimos acerca de él como señalando el camino a quien desee un ponto de 
contemplación, tratando de remitirle a aquél y de despertarle de los razonamientos a la contemplación. 
(…) La contemplación misma es ya la tarea propia de quien desee ver» (Cfr. Plotino, Enéadas, VI, 8, 4, 
p. 540). Cfr. também VI, 9, 6, p. 544.  

266 Cfr. J. Bussanich, «Plotinus’s Metaphysics of the One», p. 44. 
267 Cfr. Plotino, Enéadas, V, 1, 7, p. 33 e V, 6, 4, p. 126. 
268 Plotino explica e justifica a emanação como se segue: «Entonces, como pueden brotar de un Uno 

simple, si en lo idéntico no aparece variedad ninguna ni dualidad ninguna de cualquier cosa que sea? 
Pues precisamente porque ninguna cosa había en él, por eso brotan todas de él, mismo no es Ente, sino 
Progenitor del Ente. Y ésta es la primera como procreación. Porque el Uno, siendo perfecto porque 
nada busca, nada posee, nada necesita, se desbordó, por así decirlo, y esta sobreabundancia suya ha 
dado origen a otra cosa y ésta, una vez originada, tornóse hacia aquél y se llenó y, al mirarlo, se 
convirtió de hecho en esta Inteligencia» (Cfr. V, 2, 1, p. 45). 
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derivação é também um processo de participação porque o «effect resembles the cause 

and is in its cause or participates, Platonically, in its cause»269. 

A identificação de Deus com o Bem é, assim, perfeitamente compreensível à luz 

das teorias platónicas e neoplatónicas. Se entendermos que Beatitude tem aqui o mesmo 

valor e entendimento que a Ideia de Bem é, então, aceitável quer a afirmação de que 

Deus é a Beatitude270, quer o corolário que a Filosofia retira desta argumentação: se a 

consecução da beatitude faz o homem feliz, e se a beatitude é a própria divindade, é 

evidente que a posse da divindade faz o homem feliz tal como o justo o é porque 

adquiriu a justiça ou o sábio a sabedoria. Assim o que é feliz, alcança a divindade, deus 

fieri (devir deus), não por essência271 porque Deus não há mais do que um mas por 

                                                 
269 Cfr. J. Bussanich, «Plotinus’s Metaphysics of the One», p. 47. Plotino escreve (Enéadas, V, 1, 7, p. 

33-4): «Ahora bien, decimos que la inteligencia es imagen de aquél [Uno] – se preciso, en efecto, 
hablar con mayor precisión –, en primero lugar, porque lo generado debe ser en cierto modo aquél y 
debe preservar muchos rasgos de aquél y guardar semejanza con aquél como la guarda también la luz 
del sol (con le sol)». O parêntesis recto é nosso.  

270 J. Marenbon (Boethius, p. 111) afirma que «Some Platonists would make the same argument [i.e. God 
is Good] about God’s being justice, rather than just, wisdom rather than wise, and so on. It is harder to 
accept the same point with regards to happiness, since happiness (as discussed throughout the 
Consolation) consists in the possession of the good: how can God be happiness?». Apesar da 
identificação de Deus com a Beatitude constituir uma novidade, não nos parece que a argumentação 
boeciana seja difícil de aceitar. Pelo contrário é perfeitamente lógica: Deus é o Sumo Bem e possui em 
si e por si o maior Bem; a Beatitude é a posse de todos os bens, isto é, o Sumo Bem, Deus é a 
Beatitude. Silogisticamente a argumentação não apresenta qualquer erro lógico, podendo ser exposta da 
seguinte forma: A é B; C é B, logo A é C. O parêntesis recto da citação é nosso.  

271 Esta posição de Boécio afasta-se da perspectiva de Plotino e de Porfírio que defendem que a alma é 
theos, isto é, essencialmente divina. Cfr. A.H. Armstrong, «St. Augustine and Christian Platonism» in 
Plotinian and Christian Studies (Variorum Collected Studies Series), Ashgate Publishing, Aldershot, 
1995, p. XI, 3: «For Plotinus and his chief disciple man’s soul is not only, as all pagan Platonists held, 
naturally immortal, living a life which had no beginning and can have no end. It is in its true, essential 
divine, though in a subordinate degree, in a sense which excludes any fundamental change, any real 
fall, corruption, sin or loss of its true nature, and therefore any need or possibility of redemption». 
Plotino, nesta posição, não segue a linha de pensamento de Platão, já que o grego «does not call the 
soul a theos, but at most asserts a Kinship and likeness between it and the gods» (Idem, p. 7; cfr. 
também D. Sedley, «The ideal of Godlikeness» in G. Fine (ed.), Plato 2. Ethics, Politics, Religion and 
the Soul (Oxford Reading in Philosophy), Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 309-28). Para 
Boécio, e tal como os argumentos anteriores mostraram, por essência, há somente um princípio, um 
Sumo Bem, um Deus. A alma racional – imagem de Deus no homem –, apesar de constituir o elemento 
que mais aproxima o homem de Deus, não é essencialmente divina; apenas pode participar da 
divindade. A alma é uma criação de Deus e, enquanto criatura, não pode ter a mesma natureza que o 
seu Criador. Pensar a alma humana como divina em si mesma, anularia, em última instância, a sua 
absoluta e contínua dependência em relação ao seu princípio. Esta mesma questão está presente no 
opúsculo De que modo as substâncias... (Cfr. Boécio, De que modo as substâncias…, trad. J.F. 
Meirinhos). Aí Boécio, partindo da afirmação que tudo o que existe é bom porque tende para o bem, 
discute se o que é bom é-o por participação ou por essência. Desta discussão conclui que nenhuma das 
hipóteses é aceitável: a primeira (que nesta obra significaria a participação das coisas boas na essência 
de Deus e não, como na Consolação, a participação da coisa em Deus por se tornar boa – cfr. C. 
Moreschini, Varia Boethiana, p. 36) porque o que é bom não o seria bom em si, no seu ser; a segunda 
porque ser e bem coincidiriam, algo que só é próprio de Deus porque Deus é simples. C. Moreschini 
compara as duas obras boecianas e sustenta: «Ebbene, tutte le cose si ridurrebbero al bene e all’uno: 
solo l’uno, infatti, è solamente buono. Ma siccome queste cose non sono simplicia (e simplex è 
l’attributo del sommo bene), nemmeno sarebbero potute esistere, se non lo avesse voluto il sommo 
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participação porque «participatione vero nihil prohibet esse quam plurimos»272. Todo o 

homem que é feliz é-o porque participa da Beatitude; se Deus é a Beatitude, então o 

homem participa da divindade. Esta ideia de participação terá, em nosso parecer, que se 

relacionar com a ideia de imortalidade da alma, tema que retomaremos mais à frente.  

A Filosofia mostrou ao prisioneiro que a Beatitude está no Sumo bem e que este 

estava em Deus para depois afirmar que Deus é o Bem perfeito e supremo e a Beatitude 

e concluir que nada pode ser feliz se não participar de Deus. O passo seguinte é o de 

identificar o Bem e o Uno, com o qual a Filosofia terminará a sua tarefa de consolo 

porque com esta identificação mostrará também que o Uno é desejado por todos e 

constitui a causa final do homem e de todas as coisas criadas. Como Marenbon assevera 

«It might seem that she has already demonstrated it. The good (…) has been shown to 

be that for the sake of which all things are desired. But this conclusion does not go so 

far as to show that the good is the final cause of everything»273.  

O ponto de partida da Filosofia é o desejo que todos sentem pelo Bem. Todas as 

coisas que o homem deseja são desejadas pelo Bem. Mesmo quando procura o poder ou 

qualquer outro bem particular, fá-lo porque o considera como um bem (mesmo que esse 

bem seja apenas aparente e não real). O bem é a principal causa de todos os desejos do 

                                                                                                                                               
bene. La loro bontà deriva, dunque, dal fatto che il loro essere defluxit dalla volontà del bene. Il primo 
bene, infatti, poiché esiste, è buono proprio nel suo esistere; in lui esistenza e bontà coincidono, perché 
è simplex; il secondo bene, invece, è tale perché fluxit da quello la cui esistenza è bona: qui si distingue, 
dunque, tra primo e secondo bene. Questa, pertanto, è la soluzione del problema, secondo Boezio. Le 
cose, per il fatto che esistono, suno buone, ma non sono simili al primo bene, in quanto il loro essere è 
buono, sì, ma non in qualunque modo esse siano, bensì in quanto il loro essere non poteva esistere nisi 
a primo esse defluxit, id est bono (...) e così il loro essero è buono ma non è simile a quello da cui 
deriva, che è buono in qualunque senso per il sono fatto di esistere: infatti non è altro che buono. Invece 
l’essere delle cose create, se non derivasse dall’essere che è buono, forse potrebbe essere buono, ma 
non buono nel suo essere. Potrebbe forse partecipare al bene (che è il problema che si è visto nella 
consolatio), ma non avrebbe buono in suo essere, perché esso non sarebbe derivato dal bene» (C. 
Moreschini, Varia Boethiana, p. 38).     

272 III, pr. 10, p. 280. Cfr. também IV, pr. 3, p. 332 (cit. infra n. 317) onde a Filosofia recorda este 
corolário. A expressão usada pela Mestre nas duas passagens assinaladas é «deos fieri» mas, na prosa 
12 do livro III (p. 304), o prisioneiro, ao resumir o percurso feito pela Filosofia, usa a expressão 
«pariter deus esset» (cit. infra n. 317). Apesar da diferença entre o que diz a Filosofia e o que o pupilo 
afirma (porque uma coisa é afirmar fazer-se deus, outra ser semelhante a Deus) parece-nos que isto 
constitui uma falha linguística do prisioneiro e não uma falha de entendimento do que é asseverado pela 
sua Mestre, que não contesta a expressão usada por aquele. Não se trata também de uma mudança no 
pensamento da Mestre, já que na prosa IV, como se assinalou, volta a utilização a expressão «deos 
fieri». Sobre a utilização dos termos porisma ou corolário em De consolatione e no neoplatonismo, cfr. 
H. Chadwick, Boezio, p. 270. Sobre a tradição neoplatónica grega e latina do conceito deus fieri, cfr. C. 
Moreschini, Varia Boethiana, pp. 22-3. Este autor debruça-se também sobre a «participação em Deus» 
em Boécio e Agostinho nas pp. 33-40, onde afirma «… la participatione al bene [Deus], secondo questo 
filosofo [Boezio], implica la presenza del bene in tutte le cose in quanto esistono. In quanto sono 
sostanzialmente buone, le cose tendono al bene (…) e ne participan» (p. 40). Os parêntesis rectos são 
nossos. 

273 J. Marenbon, Boethius, p. 112. 
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homem. O que o homem busca naquelas coisas imperfeitas é o Bem em si (não a coisa 

pela coisa) e, por isso, a Beatitude (que se identifica com o Bem) é o motor de todo o 

desejo humano274.     

Ora, quando o homem esquece que a suficiência, fama, poder, etc. são uma e a 

mesma substância (e, logo, um todo), encara os bens como distintos uns dos outros, 

centra a sua busca no imperfeito (i.e., num ou outro bem) e sente a falta dos demais. 

Este esquecimento faz com que o homem ignore que esta separação do que é uno o leva 

a procurar o que não é nem perfeito nem bom. O verdadeiro bem é total e absoluto 

(«plenum absolutumque») e, por isso, não se dá na agregação e soma dos bens275. Os 

bens que o homem erradamente separa e isoladamente persegue não são 

verdadeiramente o Bem, a não ser que alcancem a unidade. Os bens só se tornam 

verdadeiramente bens quando adquirem unidade e, por isso, a busca do Bem é também a 

busca do uno: o homem só procura o Bem em si quando passa a considerar aqueles bens 

como uma e a mesma substância, como um todo uno276. 

Podemos, então, concluir que o Bem e o Uno se identificam porque aquilo que 

tem o mesmo efeito tem a mesma substância e Bem e Uno têm o mesmo efeito: o de 

tornar as coisas boas. 

 
Oportet igitur idem esse unum atque bonum simili ratione concedas; eadem namque substantia est 

eorum quorum naturaliter non est diversus effectus277. 

 

Com este raciocínio a Filosofia mostra que Bem, Beatitude, Deus e Uno são uma 

e a mesma essência. O passo seguinte é o de mostrar que este Uno constitui a causa final 

dos seres, aquilo que todos os seres desejam. Para tal usa uma série de «evidências 

empíricas»278, que provam a necessidade de unidade nos seres para assegurarem a 

subsistência. 

Tudo o que existe, permanece e subsiste enquanto é uno e perece e é destruído 

quando deixa de ser uno. Isto acontece com todos os seres vivos: quando o corpo e a 

alma se unem e permanecem unidos falamos de um ser vivo; quando essa unidade se 

rompe, o ser vivo morre e desaparece. O próprio corpo dos seres, enquanto permanece 

                                                 
274 Cfr. III, pr. 10, p. 284. 
275 A busca de partes de um todo, que como todo não tem partes, acaba por ser a busca do nada. Cfr. supra 

pp. 68. 
276 Cfr. III, pr. 11, p. 286-8. 
277 Idem, p. 288. 
278 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 113. 
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na sua forma orgânica conseguida pela união dos membros, apresenta uma figura que 

desaparece se as partes do corpo se desagregarem e separarem. 

 
Eoque modo percurrenti cetera procul dubio patebit subsistere unumquodque, dum unum est, cum 

vero unum esse desinit, interire279.   

 

Todas as coisas desejam naturalmente subsistir e evitar a corrupção e morte e a 

própria natureza se encarrega de criar as condições necessárias. 

 
Sed dat cuique natura, quod convenit, et ne, dum manere possunt, intereant elaborat280. 

 

Este desejo é visível quer nos seres animados (nas plantas, animais e no homem – 

apesar de o caso do homem, enquanto ser racional, apresentar uma particularidade) quer 

nos seres inanimados. Todos os animais, como o próprio prisioneiro assevera, «tueri 

tueri  salutem laborat, mortem vero perniciemque devitat»281. Nas plantas e árvores, o 

desejo de viver é observável no facto de nascerem e crescerem em lugares propícios à 

sua natureza – nos campos, montes, terras pantanosas, rochas ou nas areias –, onde não 

secam nem morrem imediatamente. Toda a estrutura das plantas, como as raízes, o 

caule, as sementes que lhe permitem a procriação, multiplicação e perpetuação da 

espécie, mostra a generosidade da natureza, dando-lhes o que necessitam para assegurar 

a sobrevivência. Também os seres inanimados desejam o que lhes é próprio: o fogo 

ascende pela sua leveza e resiste a qualquer tentativa de separação, a terra é puxada para 

baixo pelo seu peso, as pedras são compactas e coesas para não quebrarem com 

facilidade, a água e o ar cedem facilmente perante as forças que os tentem dividir para 

se puderem voltar a unir. 

 
Porro autem quod cuique consentaneum est, id unumquodque conservat, sicuti ea quae sunt 

inimica corrumpunt282.              

                                                 
279 III, pr. 11, p. 290. 
280 III, pr. 11, p. 290. 
281 Idem. A Filosofia dedica mais tempo à explicação do desejo de permanência ou sobrevivência nas 

plantas e dos seres inanimados por constituírem os casos em que o prisioneiro tem maior dificuldade 
em identificar este desejo. Aos animais a Filosofia não dedica uma atenção especial porque os 
movimentos instintivos descritos no caso das plantas são, afinal, aplicáveis a estes seres: a necessidade 
de alimento, que lhe assegura a sobrevivência individual e a procriação, que assegura a sobrevivência e 
perpetuação da espécie, a única forma que os seres têm de escapar à imortalidade. De entre todos os 
seres, o caso o homem é particular porque se tratar de um animal com razão, i.e., um ser que, para além 
dos instintos animais, é dotado de vontade. 

282 III, pr. 11, p. 292. 
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Todos estes comportamentos são o resultado de movimentos instintivos, 

semelhantes aos que acontecem nos animais e nos homens quando ingerem alimentos 

ou respiram durante o sono, sem qualquer consciência do que se está a fazer. O desejo 

de permanência/ subsistência é o resultado de movimentos instintivos. Instintivamente 

todo o ser deseja viver e este movimento, que procura assegurar a sobrevivência do ser e 

da espécie, é inconsciente e involuntário: não procede dos actos da vontade da alma mas 

de princípios naturais.   

 
Neque nunc nos de voluntariis animae cognoscentis motibus, sed de naturali intentione tractamus, 

sicuti est quod acceptas escas sine cogitatione transigimus, quod in somno spiritum ducimus 

nescientes; nam ne in animalibus quidem manendi amor ex animae voluntatibus, verum ex 

naturae principiis venit283. 

 

Contudo, no homem, alma inteligente dotada de vontade, pode verificar-se o 

contrário: a vontade pode exercer uma força contrária à natureza. Embora a natureza 

deseje a vida e tema a morte, a vontade, compelida por razões externas (e apenas e só 

quando coagida por razões externas, porque por si, sem quaisquer forças externas 

coactoras, todo o homem evita a corrupção e morte) pode abraçar a morte284. 

 
Nam saepe mortem cogentibus causis quam natura reformidat, voluntas amplectitur, contraque  

illud, quo solo mortalium rerum durat diuturnitas gignendi opus, quod natura semper appetit, 

 interdum coercet voluntas. Adeo haec sui caritas non ex animali motione sed ex naturali 

intentione procedit 285. 

 

Este movimento da alma não é o natural. Deus deu a todas as suas criaturas um 

grande motivo para viver: o instinto que as faz desejar existir enquanto lhes seja 

                                                 
283 Idem. 
284 III, pr. 11, p. 292 e p. 290. A passagem da p. 290, onde o prisioneiro rejeita a ideia de os seres dotados 

de liberdade de acção (i.e., os homens) procurarem por si a morte, parece-nos uma crítica ou pelo 
menos um afastamento em relação à posição defendida pelos estóicos. A valorização estóica da 
racionalidade conduziu a uma aceitação do sacrifício, em casos extremos, da própria vida (i.e., a 
aceitação do suicídio) em defesa dessa racionalidade. Em Séneca, o suicídio é mesmo encarado como o 
maior acto de liberdade (Cfr. J.M. Rist, Stoic Philosophy, que dedica um capítulo da obra a esta 
temática, pp. 233-55; B. Inwood, «Stoicism», p. 241-2; M.L. Colish, The Stoic tradition…, vol 1: 
Stoicism in the Classical..., p. 49-51). Boécio nestas passagens parece-nos querer salientar que, por si, o 
homem livre não escolhe a morte. Esta nunca resulta, como nos estóicos, de uma escolha livre do 
homem racional; trata-se antes de uma acção determinada por forças externas.      

285 Idem, p. 292-4. 
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possível. Por isso, «quare nihil est, quod ullo modo queas dubitare cuncta, quae sunt, 

appetere naturaliter constantiam permanendi, devitare perniciem»286. 

Este desejo de persistir é o desejo da Unidade porque tudo aquilo que perde a 

unidade é destruído e deixa de existir, ao passo que o que mantém a unidade persiste. 

Todas as coisas desejam a Unidade e se a Unidade é o Bem (como o argumento anterior 

mostrou), então, todas as coisas aspiram ao Bem, pelo que se segue que «ipsum bonum 

esse, quod desideretur ab omnibus»287.  

A Mestre responde finalmente à questão esquecida pelo prisioneiro: há algo em 

direcção ao qual todos os seres se dirigem e esse fim é o Sumo Bem. 

 
 Quis esset, inquit, rerum omnium finis. Is est enim profecto, quod desideratur ab omnibus, quod 

quia bonum esse collegimus, oportet rerum omnium finem bonum esse fateamur288. 

 

 

E esta resposta permitirá também encontrar a solução a outra verdade esquecida: 

como governa Deus o mundo289? 

Nesta fase o pupilo, depois de todo o processo argumentativo a que foi sujeito, é 

já capaz de se aproximar de uma resposta a esta questão. Assevera que o mundo, 

formado por partes tão diferentes e opostas, nunca teria adquirido uma forma una se não 

existisse um Ser Uno que unisse partes tão díspares (Deus é a causa da união de 

naturezas tão diversas que, não fosse a Sua acção, se desagregariam). Reconhece 

também que é Deus, motor imóvel, quem assegura a ordem estável do mundo e torna 

explicáveis os «dispositos motus locis, temporibus, efficientia, spatiis, qualitatibus»290. 

Todavia, e apesar deste esforço do prisioneiro, a realidade é que os seus 

argumentos não constituem a resposta desejada. Para apresentar a solução, a Mestre 

recorre a um dos pontos da argumentação desenvolvida: a auto-suficiência.  

A auto-suficiência foi considerada uma das qualidades da Beatitude. Deus sendo 

a Beatitude, é também auto-suficiente e, enquanto tal, não necessita de qualquer ajuda 

externa (caso contrário não seria totalmente suficiente). Isto significa que Deus dispõe 
                                                 
286 Ibidem, p. 294. 
287 Ibidem. 
288 Ibidem, p. 296. 
289 Cfr. I, pr. 6, pp. 168-70. A Filosofia recorda que, mesmo no estado letárgico em que se encontrava, o 

pupilo afirmou ser indubitável que Deus governa o mundo, embora desconhecesse como Deus governa 
o Mundo (III, pr. 12, p. 298). 

290 Cfr. III, pr. 12, p. 298. Note-se que o prisioneiro é já capaz de reconhecer que o mundo dos homens 
não é governado pelo acaso da Fortuna mas por aquele princípio ordenador dos céus que tanto pedia 
que governasse também a terra.   
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todas as coisas por si mesmo. Se Deus é Sumo Bem, como se demonstrou, Deus é o 

timoneiro que por si governa todas as coisas com o leme do Bem. 

 
Per bonum igitur cuncta disponit, si quidem per se regit omnia, quem bonum esse consensimus, 

et hic est veluti quidam clavus atque gubernaculum quo mundana machina stabilis atque 

incorrupta servatur291. 

 

E todas as coisas se inclinam naturalmente para o Bem, deixam-se governar 

livremente por Deus e vivem em harmonia com o seu timoneiro, a poderosíssima 

Beatitude292. Nenhum ser consegue viver em desacordo com o timoneiro porque isto iria 

contra (e destrói) a sua própria natureza e significaria assumir uma posição sem sentido 

em que o ser negaria a si próprio a possibilidade de se realizar plenamente na Beatitude. 

 
Est igitur summum (…) bonum, quod regit cuncta fortiter suaviterque disponit293. 

 

O prisioneiro é agora capaz de perceber o percurso argumentativo desenvolvido 

pela sua Mestre – numa viagem onde, como ele próprio realça, apenas se recorreu à 

razão – e, por si, resumi-lo: 
 

(…) ante beatitudine incipiens eam summum bonum esse dicebas quam in summo deo sitam 

loquebare. Ipsum quoque deum summum esse bonum plenamque beatitudinem disserebas; ex 

quo neminem beatum fore, nisi qui pariter deus esset, quasi munusculum dabas. Rursus ipsam 

boni formam dei ac beatitudinis loquebaris esse substantiam ipsumque unum id ipsum esse 

bonum docebas, quod ab omni rerum natura peteretur. Deum quoque bonitatis gubernaculis 

universitatem regere disputabas volentiaque cuncta parere nec ullam mali esse naturam. Atque 

haec nullis extrinsecus sumptis, sed ex altero altero fidem trahente insitis domesticisque 

probationibus explicabas294. 

 

 

O percurso até aqui realizado pela Filosofia, na demanda por uma resposta ao 

desespero do pupilo, permitiu a clarificação do significado e âmbito de aplicação dos 

conceitos felicidade e beatitude. 

                                                 
291 III, pr. 12, p. 300. 
292 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 114:«Since everything naturally desires the good (…), God’s rule is not 

in the least oppressive: everything wants it, there is nothing that either wishes o resist it or could resist 
it, supposing it wished to do so».   

293 III, pr. 12, p. 302. 
294 III, pr. 12, p. 304. A temática do mal será tratada no capítulo 3. 
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A Felicidade é o conceito reservado às coisas mortais. Está sujeita à 

mutabilidade, é transitória e imperfeita. Não dá a auto-suficiência ou completude que o 

homem deseja, não o sacia nem realiza. Apela ao lado mais sensível do homem, fazendo 

com que muitas vezes se esqueça de que é um ser racional e deve viver segundo a sua 

natureza, feita à imagem do Criador. Contudo, esta felicidade que o homem goza nos 

bens da fortuna não é desdenhada: o homem necessita deles, não enquanto meios ou fim 

em si mas como meros úteis, que asseguram, no fundo, a qualidade de vida do homem 

que, se tiver estas necessidades saciadas, pode dedicar-se a algo mais elevado. São 

também uma tentativa (errada, é certo) de alcançar o Bem, uma resposta a uma 

disposição inata e inscrita na alma do homem. 

A Beatitude está, por sua vez, num plano transcendente. É o verdadeiro Bem e, 

por isso, imutável, permanente, auto-suficiente e perfeito. Exige o exercício máximo da 

capacidade racional – daí que o homem virtuoso, aquele que usa plenamente e sem 

contágio a sua razão, se possa aproximar mais da compreensão deste Sumo Bem e dele 

participar – e o auxílio divino – devido à própria transcendência da substância divina – 

para sermos capazes de identificar o Bem com a Beatitude, Deus e o Uno e de 

compreender que Deus – que governa o mundo, dando-lhe a ordem que subjaz ao 

movimento e à mudança – é a causa primeira e a causa final de todas as coisas criadas. 

Se Deus, que é a Beatitude e o Bem que o homem mais deseja, está num plano 

transcendente, a relação do homem com Deus e a Beatitude é uma relação de 

participação: aquele que é feliz participa da Beatitude, participa da divindade. A 

participação surge como a única forma de relacionamento do homem com Deus. 

O problema que se coloca é que a participação é sempre uma imperfeição, uma 

presença imperfeita, uma imagem da perfeição. Por isso, mesmo quando participa na 

Beatitude, o estado vivido e sentido pelo homem é sempre um estado imperfeito. 

Comparativamente, o estado de participação na Beatitude, mesmo constituindo uma 

imperfeição, é mais elevado e hierarquicamente superior àquele estado de imperfeição 

vivido no apego às coisas terrestres; mas é, apesar de tudo, uma imperfeição, colocando-

se a questão de como poderá, então, o homem atingir a felicidade máxima.  

Parece-nos que, neste contexto, assume uma crucial importância a definição de 

Homem que a Filosofia pede ao pupilo no início da obra. O pupilo doente foi apenas 

capaz de reconhecer o homem como um animal mortal e racional, definição que a 
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Mestre considera insuficiente295. É curioso notar que, mesmo tendo sido diagnosticada 

como uma das razões da letargia do paciente, não há, ao longo da obra, a preocupação 

(por parte da Filosofia) em contestar directamente esta falha do prisioneiro ou em 

corrigir a sua resposta. Apesar de tudo são frequentes as referências ao homem enquanto 

ser racional, constituído por um corpo mortal e uma alma imortal, dotada de razão. O 

homem não é, como o pupilo declara, apenas um ser mortal: a alma essencialmente 

racional, imagem do Criador em si, é imortal296.  

A imortalidade da alma do homem surge como a única resposta à possibilidade 

de fruição de uma felicidade perfeita. Anulada esta possibilidade nada mais resta a não 

ser a posse imperfeita de um estado que se deseja mas não se alcança. Nesta vida o 

homem poderá participar daquela felicidade máxima, mas apenas a poderá gozar 

plenamente após a morte. A morte do corpo significa a purificação da alma, que livre 

das correntes que a prenderam ao mundo material é capaz de ascender até Deus e em 

Deus usufruir do estado de perfeição que perseguiu durante toda a vida terrena e do qual 

apenas teve uma imagem.  

Assim, a questão que a Filosofia parece ignorar ao longo da obra acaba por ter 

uma enorme importância na compreensão do próprio conceito de Beatitude. É a 

imortalidade da alma que garante a possibilidade de o homem conhecer e permanecer 

num estado de felicidade máxima. 

                                                 
295 Cfr. I, pr. 6, p. 168. 
296 As referências à imortalidade da alma estão presentes de uma forma mais directa, por exemplo, em II, 

pr. 4, p. 196; II, pr. 7, p. 220; III, m. 9, p. 271, IV, pr. 4, p.340.   
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III 
O MAL. PROVIDÊNCIA E DESTINO 

 

1. O MAL: IMPOTÊNCIA E CASTIGO DOS PERVERSOS 

 

A questão do mal atravessa toda a obra. Está presente no discurso queixoso do 

prisioneiro – ele próprio alvo da maldade de alguns homens, onde revela uma enorme 

revolta em relação àqueles que praticam as maldades e (aparentemente) permanecem 

impunes, infligindo nas suas vítimas um grande sofrimento – constituindo um dos 

motivos que dá origem à discussão sobre a felicidade imperfeita e a Beatitude. Contudo, 

só no final do livro III e no livro IV merece um tratamento centralizado. Esta opção é, 

em nosso parecer, metodológica: primeiro é necessário compreender que a Beatitude é o 

Sumo Bem, Deus, o Uno (e que esta essência é a causa final de todas as criaturas) e 

entender a forma como Deus governa o mundo porque estas verdades constituirão a 

base ou fundamento de todos os argumentos que rejeitam a impunidade e a 

compensação dos malvados. Por outro lado, é também uma obrigação da Filosofia 

porque a consolação (se nos colocarmos no ponto de vista do prisioneiro que sofreu a 

acção de homens perversos) só estará verdadeiramente concluída quando o prisioneiro 

entender que o triunfo do malvado é apenas aparente, fazendo «desaparecer toda a 

inquietação» e permitindo o «regresso da alma à sua pátria»297. 

Àqueles argumentos desenvolvidos ao longo do terceiro livro, a Filosofia 

acrescenta ainda um outro, também ele importante para a compreensão da sua 

concepção sobre os perversos: o mal não existe.  

Esta concepção – contrária àquela defendida pelos estóicos e, segundo 

Chadwick, mais próxima da teoria de Santo Agostinho do que da perspectiva 

neoplatónica – nega a existência do mal298, partindo da noção de auto-suficiência de 

Deus. Deus é perfeitamente auto-suficiente e governa todas as coisas por si. Não há, por 

                                                 
297 Cfr. IV, pr. 1, pp. 314. 
298 Cfr. H. Chadwick, Boezio, p. 301: «La dottrina del non-essere del male è esposta in termini piú vicini 

ad Agostino (per esempio Confessioni VII 12, 18) che a Plotino o a Proclo, per quali il male non ha 
nienti di assoluto, ed ha tuttavia una qualche esistenza relativa». Em relação aos estóicos, que defendem 
a existência do mal, enquanto antítese do bem, cfr. M.L. Colish, The Stoic Tradition…, v. 1: Stoicism in 
Classical…, p. 34-5: «The Stoics do not resort to the idea that evil is non-being as a corollary of their 
identification of God and the universe with the good. They admit the existence of evil, but seek to 
rationalize it. Starting from the premise that the world order is intrinsically good, they argue that the 
good and the evil are antithetical. But a thesis presupposes its antithesis. Therefore, evil exists».  
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isso, qualquer dúvida quanto à omnipotência divina, «Qui vero est (…) omnium potens, 

nihil est, quod ille non possit»299. Nada há que Deus não possa fazer e como Deus não 

pode fazer o mal, então, o mal não existe (não tem uma natureza real). Devemos 

ressalvar que este raciocínio não pode ser entendido como uma limitação do poder de 

Deus, i.e., não deve ser encarado como encerrando a contradição de afirmar 

simultaneamente o poder omnipotente do ser supremo e a incapacidade de fazer o mal. 

O que a Filosofia defende é que todas as coisas que existem são uma criação de Deus e 

se Deus não criou o mal, então o mal não pode existir. 

Esta introdução ao problema do mal criará no prisioneiro uma sensação de 

confusão e insatisfação, que, ansiando por ver as suas dúvidas esclarecidas, as expõe no 

início do livro IV: 

 
Sed ea ipsa est vel maxima nostri causa maeroris, quod, cum rerum bonus rector exsistat, vel 

esse omnino mala possint vel impunita praetereant; quod solum quanta dignum sit admiratione 

profecto consideras. At huic aliud maius adiungitur. Nam imperante florenteque nequitia virtus 

non solum praemiis caret, verum etiam sceleratorum pedibus subiecta calcatur et in locum 

facinorum supplicia luit. Quae fieri in regno scientis omnia, potentis omnia sed bona 

tantummodo volentis dei nemo satis potest nec admirari nec conqueri300.   

 

A Mestre propõe-se, então, mostrar que os homens bons são sempre fortes e que 

os homens malvados carecem sempre de força e valor. Como mal e bem são conceitos 

antagónicos, a demonstração da força de um mostrará a debilidade do outro e vice-

versa. Será em torno deste objectivo que a Filosofia desenrolará toda a sua 

argumentação – uma argumentação cuja fonte é o Górgias de Platão ou os comentários 

neoplatónicos à obra301. 

O tema central do diálogo Górgias é a retórica. Nele são discutidos os objectivos 

dos oradores, a essência e natureza da retórica e a sua aplicação na vida política, 

surgindo, subjacentes a estes assuntos, questões ligadas à justiça, à ética e ao valor e 

                                                 
299 Cfr. III, pr. 12, p. 304.  
300 IV, pr. 1, pp. 312-4. 
301 J. Marenbon, Boethius, p. 201, n. 25 escreve: «Courcelle (...) argues that the main source here is a 

Neoplatonic commentary on the Gorgias, perhaps the lost commentary of Ammonius, although he does 
not rule out some direct reading of Plato (…). Although it is probable that Boethius knew one or more 
Neoplatonic commentaries on the Gorgias, and his approach to this dialogue, as to Plato’s work in 
general, was shaped by the Neoplatonic tradition, Courcelle has no good grounds for doubting or 
minimizing Boethius’s direct reading of Plato during his long life of learned leisure (cf. the apposite 
criticism in Dronke …). Indeed, the only surviving Neoplatonic commentary on the Gorgias, that by 
Olympiodorus, does not parallel the particular ways which the dialogue is used and altered in the 
Consolation».  
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papel da filosofia na educação dos jovens e no rumo político da cidade. Ao longo do 

diálogo, Sócrates refuta a retórica, mostrando que – contrariamente aos seus 

interlocutores que defendem o poder e utilidade da retórica numa vida pública em que o 

objectivo máximo do cidadão é a influência e o poder sobre os outros – ela é 

incompatível com a justiça e a verdade.  

A retórica não é, na perspectiva de Platão, uma sabedoria nem uma arte. Ela é 

uma parte daquilo a que chama adulação, um «género de ocupação que nada tem de 

científico e que exige um espírito intuitivo e empreendedor, por natureza apto para o 

convívio com as pessoas»302; é uma arte do simulacro da política303. Visa apenas o 

prazer, o agradável, sem se preocupar com o bem e o melhor; é uma «actividade 

empírica, porque não tem na sua base um princípio racional que permita justificar as 

várias formas do seu procedimento no que respeita à sua natureza e às suas causas» e, 

por isso não merece o nome de arte porque não se funda na razão304. A retórica não tem 

na sua base um princípio racional, o que significa que não tem o estatuto de um 

verdadeiro saber, não tem como finalidade o Bem e, como «arte de persuasão desligada 

do conhecimento da verdadeira natureza do bem e do mal fica desprovida de qualquer 

valor como meio para a realização de um fim»305, é incapaz de tornar melhores os 

cidadãos.  

Os retóricos são aduladores e tal como os tiranos não possuem poder porque não 

têm (e por isso não transmitem) o conhecimento da verdade, um conhecimento obtido 

através do exercício da razão. Norteiam-se pela opinião, pela aparência e deixam-se 

guiar pelas suas paixões e desejos pessoais e, por isso, têm apenas o falso poder de fazer 

o que apetece. O verdadeiro poder é o de agir segundo o bem – daí a necessidade da 

filosofia na educação dos jovens e a importância da participação dos filósofos na vida 

pública – e no caso do orador ou do tirano «fazer o que nos agrada sem o apoio da razão 

é um mal»306. Fazer o bem implica seguir o que a razão dita porque só assim se pode ser 

justo e feliz: «o homem e a mulher são felizes quando são bons e virtuosos; infelizes 

quando são injustos e maus»307. Platão retira esta conclusão de uma longa exposição em 

que torna claro que apenas aquele que se orienta por acções boas e justas é feliz 
                                                 
302 Platão, Górgias. O Banquete. Fedro (Biblioteca Integral Verbo. Série «Clássicos gregos e latinos»), 

Trad. M.O. Pulquérito, M.T.S. de Azevedo, J.R. Ferreira, Editorial Verbo, Lisboa, 1973, 463 a, p. 61. 
303 Idem, 463 d, p. 62. 
304 Ibidem, 465 a, p. 64. 
305 M. Fernandes e N. Barros, «Análise temática» in Platão, Górgias, Introd. e análise temática de M. 

Fernandes e N. Barros, Trad. de M. Leão, Lisboa Editora, Lisboa, 2002, p. 33. 
306 Platão, Górgias, 467 a, p. 68. 
307 Idem, 470 e, p. 79. 
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enquanto o tirano que pratica o mal e vive na injustiça é infeliz. Tudo isto permite a 

Platão provar que «o maior dos males é cometer uma injustiça»308, sendo preferível 

sofrer o mal a cometê-lo309 e que «o culpado e o injusto serão sempre infelizes e, mais 

infelizes serão se não prestarem contas à justiça e não forem castigados; serão menos 

infelizes se saldarem estas contas e receberem o justo castigo da parte dos deuses e dos 

homens»310 porque «o mais feliz é, portanto, aquele que não tem na sua alma maldade, 

visto que, segundo parece, é este o maior dos males (…) a seguir, vem aquele que é 

libertado do seu mal (…) e este é o que é aconselhado, censurado, castigado» enquanto 

que «aquele que conserva a injustiça, por não ser dela libertado» é o mais 

desgraçado.311. 

Estes mesmos argumentos são usados pela Filosofia que os desenvolve e adapta 

ao seu objectivo: mostrar que, porque a causa final de todas as criaturas é o bem, os 

perversos são impotentes e nunca ficam impunes. 

Nestes raciocínios, e como Marenbon nota, há uma mudança na abordagem: já 

não se discutem os bens particulares ou o Bem em si mas as pessoas moralmente boas 

que, por serem moralmente boas, são felizes312. Esta mudança trará também uma nova 

aplicação do conceito de Beatitude. o final do livro III é marcadamente metafísico: a 

discussão do bem já não é feito em termos particulares e dentro de uma mundividência 

prático-moral mas remete para um plano transcendente à realidade física do mundo 

humano, onde a Beatitude assume o mesmo estatuto que o Bem e é identificado com um 

                                                 
308 Ibidem, 469 b, p. 75. 
309 Cfr. Ibidem, 469 c, p. 75; 473 a, p. 83. A discussão dialéctica desenvolve-se entre 475 c e 475 e, pp. 

89-91. 
310 Platão, Górgias, 472 e, p. 83.Cfr. também 473 b, p. 84. O processo dialéctico é desenvolvido entre 476 

a e 478 e, pp. 92-103. 
311 Idem, 478 e, p. 102-3. 
312 J. Marenbon, Boethius, p. 115. Na perspectiva deste autor, a identificação entre ser moralmente bom e 

ser feliz não é legítima já que nada há na argumentação anteriormente desenvolvida pela Filosofia que 
permita uma tal identificação. Considera que, como a Filosofia é muito pouco clara quanto à ligação 
entre o indivíduo humano e o Bem, talvez esta nova linha de raciocínio (em que sugere que as pessoas 
são boas e consequentemente felizes porque actuam de um modo moralmente bom) seja uma tentativa 
de colmatar essa falha, embora o Bem tenha sido descrito de uma forma que exclui o comportamento 
moralmente bom como uma condição suficiente para o Bondade e como uma condição necessária, já 
que a Filosofia nunca sustenta que Deus não seria bom se não actuasse bem moralmente. Parece-nos 
que, apesar de nunca encontrarmos no discurso da Filosofia uma relação directa entre as boas acções e 
o Bem, as muitas referências no livro II à necessidade do homem valorizar e procurar a virtude que o 
torna bom (porque o homem virtuoso age sempre segundo a razão) não podem ser esquecidas e podem 
ser entendidas como uma via para alcançar o Sumo Bem. O homem sábio é aquele que, por viver pela 
razão, sabe que a verdade sobre o fim último está no seu interior e procura em si essa verdade. Este 
homem será também aquele que poderá participar do Bem e, por isso, tentará moldar as suas acções ao 
Bem e chegar ao grau máximo de felicidade que lhe é possível nesta vida. Será, isso sim, discutível a 
possibilidade do homem obter a máxima felicidade ou Beatitude, o Sumo Bem, nesta vida já que Deus 
está num plano transcendente ao do homem.  
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entidade ontologicamente superior, perfeita e una. Como se viu acima, a única relação 

possível com esta entidade, Deus, é uma relação de participação que nos obriga a 

afirmar que o homem bom e feliz é que participa no Bem e Felicidade Suprema. 

No início do livro IV, por sua vez, o plano ético volta, em nosso parecer, a 

assumir maior importância. Se é certo que toda a discussão tem como base as verdades 

que foram até aqui alcançadas, também o é que os raciocínios analisam e aplicam-se à 

acção humana e às consequências dessa acção. O âmago da discussão do mal está no 

confronto entre os homens virtuosos e os que, guiados pelas paixões, se abandonam ao 

mal. Neste contexto, o homem virtuoso surge como aquele que – agindo segundo a 

razão e, por isso, agindo bem e justamente – participa de uma forma mais excelente do 

Bem em si e, por isso, na Beatitude e de Deus. Só assim podemos entender expressões 

como «certum est adeptione boni bonos fieri (…) adipiscuntur igitur boni quod 

appetunt»313. A obtenção plena do Bem será uma tarefa mais fácil e próxima do homem 

virtuoso do que do perverso. O Bem, a Beatitude e Deus continuam num plano 

transcendente, mas na vida mundana é possível distinguir entre aqueles que trabalham 

para O alcançar e aqueles que se afastam dessa meta. 

 

O primeiro argumento da solução ao problema colocado pelo pupilo une uma 

análise dos dois constituintes dos actos humanos ao fim da vontade humana314, e tem 

como objectivo mostrar a impotência dos homens maus. 

Os actos humanos são constituídos por dois elementos indissociáveis e 

indispensáveis à realização desses mesmos actos, sem os quais nada é realizado. Esses 

elementos são a vontade (voluntas) e o poder (potestas): sem a vontade, o homem nada 

deseja e é incapaz de fazer o que quer que seja; sem o poder, mesmo que deseje algo, o 

homem nada consegue. Como anteriormente ficou provado, a vontade humana dirige-se 

sempre para a Beatitude, o Bem em si. Todos os homens, bons ou maus, através das 

suas diferentes apetências, buscam o Bem. É a obtenção do Bem que torna os homens 

bons e se são bons é porque alcançaram o que Bem. Os perversos, que também 

procuram o Bem, se são perversos, é porque não o alcançaram. Isto mostra que os 

primeiros são mais poderosos que os segundos porque conseguem o que desejam, 

enquanto os perversos se revelam mais fracos.  

                                                 
313 IV, pr. 2, p. 320. 
314 Cfr. IV, pr. 2, pp. 318-28. 
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O homem bom é, assim, e contrariamente ao que o prisioneiro pensava, mais 

forte do que o malvado, pois tal como um atleta é o primeiro a atingir a meta e fá-lo 

usando as funções que lhe são próprias. Esta força do homem bom reside, também, no 

facto de este viver em acordo com a sua natureza: procurar o Bem supremo através do 

exercício das virtudes. O perverso, por sua vez, deixa-se guiar pelo que não deve: as 

paixões315, fracassando na única tarefa a que se entregam ia e noite: a consecução do 

Bem, algo em que se destaca o poder e capacidade dos homens bons. O abandono da 

virtude e a entrega ao vício é também um sinal de debilidade destes homens. Estes 

homens ou perdem o controlo e deixam-se arrastar pelo vício, apesar de saberem que 

não é esse o fim que devem procurar ou esquecem totalmente o Bem e deixam de existir 

enquanto seres humanos porque tudo o que se afasta e abandona a sua natureza deixa 

existir. 

 
Quod quidem cuipiam mirum forte videatur, ut malos, qui plures hominum sunt, eosdem non 

esse dicamus; sed ita sese res habet. Nam qui mali sunt, eos malos esse non abnuo; sed eosdem 

esse pure atque simpliciter nego. Nam uti cadaver hominem mortuum dixeris, simpliciter vero 

hominem appellare non possis, ita vitiosos malos quidem esse concesserim, sed esse absolute 

nequeam confiteri. Est enim, quod ordinem retinet servatque naturam; quod vero ab hac deficit, 

esse etiam, quod in sua natura situm est, derelinquit316. 
  

Todo aquele que se afasta do Bem deixa de existir e, portanto, os malvados – 

apesar de lhes restar um aspecto físico semelhante ao dos restantes homens – deixam de 

ser o que eram. Ao se entregarem ao mal não só perdem a sua natureza como se tornam 

seres inferiores: da mesma forma que o Bem eleva o homem acima do nível da espécie 

humana, o mal coloca-o abaixo do ponto de merecer o nome de homem, transforma-o 

numa besta: 

 
Evenit igitur, ut, quem transformatum vitiis videas, hominem aestimare non possis. Avaritia fervet 

alienarum opum violentus ereptor? Lupis similem dixeris. Ferox atque inquies linguam litigiis 

exercet? Cani comparabis. Insidiator occultus subripuisse fraudibus gaudet? Vulpeculis 

                                                 
315 IV, pr. 2, p. 320-2: «Rursus, inquit, si duo sint, quibus idem secundum naturam propositum sit, 

eorumque unus naturali officio id ipsum agat atque perficiat, alter vero naturale illud officium minime 
administrare queat, alio vero modo, quam naturae convenit, non quidem impleat propositum suum, sed 
imitetur implentem, quemnam horum valentiorem esse decernis? (…) Si quis igitur pedibus incedere 
valens ambulet aliusque, cui hoc naturale pedum desit officium, manibus nitens ambulare conetur, quis 
horum iure valentior existimari potest? (…) Contexe, inquam, cetera; nam quin naturalis officii potens 
eo, qui idem nequeat, valentior sit, nullus ambigat».  

316 IV, pr. 2, p. 326. 
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exaequetur. Irae intemperans fremit? Leonis animum gestare credatur. Pavidus ac fugax non 

metuenda formidat? Cervis similis habeatur. Segnis ac stupidus torpet? Asinum vivit. Levis atque 

inconstans studia permutat? Nihil avibus differt. Foedis immundisque libidinibus immergitur? 

Sordidae suis voluptate detinetur. Ita fit, ut qui probitate deserta homo esse desierit, cum in 

divinam condicionem transire non possit, vertatur in beluam317. 

 

O poder dos malvados é nulo, algo que nem sequer merece a designação de 

poder. Todo poder deve ser considerado entre as coisas desejáveis e todas as coisas 

desejáveis estão relacionadas com o bem. Contudo, a capacidade de cometer o mal não 

pode ser incluída na categoria de bem. Logo, não é apetecível e como todas as formas 

de poder são apetecíveis, torna-se óbvio que a capacidade de fazer o mal não é uma 

forma de poder. Mais ainda, como tudo o que os perversos conseguem fazer é o mal, e 

como o mal não existe, estes homens nada podem fazer. 

 
Ex quibus omnibus bonorum quidem potentia, malorum vero minime dubitabilis apparet 

infirmitas veramque illam Platonis esse sententiam liquet solos, quod desiderent, facere posse 

sapientes, improbos vero exercere quidem, quod libeat, quod vero desiderent, explere non 

posse318. 

 

Esta conclusão é, sem dúvida, surpreendente mas difícil de aceitar porque mesmo 

afirmando que o poder dos malvados é nulo, o certo é que as suas vítimas sofrem as 

suas maldades. A anulação do poder ao malvado não consegue destruir nem explicar a 

percepção comum de que ele (o perservo) é capaz de produzir algo que afecta a vida do 

homem bom; mesmo que se considere que ele não tem poder, que é uma besta, que é o 

mais infeliz de todos os homens, ainda assim, tem a capacidade de prejudicar o outro. 

Se o malvado não tivesse poder, Boécio, por exemplo, não estaria na situação e no 

sofrimento em que se encontra, uma situação que nada mais é do que o resultado da 

acção daqueles que maldosa e injustamente o acusaram e sentenciaram à morte. Parece-

nos, assim, que a questão ‘Então como conseguem os malvados fazer o mal, com o qual 

sofremos?’ permanece em aberto. 

O segundo argumento da Mestre reclama o prémio para os que praticam o bem e 

o castigo para quem comete o crime319. É no desenvolvimento desta ideia que defende, 

                                                 
317 IV, pr. 3, p. 334. 
318 IV, pr. 2, p. 328. Cfr. Platão, Górgias, 507 c, p. 162. 
319 Cfr. IV, pr. 3 e 4, pp. 330-50.  
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tal como Platão o fizera, a menor felicidade daquele que pratica a maldade (em relação 

ao que a sofre) e daquele que não é castigado. 

Como relembra, a Beatitude é o Bem pelo qual todos os homens se movem. Se 

todos os homens têm como fim esse Bem, ele será, então, o prémio ou recompensa 

comum a toda a actividade humana. 

Os actos virtuosos do homem bom – que por ser bom está já em posse do bem 

ou não poderia, com justiça, ser chamado homem bom e, por isso, é já recompensado – 

têm a maior e mais formosa recompensa de todas: a beatitude, porque ao ser bom o 

homem é também felicíssimo e, como quem é felicíssimo faz-se deus, o prémio pelas 

boas acções, que nem o homem malvado pode diminuir ou fazer desaparecer, é devir 

deus. 

 
(…) cum ipsum bonum beatitudo sit, bonos omnes eo ipso, quod boni sint, fieri beatos liquet. 

Sed qui beati sint, deos esse convenit. Est igitur praemium bonorum, quod nullus deterat dies, 

nullius minuat potestas, nullius fuscet improbitas, deos fieri320. 

        

 Se o mal é o contrário de bem, e se o homem bom é recompensado pelo bem, o 

perverso recebe o castigo pelo mal que pratica. O castigo do malvado é a sua própria 

maldade e nesta forma de desgraça ou miséria (porque a maldade é a causa da desgraça 

ou miséria do homem mau) sofre uma tripla forma de infortúnio: desejar o mal, poder 

realizá-lo e realizá-lo. Este último é, segundo a Mestre, o maior tipo de miséria mas é 

também aquele de que o prisioneiro gostaria de ver os homens privados. A resposta da 

Filosofia a esta insistência no poder dos malvados é surpreendente e, segundo o pupilo, 

de difícil aceitação: afirma que esta é uma capacidade que os homens acabam por 

perder, dada a brevidade da vida humana e que a morte, ao colocar um fim à maldade, 

vem também acabar com a miséria do perverso que seria tanto mais desgraçado quanto 

mais durasse a sua maldade: 

 
Neque enim est aliquid in tam brevibus vitae metis ita serum, quod exspectare longum 

immortalis praesertim animus putet; quorum magna spes et excelsa facinorum machina repentino 

atque insperato saepe fine destruitur, quod quidem illis miseriae modum statuit. Nam si nequitia 

miseros facit, miserior sit necesse est diuturnior nequam; quos infelicissimos esse iudicarem, si 

                                                 
320 IV, pr. 3, p. 332. A Filosofia recorda que este foi o corolário apresentado anteriormente ao prisioneiro. 

Cfr. III, pr. 10, p. 280 (cfr. supra p. 77) 
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non eorum malitiam saltem mors extrema finiret. Etenim si de pravitatis infortunio vera 

conclusimus, infinitam liquet esse miseriam, quam esse constat aeternam321. 

 

 

De tudo isto resulta, segundo a Filosofia, uma conclusão necessária mas mais 

surpreendente: o malvado é mais feliz quando sofre o castigo do que quando se livra de 

uma pena justa.  

A análise da Mestre não se centra no sentido exemplar correctivo que castigo 

possa ter – i.e., na possibilidade de corrigir o homem perverso, conduzi-lo ao caminho 

recto e servir de exemplo para os outros – mas numa forma diferente de pensar a 

impunidade do homem mau, associada à ideia de justiça e bem.   

 O castigo do malvado é algo justo e, por isso, bom. Se o homem for castigado 

pelos seu actos, acrescenta-se à desgraça desse homem algo de bom – o próprio castigo 

– e, consequentemente, ele será mais feliz do que aquele «cuja miséria é total e absoluta 

sem mistura de bem algum». A impunidade do perverso é, por sua vez, uma injustiça. 

Se ao homem castigado acrescentamos um bem quando é castigado, àquele que 

permanece sem castigo, é acrescentado um outro mal (i.e, para além daquele já 

realizado), que é a sua própria impunidade, uma injustiça. 

Portanto, os malvados são mais miseráveis pela sua injustiça impunidade do que 

quando são castigados com uma pena justa: 

 
Id vero hactenus egimus, ut, quae indignissima tibi videbatur malorum potestas, eam nullam esse 

cognosceres, quosque impunitos querebare, videres numquam improbitatis suae carere suppliciis, 

licentiam, quam cito finiri precabaris, nec longam esse disceres infelicioremque fore, si 

diuturnior, infelicissimam vero, si esset aeterna; post haec miseriores esse improbos iniusta 

impunitate dimissos quam iusta ultione punitos. Cui sententiae consequens est, ut tum demum 

gravioribus suppliciis urgueantur, cum impuniti esse creduntur322. 

 

O comum dos homens tem dificuldade em aceitar esta posição porque vive preso 

num mundo de aparência, fixa-se nas suas próprias impressões e sentimentos, esquece a 

realidade e a ordem das coisas – «similesque avibus sunt quarum intuitum nox illuminat 

dies caecat»323 – e julga que perpetuar o mal e ficar impune o faz feliz. E é também esta 

                                                 
321 IV, pr. 4, p. 340. 
322 IV, pr. 4, p. 344. 
323 Idem, p. 346. 



 

 95

falta de visão, que o impede de se elevar à esfera do supremo bem e compreender que as 

«bestas» que cometem uma injustiça são mais infelizes do que os homens que a sofrem.  

A injustiça cometida contra qualquer homem significa a miséria ou desgraça não 

para o receptor mas para aquele que comete a injustiça. Esta incompreensão da natureza 

da desonestidade e da desgraça que acarreta é visível, segundo a Filosofa, nos tribunais: 

os oradores procuram suscitar a compaixão do tribunal a favor de quem sofreu uma 

ofensa grave e dolorosa, quando na realidade os que devem ser dignos de compaixão e 

clemência são os que realizaram a injúria. Estes deviam ser apresentados perante o 

tribunal como um doente perante o médico, para que a sua enfermidade fosse curada 

pelo castigo porque tal como a debilidade é uma doença do corpo, também o vício é 

uma doença da alma. O homem culpado levado a tribunal é vítima do vício, algo pior do 

que qualquer doença física e, da mesma forma que não odiamos – pelo contrário, 

sentimos compaixão pelos que sofrem de uma doença física –, mais compaixão 

devemos ter por quem vive no vício. 

 
Atqui nunc, ait, contra faciunt oratores; pro his enim, qui grave quid acerbumque perpessi sunt, 

miserationem iudicum excitare conantur, cum magis admittentibus iustior miseratio debeatur, 

quos non ab iratis, sed a propitiis potius miserantibusque accusatoribus ad iudicium veluti aegros 

ad medicum duci oportebat, ut culpae morbos supplicio resecarent. Quo pacto defensorum opera 

vel tota frigeret vel, si prodesse hominibus mallet, in accusationis habitum verteretur. Ipsi quoque 

improbi, si eis aliqua rimula virtutem relictam fas esset aspicere vitiorumque sordes poenarum 

cruciatibus se deposituros viderent, compensatione adipiscendae probitatis nec hos cruciatus esse 

ducerent defensorumque operam repudiarent ac se totos accusatoribus iudicibusque 

permitterent324. 

 

Se o homem malvado percebesse o valor da virtude que abandonara, submeter-se-

ia ao castigo que lhe fosse imposto e recuperaria a sua honra. Perceberia também que o 

ódio ao sábio não faria sentido, «Nam bonos quis nisi stultissimus oderit?»325.   

A impunidade do malvado e sua maior infelicidade fica, assim, esclarecida 

apenas no domínio racional. A possibilidade de se discutir o castigo das almas após a 

morte do corpo, como o prisioneiro deseja, não é adiantada pela Filosofia, que lhe diz 

«sed nunc de his disserere consilium non est»326.   

 

                                                 
324 IV, pr. 4, p. 350-2. 
325 Idem, p. 350. 
326 Ibidem, p. 344. 
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2. O MAL: PROVIDÊNCIA E DESTINO 

  

Todo o discurso da Mestre teve como finalidade reforçar a ideia de que tudo se 

dirige para um fim último, o Bem e que, num mundo governado por Deus, os homens 

bons são fortes e sempre recompensados e os malvados são fracos e castigados. 

Contudo, o prisioneiro retoma num longo discurso, uma das ideias que a Filosofia 

refutou a partir do livro III e que teve a sua exposição final na primeira parte do livro 

IV: «Sed in hac ipsa fortuna populari non nihil boni malive inesse perpendo»327. 

Na opinião do prisioneiro, nenhum homem sensato prefere o exílio, a pobreza, a 

infâmia, a uma vida de opulência, rodeada de honra, com reconhecido poder e 

influência, vivendo tranquilo na sua cidade. A própria dedicação à sabedoria é feita de 

uma forma mais notável quando a Beatitude dos governantes passa para os súbitos e 

quando as punições (como a prisão ou a morte) são reservadas apenas aos cidadãos 

perversos, para quem foram criadas, e não aplicadas aos bons. Para o pupilo, seria mais 

fácil entender esta «inversão das coisas» se esta desordem se devesse às mudanças 

caprichosas do acaso. Sendo Deus e não o acaso a governar o mundo, não entende 

porque é que Deus submete os homens bons a duras provas e escuta os desejos dos 

segundos. Conclui afirmando que o governo do Deus parece, assim, não se distinguir 

dos efeitos do caprichoso acaso.  

À Filosofia bastaria repetir os argumentos apresentados mas o que a Mestre faz é 

criar uma nova linha de abordagem, considerando que as dúvidas do prisioneiro são o 

convite a uma temática de um grau e complexidade comparável à cabeça de Hidra – 

cessa uma dúvida, surge outra. Implicará, nesta fase, a distinção entre Providência e 

Destino e trará à discussão um novo entendimento da Fortuna. As ideias de Providência 

e Destino criariam, à partida, mais problemas ao entendimento das injustiças a que o 

homem é sujeito, já que Deus surge como o arquitecto que projecta todas as coisas na 

sua mente e as realiza no destino. Mas a filosofia socorrer-se-á de três argumentos que 

ajudarão à sua compreensão. Por um lado, e apesar do entendimento humano não ser 

capaz de alcançar o plano mental da Providência, o homem virtuoso sabe que Deus 

ordena todas as coisas segundo o Bem. Por outro, e em estreita ligação com a 

argumentação desenvolvida no início do livro IV, a Mestre mostrará que o sofrimento 

dos homens bons é um teste que os pode fortalecer, para que face à morte evidenciem a 

                                                 
327 IV, pr. 5, p. 352. 
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sua virtude – um argumento que, certamente, servirá de grande consolo para o nosso 

prisioneiro. Este último argumento culminará com uma abordagem da Fortuna diferente 

daquela que encontramos no segundo livro: a inconstância da Fortuna surge aqui 

inserida no destino e como justa e útil se recompensa os homens virtuosos e castiga os 

homens perversos.           

Vejamos, então, como a Filosofia desenvolve esta nova concepção328. 

Toda a geração e toda a evolução nos seres sujeitos às diferentes mudanças têm 

as suas causas, a sua disposição e as suas formas na imutabilidade da inteligência 

divina. A inteligência divina, na sua simplicidade, estabeleceu o modo como todas as 

coisas se comportam. Este plano divino, quando é contemplado na simples pureza da 

inteligência divina, chama-se Providência. Se o relacionamos com as coisas que move e 

controla, chama-se Destino.  

A Providência é a própria razão divina, estabelecida no mais elevado governador 

de todas as coisas, é a razão que dispõe tudo o que existe. Inclui todos os seres por mais 

diversos e infinitos que sejam. O Destino é a ordem inerente às coisas submetidas à 

mudança, pela qual (ordem) a Providência une todas as coisas e as situa no seu lugar 

próprio, regula os movimentos dos diferentes seres particulares em formas, lugares e 

tempos diversos. O desenrolar no tempo deste plano divino, visto na sua unidade pela 

inteligência divina, é a providência. O mesmo plano unificado tal como se apresenta e 

se desenrola sucessivamente no tempo, chama-se Destino329. 

Apesar destas diferenças, o Destino e a Providência dependem um do outro: a 

ordem do destino depende da simplicidade da Providência e o destino é a realização do 

plano de Deus nas suas diversas formas e no tempo. 

 
Sicut enim artifex faciendae rei formam mente praecipiens movet operis effectum et, quod 

simpliciter praesentarieque prospexerat, per temporales ordines ducit, ita deus providentia quidem 

singulariter stabiliterque facienda disponit, fato vero haec ipsa, quae disposuit, multipliciter ac 

temporaliter administrat330.  

 
                                                 
328 Cfr. IV, pr. 6 e 7, pp. 356-378. 
329 Cfr. IV, pr. 6, pp. 356-8. 
330 IV, pr. 6, p. 360-62. A propósito cfr. L. Obertello, Boezio e dintorni, p. 99: «La provvidenza coincide 

com la Divinità stessa, in quanto è principio della dispensazione universale degli esseri; il fato, invece, 
è principio delle dispensazioni particolari, per cui ogni singolo  essere viene seguito fin nei minimi 
dettagli della sua «vicenda» personale. In tale modo, la provvidenza e il fato sono due aspetti 
complementari dell’intervento creatore e ordinatore della Divinità sull’universo. Diremo che la 
provvidenza è l’idea che la Divinità ha del mondo, mentre il fato è questa stessa idea resa concreta e 
attuata nella determinatezza della realtà». 
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A Providência é o plano imutável e simples de tudo o que acontece. O Destino é a 

rede sempre mutável e a disposição no tempo de tudo o que Deus planeou na sua 

simplicidade. Deste modo, tudo o que está sujeito ao Destino depende da Providência e 

o próprio Destino está sujeito à Providência, excluindo-se assim a possibilidade de se 

pensar o destino como uma causa separada331.   

Há, contudo, coisas que escapam ao Destino e se regem apenas pela Providência: 

são aquelas que estão mais próximas da divindade e permanecem numa estabilidade 

imutável; estão, por isso, acima da mutabilidade do destino. Os seres quanto mais 

próximos estão da Suma inteligência mais livres do destino estão, porque estão mais 

próximos da simplicidade, da eternidade e imutabilidade. Quanto mais se afastam de 

Deus, mais se sujeitam ao movimento e à necessidade imposta pelo destino. 

 
Nam ut orbium circa eundem cardinem sese vertentium, qui est intimus, ad simplicitatem 

medietatis accedit ceterorumque extra locatorum veluti cardo quidam, circa quem versentur, 

exsistit, extimus vero maiore ambitu rotatus quanto a puncti media individuitate discedit, tanto 

amplioribus spatiis explicatur, si quid vero illi se medio conectat et societ, in simplicitatem 

cogitur diffundique ac diffluere cessat, simili ratione, quod longius a prima mente discedit, 

maioribus fati nexibus implicatur, ac tanto aliquid fato liberum est, quanto illum rerum cardinem 

vicinius petit. Quodsi supernae mentis haeserit firmitati, motu carens fati quoque supergreditur 

necessitatem332.   

 

Deus surge assim como o artífice que, para além de governar todas as coisas pelo 

Bem, como o final do livro III mostrou, arquitecta na sua mente todas as coisas que 

depois são executadas no destino.   

O curso do destino põe em movimento o céu e as estrelas, regula a mútua relação 

entre os elementos e transforma-os através de muitas mudanças; renova todos os seres 

que nascem e morrem por meio de sucessivas gerações de animais e plantas; dirige 

também os actos e a fortuna dos homens valendo-se de uma indissolúvel cadeia de 

                                                 
331 A Filosofia faz uma breve referência aos possíveis instrumentos que Deus pode usar na realização do 

seu plano: os espíritos divinos, a alma do mundo, a natureza, os astros celestiais, os anjos e os 
demónios ou apenas alguns deles ou todos. Tratando-se dos mecanismos que Deus pode usar na 
consecução do seu plano, qualquer especulação sobre a forma como são usados constituiria um excesso 
da razão. Cfr. IV, pr. 6, p. 360: «Sive igitur famulantibus quibusdam providentiae divinis spiritibus 
fatum exercetur seu anima seu tota inserviente natura seu caelestibus siderum motibus seu angelica 
virtute seu daemonum varia sollertia seu aliquibus horum seu omnibus fatalis series texitur, illud certe 
manifestum est, immobilem simplicemque gerendarum formam rerum esse providentiam, fatum vero 
eorum, quae divina simplicitas gerenda disposuit, mobilem nexum atque ordinem temporalem». 

332 IV, pr. 6, p. 360-2. 
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causas que, por força, são imutáveis, da mesma maneira que a Providência, donde tem a 

sua origem, é imutável.  

O homem é incapaz de contemplar este plano divino e vê apenas todas as coisas 

como confusas e desordenadas. O homem não consegue entender que todas as coisas 

são governadas do melhor modo porque a simplicidade em que repousa a mente divina 

produz uma inflexível ordem de causas, e esta ordem dirige, com a sua própria 

imutabilidade, as coisas mutáveis, que de outro modo, flutuariam sem rumo. E Deus 

dirige todas as coisas para o bem: nada é procurado a não ser pelo bem333.  

Ora, o problema que surge é como é que pode ser explicada a inconstância da 

Fortuna dos bons homens, que varia continuamente entre a adversidade e a 

prosperidade, se Deus dirige tudo para o bem? 

Segundo a Filosofia não nos podemos guiar pela mente humana. Esta não tem a 

integridade que lhes permite julgar quem é bom e quem é mau e, comummente os 

homens discordam nesta matéria: uns consideram que uma dada acção de um 

determinado homem é digna de recompensa e outros que é merecedora de castigo. 

Mesmo que se supusesse a existência de alguém capaz de distinguir os homens bons dos 

maus, esse homem nunca seria capaz de conhecer o temperamento íntimo das suas 

almas. Só Deus, o protector do bom e o castigador do mau, guia e médico das almas, 

contempla, desde a sua Providência, o mundo e sabe o que convém a cada um e aplica o 

que sabe que lhe convém. O homem, tal como um doente que ignora as causas da sua 

doente e não compreende porque umas vezes são necessários medicamento mais fortes e 

outras vezes medicamentos mais suaves.  

 
Hic iam fit illud fatalis ordinis insigne miraculum, cum ab sciente geritur, quod stupeant 

ignorantes334.    

 

A Providência divina e o modo como se realiza são de tal forma insondáveis para 

a razão humana – assim como a alma de cada homem para o outro – que «Hic (…) 

quicquid citra spem videas geri, rebus quidem rectus ordo est, opinioni vero tuae 

perversa confusio»335. Para explicar esta insondabilidade, a Filosofia apresenta uma 

série de exemplos. 

                                                 
333 Cfr. pr. 6, p. 362. 
334 Idem, p. 364. 
335 Ibidem, p. 364-6. 
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 Aquele que para muitos homens é justíssimo e defensor da justiça pode ser, para 

Deus omnisciente, o contrario. Por sua vez, o homem tão íntegro que sobre ele 

coincidisse o juízo de Deus e o dos homens, pode ter, contudo, um espírito débil e à 

primeira adversidade abandonar a virtude quando esta não lhe permitir manter a 

Fortuna. Nesta situação, a Providência poderá compadecer-se e evitar que a adversidade 

piore, libertando-o do que não poderia suportar. A Providência liberta este homem, mas 

também pode criar adversidade àquele que é perfeito nas suas virtudes para que possa 

evitar as doenças corporais.  

Sucede também com frequência que a Providência dá aos homens bons o poder 

supremo para reduzir a exuberância do mal; a outros concede uma mistura de boa e má 

fortuna, segundo as qualidades das suas mentes. A uns aguilhoa umas vezes para que a 

prosperidade demasiado grande não os adormeça; a outros coloca-os à prova, com duros 

golpes, para fortalecer a sua virtude com o exercício e a prática da paciência. Há os que 

se apresentam excessivamente tímidos perante uma prova que, na realidade, podem 

superar; outros, pelo contrário, fogem de sofrimentos que não podem aguentar. Em 

qualquer dos casos isto leva-os ao descobrimento de si mesmos através das 

circunstâncias difíceis que se vêm obrigados a superar. Muitos homens, indomáveis às 

torturas, deram o exemplo aos demais de que a virtude não se dobra perante o mal.  

 
Quae quam recte atque disposite et ex eorum bono, quibus accedere videntur, fiant, nulla dubitatio 

est336. 

 

O facto dos malvados também oscilarem na boa e má fortuna na deve-se às 

mesmas causas. O sofrimento do malvado não pode surpreender ninguém já que todos 

pensam que o mereceram. Mas a sua miséria pode também afastar outros do crime e 

corrigir os que são suas vítimas. Por outro lado, a boa fortuna de que gozam é uma 

poderosa razão para que os bons possam formar um juízo de uma prosperidade que está 

tão ao alcance dos perversos. Por exemplo, ao homem orgulhoso e tão impulsivo que a 

pobreza o poderia precipitar mais facilmente no crime, a Providência cura a doença com 

uma quantidade de dinheiro como remédio. A outro cuja consciência está manchada 

teme a perda do gozo dos bens da fortuna mudará de costumes e deixará o vício. A uns, 

a sua riqueza, mal adquirida, lançou-os para um desastre merecido; a outros foi-lhes 

                                                 
336 Ibidem, p. 368. 



 

 101

concedido o poder de castigar para provar aos bons que os maus são sempre 

sancionados. 

 
Ex quo saepe summa illa providentia protulit insigne miraculum, ut malos mali bonos facerent. 

Nam dum iniqua sibi a pessimis quidam perpeti videntur, noxiorum odio flagrantes ad virtutis 

frugem rediere, dum se eis dissimiles student esse, quos oderant. Sola est enim divina vis, cui 

mala quoque bona sint, cum eis competenter utendo alicuius boni elicit effectum. Ordo enim 

quidam cuncta complectitur, ut, quod adsignata ordinis ratione decesserit, hoc licet in alium tamen 

ordinem relabatur, ne quid in regno providentiae liceat temeritati337.  

 

Nenhum homem pode compreender com o seu poder (a razão), nem explicar com 

o seu discurso os caminhos de Deus. Só poderá e deverá deslumbrar que Deus, criador 

de todas as coisas, as ordena e dirige na direcção do bem. Só Deus pode ordenar o que 

criou à sua semelhança («quae protulit in sui similitudinem»338) para o bem e fazer 

desaparecer todo o mal pelo curso da necessidade do destino. De onde se deduz que 

apenas aparentemente a vida na terra parece dominada pelo mal porque, se atendermos 

ao plano da Providência, o mal não existe.  

E, na realização do plano providencial, a Fortuna é boa porque quer a Fortuna 

favorável quer a adversa está dirigida para premiar os bons e para castigar e corrigir os 

maus. A Fortuna, enquanto põe à prova os homens virtuosos e corrige os perversos é 

justa e útil: é essa a Fortuna dos homens que já estão na senda da virtude e lutam contra 

a adversidade, ou a daqueles que retornam ao bom caminho depois de terem 

abandonado o mal. 

Assim, todos os que estão em posse da virtude têm sempre boa Fortuna, qualquer 

que esta seja, quer se trate de alguém em posse da virtude, a progredir ou no seu 

alcance; a Fortuna dos que persistem nos seus vícios é sempre má. Por isso, o sábio – 

como o prisioneiro – não se deve preocupar quando se vê confrontado com a Fortuna: é 

a oportunidade de se apoiar na virtude, i.e., é a oportunidade de se apoiar na sua própria 

força e não se deixar abater pela adversidade. Aqueles que progridem na virtude não 

podem, por sua vez, dormitar no prazer porque a luta que mantêm com a Fortuna é dura. 

Devem, por isso, manter o justo meio e evitar deixarem-se oprimir pela tristeza ou 

reduzir a vida ao prazer. 

 

                                                 
337 IV, pr. 6, p. 370. 
338 Idem. 
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3. PROVIDÊNCIA, DESTINO E ACASO  

 

A apresentação do destino como a realização do plano mental de Deus coloca 

uma dúvida ao prisioneiro: 

 
Quaero enim an esse aliquid omnino et quidnam esse casum arbitrere339.  

  

O prisioneiro deseja saber se, tendo em conta que Deus ordena todas as coisas 

segundo o seu plano, o acaso existe e, se existe, qual a sua natureza. 

Segundo a Mestre, se por acaso entendermos um acontecimento fortuito, sem 

qualquer nexo causal, o acaso não existe. Deus estabeleceu a ordem de todas as coisas e, 

por isso, não há lugar para o acontecimento fortuito.  

Asseverar que o acaso existe é afirmar que do nada se segue algo ou que algo 

surge sem qualquer causa. Que do nada, nada se segue, é uma vera sententia que, 

segundo a Filosofia, nem os filósofos antigos puseram em dúvida340.  

Tudo tem uma causa eficiente. Nada há que possa ser designado de acaso ou 

acontecimento fortuito e, para melhor compreender esta ideia, a Filosofia relembra a 

definição e o exemplo dados pelo seu Aristóteles na Física341. Aristóteles «definisce il 

caso come una coincidenza che há luogo senza un’intenzione che la determine, cioè a 

causa della coincidenza di processi differenti di causa ed effecto»342.  

Designamos, então, de acaso algo que é feito com um fim determinado e que, 

por certas razões, acontece de um modo distinto àquele previsto, como quando um 

homem escava a terra para a cultivar e encontra ouro343. Diz-se que isto é um 

acontecimento fortuito e que o ouro proveio do nada. Contudo, este acontecimento teve 

as suas causas, apesar de a imprevista e inesperada conjunção dessas causas dar a 

                                                 
339 V, pr. 1, p. 384. Esta questão está relacionada com a problemática da liberdade, como veremos no 

capítulo seguinte.  
340 Boécio tem o cuidado de discernir a aplicação, na filosofia antiga, deste princípio na filosofia natural e 

na metafísica. Na primeira é possível a sua aplicação aos objectos materiais, na segunda não porque se 
procura a causa eficiente ou operante principio. Cfr. V, pr. 1, p. 386: «Nam nihil ex nihilo exsistere 
vera sententia est cui nemo umquam veterum refragatus est, quamquam id illi non de operante 
principio, sed de materiali subiecto hoc omnium de natura rationum quasi quoddam iecerint 
fundamentum». Segundo H. Chadwick, Boezio (p. 307) esta expressão está presente na Metafísica (Z 7) 
de Aristóteles. 

341 Cfr. H. Chadwick, Boezio, p. 307: «Aristotele esprime il suo punto di vista non solo nella Física (B 4-
5), ma anche nella Metafisica, 1025a 14 ss; da qui Boezio, o la tradizione escolastica, attingeva 
l’esempio di un uomo che scava in un campo per un altro scopo e trova invece un tesoro». 

342 Idem. 
343 Cfr. V, pr. 1, p. 386. 
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impressão que se produziu um acontecimento fortuito. Se o lavrador não tivesse mexido 

a terra e se o homem que escondeu o tesouro não o tivesse enterrado no local onde o 

lavrador trabalhava, este nunca teria encontrado o tesouro. Estas são as causas do 

fortuito: o acontecimento não é o fruto da intenção do agente (porque nem o lavrador, 

nem quem escondeu o ouro se propuseram a descobrir o tesouro) mas da conjunção e 

coincidência de diferentes causas. 

 
Licet igitur definire casum esse inopinatum ex confluentibus causis in his, quae ob aliquid 

geruntur, eventum; concurrere vero atque confluere causas facit ordo ille inevitabili conexione 

procedens, qui de providentiae fonte descendens cuncta suis locis temporibusque disponit344. 

 

É a Providência que ordena todas as coisas e até a conjunção e coincidência de 

causas procede da ordem imutável do universo. O Destino, a concretização do plano 

divino, mostra-se assim como uma cadeia causal que inclui todos os acontecimentos e 

onde o acaso não existe. 

Isto cria o grande problema a que a Filosofia se dedica no final da obra: nesta 

cadeia causal, em que se tudo é ordenado por Deus, há lugar para o livre arbítrio?  

                                                 
344 V, pr. 1, p. 388. Cfr. também m.1 onde expressa a ideia que todo está submetido a uma ordem, à lex 

divina: «Rupis Achaemeniae scopulis, ubi versa sequentum/ Pectoribus figit spicula pugna fugax,/ 
Tigris et Euphrates uno se fonte resolvunt/ Et mox abiunctis dissociantur aquis./ Si coeant cursumque 
iterum revocentur in unum,/ Confluat, alterni quod trahit unda vadi;/ Convenient puppes et vulsi 
flumine trunci/ Mixtaque fortuitos implicet unda modos,/ Quos tamen ipsa vagos terrae declivia casus/ 
Gurgitis et lapsi defluus ordo regit./ Sic, quae permissis fluitare videtur habenis,/ Fors patitur frenos 
ipsaque lege meat». 
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IV. 

LIBERDADE. PRESCIÊNCIA DIVINA, CONTINGÊNCIA. ETERNIDADE 

 

 

1. PROVIDÊNCIA, DESTINO E LIVRE ARBÍTRIO 

 

Sed in hac haerentium sibi serie causarum estne ulla nostri arbitrii libertas, an ipsos quoque 

humanorum motus animorum fatalis catena constringit345? 

 

A questão do livre arbítrio impõe-se num sistema onde a cadeia causal do 

Destino tudo ordena, nada deixando ao acaso. 

A resposta a esta questão contempla uma abordagem do grau de liberdade dos 

homens e está em estrita relação com a passagem da prosa 6 do livro IV, onde compara 

a Providência com um eixo ou áxis em torno do qual se movem esferas ou círculos 

concêntricos346. O círculo mais interior, que funciona como um eixo para os restantes 

círculos, é o que está mais próximo do eixo central e o que participa mais intensamente 

da simplicidade desse eixo. Os círculos mais externos descrevem uma órbita maior que 

será tanto maior quanto mais se afastem do centro único e indivisível. O que está mais 

próximo do centro é o que mais se aproxima da simplicidade e escapa à dispersão e é 

também o que mais se acerca da suma inteligência e mais se afasta das redes do 

Destino.  

Tudo o que se move para o centro (e dele mais se aproxima) está mais livre do 

destino e se alcançar a estabilidade da mente celeste, ver-se-á livre do movimento e 

escapará à necessidade imposta pelo Destino. Ou seja, o homem pode libertar-se do 

destino se «supernae mentis haeserit firmitati»347. Pelo contrário, os homens que mais se 

afastam do eixo emaranham-se nas redes do destino. 

Esta comparação constituirá a base da resposta à questão do prisioneiro. 

Segundo a Mestre, existe o livre arbítrio. Todo o ser dotado de razão é livre. A 

racionalidade inclui a capacidade de distinguir uma coisa de outra e de julgar as coisas 

que devem ser escolhidas e procuradas e as que devem ser evitadas. Todos os seres 

                                                 
345 V, pr. 2, p. 390. 
346 Cfr. IV, pr. 6, p. 360-2. Cfr. também p. 99 deste trabalho.  
347 IV, pr. 6, p. 360. 
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racionais têm a liberdade de querer ou não querer e graças à sua capacidade racional 

buscam o que consideram apetecível e rejeitam o que estimam como desagradável348.  

Os actos racionais da vontade não estão, assim, sujeitos à cadeia causal do 

Destino. Como Marenbon afirma «They [the rational acts of volition] are not causally 

determined. If I rationally willed to do or not to do x, the correct explanation for this 

acts of volition is not that it resulted from a certain set of causes but that I willed so, 

because I discerned that x is desirable or undesirable in it self. Acts of will, then, are in 

principle unlike every other sort of act and event»349 

Há, no entanto, diferentes graus de liberdade (libertas) e no caso dos homens a 

liberdade pode ser limitada. Os seres celestiais e divinos possuem a maior liberdade 

porque possuem um juízo claríssimo, uma vontade incorruptível e o poder eficacíssimo 

de conseguir o que desejam. Os seres humanos são tanto mais livres quanto mais 

permanecem (conservant) na contemplação da mente divina. São menos livres quanto 

mais se voltam para as coisas materiais ou corpóreas e menos livres ainda se se 

deixarem emaranhar nas redes da terra. Tornam-se escravos quando se entregam ao 

vício e perdem a posse da sua própria razão.  

Estabelecendo um paralelo com a comparação anterior, o homem que goza a 

maior liberdade é aquele que usando o lhe é, por natureza, próprio (a razão) se volta 

para o eixo central. Aqueles que afastam os olhos da luz da verdade superior e os fixam 

no mundo inferior e tenebroso, deixam-se envolver pela nuvem escura da ignorância: a 

visão é turvada pelas paixões e, ao consenti-las, o homem fomenta a escravatura – uma 

escravatura que resulta da sua própria liberdade. 

Apenas os actos da vontade, que resultam da capacidade e actividade racional do 

homem, estão livres do determinismo causal do Destino – os restantes acontecimentos 

ocorrem tal como a Providência os idealizou. Isto só é possível quando a alma domina 

as paixões e não se deixa arrastar pelo vício: quanto mais claro for o seu julgamento em 

relação às coisas, mais se aproxima dos seres celestiais e mais aproxima os seus desejos 

ao plano providencial. Quando as paixões do corpo dominam, então, os actos do homem 

(tal como os círculos mais exteriores) ficam sujeitos à causalidade, i.e., são 

determinados pelo Destino.  

Por isso, conclui a Filosofia: 
 

                                                 
348 Cfr. V, pr. 1, p. 390. 
349 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 123. 
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Quae tamen ille ab aeterno cuncta prospiciens providentiae cernit intuitus et suis quaeque meritis 

praedestinata disponit. 

Huic ex alto cuncta tuenti/ Nulla terrae mole resistunt,/ Non nox atris nubibus obstat.Quae sint, 

quae fuerint veniantque,/ Uno mentis cernit in ictu./ Quem, quia respicit omnia solus,  

Verum possis dicere solem350.  
 

 

Como Marenbon assevera, «Philosophy, then, imagines God as ‘from eternity’ 

(…) foreseeing how people will freely will and arranging his providential order, and so 

the chain of fate, with this in mind, rewarding, punishing, exercising, warning, 

improving», tal como descreveu na prosa 6 do livro IV351.  

Será, contudo, esta última afirmação da Mestre que criará no prisioneiro uma 

perplexidade e confusão maior. Naquela que constitui a maior intervenção do pupilo 

desde a prosa 4 do primeiro livro, este coloca duas questões cujo esclarecimento 

ocupará a restante parte da obra. 

 

2. LIBERDADE. PRESCIÊNCIA DIVINA E CONTINGÊNCIA 

 

2.1. As questões do prisioneiro 

 
Nimium, inquam, adversari ac repugnare videtur praenoscere universa deum et esse ullum 

libertatis arbitrium. Nam si cuncta prospicit deus neque falli ullo modo potest, evenire necesse 

est, quod providentia futurum esse praeviderit. Quare si ab aeterno non facta hominum modo, 

sed etiam consilia voluntatesque praenoscit, nulla erit arbitrii libertas; neque enim vel factum 

aliud ullum vel quaelibet exsistere poterit voluntas, nisi quam nescia falli providentia divina 

praesenserit. 

Nam si aliorsum, quam provisae sunt, detorqueri valent, non iam erit futuri firma praescientia, 

sed opinio potius incerta, quod de deo credere nefas iudico352. 

    

As questões colocadas pelo pupilo introduzem o problema da presciência divina. 

Se Deus nunca se engana e tudo prevê, tudo terá que acontecer segundo o plano da 

Providência. Deus conhece o futuro pois este foi já estabelecido por Deus. Se tudo foi 

                                                 
350 Respectivamente V, pr. 2, p. 392 e m. 2, pp. 392-4. 
351 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 124. 
352 V, pr. 3, p. 394. 
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estabelecido, que liberdade de pensamento e de acção tem o homem? Assim 

perspectivado, o livre arbítrio parece ser apenas uma ilusão. Pensar, por sua vez, que as 

coisas possam acontecer de uma forma diferente da prevista por Deus é negar a sua 

presciência e afirmar que Deus tem apenas uma opinião, uma conjectura incerta sobre o 

que irá acontecer, o que não se compadece com a sua natureza – e, como afirmará o 

prisioneiro, é ímpio pensar-se ou dizer-se que Deus se engana. 

Em relação à primeira questão o prisioneiro apresenta uma proposta que, 

contudo, não aprova. Segundo afirma, alguns (que nada mais fazem do que inverter a 

questão sem a resolver) consideram que uma dada coisa acontece não porque a 

Providência previu que se realizaria (sendo necessária em si mesma) mas porque aquilo 

que acontecerá no futuro não pode ficar oculto, i.e., ser desconhecido da Providência. 

Assim, segundo esta proposta, não são necessários os eventos futuros em si mesmos 

mas o conhecimento que a Providência deles tem.   

 
Neque enim necesse esse contingere, quae providentur, sed necesse esse, quae futura sunt, 

provideri (…)353. 

 

O problema, segundo o prisioneiro, não é – como esta proposta indicia – o de 

saber se a presciência é a causa da necessidade dos eventos futuros ou se estes eventos 

futuros são a causa da presciência mas demonstrar que, qualquer que seja a ordem das 

causas354, é necessário que se verifique o previsto («necessarium esse eventum 

praescitarum rerum»355), ainda que esta presciência não implique a necessidade da sua 

realização. 

Quando se afirma que são eventos previstos porque são eventos futuros (e não 

que sucedam porque foram previstos), e que é necessário que Deus preveja o que há-de 

acontecer e que todo o previsto aconteça, destrói-se qualquer possibilidade de livre 

arbítrio.  

Apesar de tudo, o prisioneiro considera esta ideia absurda porquanto implica 

pensar que a ocorrência das coisas no tempo é a causa da presciência divina. Crer que 

Deus prevê as coisas futuras porque hão-de acontecer equivale a supor que os 

acontecimentos passados são a causa da suprema Providência ou como afirma L. 
                                                 
353 V, pr. 3, p. 384. 
354 Cfr. pr. 4, p. 404, onde a Mestre Filosofia critica o facto do pupilo não contestar a direcção da 

causalidade que a proposta acarreta: não é o conhecimento do futuro por Deus que causa os eventos 
futuros; este conhecimento de Deus é causado pelos eventos. Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 128.       

355 V, pr. 3, p. 386. 
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Obertello «dire che Dio prevede i futuri in quanto e per quanto essi accadranno, 

significa condizionare la sua provvidenza al loro effettivo verificarsi e (…) che questo 

sia la causa della provvidenza stessa»356.        

Na segunda passagem, o prisioneiro indaga a incompatibilidade entre a previsão 

de eventos e a incerteza dos mesmos: como pode Deus prever as coisas que hão-de 

suceder, se são incertas? Se as coisas são incertas e podem acontecer ou não acontecer, 

então, Deus engana-se se toma como inevitável a realização de coisas que tanto podem 

acontecer como não acontecer («quod non sentire modo nefas est, sed etiam voce 

proferre»357).  Que tipo de presciência seria a de Deus se nada soubesse de certo? 

 
At si ita, uti sunt, ita ea futura esse decernit, ut aeque vel fieri ea vel non fieri posse cognoscat, 

quae est haec praescientia, quae nihil certum, nihil stabile comprehendit358?   

 

 Se até os homens procuram na ciência o conhecimento de como as coisas são 

verdadeiramente359 e exclui a falsidade, a Providência divina em nada seria superior à 

opinião dos homens. 

Mas esta ideia não se compadece com a natureza divina. Não há em Deus, fonte 

certíssima de todas as coisas, incerteza. E, como tal, 
 

si apud illum rerum omnium certissimum fontem nihil incerti esse potest, certus eorum est 

eventus, quae futura firmiter ille praescierit360. 

 

 

Se Deus é a fonte de toda a verdade e tudo prevê, não há, consequentemente, 

liberdade alguma, nem nos actos nem nos pensamentos. A Providência divina prevê 

                                                 
356 L. Obertello, Boezio e dintorni, p. 102. Boécio estabelece o paralelo entre o que o argumento 

apresentado pressupõe e o exemplo de uma pessoa sentada. Se, segundo exemplifica, uma pessoa está 
sentada, a crença que essa pessoa está sentada é necessariamente verdadeira; e se a crença é verdadeira 
é necessário que a pessoa esteja sentada. Cfr. V, pr. 3, p. 386: «Etenim si quispiam sedeat, opinionem, 
quae eum sedere coniectat, veram esse necesse est atque e converso rursus, si de quopiam vera sit 
opinio, quoniam sedet, eum sedere necesse est. In utroque igitur necessitas inest, in hoc quidem 
sedendi, at vero in altero veritatis; sed non idcirco quisque sedet, quoniam vera est opinio, sed haec 
potius vera est, quoniam quempiam sedere praecessit. Ita cum causa veritatis ex altera parte procedat, 
inest tamen communis in utraque necessitas. Similia de providentia futurisque rebus ratiocinari patet».    

357 V, pr. 3, p. 398. 
358 Idem. 
359 Ibidem: «Sicut enim scientia ipsa impermixta est falsitati, ita id, quod ab ea concipitur, esse aliter, 

atque concipitur, nequit. Ea namque causa est, cur mendacio scientia careat, quod se ita rem quamque 
habere necesse est, uti eam sese habere scientia comprehendit». 

360 Ibidem. 
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todas as coisas sem erro nem falsidade, ordenando-as e dirigindo-as a um fim 

determinado. 

Admitindo isto, todos os propósitos humanos fracassam: é inútil prometer 

recompensas aos homens bons, premiar ou castigar os perversos porque tudo quanto 

façam não é fruto da sua liberdade e vontade. O que a Filosofia reclamara como o mais 

justo, i.e., o castigo dos malvados e a recompensa dos bons, deixa de fazer sentido 

porque nada do que os homens façam depende das suas próprias vontades – são 

coagidos pela necessidade do que há-de suceder. Se tudo depende da Providência divina 

e não há lugar para o livre arbítrio, não só a virtude e o vício terão de ser pensados como 

uma confusão informe e desordenada de méritos, como (pior ainda) teremos que 

concluir que todos os vícios derivam do autor de todos os bens, Deus que dirige todas as 

coisas para bem. 

Estando tudo submetido a leis inflexíveis, o homem nada pode esperar ou pedir: 

a oração, o único meio de comunicação do homem com Deus, e a esperança que o 

homem lhe associa tornam-se insignificantes. 

 
Quae si recepta futurorum necessitate nihil virium habere credantur, quid erit quo summo illi 

rerum principi conecti atque adhaerere possimus361? 

 

 Como vemos, o problema da Presciência divina perspectiva a liberdade humana 

de uma forma diferente daquela em que é abordada quando a Mestre trata da 

Providência. Como se viu a Providência é exercida pela cadeia causal do destino, mas o 

determinismo causal que implica não parecia ser incompatível com a liberdade humana 

– como a Filosofia mostrou. A Presciência, por sua vez, envolve necessidade, torna 

todos os actos, incluindo os actos da vontade, necessários: todos os actos são previstos 

por Deus e obedecem ao curso fixado pela Providência. A Presciência anula a 

possibilidade de livre arbítrio e deixa também sem sentido o castigo e a recompensa dos 

homens – nenhum homem pode ser responsável por actos que não resultam da sua livre 

escolha porque tudo o que decide e faz corresponde apenas ao que foi estabelecido por 

Deus.  

 

                                                 
361 V, pr. 3, p. 400. 
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2.2. Presciência, necessidade e contingência. Modos de conhecimento 

  

 A Filosofia propõe-se a dissipar as dúvidas que assaltam o seu aluno, para 

depois explicar e aclarar uma questão já tratada por Cícero e pelo próprio prisioneiro362, 

mas que, até à data, ninguém tratou diligenter ac firmiter363. O problema, segundo a 

Mestre, está na incapacidade humana de captar a simplicidade da presciência divina.  

Primeiro, ela procurará mostrar que o prisioneiro está errado ao rejeitar os 

contra-argumentos baseados na direcção da causalidade364 e apresenta uma série de 

argumentos que mostram que a presciência dos acontecimentos futuros não anula que 

estes possam ser contingentes365. Depois, desenvolve argumentos em torno do Princípio 

dos modos de cognição, que partem da distinção entre ciência/ conhecimento verdadeiro 

e opinião e, relacionado com estes conceitos, entre necessidade e contingência. 

  Se partirmos da hipótese de que a presciência não existe, facilmente se aceita 

que os actos voluntários não seriam forçados ad necessitatem. Se pensarmos também 

que a presciência existe mas que não implica qualquer necessidade, o livre arbítrio 

permanece intacto e absoluto366. Mas, ainda que a presciência não constitua uma 

necessidade para as coisas futuras acontecerem, é, contudo, um sinal que essas coisas 

acontecerão necessariamente. O problema com este raciocínio, como aponta a Mestre, é 

que ainda que a presciência não existisse, teríamos que aceitar que a realização dos 

eventos futuros seria necessária (tudo aconteceria necessariamente) porque «Omne 

etenim signum tantum, quid sit, ostendit, non vero efficit, quod designat»367. Ou seja, 

ainda que Deus não fosse a causa dos eventos futuros, estes seriam necessários. 

Marenbon resume bem o intento da Filosofia quando afirma «Her point is that since 

God’s Knowledge does not change how things are but merely grasps how they are, they 

must be as it grasps them as being independent of it. The determinist must therefore be 

                                                 
362 Cfr., segundo nota do tradutor, Cícero, De Divinatione, II, 5, 59. Boécio demonstrou um interesse 

particular pelo problema do conhecimento divino e humano do futuro no De interpretatione, 512 e 515-
516 (cfr. L. Obertello, Boezio e dintorni, p. 95). 

363 Cfr. V, pr. 4, p. 404. 
364 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 128; cfr. p. 98 deste trabalho. 
365 Cfr. V, pr. 4, p. 404: «Quaero enim, cur illam solventium rationem minus efficacem putes, quae quia 

praescientiam non esse futuris rebus causam necessitatis existimat, nihil impediri praescientia arbitrii 
libertatem putat. Num enim tu aliunde argumentum futurorum necessitatis trahis, nisi quod ea quae 
praesciuntur non evenire non possunt? Si igitur praenotio nullam futuris rebus adicit necessitatem, quod 
tu etiam paulo ante fatebare, quid est quod voluntarii exitus rerum ad certum cogantur eventum?». 

366 Adiantamos que este é o ponto a mostrar e será a conclusão a que a Filosofia chega no final do livro V. 
367 Idem, p. 406. 
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able to produce a reason independent of divine prescience why all events happen 

necessarily, which he cannot do»368. 

O argumento que se segue procura mostrar que os contingentes existem. O 

raciocínio parte do pressuposto que alguns eventos são contingentes e que estes 

acontecem inúmeras vezes perante os nossos olhos como, por exemplo, quando vemos 

um cocheiro que controla e dirige o seu carro. Não duvidamos que os actos que o 

cocheiro realiza são voluntários; nenhuma necessidade o compele a realizá-los.  

 
Quae igitur, cum fiunt carent exsistendi necessitate, eadem prius quam fiant, sine necessitate 

futura sunt. Quare sunt quaedam eventura quorum exitus ab omni necessitate sit absolutus369.  

 

Há, então, certas coisas que acontecerão mas cuja concretização ou execução 

está livre de toda a necessidade. Todas as coisas que acontecem sem necessidade são, 

antes de acontecerem, eventos futuros que acontecerão, mas não necessariamente (i.e. 

são contingentes), pois «Nam sicut scientia praesentium rerum nihil his quae fiunt, ita 

praescientia futurorum nihil his quae ventura sunt, necessitatis importat»370. Assim, os 

futuros contingentes existem. 

Mas, como a Mestre assinala, na perspectiva do seu pupilo o problema – que 

parte de um erro – mantém-se porque estes argumentos não explicam a aparente 

contradição entre presciência divina e os contingentes: como pode Deus ter o 

conhecimento de coisas cuja realização não é necessária? Para o prisioneiro, a 

presciência envolve a necessidade (e a inexistência de necessidade exclui a presciência) 

e implica que apenas pode haver conhecimento do que é certo. O conhecimento que se 

pode ter de eventos incertos é apenas uma opinião e não ciência. A ciência pensa as 

coisas como elas são; pensá-las como coisas distintas de como são vai contra a 

integridade do conhecimento. Só pode haver conhecimento de eventos futuros se estes 

forem certos e eles são certos se a sua realização for necessária, i.e., se acontecerem tal 

como previsto (não podem acontecer de outra forma). Esta necessidade parece 

obrigatória não só para se compreender a presciência divina porque não pode haver 

conhecimento do que é incerto, como para perceber se realmente anula a liberdade da 

vontade humana. 

                                                 
368 J. Marenbon, Boethius, p. 128 
369 V, pr. 4, p. 408. 
370 Idem. 
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A razão deste erro está, segundo a Filosofia, no facto do homem pensar que todo 

o conhecimento depende exclusivamente do poder e da natureza dos objectos que se 

conhecem, quando, na realidade, tudo o que se conhece depende das capacidades ou 

faculdades do sujeito cognoscente.  

 
(…) quod totum contra est. Omne enim quod cognoscitur non secundum sui vim sed secundum 

cognoscentium potius comprehenditur facultatem371. 

 

Tal como percebemos uma forma redonda de uma maneira pela visão (a visão vê 

todo um conjunto através dos raios solares) e de outra pelo tacto (que tocando o corpo 

em toda as suas partes, percebe a sua esfericidade), «Ipsum quoque hominem aliter 

sensus, aliter imaginatio, aliter ratio, aliter intellegentia contuetur»372. 

 Os sentidos captam a forma plasmada na matéria; a imaginação detém-se na 

forma desprovida de matéria; a razão transcende a sensação e a imaginação e examina 

com uma consideração universal as formas (espécies) presentes nas coisas singulares. A 

inteligência transcende a esfera do universal e penetra, com o olhar puro da mente, na 

simplicidade da própria Forma. Cada faculdade tem, assim, um objecto de 

conhecimento diferente: os sentidos percebem as coisas particulares materiais; a 

imaginação percebe a imagem sensível; a razão, as formas universais abstractas e a 

inteligência vê a Forma (Deus). Contudo, quando versa sobre uma dada coisa, quer a 

sensação, quer a imaginação, quer a razão ou a inteligência conhecem a mesma coisa, 

mas fazem-no de formas diferentes: as faculdades superiores conhecem essa coisa de 

uma forma mais perfeita do que as faculdades inferiores (por exemplo, a inteligência 

tem um conhecimento mais perfeito da coisa do que a razão)373.  

Por isso, a Filosofia afirma que a forma superior de conhecimento inclui a ou as 

inferiores, mas o contrário não se dá. Os sentidos não podem perceber nada mais do que 

a matéria, a imaginação não consegue perceber espécies universais; a razão não alcança 

a Forma simples. A inteligência, por sua vez, percebe primeiro a Forma e distingue 
                                                 
371 V, pr. 4, p. 410. Segundo nota do tradutor, «This principle, which is stated again later, is virtually to be 

found – though not in this formula – in the commentary of Ammonius on Aristotle’s De Interpretatione 
(Comm. Arist. Graeca, iv, 5, 12 ff. where Ammonius claims to be following Iamblichus) to which 
Boethius owes a good deal in this part of his work».  Cfr. L. Obertello (Boezio e dintorni, p. 107) que 
afirma que «Boezio non vuol dire, a quanto sembra, che la natura delle cose conosciute non ha alcuna 
importanza ai fini della loro conoscenza, ma soltanto che un oggetto qualsiasi è conosciuto più o meno 
obiettivamente, più o meno veridicamente, a seconda della capacità di comprensione del soggetto che 
lo conosce». Cfr. também J. Marenbon, Boethius, p. 134. 

372 V, pr. 4, p. 410. 
373 Idem. 
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depois todas as coisas que estão incluídas nela, mas conhece estas coisas da mesma 

maneira que compreende a Forma, que somente ela pode captar. A inteligência conhece 

o universal captado pela razão, as imagens percebidas pela imaginação e as impressões 

sensíveis mas sem necessitar da razão, da imaginação ou da sensação. E isto é 

perfeitamente explicável se comparado ao que se passa com o homem quando conhece. 

Quando a razão considera o universal não necessita da imaginação ou dos sentidos para 

compreender os objectos imaginados ou sensíveis porque não entende através da 

imaginação ou dos sentidos mas por abstracção. Por exemplo, quando a razão define o 

homem como «animal bipes rationale»374, ninguém ignora que esta ideia universal se 

refere a algo sensível e imaginável mas para a razão é apenas uma ideia abstracta; a 

razão não necessita de ter presente a impressão ou a imagem para considerar os 

universais que concebe. Também a imaginação precisa das impressões sensíveis para 

formar as imagens, mas é capaz representar os objectos sensíveis, mesmo sem a sua 

presença, valendo-se da faculdade imaginativa. 

 
Videsne igitur, ut in cognoscendo cuncta sua potius facultate quam eorum, quae cognoscuntur 

utantur? Neque id iniuria; nam cum omne iudicium iudicantis actus exsistat necesse est ut suam 

quisque operam non ex aliena, sed ex propria potestate perficiat375. 

 

A inteligência, que é Deus, conhece, então, tudo de todos os modos. 

Na esteira de Proclo ou Amónio, Boécio procura mostrar que Deus conhece o 

que é mutável de uma forma imutável, o que é temporal de uma forma eterna, e o que é 

contingente de uma forma necessária376. 

Deus conhece os contingentes, mas o seu modo de conhecimento é de tal forma 

superior àquele alcançado pela razão que, por isso mesmo, o homem não compreende 

como Deus pode ter conhecimento do incerto. Segundo Marenbon, esta é uma ideia já 

desenvolvida por Proclo: «He [Proclo] says that God can know future contingents with 

certainty because he is responsible for causing them. (…) by the very fact of 

intelligizing himself he knows all things of which he is the cause»377. 

                                                 
374 V, pr. 4, p. 412. 
375 V, pr. 4, p. 412. 
376 Cfr. Marenbon, Boethius, p. 134. O parêntesis recto é nosso. 
377 Idem. 
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A inteligência é exclusiva da divindade, tal como a razão é exclusiva dos 

homens ou a sensação dos animais sem capacidade de movimento378. Mas a inteligência 

supera os demais conhecimentos: 
Quo fit ut ea notitia ceteris praestet, quae suapte natura non modo proprium sed ceterarum 

quoque notitiarum subiecta cognoscit379. 

 

Deus conhece as coisas de uma forma diferente do homem que apenas possui 

razão e não inteligência. Quando a inteligência vê o futuro, não o faz na mesma 

perspectiva que o homem: o erro do homem reside em pensar que a inteligência divina 

vê o futuro tal como ele o vê com a razão e que esta é a única maneira de captar a 

realidade.  

Esta diferença entre os modos de conhecimentos e a posição que a razão humana 

assume pode ser explicada através uma fictícia querela entre as faculdades do homem. 

Imaginemos que os sentidos e a imaginação se opunham à razão: afirmavam que o 

universal que ela percebe nada é – já que nem o sensível nem o imaginável pode ser 

universal – e concluíam que a forma de conhecimento da razão era inútil (pois faz do 

sensível e individual algo universal). Se, por sua vez, a razão contestasse, dizendo que 

contemplava o dado sensível e imaginável de um ponto de vista universal (in 

universitatis ratione) – uma forma de conhecimento a que nem a sensação, nem a 

imaginação podem aspirar – seguiríamos, certamente, a posição da razão pois somos 

                                                 
378 Cfr. V, pr. 5, p. 416: A sensação sem outro tipo de conhecimento é exclusiva dos animais que não têm 

a capacidade de movimento, como os moluscos e outros animais que crescem em rochas. A sensação e 
a imaginação estão presentes nos animais capazes de movimento e que parecem ter alguma disposição 
para apetecer e procurar coisas. A razão é exclusiva da espécie humana e a inteligência da divindade. 
Há uma diferença significativa entre os homens e os seres superiores que não sofrem quaisquer 
afecções corpóreas: o primeiro precisa de ser estimulado por impressões externas. No homem é 
necessário que uma sensação corpórea estimule a actividade mental e desperte as formas adormecidas 
na mente. A mente não fica informada pelas sensações mas serve-se destes dados para julgar com a sua 
própria luz. Nesta passagem há uma negação da teoria estóica da mente como um mero receptor 
passivo e há uma reuperação da teoria platónica das ideias: os objectos estimulam as ideias inatas que o 
homem tem em si. Cfr. m. 4, p. 412-4: «Quondam porticus attulit/ Obscuros nimium senes,/ Qui sensus 
et imagines/ E corporibus extimis/ Credant mentibus imprimi,/ Ut quondam celeri stilo/ Mos est 
aequore paginae,/ Quae nullas habeat notas,/ Pressas figere litteras./ Sed mens si propriis vigens/ Nihil 
motibus explicat,/ Sed tantum patiens iacet/ Notis subdita corporum/ Cassasque in speculi vicem/ 
Rerum reddit imagines,/ Unde haec sic animis viget/ Cernens omnia notio?/ Quae vis singula perspicit,/ 
Aut quae cognita dividit?/ Quae divisa recolligit/ Alternumque legens iter/ Nunc summis caput inserit,/ 
Nunc decedit in infima,/ Tum sese referens sibi/ Veris falsa redarguit?/ Haec est efficiens magis/ Longe 
causa potentior/ Quam quae materiae modo/ Impressas patitur notas./ Praecedit tamen excitans/ Ac 
vires animi movens/ Vivo in corpore passio,/ Cum vel lux oculos ferit/ Vel vox auribus instrepit./ Tum 
mentis vigor excitus,/ Quas intus species tenet,/ Ad motus similes vocans/ Notis applicat exteris/ 
Introrsumque reconditis./Formis miscet imagines». 

379 V, pr. 5, p. 416. 
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seres com a capacidade de raciocinar, sentir e imaginar mas, no modo de conhecer as 

coisas devemos seguir o conhecimento mais certo e seguro – a razão. 

Da mesma forma que os sentidos ou a imaginação não conseguem perceber o 

que a razão percebe, também o homem deve elevar o seu espírito até à suprema 

inteligência para ser capaz de ver por si mesmo como os acontecimentos incertos não 

são incompatíveis com a presciência divina, que é verdadeira e certa, que é um 

conhecimento simplíssimo e sem limites (e não uma mera opinião).  

  
Quare in illius summae intellegentiae cacumen, si possumus, erigamur; illic enim ratio videbit 

quod in se non potest intueri, id autem est, quonam modo etiam, quae certos exitus non habent, 

certa tamen videat ac definita praenotio neque id sit opinio sed summae potius scientiae nullis 

terminis inclusa simplicitas380. 

 

2.3. Modos de conhecimento e Eternidade. Necessidade simples e 

condicionada 

 

Demonstrado que o conhecimento é um acto intrínseco e próprio do ser que 

conhece, é preciso examinar (tanto quanto possível) a natureza desse ser para se poder 

entender o seu modo de conhecimento. Assim, para entender o modo de conhecimento 

de Deus temos que perceber a condição da substância divina, ou seja, perceber como 

Deus existe. 

Todos os homens concordam, segundo a Mestre, que Deus é eterno. É, então, 

necessário considerar o que é a eternidade para compreender a natureza divina e o 

conhecimento divino. 

 
Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio (…)381.  

 

O ser eterno abarca e compreende de forma simultânea toda a plenitude da 

interminável vida. Vive num presente simultâneo e nada lhe falta do futuro nem do 
                                                 
380 V, pr. 5, p. 420. Cfr. também m. 5, p. 420. Note-se que passagem há um apelo a uma elevação do 

homem que deve transcender a razão e elevar-se até a inteligência e contemplar a Forma simples e 
pura. Não há na obra qualquer passagem que nos permita adiantar como essa transição poderá ser feita, 
a não ser, depois da morte, a não ser que especulemos uma espécie de captação intelectual que 
transcende a própria razão. Na descrição dos modos de conhecimento, Boécio é claro ao afirmar que a 
inteligência é exclusiva de Deus e a razão, que está sempre limitada pela sua ligação ao corpo, é um 
predicado dos homens. 

381 V, pr. 6, p. 422. 
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passado. Está, necessariamente, sempre presente a si mesmo e tem como presente a 

infinitude do tempo que flui. O eterno é tudo em si mesmo e a totalidade do seu ser não 

comporta partes distintas como aquelas do tempo (o presente, o passado e o futuro). 

O ser eterno transcende o tempo e transcende o cosmos382. 

Tudo o que vive no tempo vive no presente, procede do passado e versa o futuro. 

Nada que exista no tempo pode abarcar de forma simultânea toda a duração da sua 

existência: está no presente, ainda não alcançou o futuro e já perdeu o passado. No 

tempo não se vive mais do que o momento presente, fugaz e transitório. 

Mesmo o cosmos está sujeito ao tempo porque, ainda que (tal como Aristóteles 

sustentou) consideremos que não teve começo e que a sua vida se prolongar ao longo da 

infinitude do tempo, não pode considerar-se eterno: nunca conseguirá abarcar ou 

compreender todo o espaço da sua vida, pois tem apenas e só o momento presente 

(escapa-lhe o futuro e o passado).  

Por isso, é incorrecto dizer-se que o mundo é co-eterno ao Criador, mesmo 

quando se afirma, tal como Platão fez, que não tem princípio nem fim. Porque uma 

coisa é alargar indefinidamente uma existência sem limites, outra é abarcar toda a vida 

num presente simultâneo. Abarcar toda a vida num presente simultâneo é algo que 

apenas a inteligência divina realiza e, por isso mesmo, nunca se deve afirmar que Deus 

é anterior às coisas criadas porque lhes é anterior no tempo mas sim devido à 

simplicidade da sua natureza383. 

O fluir das coisas temporais é uma tentativa de imitar a vida imóvel mas não a 

pode alcançar nem igualar, «ex immobilitate deficit in motum, ex simplicitate 

praesentiae decrescit in infinitum futuri ac praeteriti quantitatem»384. Como não pode 

possuir simultaneamente toda a plenitude da sua vida (porque não possui, como Deus, a 

plenitude da sua existência) não pode compreender, nem expressar Aquele que procura 

imitar mas que nunca alcança. Procura imitar o eterno através do breve e fugaz 

momento presente (e desta forma assemelhar-se ao presente eterno do qual apenas tem a 

aparência) e através do seu prolongamento no tempo imitar o permanente presente da 

eternidade. Deste modo, devemos seguir Platão e dizer que apenas Deus é eterno; o 

mundo é perpétuo385. 

                                                 
382 Cfr. L. Obertello, Boezio e dintorni, p. 107. 
383 V, pr. 6, p. 424. 
384 Idem.  
385 Ibidem, p. 426. 
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Se se compreende todas as coisas que são, segunda a natureza do que conhece e 

se Deus é um eterno presente, a sua ciência transcende também toda a mudança 

temporal386. Deus mantendo-se na simplicidade do seu presente, abarca o curso infinito 

do passado e do futuro e vê-os na simplicidade do seu conhecimento como se 

acontecessem no presente. Consequentemente, a presciência divina (pela qual conhece 

todas as coisas) deve ser concebida como um instante interminável e não como um 

conhecimento do futuro: a presciência não é praevidentia mas providentia387. 

Tal como o homem vê certos eventos que sucedem no seu presente temporal, a 

divindade contempla todos os eventos num eterno presente, não alterando a natureza 

nem as propriedades das coisas, porque vê como presente aquilo que no tempo 

acontecerá (aquilo que no tempo é futuro). Também como o homem que contempla 

simultaneamente um homem que caminha e o sol que se levanta, sabe que são dois 

eventos distintos e julga o primeiro como livre e o segundo como necessário, Deus, na 

sua simplicidade e com um simples olhar da sua inteligência, distingue tudo o que 

acontecerá por necessidade e o que não acontecerá necessariamente, nunca se 

equivocando. Para Deus todas as coisas, que no tempo são futuras, estão-lhe presentes e, 

por isso, não altera as suas naturezas. 

 
Quo fit, ut hoc non sit opinio, sed veritate potius nixa cognitio, cum exstaturum quid esse 

conoscit, quod idem exsistendi necessitate carere non nesciat388. 

 

Os eventos futuros são, para a presciência divina, necessários e, 

simultaneamente, são, na sua natureza, completamente livres e independentes. Para 

compreender esta ideia a Mestre retoma uma distinção trabalhada por Boécio na obra 

De interpretatione389: os dois tipos de necessidade: a necessidade simples e a 

necessidade condicionada. A primeira é absoluta, como quando afirmamos que os 

homens são mortais ou que o sol se levanta todos os dias; a segunda não implica uma 

necessidade absoluta, como quando dizemos que um homem está a caminhar e que 

caminha por necessidade. No primeiro caso não há possibilidade de as coisas serem 

                                                 
386 Cfr. L. Obertello, Boezio e dintorni, p. 107: «Se così è, l’eternità, a sua volta, abbracia e comprende in 

sé la totalità del tempo, che da lei procede. Il modo dell’inclusione è identico, almeno formalmente, a 
quello già considerato quanto ai gradi della conoscenza. Ciascuno di essi ha in se stesso e a se stesso 
presenti nella loro vivente, totale realtà, i gradi inferiori, e nello stesso tempo li transcende; e proprio 
perché li transcende li può avere in sé presenti». 

387 V, pr. 6, p. 426. 
388 Idem, p. 428. 
389 Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 141: Boécio, De interpretatione (2 In Di 241: 1 – 243:28). 
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diferentes do que são; no segundo caso, a necessidade não existe em virtude da sua 

própria natureza, mas pela adição de uma condição externa. Nada há que obrigue quem 

caminha a prosseguir mas é necessário que avance quando caminha para considerarmos 

que o homem caminha. 

Da mesma maneira, se a Providência vê algo como presente, o evento há-de dar-

se necessariamente, ainda que o evento, pela sua natureza, não implique necessidade. 

Deus vê os eventos futuros, fruto do livre arbítrio, como eventos presentes. Eles dão-se 

necessariamente porque são eventos da ciência divina, ainda que, considerados em si 

mesmos, não percam a liberdade absoluta da sua natureza.   

 
Fient igitur procul dubio cuncta, quae futura deus esse praenoscit, sed eorum quaedam de libero 

proficiscuntur arbitrio; quae quamvis eveniant, exsistendo tamen naturam propriam non amittunt 

qua prius quam fierent etiam non evenire potuissent390. 

 

Da mesma forma que há coisas que sucedem segundo a necessidade simples 

(como o sol levantar-se todos os dias) e há outras que sucedem mas não estão sujeitas a 

uma necessidade absoluta (como o homem que caminha), as coisas que Deus tem 

presentes existirão, mas umas serão produto da necessidade e outras produto do poder 

de quem as realiza. 

 
Haud igitur iniuria diximus haec, si ad divinam notitiam referantur, necessaria, si per se 

considerentur, necessitatis esse nexibus absoluta, sicuti omne, quod sensibus patet, si ad 

rationem referas, universale est, si ad se ipsa respicias singulare391. 

 

Apesar destas coisas serem, pela sua natureza isentas de necessidade, e de se 

poder alegar que o homem poderia então, propositadamente, alterar as coisas, isto não 

constituirá um problema porque a Providência na sua verdade eternamente presente tem 

conhecimento que o homem tem a faculdade de o fazer e, ainda, se fará uso desta 

                                                 
390 V, pr. 6, p. 430. Cfr. J. Marenbon, Boethius, p. 143: «Philosophy shows that when we humans know 

what is happening at present, then events that are contingent by nature are necessary relative to our 
knowing them. Se adds that the sense in which these events are necessary is just like that in which (…) 
all present events are necessary when they are happening. Philosophy also shows that, because of his 
special mode of cognition, God’s way of knowing all things, including future, is like human knowledge 
of the present. And so future contingents, in relation to God, are necessary and can be known for 
certain, but they are contingent in their own nature and no more constrained than anything happening in 
the present».   

391 V, pr. 6, p. 430. 
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faculdade e em que sentido a utilizará. Nada escapa à presciência divina «sicuti 

praesentis oculi effugere non possis»392. 

Todo o conhecimento futuro é precedido do olhar de Deus, que o atrai e reclama 

para o presente do seu conhecimento. A sua presciência não se altera, conhecendo agora 

isto e depois aquilo (i.e., os contingentes): a presciência prevê e abarca num só olhar 

todas as mudanças possíveis, voluntárias ou não, num eterno presente. Deus possui um 

conhecimento e uma visão presente e sempre actual das coisas pela sua própria natureza 

(«Ex quo illud quoque resolvitur, quod paulo ante posuisti, indignum esse, si scientiae 

dei causam futura nostra praestare dicantur»393). 

 Assim, a Mestre pode concluir 

 
Haec enim scientiae vis praesentaria notione cuncta complectens rebus modum omnibus ipsa 

constituit, nihil vero posterioribus debet. Quae cum ita sint, manet intemerata mortalibus arbitrii 

libertas nec iniquae leges solutis omni necessitate voluntatibus praemia poenasque proponunt. 

Manet etiam spectator desuper cunctorum praescius  deus, visionisque eius praesens semper 

aeternitas cum nostrorum actuum futura qualitate concurrit bonis praemia, malis supplicia 

dispensans394. 

 

A liberdade humana, e com ela a justiça do castigo e da recompensa e a 

esperança que o homem coloca na oração, está assim salvaguardada. A única 

necessidade que o homem deve impor a si próprio é a necessidade de ser bom, pois todo 

o homem vive sob o olhar de Deus395. 

A necessidade de ser bom não é algo imposto por Deus, mas uma necessidade 

que cada homem deve colocar a si mesmo. O homem é livre para escolher o caminho 

que quer traçar e, enquanto ser livre, é também responsável por essa escolha. Se opta 

pelo caminho da razão, liberta progressivamente a sua alma do contágio a que está 

sujeita por estar num corpo; se escolhe o caminho das paixões, afunda a alma na 

obscuridade das coisas corpóreas. Elegendo as paixões, torna-se um escravo da sua 

própria liberdade, perde a condição de ser humano, afasta-se do fim último que deve 

procurar e encontra nas coisas terrenas e nas maldades o poder e a realização que deseja 

e nunca alcança. Se segue a razão, descobre que o seu fim último é Deus e que Deus é a 

Beatitude. Compreenderá que Deus tudo ordenou para o Bem e que só será 

                                                 
392 Idem. 
393 V, pr. 6, p. 432. 
394 Idem. 
395 Idem, p. 434. 
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verdadeiramente feliz quando alcançar a Beatitude. Enquanto não a alcança deve 

conduzir a sua vida pelo bem, pois Deus, desde a sua eternidade, tudo conhece de um 

modo pleno. Conhece cada acto do homem e, dependendo da escolha que este faça, 

punirá aqueles que se afastam de si, recompensará os virtuosos que o buscam, ouvirá as 

orações daqueles que depositam em Si a esperança.  
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CONCLUSÃO 
 

 

Procuraremos nesta conclusão apresentar, de uma forma mais sintética, o 

percurso até qui realizado. 

Os conceitos de felicitas e beatitudo têm na Consolação da Filosofia de Boécio 

significados e âmbitos de aplicação diferentes. A Felicidade está associada à 

imperfeição, ao mundo terreno e à procura de bens que não satisfazem nem realizam o 

homem; a Beatitude é um estado de perfeição que está num plano transcendente ao 

mundo humano.  

A exploração destes conceitos é feita em ambientes filosóficos distintos. A 

análise da felicidade é inserida num contexto predominantemente estóico, em que se 

valoriza a vivência segundo a razão, uma vivência que respeita a natureza do homem e 

que o conduz a um estado de liberdade, imperturbabilidade e autarquia. O homem, 

segundo Boécio, deve procurar tornar-se um sage e não buscar os bens da Fortuna. 

Estes apenas afastam a alma de si mesma porque o gozo destes bens acarreta um 

domínio do corpo sobre a alma. O conceito de beatitude é, por sua vez, explorado num 

contexto profundamente platónico e neoplatónico. A Beatitude surge identificada com o 

Bem, o Uno e Deus e como uma Ideia que a alma do homem já contemplou, mas que a 

união ao corpo fez esquecer. Tem agora apenas uma imagem ténue, que poderá 

recuperar através de um processo de reminiscência, porque a luz desta ideia permanece 

na alma e é o que a leva a incessantemente procurar a máxima felicidade. A Beatitude é 

o Bem que todos os homens procuram. Ela é o maior de todos os bens, é um estado de 

perfeição e completude, alheio à mutabilidade, que o homem deve procurar dentro de si 

(porque a verdade está no interior do homem) e não no seu exterior. Quando se deixa 

dominar pelo corpo, pelas suas paixões, dores e prazeres, a alma afasta-se do Bem e cai 

no erro. É o erro e a ignorância que levam o homem a procurar na Fortuna e nos seus 

bens algo que nunca poderão oferecer: a verdadeira felicidade, a Beatitude. 

Como vimos no segundo capítulo, a Fortuna é inconstante, está em contínua 

mudança, e apenas oferece uma felicidade transitória. Quem confia na Fortuna tem que 

se sujeitar às suas regras, girar na sua roda, suportar tudo o que a Fortuna decidir e isto 
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só traz sofrimento, dor e conduz o homem à sua própria destruição. É uma felicidade 

indigna, fortuita, precária condicionada a bens que, enquanto bens da Fortuna, nunca 

pertencerão ao homem e que lhe podem ser retirados a qualquer altura. O que a Fortuna 

pode oferecer são bens terrenos, que, como tal, estão sujeitos à mutabilidade do próprio 

mundo, não duram, não satisfazem verdadeiramente o homem e só o afastam da sua 

natureza porque constituem um apelo a uma vivência das coisas mortais e uma apego da 

alma a essa coisas, desvirtuando a sua natureza. 

O homem é por essência um ser racional. A racionalidade distingue-o dos 

restantes animais e aproxima-o de Deus. Ao conduzir a sua vida pela conquista dos bens 

terrenos, o homem esquece-se de si, torna-se indigno da natureza excelente que lhe foi 

dada, volta-se para o inferior e imperfeito. Deixe-se dominar por um desejo nunca 

realizado de posse daqueles bens, passa a procurar no exterior o que está desde sempre 

na sua alma e perde a liberdade que lhe é assegurada pelo exercício da razão. Ao 

procurar estes bens o homem afasta-se da luz e da verdade e mergulha nas trevas. 

Os bens da Fortuna não satisfazem o homem porque nunca lhe dão o que 

prometem. O homem procura nas riquezas a suficiência e a segurança que estas 

aparentam mas descobre que tudo quanto consegue é a insegurança e o medo da inveja e 

da possível perda daquele bem. Com as riquezas procura afugentar a necessidade e 

ostentam pedras preciosas, roupas fabulosas, filas de escravos e cai no oposto: esquece-

se que deve medir a sua necessidade pela natureza e não pelos excessos da vaidade e 

acaba por constantemente necessitar de ajuda para manter a abundância. Este desejo de 

suprir a necessidade leva-o a acrescentar a si o supérfluo, o que por natureza não é seu, 

invertendo a ordem das coisas: o ser racional volta-se e valoriza o inferior. O poder e os 

altos cargos, outro bem da Fortuna tão desejado pelo homem, são procurados pelo 

prestígio e a honra que acarretam. Mas são bens que não têm em si a bondade e 

virtuosidade e, por isso, não são capazes de tornar o homem que os exerce bom e 

virtuoso. Pelo contrário, os altos cargos são normalmente ocupados por homens 

indignos que buscam no poder a possibilidade de dominar o outro. Contudo, na 

perspectiva de Boécio, o poder não é significante nem pode subjugar o outro porque 

aquele que vive segundo a razão atinge uma imperturbabilidade, uma serenidade 

intelectual e uma liberdade que escapa ao domínio do poderoso. A insignificância do 

poder é também demonstrada pelo medo e pelas preocupações que assaltam 

constantemente os seus detentores, porque nenhum poder político é, como a história 

mostra, eterno e, por isso, mesmo o poderoso sofre com a possibilidade da sua perda. A 
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procura da fama e da glória é, também, um erro do homem que procura nas palavras e 

conversas dos outros um reconhecimento que devia encontrar em si mesmo. É uma 

procura irrelevante, desvirtuante e fútil porque toda a fama e glória se circunscrevem e 

limitam a um tempo, a um espaço. A procura do prazer do corpo, por sua vez, acaba por 

conduzir a excessos e torna o homem semelhante a uma besta.  

O homem deve procurar nesta vida seguir a sua natureza e viver de acordo com a 

razão. Só esta vivência em harmonia com a sua natureza lhe permite tornar-se sage, 

adquirir um conhecimento das verdades que estão em si e alcançar uma liberdade, 

autarquia e imperturbabilidade que o preparam para a captação do seu fim.   

Os bens da Fortuna devem ser sempre considerados como meios úteis, auxiliares 

do homem no caminho para a virtude ou para a permanência nessa virtude. Não podem 

nunca ser encarados como fins ou meios para outro fim (aqui entendido como outro 

bem da Fortuna).  

A procura destes bens particulares são o equívoco do homem que separa o que é 

uno porque suficiência, poder, fama, honras e prazer são uma e a mesma coisa. O 

homem encara-os como partes da felicidade mas eles são na realidade uma mesma 

substância. A verdadeira felicidade, a beatitude, é aquela que torna o homem suficiente, 

poderoso, reconhecido, respeitado e alegre. 

Nenhum bem terreno pode ser o supremo bem e, como tal, a beatitude do 

homem não está no elevado estado de apatheia do sage porque a beatitude é um estado 

de permanente perfeição e, tal como a experiência da personagem Boécio mostrou, o 

sage pode perder a virtude. Nada há nas coisas terrenas e mutáveis que possa 

proporcionar uma felicidade total. Elas apenas nos dão uma imagem imperfeita da 

Beatitude. 

Mas se há uma felicidade imperfeita que nos é dada nos bens perecíveis é porque 

há uma felicidade perfeita e um Bem perfeito.  

Como mostramos (cap. II, 2.), Deus é o primeiro princípio, o princípio de onde 

derivam todas as coisas; e, como a perfeição máxima está na origem, Ele é o ser mais 

perfeito e mais elevado que se pode conceber. Ele é, como diz Boécio, segundo o 

acordo dos homens, o Bem; possui em si e por si o maior Bem. E, se a Beatitude é o 

Bem, então Deus é Beatitude. Deus não é apenas bom e feliz, é, por essência, o Bem e a 

Beatitude. Não recebe o Bem de fora, porque isto implicaria a existência de um outro 

ser de onde derivaria a sua bondade – que seria, assim, superior a Deus, o que é, para 

Boécio, inconcebível porque Deus é o Sumo Ser –, nem o possui por natureza, porque 
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isto obrigaria a distinguir duas naturezas em Deus, a de possuidor do Bem e a de Bem 

possuído e a supor uma outra entidade que unisse os dois princípios. 

A identificação de Deus com o Sumo Bem é claramente influenciada pela 

filosofia platónica e neoplatónica. Para Platão, a ideia de Bem é, por essência, poder e 

dignidade, superior a todas as outras. Ela é o princípio de onde tudo deriva; é causa da 

essência e da existência porque as Ideias, sob a dinâmica do Bem, são a causa do mundo 

físico. Para Plotino, o Uno que se identifica com o Bem, é também o princípio de onde 

derivam todas as coisas e para as quais todas as coisas se voltam.  

E, com esta identificação do Bem com a Beatitude, Boécio premeia os seus 

leitores com um corolário: aplicando a teoria platónica da participação, o autor 

considera que todo o homem que é feliz faz-se deus porque se a beatitude é Deus e se ao 

ser feliz o homem participa dessa máxima felicidade, participa também da divindade.  

O homem é deus, não por essência – porque por essência há um só Deus – mas 

por participação. Contudo, sendo a participação uma imperfeição, o homem não 

alcançará nunca nesta vida a sua realização plena. A Beatitude está num plano 

transcendente e o homem dela só participa. Por isso, só depois do desprendimento do 

corpo, a alma alcançará a pureza e liberdade necessárias para a sua realização total. Só 

após a morte o homem gozará plenamente a Beatitude. Esta vida constitui um caminho 

que o homem deve percorrer e que exige o exercício da razão, pois só quando vive 

segundo a sua natureza e afasta a alma da matéria que a perturba, o homem se aproxima 

do Sumo Bem, da Suma Felicidade e dela participa. Deus é como um centro em torno 

do qual giram esferas. Quanto mais segue a razão, mais o homem se aproxima desse 

centro, quanto mais se abandona às paixões mais se afasta. 

Deus é o Bem, a Beatitude para que todas as coisas se voltam. É o princípio e 

fim último de todas as criaturas porque é o Uno, do qual todas as coisas, através da 

subsistência e persistência – em Boécio, encarada como a permanência na unidade 

porque tudo o que deixa de ser uno se desagrega e morre –, procuram participar. É o 

princípio ordenador e auto-suficiente que governa todas as coisas por si, sem qualquer 

ajuda externa. E, como Deus é o Sumo Bem, governa todas as coisas com o leme da 

bondade. Todas as coisas desejam o Bem e, por isso, deixam-se governar por Deus e 

procuram viver em harmonia com o Bem, que é também a máxima Beatitude.  

Mas se o mundo é governado pela bondade divina, como é possível a existência 

do mal? Se o fim último do homem é Deus que é a Beatitude e o Bem, porque é que os 

homens praticam o mal e fazem os outros infelizes? 
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Estas são as questões que procuramos explorar ao longo do terceiro capítulo. O 

mal, segundo Boécio, não existe porque se Deus é omnipotente e não pode fazer o mal, 

e se nada há que Ele não possa fazer, o mal não existe. Os perversos não só não têm 

poder algum como são tanto mais infelizes quanto as suas acções permaneçam impunes. 

O poder está em conseguir atingir aquilo que se busca; se os homens bons são bons 

porque alcançam o Bem, i.e., alcançam aquilo que buscam, são mais poderosos do que 

os homens perversos que o são exactamente porque não alcançaram o fim que tanto 

desejam. Estes são também, e à semelhança do que Platão defende no Górgias, homens 

infelizes e miseráveis sempre que as suas acções maldosas ficam impunes porque tal 

como o homem bom tem no Bem a sua recompensa, também o homem perverso deve 

ter no castigo a recompensa, o seu bem. Todo o homem que permanece impune 

acrescenta ao seu triplo infortúnio (desejar o mal, poder realizá-lo e realizá-lo) um outro 

mal, a injustiça da própria impunidade. O homem que comete a injustiça é alguém 

dominado pelo vício que esqueceu a sua natureza e não percebe o valor da virtude e 

deve, por isso, ser alvo da maior compaixão.  

Esta é, contudo, uma concepção difícil de entender e aceitar. Na opinião comum, 

os homens perversos não parecem ser castigados; pelo contrário, são aqueles que 

parecem receber as recompensas da boa Fortuna e isto faz com que o mundo não pareça 

ser governado pela bondade divina mas sim pelo acaso. Esta opinião dos homens deve-

se, segundo Boécio, a uma incapacidade de compreender a ordem que subjaz ao mundo; 

prende-se com a sua incapacidade de alcançar o plano divino.  

Todas as coisas sujeitas à geração e mudança têm a sua causa na simplicidade e 

imutabilidade da Providência divina. Como dissemos, a Providência é a própria razão 

divina, a razão que dispõe tudo o que existe, que se realiza no Destino. A Providência é 

o plano mental de Deus, um plano imutável e simples de todas as coisas que se 

desenrola no tempo, i.e. que se efectiva no Destino. Nada, neste mundo, foi deixado ao 

acaso: não há lugar para o fortuito. A Providência ordena todas as coisas, fazendo com 

que o Destino se constitua como uma rede causal que inclui todos os acontecimentos 

que são parte do plano mental estabelecido por Deus. É por não captar o plano divino 

que o homem não compreende os usos que a Providência faz da Fortuna. No plano de 

Deus a Fortuna é sempre boa porque, quer seja adversa quer seja favorável, está 

estabelecida para recompensar os bons e castigar ou corrigir os maus. A Fortuna é usada 

pela Providência para testar a virtuosidade dos homens bons, para ajudar a progredir 
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aqueles que estão no seu caminho, para castigar os que persistem no vício e ajudar os 

que tentam sair do vício. 

Mas, se nada é deixado ao acaso, se tudo é estabelecido por Deus que tudo 

conhece, nunca se engana e tudo prevê, surge um outro problema: que lugar resta ao 

livre arbítrio? Se Deus conhece todas as coisas e se a sua presciência implica a 

necessidade das coisas sucederem como planeou, se todos os eventos, mesmo os 

futuros, só podem acontecer segundo o plano divino, os actos e pensamentos do homem 

não estarão já definidos? Se o livre arbítrio for anulado, que lugar resta para o próprio 

homem nesta concepção? Que valor teria aquilo que foi até agora discutido? Sem 

liberdade, nenhum homem é o dono dos seus actos e das suas escolhas e, por isso, não 

pode ser responsável por nada que faça. Sem liberdade, não faz sentido falar-se de 

homens que procuram pelo exercício da razão e da virtude alcançar um plano que o 

transcende e que constitui fim último porque esta procura deixa de ser um resultado e 

um desejo da sua vontade para passar a ser uma imposição da divindade. Sem a 

responsabilidade que os actos livres acarretam deixa também de fazer sentido a 

recompensa e o castigo dos homens porque tudo o que fazem é apenas percorrer um 

caminho previamente traçado por Deus, ao qual não podem fugir.  

Este é, como vimos, o problema da presciência divina: implica a aparente 

necessidade de todos os acontecimentos sucederem conforme o estabelecido por Deus e 

o conhecimento dos acontecimentos futuros que acontecerão segundo o previsto, não 

restando lugar para o imprevisto ou para a vontade livre.  

A presciência divina é o modo de conhecimento divino. É a inteligência que 

tudo conhece e de todos os modos e que é hierarquicamente superior ao modo como o 

homem conhece as coisas. O homem pela razão abstrai os universais, mas não é capaz 

de captar a Forma simples. A Inteligência, modo de conhecimento exclusivo da 

divindade, capta a Forma e distingue nela todas as coisas que inclui, sempre do mesmo 

modo que conhece a Forma. A sua natureza é eterna e, por isso, conhece de uma forma 

simultânea toda a plenitude interminável da vida. Vive num presente simultâneo; está 

sempre presente a si mesma e tem como presente a infinitude do tempo que flui. A sua 

ciência transcende todas as mudanças temporais porque, na simplicidade do seu 

presente, conhece o que no tempo é passado e futuro como presente. A presciência 

divina é um instante interminável, não um conhecimento do futuro. Deus vê os eventos 

futuros, fruto do livre arbítrio, como eventos presentes. Acontecem necessariamente 

porque são eventos da ciência divina mas, em si mesmos, não perdem a liberdade da sua 
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natureza. A presciência divina, com um só olhar, abarca todos os eventos, toda a 

mudança possível, todas as acções voluntárias ou não desde um eterno presente mas não 

interfere com a vontade livre dos homens.  

Para Boécio, todo o ser dotado de razão é livre porque é capaz de distinguir entre 

o que deve ser escolhido e o que deve ser evitado. Tem a liberdade para querer ou não 

querer e será tanto mais livre quanto mais se aproxime do centro e princípio de toda a 

vida e quanto mais permaneça na contemplação da mente divina. Vai perdendo 

progressivamente a liberdade sempre que se afasta do seu fim último e se volta para o 

mundo material, tornando-se escravo quando abandona a razão e se entrega ao vício. 

 

As questões desenvolvidas ao longo dos cinco livros reflectem o percurso que o 

autor Boécio necessita de fazer para compreender e justificar a si próprio a penosa 

situação em que se encontra.  

O sábio Boécio encara as suas circunstâncias como um teste a que a Providência 

o submeteu. Um teste que lhe mostrou que a virtuosidade que adquiriu pelo estudo e 

exercício da Filosofia não constitui o fim último da sua vida. O estado de 

imperturbabilidade de que gozava foi perturbado pela letargia que o afastou da razão e o 

arrastou para o mundo das paixões. Foi também um teste que serviu para relembrar que 

os bens da Fortuna gozados não passam de meios úteis. Os bens da Fortuna devem ser 

considerados como meios de satisfação das necessidades do homem para que este possa, 

sem privações do que é absolutamente essencial, dedicar a sua vida ao conhecimento 

das verdades que residem em si. Quando se tornam motivo de lamento ou de uma busca 

desenfreada tornam-se um sinal de que o homem se esqueceu de si, de que se 

abandonou ao mundo material e tornou indigno da sua condição de homem 

essencialmente racional.  

A vida terrena é uma vida sujeita à mutabilidade, à inconstância que apenas pode 

proporcionar uma felicidade imperfeita. Por isso, o prisioneiro que Boécio recria, não 

deve lamentar a perda daquilo que, longe de ser o fim que deve procurar, apenas afasta 

mais o homem de si e de Deus. 

Identificar Deus que é o Uno, o Bem e a Beatitude com o fim último é dar a um 

homem condenado à morte a esperança numa transcendência e encontrar uma ordem 

num mundo (aparentemente) desorganizado e injusto. É encontrar um primeiro 

princípio que permita ao homem explicar que por detrás e para lá da mudança, do 

movimento de geração e destruição, do tempo há uma ordem, uma unidade, um ser 
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imutável e imóvel que tudo vê desde a sua eternidade. É o ser de onde os seres derivam 

e aonde todos os seres retornam. E o ser que dá a existência e essência às criaturas, que 

tudo conhece plenamente mas dá aos seres racionais a liberdade para exercer a sua 

vontade como queira. É o ser que no Destino usa a Fortuna para castigar os perversos e 

recompensar os malvados e, por isso, nenhum homem, nem mesmos os que perpetraram 

as injustiças contra Boécio, fica impune.  

O plano transcendente em que a Beatitude, o Bem que todos os homens desejam, 

se encontra e as referências que ao longo da obra vão sendo feitas à imortalidade da 

alma leva-nos a pensar ainda que Boécio precisa de encontrar esse Fim último para que 

todos se voltam num plano superior ao do mundo material. Este mundo mostrou-lhe que 

se tudo quanto é possível é uma felicidade imperfeita e transitória, então, é porque há a 

possibilidade do homem gozar uma felicidade perfeita e permanente num outro mundo. 

A alma é imortal porque depois da morte do corpo, livre do cárcere do corpo morto, 

pode finalmente ascender a esse estado de plenitude. Certamente que, para um homem 

que sabe que poderá ser executado a qualquer momento, que toda a vida foi pautada 

pela demanda da razão, pelo Bem e pela justiça, esta é uma enorme esperança. 

A obra consegue, assim, o propósito a que se propunha: consolar Boécio, dando-

lhe o conhecimento de que necessita para sair da angústia em que se encontra. Mas vai 

também mais além. A consolatio podia ter terminado no final do livro III, onde Boécio, 

através da personagem Filosofia, conclui a argumentação relacionada com as questões 

que considera fundamentais para a cura da letargia do pupilo (O que é o homem? Qual o 

fim de todas as coisas? Como governa Deus o mundo?). Mas, certamente motivado pela 

intensa reflexão filosófica, Boécio vai além da consolação e prossegue a indagação por 

novos temas, mostrando que o trabalho que apresenta nesta obra reflecte o fluir de um 

pensamento que se vai adaptando em função das novas exigências que a própria razão 

exige que sejam esclarecidas. 
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