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    A ideia de felicidade na antiguidade está ligada à honra e à glória, tornando o 

homem vivo mesmo após a morte. Atualmente, o conceito de felicidade está mais 

ligado à posse de bens materiais e riquezas; ao ter e não ao ser. Todos os seres 

humanos buscam a felicidade, pois todos desejam ser felizes. Algumas pessoas 

passam a vida inteira buscando essa tal felicidade, cada um a seu modo e da 

forma que pensa ser correta ou a que mais parece atraente. A busca pela felici-

dade sempre existiu; pode-se arriscar dizer que é tão antiga quanto a própria 

história, como se vê nas primeiras páginas da primeira obra de história no Oci-

dente – A História, de Heródoto (485aC-425aC). Imaginemos duas situações 

distintas: na antiguidade um homem ser considerado feliz por ter um corpo per-

feito ou ter muitos bens materiais, e após viver muitos anos, morrer de velhice 

junto à sua família; e também um homem hoje, pobre com uma vida simples, que 

fosse chamado pelo exército para auxiliar na luta e defender seu país numa 

guerra, mas infelizmente morresse nesse combate e não pudesse retornar para 

o seio de sua família. 

    Poderíamos considerar esses dois personagens felizes? A resposta seria sim 

somente se trocássemos a época em que cada um viveu? Se a resposta for sim, 

então poderíamos confirmar que o conceito de felicidade mudou com o passar 

do tempo, e que depende muito da cultura e da época em que é analisado. Mas, 

ainda assim, podemos encontrar um ponto comum, pois um sentimento de insa-

tisfação gera essa busca contínua pela felicidade, uma busca constante, por 

sempre estar insatisfeito com o que possui, querendo buscar coisas novas. 

Agostinho diz que procurar Deus é o mesmo que procurar a felicidade, pois para 

ele a verdadeira felicidade só pode estar em Deus. Para Agostinho a felicidade 

é uma alegria que Deus concede àqueles que o servem por amor. Alegrar-se em 

Deus e por Deus é verdadeira felicidade e não há outra.  
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   A vida feliz é tudo que o homem mais aspira, em todo tempo e lugar, desde os 

primórdios. Pode-se observar isso com a leitura de diversos autores. Para Agos-

tinho não foi diferente. Ele também buscava uma vida plena e feliz. Foi por meio 

da razão unida à fé que conseguiu oferecer uma resposta consistente para esse 

problema. Os filósofos que antecederam Agostinho foram capazes de elaborar 

diferentes concepções de felicidade observando que, dos pré-socráticos aos es-

toicos, passando por Platão e Aristóteles, sempre consideraram que virtude, fi-

losofia e sabedoria são elementos inevitáveis e inseparáveis que conduzem à 

felicidade. Isso remete a uma concepção de felicidade pensada e conquistada 

pelo homem com suas próprias forças e méritos. Pensada sempre a partir deste 

mundo e com vistas a esta vida. Com a novidade do cristianismo, temas que até 

então faziam parte do exercício filosófico sofreram algumas modificações, como 

é o caso do problema da felicidade, abordado por Agostinho, recém-convertido, 

e disposto a ler os escritos filosóficos e refletir sobre eles. É dessa forma que ele 

fará a leitura de Platão, por exemplo, que posteriormente exercerá grande in-

fluência sobre seu pensamento e de toda a Idade Média. 

    A conquista da felicidade passará por uma espécie de luta entre alma e 

corpo/coisas materiais. O problema não estava nas coisas materiais em seu con-

tato com o corpo, uma vez que Agostinho acreditava em um Deus perfeito e este, 

por sua vez, criava todas as coisas, também perfeitamente. Todas as coisas são 

vistas como um bem, posto serem frutos da criação divina, que é o Bem por 

excelência. No entanto, as coisas criadas comportam graus de perfeição e por 

isso são bens relativos, enquanto Deus é o sumo bem. Ou seja, as coisas são 

corruptíveis, enquanto Deus é eterno. O problema estaria na alma, portanto, e 

na livre vontade da qual o homem é dotado. Ao invés de se dedicar ao sumo 

bem, Deus, o homem acaba buscando satisfação nos bens corruptíveis e pere-

cíveis, confundindo o relativo com o absoluto. 

    Mas o que é ser feliz? O que busca o homem agostiniano é um bem que sa-

tisfaça toda a sua vontade e conceda paz à sua inquietação, ou seja, algo que 

seja superior a ele. A concepção de felicidade dos antigos repousava na ideia de 

posse do bem supremo, enquanto aperfeiçoamento do próprio homem e de suas 

atividades e potencialidades, ou seja, a sabedoria como consequência da vir-
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tude. Agostinho, amparado nessa tradição, sobretudo, em Sócrates, Platão, Aris-

tóteles e Cícero, seguiu inicialmente a concepção de que a felicidade consistia 

na razão. Corrigindo-se, afirmará depois que não existe senão uma vida que 

mereça ser chamada de feliz: a vida futura. Certamente, essa concepção remete 

à beatitude, o sumo bem, portanto, a algo superior ao homem. 

  

   Notamos que a felicidade é distinta em várias épocas. Por exemplo: na anti-

guidade se o homem fosse a guerra, lutasse muito e morresse, seria tido como 

um herói e sua fama de um homem feliz porque deu a vida fazendo o que o 

tornava feliz. No mundo moderno, o homem continua sua busca incessante pela 

felicidade, mas não sabendo encontra-la, a sua busca tem sido vazia de sentido, 

não é nos bens materiais, nas riquezas, no sexo sem medidas, nas bebidas, 

nestas coisas não está a felicidade. Podemos chegar à afirmar que os bens são 

passageiros e nos concede um certo conforto, mas não nos preenche por com-

pleto porque o nosso fim não é neste mundo, nossa vida não é baseada somente 

com a realidade deste mundo. Os bens deste mundo são corruptíveis e passam 

como o vento, todavia, as coisas que vem de Deus são eternas, os valores e 

virtudes. 

    O que o ser humano busca é o bem supremo, com todas as virtudes que eno-

brece a alma, a alma por sua vez, só será plenamente feliz quando se encontra 

com Deus, segundo Agostinho. Portanto, o ser supremo torna o homem feliz 

porque é parte da própria alma, sem o qual esta união entre Deus e o homem é 

simplesmente para uma comunhão plena da criatura com o seu amado criador 

que gera a felicidade. A vida futura é a meta para o qual o homem foi criado, tudo 

neste mundo é transitório, santo agostinho diz; “ fomos criados para ti e nosso 

coração está inquieto enquanto em ti não repousar” confirma-se que o homem 

busca ser feliz em todas as coisas criadas que permite uma certa felicidade tem-

porária, mas é somente em Deus que torna-se totalmente feliz. Agostinho nas 

confissões relata sua própria busca de felicidade, ele confessa, que a buscou 

nos prazeres sexuais com diversas mulheres, mas isso não o fez feliz. Ele es-

creve as confissões relatando sua conversão para o cristianismo e como foi seu 

encontro com Deus. “Tarde te amei, oh beleza tão antiga e sempre nova” Deus 
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tornou-se para ele a razão de viver e assim é para todos os homens. Todos 

pertencem a Deus e sem Deus ninguém será feliz. 
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