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Resumo 

 

Como qualquer ser vivo, o ser humano está sujeito ao movimento próprio da vida, 

passando por diferentes fases, desde a concepção até a morte, geralmente esperada 

durante a velhice. A velhice constitui uma das fases inevitáveis da vida, porém nem 

sempre desejada devido às imposições físicas, psíquicas e também sociais, causa de 

inúmeros preconceitos em nossa época, forçando inclusive a lei a intervir na 

necessidade de atenção ao idoso. Embora pouco estudada, a velhice aparece direta ou 

indiretamente em algumas obras de pensadores antigos e modernos. A pesquisa se 

concentra na investigação da relação da velhice com o conceito grego de phrónesis, na 

Ética a Nicômaco, de Aristóteles, nos termos latinos prudentia e sapientia em algumas 

obras de Marco Túlio Cícero e Lúcio Anneo Sêneca. 

 

Palavras-chave: Aristóteles, Cícero, Sêneca, prudência, sabedoria 

 

Abstract 

 

As any other living being, human being is exposed to the proper life movement, passing 

through differents stages, since birth til death, generaly expected to happen in oldness. 

Oldness is an inevitable stage of life, but it isn’t ever accepted in cause of physical, 

psicologic and social impositions, and any other prejudices of our days. All this make 

the necessity to create laws that stimulate to take care of the olds. Researched a little, 

oldness appears direct or indirectly in some works in the old and modern times. This 

research concentrate in the investigation about the relation of the oldness and the greek 

trem phrónesis, inner at Nicomachean Ethics, of Aristotle, making a relation of  this 

with the latin terms prudentia and sapientia inner at some works of Ciceron e Seneca. 

 

Key-words: Aristotle, Ciceron, Seneca, prudence, wisdom. 
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Apresentação 

 

É raro encontrar no âmbito filosófico pesquisas dedicadas à velhice, embora seja 

um tema interessante do ponto de vista político-social e ético-jurídico. Em nossa época, 

a velhice geralmente é tratada de forma transversal e complementar, relacionada aos 

âmbitos da saúde física e da saúde psicossocial. Em algumas situações, o idoso é visto 

como alguém que já completou uma trajetória, e que não pode trabalhar devido às 

limitações próprias da idade. Na mesma proporção que aumenta a idade, aumenta 

também os problemas relacionados a forma como os idosos são tratados pela sociedade 

hodierna. Enquanto a juventude é louvada e desejada como fonte de vigor e disposição 

para realizar inúmeras atividades, sobretudo as que exigem beleza física, força e saúde 

físico-psíquica, a velhice é considerada como uma época de pouco ou nenhum vigor, em 

que a ação inexorável do tempo afeta inevitavelmente os aspectos físico, psíquico e 

mental, causadores de inúmeras doenças. Áreas como Medicina, Psicologia, Farmácia e 

Educação Física realizam inúmeras pesquisas, enfatizando os problemas relacionados à 

velhice, uma das fases da existência de todo os seres vivos. As indústrias 

farmacológicas e cosméticas chegam inclusive a prometer, em seus anúncios, 

medicamentos e produtos capazes de reter ou mesmo reverter os efeitos da idade. Os 

alquimistas antigos também buscavam por um “elixir da juventude” que prolongasse a 

vida dos homens. 

Se a velhice é um período próprio da existência biológica, por que ela é tão pouco 

valorizada, e quando é, está geralmente associada à prática de alguma atividade ou 

consumo de algum produto para melhorar a vida familiar e social do idoso? Por que os 

homens temem tanto a velhice? Por que a literatura costuma relacionar a velhice com as 

bruxas feias e más ou com as avós boas e conselheiras? Tais questões mostram o quanto 

a temática é interessante e merece uma abordagem filosófica a luz dos poucos 

pensadores antigos que tematizaram a problemática da velhice em suas obras.  

Nos primórdios da organização social de algumas culturas antigas, a velhice 

apresentava um quadro totalmente diferente do atual, pois os velhos eram considerados 

como os guardiões do conhecimento do grupo, sendo requisitados para aconselhar os 

líderes em questões humanas e divinas. Devido ao seu saber prático, os velhos eram 

respeitados e gozavam de grande prestígio entre os membros de seu grupo, inclusive 

entre os jovens. Os homens de antanho valorizavam o conselho de quem trilhou um 

caminho repleto de experiências consideradas necessárias a orientação daqueles que 

inevitavelmente percorreriam tal época da vida. 

Aristóteles (384-322 a.C.), considerado “o último grande filósofo” da 

Antiguidade, contemplou a temática da velhice em seus estudos sobre ética, sobretudo 

no que se refere à valorização da vivência prática, complemento da vivência racional. 

Para ele, a phrónesis, incluída entre as virtudes intelectuais, constituía um rico 
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referencial de estudo a compreensão da sabedoria do homem enquanto ser racional. As 

reflexões empreendidas por Aristóteles deste a Antiguidade suscitam interesse entre os 

que se dedicam a compreensão do homem em sua totalidade, incluindo as suas fases de 

vida. 

A influência de Aristóteles se estende aos romanos, influenciando direta ou 

indiretamente os seus pensadores, dentre eles Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.), orador, 

político e filósofo latino. Cícero viveu em um momento de significativas mudanças na 

história político-social e jurídica de Roma, legando a posteridade discursos eloquentes e 

obras relacionadas à vida dos romanos em suas diferentes fases. Na obra Da Velhice, o 

pensador elogia e evidencia o valor do homem velho na boa condução de um governo, 

chegando, inclusive, a enaltecer os líderes considerados por ele como modelos de 

virtude, que mesmo sob o peso da idade, não se curvaram as suas limitações e 

continuaram atuando como conselheiros em diferentes assembleias. 

Outro pensador antigo que reflete sobre a sabedoria do homem velho é Lúcio 

Anneo Sêneca (4 a.C.-65), filósofo que legou importantes obras sobre a ética e a política 

de seu tempo, a maioria delas sob a forma de cartas. Nas obras Cartas a Lucílio e 

Cartas a Paulino, Sêneca, na condição de homem mais velho, transmite aos amigos os 

conhecimentos relativos às doutrinas estóicas e epicuristas. Ele chega inclusive a 

ressaltar as vantagens da velhice, considerada por ele como uma fase em que a 

sabedoria e a temperança predominam sobre os prazeres imediatos, causa de inúmeros 

sofrimentos. 

Os três pensadores antigos, ressaltadas as devidas particularidades - Aristóteles, 

Cícero e Sêneca -, contemplaram direta e indiretamente a temática da velhice em sua 

estreita relação com a sabedoria prática, phrónesis para os gregos e prudentia para os 

latinos. 
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Primeira Parte 

Prudência em Aristóteles 

 

Capítulo I - Phrónesis, processo de formação do termo 

 

O termo phrónesis (θπόνηζιρ), antes de ser considerado como um dos 

elementos chaves para a compreensão da ética aristotélica está presente na epopeia, na 

tragédia, na comédia, nas obras de historiadores, na filosofia precedente e na obra de 

alguns autores da Antiguidade grega e latina. O termo passou por uma série de 

mudanças, e cada uso, lhe conferiu uma significação própria dentro da língua grega, 

posteriormente, com a difusão da filosofia e literatura gregas em Roma, passou a ser 

equiparado com a palavra latina prudentia. 

Para que cheguemos à compreensão da formação do sentido de phrónesis, e 

entendamos seu processo, precisamos recorres aos primórdios de sua significação. As 

pesquisas etimológicas apontam que a palavra phrónesis remete em seu princípio ao 

substantivo feminino phrén, (θπήν), termo este que dá origem a um grupo de palavras 

com significações diversas, mas frequentemente relacionadas à sabedoria, à razão e à 

sensatez ao discernimento do que é sensato e prudente.  

O termo phrén, a princípio, na obra homérica tem o sentido de membrana que 

recobre um órgão no interior do corpo, podendo este órgão ser o coração, o fígado, o 

pulmão, as vísceras; é difícil precisar, especificamente e com segurança, de qual órgão 

em particular é phrén a membrana envolvente. Há uma variedade de estudos, de 

diversas áreas de conhecimento que somam numerosas discussões sobre a identificação 

deste órgão, ou grupo de órgãos, mas não há um acordo unânime das conclusões de tais 

pesquisas. Enquanto alguns etimólogos identificam phrén com o pericárdio, como O. 

Körner
1
; outros estabelecem nela relação com o diafragma, como Bruno Snell.

2
  

O primeiro sentido de phrén como membrana é encontrado em Homero, célebre 

poeta grego que os estudiosos estimam ter nascido no ano de 850 a. C.,
3
 e que exerceu 

                                                           
1
 CHANTRAINE, Pierre. Dictionnaire etymologique de la langue greque: histoire dês mot.  Klincksiech, 

1968, p. 1227. 
2
 SNELL, Bruno. A descoberta do espírito. Tradução Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2003.  

3
 Embora a datação mencionada acima não seja amplamente aceita pelo fato de haver certa obscuridade 

em torno da vida do poeta (nos restam obras, mas se carece de relatos confiáveis a respeito de quem tenha 

sido, de como tenha vivido e como compôs sua obra, a isso os seus intérpretes denominam questão 

homérica, pois sua obra levanta ainda hoje questões que ainda permanecem em aberto e suscitam 

inúmeros questionamentos; alguns estudiosos afirmam a hipótese de que ele não tenha existido e que suas 

obras na realidade são compilações de tradições orais e recomposições de poemas de diferentes autores, 

outros afirmam que são obras do próprio Homero misturadas a obras de discípulos, isso é dito, sobretudo 

em relação à Odisseia, diz-se que ele teria nascido na Jônia, atual Turquia, que foi cego e peregrinava 

pelas terras do Mediterrâneo, proclamando poemas em troca de abrigo, e que a ele é atribuída a autoria da 

Ilíada e a Odisseia.  
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importante papel no desenvolvimento cultural da Antiguidade, e legou-nos duas 

grandiosas obras, a Ilíada e a Odisseia, obras importantes para a compreensão da 

evolução da cultura e da língua gregas. Na Ilíada, o termo phrén aparece ao lado de 

thymós: “Com mão certa, dispara o seu dardo, Pátroclo. Vão, por sem dúvida, o bote 

não foi que o hastil [longo] no coração (θσμός) de Sarpédone entrou, onde o envolve o 

diafragma (θπήν)” (HOMERO, 2011, p. 399).
4
 Nos versos mencionados, o troiano 

Sarpedone é morto em combate pelo aqueu Pátroclo, narrativa que menciona o 

momento em que Pátroclo atira uma lança certeira no coração, thymós, de Sarpedone e 

esta lhe perfura o peito, atravessando o diafragma, phrén. Thymós carrega os sentidos de 

“sopro” como psiché, de “alma” de “vida”, de “vontade” de “desejo”, de coração, e 

“valor” relacionado à coragem, e também de “ira”.
5
 Na passagem, phrén significa 

membrana que envolve o coração, com isso pode se perceber a dualidade na 

identificação do termo com diafragma e pericárdio, e a grande discussão que se formou 

em volta disso, pois se é a membrana que envolve o coração, esta é o pericárdio e não o 

diafragma, que é a membrana dos pulmões, mas isso não será discutido neste texto. O 

ponto importante a ser salientado é a relação estreita do vocábulo phrén como o termo 

thymós, que tem como possível tradução nossa palavra coração. Bruno Snell, na obra A 

Descoberta do Espírito, no capítulo I, “A concepção do homem em Homero”, define o 

thymós como o “órgão das emoções das vontades, dos impulsos, das paixões”, sendo 

atribuído a tudo o que move o homem (SNELL, 1975, p. 30)
6
; thymós teria na obra 

homérica, segundo Snell, relação estreita com nous (νόορ) e psyché (τςσή). Pode-se 

dizer que phrén assume o sentido de “coração” e, em alguns casos, de alma, já que 

thymós parece, às vezes, tomar o sentido de alma na obra homérica. Pode ser que as 

relações de thymós com psyché e nous influenciem na significação de phrén, que 

também assume, em algumas situações, o sentido de inteligência e pensamento, 

características de nous. Essa relação dá origem a numerosas hipóteses e grandes 

discussões que buscam resgatar os sentidos contidos na obra homérica e que nos ajudam 

a decifrar a língua grega antiga. O importante neste momento é salientar a possível 

relação entre os três termos, para ajudar a compreender a problemática. Phrén também 

aparece na Ilíada, canto XV, com outro sentido contextual “não me sujeito, por isso, a 

fazer-lhes as vontades (phrén)” (HOMERO, 2011, p. 365),
7
 na passagem Zeus manda 

que chame Posido para que este se reúna a ele com urgência, na assembleia dos deuses 

no monte Olimpo, porém Posido se recusa a atender ao irmão Zeus. Na passagem, o 

termo tem o significado de vontade, seu segundo sentido; a relação com coração 

permanece, mesmo que implicitamente, ao designar uma característica direta do thymós: 

o desejo como um sentimento. 

Phrén gera composições significativas ao pensamento filosófico, seja como 

primeiro ou segundo termo em ordem de composição, estas composições estão 

                                                           
4
 HOMERO. Ilíada, canto XVI, verso 479 a 482, p. 399. Foi utilizada a edição traduzida por Carlos 

Alberto Nunes, e publicada pela Editora Nova Fronteira, Rio de janeiro, 2011. 
5
 S. J. Isidro Pereira. Dicionário de grego-português e português-grego. Livraria Apostolado da 

Imprensa, 7ª edição, Braga, 1990, p. 271. 
6
 SNELL, Bruno. A descoberta do espírito, Edições 70, 2003, p. 30. 

7
 HOMERO. Ilíada, canto XV, versos 194 a 195, p. 365. 
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frequentemente relacionados aos sentidos de “inteligência, prudência, sensatez, bom 

senso”, etc. Como primeiro elemento de composição há φρενήπηρ, o “que tem bom 

senso”, φρηνηέσηυν, o “carpinteiro da alma”; como segundo elemento de composição 

há άφρήν, “insensato”. O termo também dá origem a uma variedade de substantivos, 

adjetivos, advérbios e verbos. (CHANTRAINE, 1968).
8
  

Com o vocalismo ο no radical, o termo dá origem ao conjunto de palavras com 

sonoridade mais próxima à phrónesis. O substantivo feminino phrónis (θπόνιs) se 

aproxima do campo fonético de phrónesis e pode significar “sabedoria, inteligência, 

prudência” e também “conhecimento prático, conhecimento adquirido”; ele aparece na 

Odisseia, canto III: “Ora desejo saber outra coisa e também informar-me, junto a 

Nestor, que, em justiça e prudência (φρόνιs), aos demais [sobre-excede, pois, dizem 

todos, que em três gerações já estendeu o seu [mando.” 
9
 (HOMERO, 2001, p. 75). No 

trecho, Telêmaco diz a Atena, deusa que na ocasião apresenta-se sob a forma de 

Mentor, que deseja aprender com Nestor, que é considerado como superior aos demais 

em justiça e prudência devido à experiência acumulada ao longo de três gerações 

próxima aos homens de poder. É perceptível, pelo contexto da passagem da Odisseia, 

que é possível depreender que o termo subentende uma relação entre a prudência com 

uma vida longa, sendo esta relacionada a um conhecimento adquirido, relativo aos 

conselhos e mandos 

Derivado de phrén, o adjetivo phrónimos (θπόνιμοs), presente nos dialetos 

jônico e ático, com os sentidos de “sensato, prudente e inteligente” 
10

 denota alguém que 

está em seu pleno juízo. A palavra aparece no Górgias, de Platão, passo 468b, 

significando sensato em oposição ao insensato, áphron (άθπον); em Aristóteles, na 

Ética a Nicômaco, livro VI, capítulo VII, o termo possui sentido de prudente, mas em 

oposição ao que é sábio porém não é prudente. No Fedro, de Platão, o termo phrónimos 

aparece no passo 236a e seguintes: 

Para começar, quem seria capaz de desenvolver a tese de que se deve 

favorecer o amigo sem amor e não o enamorado, porém não se permitindo 

celebrar a sabedoria (θπόνιμοs) de um nem censurar a indiscrição (ηο 

άθπον), do outro – são argumentos que se impõem – e ainda encontrasse o 

que dizer? (PLATÃO, 1975, p. 43).
11

 

 

No passo acima, o termo phrónimos aparece em oposição a áphron (άθπον), 

denotando “indiscrição”, que lhe seria, neste contexto, o antônimo da “sabedoria” e do 

“autodomínio”; Sócrates responde a Fedro, que lhe propõe que faça um discurso para 

                                                           
8
 CHANTRAINE, Pierre. Dictionnaire etymologique de la langue greque: histoire dês mot.  Klincksiech, 

1968, p. 1227. 
9
 HOMERO. Odisseia, canto III, versos 244 a 247, p. 75. Foi utilizada a edição traduzida por Carlos 

Alberto Nunes, e publicada pela Editora Nova Fronteira, Rio de janeiro, 2011. 
10

 BAILLY, Anatole. Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette, 1962, p. 2099. 
11

 PLATÂO. Diálogos: Fedro, Cartas, O primeiro Alcibíades. Editora da UFPA, 1975, p. 43. Tradução de 

Carlos Alberto Nunes. 
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opor ao de Lísias, que ofereceu a Fedro um discurso que diz que é preferível se entregar 

a um amigo, sem amor, que a um apaixonado. 

Derivado diretamente de phrén, também há o verbo phronéo (θπονέυ), que na 

forma intransitiva significa “ter a faculdade de pensar e de sentir”. O verbo aparece na 

Ilíada de Homero, livro canto XXII: “Não te obstines, assim, em dar glória 

inconfrontável a Aquiles, perdendo a existência querida. Deste infeliz, pelo menos, 

apiada-te, que ainda conservo o entendimento (phronéo)” 
12

 (HOMERO, 2011, p. 

510). No verso citado, Príamo pede a Heitor, seu filho, que acate seu conselho, fruto do 

bom senso, e fuja de Aquiles, procurando não combater com este sozinho; na Ilíada, 

livro canto IX, Aquiles diz a Odisseu: “Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu 

engenhoso, é necessário dizer-vos, agora, com toda a clareza, meu pensamento 

(phronéo) e intenção de que me acho de em [prática pô-lo, para evitar que aturdir não 

me venham de todos os lados”.
13

 (HOMERO, 2011, p. 239). Odisseu que, por mando de 

Agamémnone, pede que Aquiles retorne ao campo de batalha, ouve a recusa do 

guerreiro aqueu que se nega a retornar, por sentir-se ainda humilhado por Agamémnone. 

No contexto da passagem, phronéo significa a capacidade de pensar corretamente.
14

. 

O verbo em sua forma transitiva tem o sentido de “ter na alma sentimento de 

bondade ou boa disposição, ter valores, ter boa disposição para as coisas”, tal como 

aparece na Odisseia, canto XIV, verso 82: “Loucos! Não veem nada diante dos olhos, 

nem sentem [piedade (phronéo)”.
15

 (HOMERO, 2011, p. 268). O contexto do verso se 

dá quando Eumeu relata a Odisseu, disfarçado em outra pessoa, a respeito dos 

pretendentes de Penélope, momento em que lhe oferece a comida comum aos servos, 

justificando que “o porco mais gordo” é destinado aos que pretendem casar-se com 

Penélope, que são referidos por Eumeu como insanos, denotando que o uso de phronéo 

deste contexto diz respeito ao sentimento de comiseração. O verbo forma muitas 

composições, como por exemplo, aphroneo (αφρονεω), “ser louco, insensato”, 

expressando o que não está em posse da razão. Em sua etimologia, o verbo phronéo 

encerra em si a característica de phrén, que abrange os sentidos dos substantivos 

inteligência e pensamento, desvinculado do caráter anatômico e relacionado aos órgãos 

e ∕ou com sentido de coração.
16

 

 Desta forma, verbo phronéo dá origem a numerosas derivações, tal como 

 phronema (θπονημα), substantivo nominal, que expressa o sentido de “espírito, a 

inteligência, pensamento”. O verbo aparece em Sófocles, na Antígona, verso 176, 

quando Creonte diz que: “É impossível, perscrutar de quem que seja psique, 

pensamento (phronema) e intenção antes de manifestá-los no exercício do governo e 

                                                           
12

 Ilíada, livro XXII, verso 59, p. 201. 
13

 Ilíada, livro IX, verso 310, p. 239. 
14

 A tradução de Carlos Alberto Nunes optou por traduzir phronéo, que é um verbo e que significa “ter 

posse, ou capacidade de pensar” pelos substantivos entendimento e pensamento. Porém, no contexto da 

obra, phonéo possui de sentido de ser apto a tomar as próprias conclusões. 
15

 Odisseia, livro XIV, verso 82, p. 268. 
16

 S.J. Isidro Pereira. Dicionário de grego-português e português-grego. Livraria Apostolado da 

Imprensa, 7ª edição, Braga, 1990, p. 619. 
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das leis”.
17

 (SÓFOCLES, 2010, p. 18). A fala de Creonte apresenta um duplo propósito, 

justificar sua posição como herdeiro legítimo no trono de Tebas, por ser parente mais 

próximo dos dois filhos mortos de Édipo e Jocasta, e também justificar suas ações em 

nome da prerrogativa do poder, significando que ele tem consciência de suas decisões e 

ações.
18

 

E, finalmente, dentre muitas derivações, o verbo phronéo origina phrónesis 

(θπόνηζιρ), substantivo feminino presente no dialeto ático, que pode designar a ação de 

pensar, significa também percepção pela inteligência, um sentimento, a inteligência de 

uma coisa. O termo também apresenta o sentido de “inteligência racional”, a razão, o 

saber, tal como aparece no Filebo, de Platão, passo 13e, contexto em que é relacionado 

ao vocábulo epistéme (επιζηήμη). Ainda em Platão, no Timeu, o termo phrónesis 

consta como o pensamento relacionado ao intelecto
19

; tem sentido de entendimento em 

oposição à ignorância (αμαθια). No diálogo Banquete, passo 202a, o termo aparece em 

uma das narrativas sobre as conversas empreendidas entre Sócrates e a sacerdotisa 

Diotima: 
20

 

Opinar certo (οπθη δοξα), mesmo sem poder dar razão, não sabes, dizia-me 

ela (Diotima), que nem é saber – pois o que é sem razão, como seria ciência? 

– nem é ignorância (αμαθια), – pois o que atinge o ser, como seria 

ignorância (αμαθια)? - é que é alguma coisa desse tipo a opinião certa, um 

intermediário entre o entendimento (θπονήζευρ) e a ignorância (αμαθια). 
21

(PLATÂO, 1972, p. 40). 

 

Sócrates narra o que aprendeu com a sábia Diótima da Mantinéia, que a opinião 

acertada, orthé doxa, estaria acima da ignorância, mas não seria ainda um conhecimento 

acabado, sendo considerado por ela como algo intermediário entre o entendimento, 

phronéseos, e a ignorância, amathias. Este entendimento teria relação contextual com 

dois termos: com sophia, a “sabedoria”, e com episteme, a “ciência, conhecimento” que 

estaria além da condição humana, por ser considerado como um conhecimento divino. 

Como se pode notar, cada termo sofre variações de sentido conforme o uso dado 

pelo autor, a para cada uma dessas variações existem inúmeros estudos, feitos por 

dedicados estudiosos que buscam por meio de análises e interpretações minuciosas 

readquirir a compreensão mais fiel possível dos sentidos empregados às palavras, que 

influenciavam e eram influenciadas por um determinado modo de vida e, 

principalmente, por um modo de pensar completamente distinto do nosso atual, como 
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 SÓFOCLES. Antígona. Tradução Donaldo Schüler. L&PM. São Paulo: 2010, p. 18. 
18
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era o caso do grego. É importante salientar a importância dos estudos filológicos, pois a 

partir deles foi possível conceber novos horizontes e ter outro olhar sobre a filosofia 

antiga, que passou a ser vista com interesse e não mais como coisa antiga ou 

ultrapassada. A verdade é que a filosofia antiga ainda tem muito a ensinar ao homem 

moderno, pois ela encerra grandes riquezas que não podem, de modo algum, serem 

perdidas ou relegadas ao esquecimento. As pesquisas de reconstrução dos sentidos das 

palavras das línguas antigas, sobretudo a grega, principalmente nos séculos XIX e XX 

d. C., trouxe novo fôlego aos estudos da Antiguidade, contextualizando obras de 

filósofos que, segundo alguns intérpretes, eram consideradas antiquadas e ultrapassadas, 

algumas delas foram lançadas em uma espécie de ostracismo literário. Dentre eles, 

consta o filósofo que reabriu as portas do Ocidente para a Filosofia e que se encontrava 

de certa forma desprestigiado por causa da fama que os teóricos escolásticos lhe 

conferiram, e por causa da aversão à metafísica que se instalou no meio científico no 

início da Idade Moderna, esse filósofo é Aristóteles. 

 É necessário salientar a importância dos trabalhos na “redescoberta” de 

Aristóteles, uma vez que o propósito deste estudo fundamenta-se na significação de dois 

termos presentes em duas línguas antigas, a língua grega e a latina. Dentro da obra 

aristotélica a phrónesis não possui uma única significação, a realidade é que a phrónesis 

aristotélica suscita ambiguidades de entendimento em sua significação que apenas a 

reconstrução contextual e a investigação semântica podem responder, o termo significa 

coisas distintas em obras distintas, e, às vezes, sua definição parece antagônica se 

comparadas ao conjunto de suas obras, como veremos adiante. Importa salientar, ainda, 

que esse tipo de pesquisa ampliou o interesse por Aristóteles devido a possibilidade de 

se compreender a obra deste grande filósofo sem o aspecto com o qual algumas 

interpretações da escolástica lhe atribuíram, por isso se mostra um trabalho árduo dada a 

sutileza do trabalho de Aristóteles, mas tal trabalho não se põe impossível, mas 

deixando claro que a etimologia não deve ser encarada como fim da filosofia, mas sim 

como meio para sua compreensão. 

  

 

Capítulo II - Os dois sentidos do termo phrónesis na obra de Aristóteles 

  

 Aristóteles compôs uma vasta obra que, muitas vezes, é considerada como um 

dos maiores conjuntos de escritos da Antiguidade. A obra de Aristóteles recebeu o 

nome de Corpus Aristotelicum, conforme catalogação realizada por Andrônico de 

Rodes, que dirigiu a escola peripatética no séc. I a. C. Do total da obra, grande parte 

não chegou até nós, se compararmos o que se tem hoje com a vastidão registrada por 

Diógenes Laércio, historiador da filosofia, no séc. III d. C., que em sua obra A vida e a 

doutrina dos filósofos ilustres, menciona cerca de 147 obras entre diálogos, tratados e 

poemas. Há outras fontes que acrescentam outras obras, é o caso da Vita menagiana, 
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obra de autor anônimo que seria uma biografia da vida de Aristóteles, atribui a 

Aristóteles mais de 181 obras, mencionando as citadas por Diógenes e mais 51 outras. 

A vida de Ptolomeu atribui ao estagirista 198. Deste total chegaram até nós cerca de 46 

obras, entre elas constam obras que são consideradas genuínas, outras apócrifas e 

também alguns fragmentos. A compilação dessas obras se deve a Immanuel Bekker, que 

é considerado um dos maiores conhecedores de Aristóteles da Idade moderna. O elenco 

selecionado por Bekker está organizado segundo uma hipotética ordem cronológica, 

pelo menos da escritura dos tratados, que entre os estudiosos de Aristóteles é muito 

aceita, pois oferece uma continuidade considerada possivelmente próxima da 

desempenhada pelo filósofo na composição de sua obra (BINI, 2006, p. 23 a 40). 
22

 

É consenso, por parte de quem estuda filosofia, que Aristóteles foi discípulo de 

Platão, com isso, durante certo tempo ele esteve sobre a influência da teoria de Platão, e 

é sabido que a certa altura ele abandonou a Academia de Platão (muitos afirmam que o 

abandono aconteceu depois da morte de seu mestre). O estagirista então fundou a sua 

própria escola, o Liceu, e tornou-se um dos mais notáveis críticos de alguns aspectos 

problemáticos da teoria das ideias. A obra de Aristóteles ficou marcada por essa 

ruptura. Recentemente, principalmente a partir do séc. XIX d. C., com a “retomada” do 

estudo de Aristóteles por parte dos estudiosos de diferentes áreas, os aspectos 

conflitantes presentes em sua obra vieram à luz, resultando em variadas interpretações, 

por parte de alguns, com a finalidade de elucidar os conflitos identificados. O mais 

notório conflito é o relativo ao sentido de phrónesis: o termo parece ser usado com 

significações diversas pelo filósofo, que em alguns casos chegam a se contrariar, 

conforme o uso aplicado.  

Estudiosos e intérpretes consideram dois momentos na produção aristotélica: o 

primeiro Aristóteles ou jovem Aristóteles e o segundo Aristóteles ou Aristóteles 

maduro. O primeiro é o período da juventude, conhecido como do jovem ou primeiro 

Aristóteles, o das obras perdidas, quando Aristóteles, sob a influência de Platão passa a 

redigir algumas obras, dentro da Academia platônica, mas que já contêm uma sutil 

discordância com o mestre, mas teriam grande influência do pensamento de Platão, 

segundo alguns intérpretes essas obras são: Poemas (obra perdida); o diálogo Eudemo; 

os Protrépticos (restam fragmentos de um elogio à filosofia); Da monarquia (obra 

perdida); Da Colonização (obra perdida); as Constituições (resta apenas a 

Constituição de Atenas, descoberta no fim do século XIX d. C, porém fragmentada); 

diálogo Da Filosofia (obra perdida); o esboço da Metafísica; Ética a Eudemo; o 

esboço da Política; o esboço da Física e o tratado Do Céu. Alguns estudiosos acreditam 

que Aristóteles começou ainda na Academia a esboçar algumas das obras que se foram 

concluídas posteriormente na sua maturidade, como é o caso das cinco últimas obras 

citadas do primeiro período: Metafísica, Ética a Eudemo, Política, Física e Do Céu. 

As obras escritas na maturidade, depois da saída da Academia e abandono das teorias de 
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Platão por parte de Aristóteles, escritas principalmente no período do Liceu ou Escola 

Peripatética, escola fundada por Aristóteles e seus discípulos,
23

 também conhecidas 

como obras do segundo Aristóteles ou Aristóteles maduro são, principalmente: o 

conjunto do Organo (conjunto de obras que contém as Categorias, Da Interpretação, 

Primeiros analíticos, Segundos analíticos, Tópicos e As refutações sofísticas); a 

Física (na sua forma integral); a Metafísica; a Ética a Nicômaco; a Política; a 

Retórica e a Poética.
24

 

Werner Jaeger é autor de uma obra referencial de estudos sobre o estagirista: 

Aristóteles: Grundllegung einer Geshichte seiner Tntwicklung, de 1923. W. Jeager 

defende que o conceito de phrónesis contido nos fragmentos que nos chegaram do 

Protréptico é absolutamente platônico, e que Aristóteles dá sentido contemplativo à 

phrónesis, semelhante ao sentido platônico, presente no Filebo, como um saber 

transcendente e diverso do sentido que ele atribui e este mesmo termo na Ética a 

Nicômaco, onde a phrónesis consta como virtude dianoética. O Protréptico é 

considerado uma obra da juventude, ou seja, do primeiro Aristóteles e a Ética a 

Nicômaco uma obra do segundo Aristóteles, levando isso em consideração, W. Jaeger 

justifica a influência platônica na significação do termo na redação que Aristóteles faz 

em seu elogio à filosofia, momento em que ainda fazia parte da Academia de Platão. 

Isso indicaria que a diferença contextual da phrónesis ocorreu por ter havido uma 

evolução de significado e não uma mera contradição de Aristóteles. A interpretação de 

Jaeger não é mais amplamente aceita no meio dos estudiosos de Aristóteles, mas o 

problema levantado por ele ainda está em evidência, e se mostra relevante a qualquer 

um que queira se dedicar ao estudo das obras do estagirista. E como o presente estudo 

tem como objeto a phrónesis e sua importância para a compreensão da velhice, é 

importante a exposição da problemática de sua significação seja exposta, para que 

possamos desenvolver qualquer noção na qual o termo esteja relacionado, o problema 

será exposto, mas não solucionado, visto que não é esta a finalidade deste trabalho. 

No Protrético, fragmento 5, Aristóteles menciona o termo phrónesis 

relacionado ao conhecimento que todo homem deve adquirir ao longo de sua vida:   

“Todos admitiriam que a sabedoria, de outra parte, deriva do aprender e do pesquisar 

aquelas coisas de que a filosofia nos deu capacidade; em vista disto  como não se 

deveria sem hesitação filosofar”
25

 (ARISTÓTELES, 2001, p. 11). Como se pode 
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perceber, Aristóteles equipara a phrónesis à filosofia, ressaltando sua importância na 

busca pelo conhecimento necessário ao viver humano em sua plenitude, ou seja, ao 

conhecimento tanto das coisas que o cercam quanto do próprio sentido da vida humana. 

No fragmento 5 o filósofo justifica a prática da filosofia, já que o tema do Protréptico é 

um convite ao filosofar e um elogio à filosofia; na passagem phrónesis (θπόνηζιν) tem 

sentido de sabedoria e filosofia, ou seja, a phrónesis tem o mesmo sentido que sophía, 

o conhecimento mais elevado, o conhecimento filosófico.  

Na Metafísica, Livro M, Aristóteles retoma a temática do saber:  

A teoria das ideias, na mente de seus primeiros defensores, surgiu como 

consequência de sua aceitação das doutrinas heraclitianas da realidade, 

segundo as quais todas as coisas sensíveis estão sujeitas a um perene fluir. 

Portanto, se deve haver conhecimento e ciência de alguma coisa, deverão 

haver além dos sensíveis, outras realidades que permaneçam imutáveis, 

porque das coisas sujeitas ao perene fluxo não existe ciência. 

(ARISTÓTELES, 2002, p. 605). 
26

 

 

Ao ressaltar a influência heraclitiana sobre a teoria das ideias de Platão, 

Aristóteles afirma que foi para garantir uma espécie de saber, que é necessário que haja 

outra realidade diferente da que se encontra ao nosso redor, que seja eterna e imutável, 

para que se possa existir conhecimento e ciência, uma vez que tudo está em movimento. 

Phrónesis no contexto mencionado aparece como um saber comparável a epistéme 

(επιζηήμη), que têm como objeto o mais elevado dos saberes, que é o saber as coisas 

eternas imutáveis.  

No Livro III, da obra Do céu, ao atribuir aos heleatas, Melisso e Parmênides, a 

descoberta das verdades supremas que são eternas e imutáveis, Aristóteles afirma:  

Nothing that is, they said, is generated or destroyed, and our conviction to the 

contrary is an illusion. So maintained the school of Melissus and Parmenides. 

But however excellent their theories may otherwise be, anyhow they cannot 

be held to speak as students of nature. They, however, had no idea of any 

form of being other than the substance of things perceived; and when they 

saw, what no one previously had seen, that there could be no knowledge or 

wisdom without some such unchanging entities, they naturally transferred 

what was true of then to things perceived. (ARISTÓTELES, 1952, p. 390).
27

 

(Nada que existe, diziam eles, é gerado ou destruído, e a convicção do 

contrário é uma ilusão. Assim sustentava a escola de Melisso e Parmênides. 

Mas por mais excelente que sua teoria, contudo, possa ser, eles de forma 

alguma estavam seguros para falar como estudiosos da natureza. Eles, apesar 

de tudo, não tinham noção de nenhuma outra forma de ser  diferente da 

substancia das coisas sensíveis; e quando perceberam o que ninguém antes 
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havia percebido, que não poderia haver conhecimento ou saber sem que 

existam entidades imutáveis, eles naturalmente transferiram o que havia de 

verdadeiro nelas para as coisas sensíveis). 
28

 

 

 No trecho acima, phrónesis carrega o sentido de saber ao lado de conhecimento, 

gnosis (γνυζιρ), entendido como capacidade de conhecer, ambos só podem ser 

compreendidos a partir do sentido de supra-sensível, o ser que é imutável, pressupondo 

que phrónesis é então um saber relativo às coisas eternas e divinas; neste contexto 

phrónesis mais uma vez é equiparada a sophía como conhecimento. Há uma afirmação 

semelhante a anterior, onde Aristóteles ressalta a incompatibilidade entre conhecimento 

e movimento, mas desta vez sem citar os antecessores, na Física o estagirista expõe: 

Pues decimos que la razón conoce y piensa justamente cuando está en 

reposo y en quietud, pero el llegar a estar en reposo no es una generación, ya 

que, como hemos dicho antes, no hay generación de ningún cambio. Además, 

así como cuando alguien ha pasado del estado de ebriedad o de sueño o de 

enfermedad a su estado contrario no decimos que se haya generado de nuevo 

el conocer (aunque antes  fuese incapaz de hacer uso Del conocimiento), 

tampoco podemos decir que haya generación cuando adquiere inicialmente 

ese estado; pues sólo por la distensión del alma después de la inquietud que le 

es connatural se puede llegar a saber y conocer. Por eso los niños no pueden 

adquirir conocimiento ni juzgar sobre las sensaciones de la misma manera 

que los mayores, pues hay  mucha inquietud y movimiento en ellos. 

(ARISTÓTELES, 1995, p. 254)
29

. 

 

 Na passagem acima, Aristóteles infere que é no repouso da alma que o 

“entendimento, a razão”, diánoia (διάνοια), é capaz de “conhecer” (επίζηαζθαι) e 

“saber” (θπονειν), e é no refazimento da alma, depois de sua agitação natural que é 

possível se tornar “sapiente” (θπόνιμον) e conhecedor (επίζηημον), uma vez que esse 

repouso da alma possibilitaria o ato de contemplar, o que não seria possível em uma 

alma inquieta, impedimento de acesso às verdades eternas e imóveis. Em suma, é a 

tranquilidade da alma que faz com que se possa apreender a verdade, por isso as 

crianças e os jovens, segundo Aristóteles, não seriam capazes de obter conhecimento do 

real e julgar acertadamente por serem suas almas ainda inquietas e dominadas pelas 

paixões. Sem domínio sobre as emoções o jovem não poderia possuir a phrónesis, 

porém, isto é reafirmado de maneira diversa na Ética a Nicômaco, onde, contudo, a 

phrónesis é incluída como virtude de uma parte do intelecto oposta à sophía, também 

uma virtude. 

Nos Tópicos, Livro VIII, o filósofo menciona a temática do saber: “Além disso, 

como contribuição para o saber filosófico, o poder de discernir e trazer diante dos 

olhos as consequências de uma de uma e outra hipóteses não é um instrumento para se 

                                                           
28

 Tradução própria feita a partir do texto em inglês contido em On The Heaven. IN. The Works Of 

Aristotle, Volume I. Chicago: Encyclopédia Britannica, Inc. 1978, p. 390. 
29

ARISTÓTELES. Física. Traducción y notas: Guillermo R. De Echandía. Editoria Gredos, 1995, p. 254. 



 

17 
 

desprezar: porque então só resta escolher entre as duas”.
30

 (ARISTÓTELES, 1983, p. 

151). Nesta passagem, philosophían phrónesin (θιολοζοθίαν θπόνηζιν) é considerado 

como o saber filosófico que junto com o “conhecimento”, gnosin (γνυζιν), é 

indispensável para o exercício dialético. Phrónesis mais uma vez é equiparada à sophía, 

o conhecimento filosófico, conhecimento mais elevado, pois trata do que está além da 

realidade sensorial, e é causa desta. 

 Nas citações do Protréptico, da Metafísica, Do Céu, da Física e dos Tópicos, 

Aristóteles utiliza o termo phrónesis comumente associado aos termos epistéme e 

gnôsis, para referir invariavelmente ao conhecimento considerado “ciência do imutável, 

do supra-sensível, em uma palavra o saber verdadeiro, filosófico”.
31

 (ALBENQUE, 

2003, p. 22). O emprego do termo, como pode ser visto já consta nas obras da juventude 

de Aristóteles, como é o caso do Protréptico, e em obras da fase madura, como a 

Metafísica, Física e os Tópicos. Este conhecimento do imutável, o saber filosófico que 

o estagirista atribui à phrónesis nas passagens citadas é também atribuído a uma outra 

forma de saber, e define um outro termo: sophía. Podemos ver como a definição aparece 

na Metafísica, Livro A: “é evidente, portanto, que a sapiência (sophia) é uma ciência 

acerca  de certos princípios e de certas causas [...]”.
32

 (ARISTÓTELES, 2002, p. 07). 

Sophía é um conhecimento acerca dos princípios, para Aristóteles os princípios são o 

que há de eterno, passo 982a 18 a 19: “De fato, o sábio (sophon) não deve ser 

comandado, mas deve comandar, nem deve obedecer a outros, mas a ele deve obedecer 

quem é menos sábio”.
33

 (ARISTÓTELES, 2002, p. 09). Sophía é conhecimento 

primordial que está acima de qualquer outro, o sábio então é superior a qualquer outro 

em conhecimento. No passo 982b 3 a 6 do mesmo livro, o filósofo observa:  

 

Ora, maximamente cognoscíveis são os primeiros princípios e as causas, de 

fato, por eles e a partir deles se conhecem todas as outras coisas, enquanto, ao 

contrário, eles não se conhecem por meio das coisas que lhes estão sujeitas. E 

a mais elevada das ciências, a que mais autoridade tem sobre as dependentes 

é a que conhece o fim para o qual é feita cada coisa; e o fim em todas as 

coisas é o bem e, de modo geral, em toda a natureza o fim é o bem geral. 

(ARISTÓTELES, 2002, p. 11). 
34

 

 

  Sophía, sabedoria ou sapiência, denota, no primeiro livro da Metafísica, o 

conhecimento mais elevado, o conhecimento dos princípios, o objeto da filosofia, 

salientando o sábio, sophón (ζοθόν), como o mais elevado detentor de conhecimento. 

Pode se inferir assim que o conhecimento do imutável, que Aristóteles atribui a 
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Heráclito e Parmênides, o “descobrimento” nas passagens citadas acima, é o 

conhecimento dos princípios e das causas.  

É notável como Aristóteles associa os termos phrónesis a sophía em alguns 

momentos de sua obra, e ele não é o primeiro a relacionar phrónesis com conhecimento 

ou sabedoria, como vimos anteriormente. Em seu processo de formação, phrónesis 

frequentemente tem eu seu contexto ligações, com as palavras epistéme, sophía, doxa, 

nóos e diánoia, e que essas associações são comuns na obra de Platão. Assim podemos 

compreender como W. Jaeger atribui à phrónesis do Protréptico sentido e uso 

categoricamente platônicos, ressaltando que ela está profundamente relacionada com a 

contemplação. Como vimos, a phrónesis significa, por vezes, conhecimento do ser 

imutável, do que só é possível de se apreender quando a alma está em repouso e se faz 

possível contemplar o ser imóvel à medida que sua compreensão se faz por meio apenas 

da razão.  

A problemática citada anteriormente surge quando na Ética a Nicômaco o termo 

phrónesis não aparece como uma ciência ou saber acerca das entidades eternas, mas 

como virtude intelectual, que tem por objeto aquilo que pode ser diferente do que é,
35

 o 

contingente, coisas passíveis de deliberações. Dentro da diánoia a phrónesis é virtude 

do intelecto calculativo, ela está ligada ao calculo e à opinião, oposta a sophía que é a 

virtude do intelecto científico, a virtude mais elevada, dado que seu objeto é o 

transcendente; a phrónesis tem por objeto o sensível e o contingente, o que pode ser 

escolhido e deliberado, todas as coisas referentes à ação. A phrónesis então, na obra de 

Aristóteles, possui dois contextos que se mostram antagônicos, fato que resultou numa 

séria discussão para tentar chegar a um consenso sobre está variação e muitos fatores 

são levados em conta. Durante a Idade Média e Idade Moderna o problema da phrónesis 

aristotélica parece ter passado despercebido, como mera contradição, até chamar a 

atenção de estudiosos, intérpretes e comentadores contemporâneos. Muita coisa já foi 

escrita e muitas divergências de opinião surgiram sobre esta dualidade de significações, 

assim como muitas tentativas para justificá-las, mas talvez se possa dizer que 

Aristóteles, ao ter se deparado com a complexidade das ações humanas, se viu na 

necessidade de tratá-los de forma singular, adequando o vocabulário, fazendo com que 

este vocabulário se aproximasse mais do conhecimento comum do que da complexidade 

filosófica, pois a grande parte dos comentadores afirma que o sentido ético da phrónesis 

é um retorno às tradições antigas, aos filósofos pré-socráticos e aos sentidos contidos na 

epopeia e na tragédia, um sentido mais popular e acessível, isso se evidência quando, na 

Ética a Nicômaco, o filósofo diz que tratará de cada tema com o rigor que cada um 

merece, mas que não tratará de tudo com o mesmo rigor. Talvez isso tenha levado 

Aristóteles a considerar que quando se trata de conhecimento prático, até alguém sem 

cultura pode ser mais experimentado do que alguém versado. 

É importante salientar que a exposição realizada é fundamental para a 

compreensão do termo latino prudentia, uma vez que o uso pelos autores latinos 
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contempla apenas uma das possibilidades da phrónesis, que é a phrónesis do campo da 

ética, sendo anulada a phrónesis de caráter científico. 

 

 

 

Capítulo III - Os intelectos e suas virtudes 

 

Aristóteles, na Ética a Nicômaco, para fundamentar e desenvolver sua teoria 

organiza esquematicamente as faculdades intelectuais para, partindo de suas 

disposições, chegar ao princípio da ação e estabelecer as coisas que estão no âmbito da 

ação. Primeiramente, ele considera que a alma humana tem uma característica racional e 

uma que não é capaz de razão, esta responsável pela parte fisiológica, como o 

crescimento, a nutrição e o desejo. A parte irracional é dividida por ele em vegetativa e 

apetitiva. A parte vegetativa pertencente à dimensão “incapacitante de razão da alma” é 

responsável pelo crescimento e nutrição, característica que o homem compartilha com 

tudo o que é vivo; a outra dimensão é a parte apetitiva, ligada aos “desejos”, orexis, que 

considerados isoladamente não são racionais, porém podem se relacionar com a razão, 

uma vez que são fundamentais para a escolha humana, os desejos podem se deixar usar 

pela razão. Pode-se afirmar que essa parte irracional da alma possui certa disposição que 

não é avessa à razão. Na parte racional da alma, dentro da diánoia, o intelecto, se 

distingue o conhecimento científico (ηò επιζηημονικόν) do calculado (ηò λογιζηικόν) 

ou opinativo, que constituem dois intelectos: o intelecto científico e o intelecto 

calculativo, separando então o conhecimento humano em duas categorias: a primeira, 

relativa ao conhecimento do que demonstrável, que decorre à compreensão das coisas 

eternas e imutáveis, as primeiras causas; a segunda, relativa ao conhecimento do 

contingente, ou seja, ao que é passível de cálculo e deliberação,
36

 as coisas variáveis, 

dentre estas em particular, as ações humanas, como pode ser visto na Ética a 

Nicômaco, Livro VI, capítulo primeiro:  

Enunciemos cada um destes gêneros: um corresponde à possibilidade de 

formulação do ponto de vista científico; outro, à possibilidade de calculo, ou 

seja, mais propriamente à capacidade de deliberar e calcular. Na verdade, 

ninguém delibera a cerca daquilo que não pode ser de outra maneira. Assim, 

a possibilidade de calculo inere numa dimensão da alma que é capaz de 

razão
37

. (ARISTÓTELES, 2009, p. 129). 

 

  A função das duas faculdades intelectuais é, em suma, a descoberta da 

“verdade”, alétheia (αλήθεια), por meio da percepção da verdade e da ação refletida. 
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A melhor aplicação dos dois intelectos da alma é sua excelência própria, cada 

uma destas disposições intelectuais possui sua excelência, areté (απεηή). A areté é 

tradicionalmente traduzida para a língua portuguesa como virtude, porém tal tradução 

não possui a abrangência contextual do termo que a tradução de areté por “excelência” 

abrange, considerando que excelência se aproxima do sentido de ação correta 

desempenhada para atingir uma determinada finalidade; a excelência é atingir o fim da 

maneira mais acertada possível. O termo possui o sentido qualificativo que designa 

aquilo ou aquele que atinge o limite máximo de eficiência no desempenho ou alcance de 

sua finalidade. Na comparação entre o artista e o escultor, por exemplo, existe diferença 

entre o escultor e o escultor excelente, uma vez que ambos são igualmente escultores, 

porém o que os diferencia é a excelência do bom escultor que o eleva em comparação 

ao outro. O excelente é o melhor. Todas as artes possuem sua excelência específica, 

assim como tudo o que visa um fim, um télos, também possui excelência. Tudo 

referente ao homem tem um fim em vista, assim como tudo ao qual o homem se 

empenha possui uma finalidade, nada é fruto do acaso. Aristóteles se pergunta qual a 

excelência do homem? Todos os homens são igualmente homens, entre uns e outros 

existem determinados aspectos melhores que outros, uns podem ser bons atletas, 

enquanto outros bons cantores; uns melhores por técnica e outros melhores por hábito, e 

assim os homens se diferenciam em suas habilidades. A grande questão, que é dupla, 

levantada por Aristóteles é qual a finalidade última do homem e como ele atinge a 

excelência em cada finalidade?  

Nesta investigação, o estagirista busca o fim do qual todos os outros dependem, 

o fim último da existência humana, pelo qual é oferecida toda ação desempenhada pelo 

homem em si e pela humanidade, fim pelo qual existem as cidades, as famílias, as leis, 

as convenções e as artes, assim como toda empresa humana. Encontrando-se este fim, se 

encontrará a excelência do homem. Partindo do pressuposto que o homem alcança sua 

excelência suprema por uma operação da alma, Aristóteles examina as operações da 

alma, estabelecendo dois intelectos e suas determinadas virtudes. 

Na alma, Aristóteles distingue dois tipos de virtudes: as virtudes éticas, ou 

morais, e as virtudes intelectuais. As virtudes éticas são inerentes ao hábito e não são 

características naturais do homem, considerando que ele pode nascer com “traços”, 

como germes, de determinadas virtudes, mas o que poderá fazer sua efetividade é a 

aprendizagem e a prática, não se nasce corajoso, nobre e moderado, mas o homem pode 

obter estas qualidades pelo hábito constante de tais práticas, quando uma virtude não se 

manifesta é apenas potência e não ato. As virtudes éticas são “um estado habitual que 

leva a escolher, que é um justo meio relativamente a nós, o qual é determinado por 

uma regra, tal como o determinaria o homem prudente”. (PELLEGRIN, 2010, p. 67) 

Por meio da prática, o homem é capaz de identificar o “meio termo”, mesóthes 

(μεσόθης), entre duas coisas prejudiciais, procurando realizar ações moderadas e justas. 

A virtude está fundamentalmente relacionada ao meio termo. O excesso e a falta são 

deficiências, vícios que podem tornar o homem pior, se não forem identificadas e 
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ajustadas ao que é melhor. O homem virtuoso é capaz de identificar o momento 

oportuno para agir de determinada forma.  

As virtudes, intelectuais e éticas, são relacionadas com o conhecimento, por isso 

são dependentes de uma experiência constante para o seu desenvolvimento: “Sendo a 

excelência dupla, como disposição teórica [do pensamento compreensivo] e como 

disposição ética, a primeira encontra no ensino a maior parte de sua formação e 

desenvolvimento, por isso requer experiência e tempo”.
38

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 

40). Não se passa a ser excelente de um momento para outro, é necessária muita 

experimentação para se chegar ao nível de excelência, seja em uma arte ou qualquer 

outra função humana, a excelência não é uma designação da excelência, a natureza não 

cria uns excelentes e outros não, nem se pode habituar o que é natural a ser de outra 

forma. A excelência é um estado que se conquista. 

O estagirista inclui entre as virtudes da parte racional da alma, a prudência 

(phrónesis) e a sabedoria (sophía), a primeira é virtude do intelecto calculativo 

enquanto a segunda é virtude do intelecto científico. Ambas são a melhor forma com 

que a alma alcança as verdades que dizem respeito ao que é característico de cada 

faculdade:  

A desocultação da verdade¹ é, pois, a função de ambas as partes da dimensão 

da alma humana capaz de razão. As suas respectivas excelências são aquelas 

disposições de acordo com as quais se põe, em cada caso, a verdade a 

descoberto da melhor maneira. 
39

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 131). 

 

 As operações da alma envolvidas na descoberta da verdade são: a “arte”, 

(techné); “conhecimento científico” (epistéme); a “prudência” (phrónesis); a 

“sabedoria” (sophía) e o “entendimento” (nous). Aristóteles exclui a mera opinião 

(dóxa), pois considera que ela envolve a verdade, mas também, envolve igualmente a 

falsidade.  

A arte se relaciona com a verdade à medida que o meio de produção esteja 

relacionado com o raciocínio verdadeiro. O âmbito da arte é a capacidade de produzir 

algo, resultando em um produto, ou seja, atua com o contingente, os meios de como 

fazer o que pode vir a ser, ou não. O fruto da arte não é necessário, ou seja, não existe 

segundo a natureza, mas existe mediante a capacidade produção de alguém. A arte 

possui relação com a verdade se seu meio de produção for uma via racional de acordo 

com a verdade, se não se der assim, não é arte, mas imperícia.  

A phrónesis é a excelência da parte calculativa da alma que está relacionada com 

a ação, no caso com a ação refletida, tal excelência não é considerada uma arte, já que 

arte é definida como disposição racional relacionada à capacidade de produzir, 

conforme um princípio racional, sendo o seu resultado denominado de “produção”, 
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poíesis (ποίηζιρ), e “ação”, práxis (ππαξιρ). Embora poíesis e práxis não sejam a 

mesma coisa, as duas tratam daquilo que pode ser de outra maneira: “pois, na verdade, 

não há nenhuma perícia que se aplique aos entes que são o vêm a ser por uma 

necessidade intrínseca nem aos entes que existem por natureza. De fato estes últimos 

têm o princípio da sua origem em si próprios”.
40

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 131). Com 

isso é possível inferir que produzir é definido por Aristóteles como uma disposição 

racional pertinente à capacidade de produzir e agir como disposição racional que gera 

uma capacidade de agir, embora ambos não sejam a mesma coisa nem façam parte um 

do outro. A arte é a mesma coisa que produzir, pois também é definida como disposição 

racional pertinente à capacidade produzir envolvendo um método verdadeiro de 

raciocínio.
41

 Quando há um método de produção que não está de acordo com a verdade 

o seu produto não é concebido como arte, mas sim imperícia. A arte trata de coisas 

contingentes, mas não necessárias ou naturais, porém que passam a existir segundo a 

capacidade de alguém de gerar. Embora a phrónesis trate igualmente do contingente e 

do calculável, a ação humana não trata da contingência que diz respeito às artes, pois o 

contingente, objeto de arte possui as características citadas que não dizem respeito à 

ação, que é o objeto da phrónesis. 

Respondendo à grande questão levantada por Parmênides e Heráclito, da 

necessidade de que haja uma realidade eterna e imutável que garanta de alguma forma a 

existência desta realidade imperfeita e perene que é o mundo onde vivemos, Aristóteles 

supõe que a alma é a ponte que liga o homem à realidade eterna. O que seria esta 

realidade eterna? Platão para explicar a transitoriedade da natureza recorreu à teoria das 

Formas, ou Ideias, constante na questão proposta pelos heleatas. Para Platão, o mundo 

transitório é o reflexo imperfeito e perecível das Formas eternas, Formas estas que só 

podem ser alcançadas pelos deuses e vislumbradas pela alma racional, que é eterna. 

Desta forma, o conhecimento seria uma forma de reminiscência, a lembrança do 

vislumbre da alma antes de nascer em um corpo, nada que é transitório é capaz de 

alcançar as verdades absolutas, apenas a alma pode vislumbrar as Formas. A eternidade 

e perfeição das Formas garantiriam que este mundo não fosse consumido pelo devir, e 

que tudo não adquirisse a característica mutante de um devir eterno ou da extinção total, 

por exemplo, que algo não pode passar de animal a vegetal de um momento a outro, ou 

passar de homem a cavalo e vice versa. As Formas garantiriam o equilíbrio e a 

manutenção do que é fundamentalmente característico a cada coisa.  

Para Aristóteles, as Formas não são capazes de esclarecer todos os pontos 

escuros sobre a questão do devir, principalmente no que diz respeitos às ações humanas 

e ao bem. Platão afirma que há uma Forma de bem da qual tudo o que é bom participa. 

Aristóteles aponta que não é possível que haja um único bem para cada bem distinto, 

pois cada um destes bens possui suas particularidades, sendo uns diferentes dos outros 

dependendo das circunstâncias, e que o bem possui relatividade: o bem poder um 

mesmo tempo um mau, o que é bom para um pode ser ao mesmo tempo um mau para 
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outrem. As Formas não abrangeriam toda a complexidade da realidade. Aristóteles 

derruba as Formas, mas não a necessidade das verdades eternas, para ele a verdade está 

no princípio (arché). É o princípio que garante o essencial de cada coisa, é a partir de 

sua origem que os entes são o que são e não e não deixam de ser o que são. O princípio 

dos entes garante a ordem do universo. Com isso, a verdade só pode ser encontrada na 

investigação das verdades provenientes dos princípios, que só podem ser apreendidas 

por meio exclusivo do intelecto:  

Aquilo que é objeto de conhecimento científico tem, por isso, uma 

constituição intrinsecamente necessária. De fato, é eterno. Isto é, os entes que 

têm uma constituição absolutamente necessária são eternos, que dizer, não 

são gerados nem são destrutíveis. 
42

(ARISTÓTELES, 2009, p. 131). 

 

O estudo do ser, a metafísica, é a investigação referente ao universal, o 

conhecimento resultante desta investigação é chamado epistéme, conhecimento 

científico. O conhecimento científico tem por objeto as coisas imutáveis e eternas, o 

necessário, aquilo que não é gerado nem destruído, o ente que não pode ser de outra 

forma. Para Aristóteles, o saber científico próprio da ciência pode ser ensinado, e 

consequentemente aprendido, desde que seja transmitido de forma adequada. O ensino 

pode ocorrer de duas formas: por indução ou por raciocínio silogístico. 

Uma das formas de ensino que se dispõem constitui-se por indução, a outra 

por raciocínio silogístico. Enquanto a indução é o primeiro princípio do 

conhecimento, inclusivamente do conhecimento universal o raciocínio 

silogístico procede, por sua vez a partir de conhecimentos universais já 

adquiridos. 
43

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 131). 

 

 A indução é a generalização a partir de particulares ou generalizações 

empíricas, é o conhecimento que partindo do particular leva ao universal; o silogismo 

parte da comparação de duas premissas que dá origem a uma terceira, a conclusão ou 

inferência. Aristóteles se refere ao silogismo em forma dedutiva quando parte do 

universal rumo ao particular, ou seja, a partir de afirmações universais se conclui a 

relação destes universais com os particulares. A aprendizagem, então, acontece por 

síntese e análise, ou conclusão a partir dos particulares e conclusão a partir dos 

universais, como pudemos ver. O conhecimento científico é definido como:  

[...] uma certa concepção do universal, e na verdade, do que existe por uma 

necessidade intrínseca, e se as verdades demonstradas e o conhecimento 

científico assentam em princípios (na verdade, o conhecimento científico 

envolve um princípio racional), por outro lado não poderá haver 

conhecimento científico, nem perícia, nem sensatez¹ dos princípios de onde 

se deduzem os conhecimentos científicos. O que é objeto de conhecimento 

científico tem de poder ser demonstrado a partir de princípios, enquanto a 
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perícia e a sensatez dizem respeito ao que pode ser de maneira diferente 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 134). 

 

 O conhecimento científico é uma concepção ou julgamento relativo ao universal, 

pois em si contém aquilo que o intelecto apreende das coisas universais e necessárias, é 

juízo porque não é concebida como as coisas eternas, aquilo que existe porque sua 

essência é existir. As coisas eternas pelas quais se chega por análise ou síntese são 

predicadas dos princípios, dos princípios não pode haver conhecimento científico, arte 

ou phrónesis, pois eles não são demonstráveis. Do que deriva do princípio só pode 

haver conhecimento científico, mas não phrónesis e arte, pois ambas tratam do que é 

contingente. 

A demonstração (apoidexis) aristotélica é compreendida como “uma 

demonstração silogística que, se as premissas forem verdadeiras e essenciais conduzirá 

a episteme” 
44

 (PETERS, 1976, p. 35). Isso significa que a demonstração acontece a 

partir de premissas verdadeiras e essenciais e gera o conhecimento científico, porém os 

particulares, ou seja, as coisas que acontecem de maneira diferente, não podem ser 

definidas e, consequentemente, não podem ser demonstrados, pois só é demonstrado 

aquilo que é sujeito à definição. Definição, horismós (οπιζμόs), é segundo Aristóteles, 

uma forma de princípio na qual a ciência se apóia para deduzir as propriedades 

essenciais dos entes, ou seja, a definição é a base do conhecimento científico. A 

demonstração mostra o porquê de algo, enquanto a definição diz o que é algo. As 

definições contêm a essência das coisas. Em suma, a definição mostra o que uma coisa 

é. A ciência é, em Aristóteles, a busca por definições, a descoberta do “porque último” 

das coisas. As definições são consideradas princípios, arché (απσή), das quais partem 

todo conhecimento cientifico, sendo elas mesmas indefiníveis. Definir um princípio 

seria de certa forma, procurar o princípio de um princípio, já que definição também é 

princípio, o que seria absurdo.  

Como exposto anteriormente, as disposições da alma que Aristóteles considera 

como capazes de desvelar no âmbito humano a verdade, afastando dessa forma os 

problemas gerados pela falsidade são: arte, ciência, prudência, sabedoria e inteligência. 

A arte se relaciona com a verdade à medida que o meio de produção esteja de acordo 

com uma razão verdadeira, o seu campo de atuação são as coisas particulares, logo ela 

não tem em vista os primeiros princípios. O campo de ação da ciência são as verdades 

primeiras, mas à medida que o conhecimento científico é decorrente das definições, a 

ciência não pode apreender os princípios na forma de conhecimento. Se todas essas 

disposições envolvem, de uma forma ou de outra os princípios essenciais, mas nenhuma 

delas os apreende, uma vez que eles não podem ser demonstrados, ou definidos, é 

preciso questionar como a alma conhece os princípios? Como existe ciência, meio de 

produção de acordo com razão verdadeira e como existe decisão? Aristóteles então 

                                                           
44

 PETERS, F. E. Termos filosóficos gregos. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983. 



 

25 
 

estabelece que, das faculdades ao alçando do homem, a faculdade capaz de apreender e 

desocultar os primeiros princípios é a “inteligência” (nous). 

Nous é o elemento fundamental para o descobrimento da verdade, porém aqui 

ela não é a simples inteligência, mas sim a inteligência capaz de apreender o ente em 

sua essência. Aristóteles organizando as disposições intelectuais faz divisões, e 

composições de forma sistemática. As outras disposições do intelecto além de nous não 

podem apreender a verdade, sendo esta função específica de nous, porém, isoladamente, 

capaz de gerar conhecimento ou dar origem às ações ou produções. Aristóteles 

compreende a excelência do intelecto científico, sophía, como epistéme articulada à 

inteligência (nous). Epistéme é a capacidade de conhecimento proveniente da apreensão 

das essências pela inteligência.  

Na Ética a Nicômaco, Livro VI, o filósofo remete inicialmente ao sentido 

comum de sophía que, a princípio, designa à habilidade manual relativa às artes 

manuais ou mecânicas, como, por exemplo, a arte de tocar instrumentos musicais: 

Atribuímos sabedoria, nas diversas perícias, aos peritos que as exercem de 

forma mais exímia, como é o caso de Fídias, exímio na perícia de esculpir 

pedra, e Policleto, exímio na perícia estatuária. Nestes casos, não 

pretendemos visar com o termo sabedoria outra coisa senão a excelência no 

domínio de uma perícia. 
45

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 135). 

 

O trecho deixa entrever que a sophía é, a princípio, a excelência de qualquer arte 

vinculada ao seu exercício prático. O sábio (sophós) é, então, o artista exímio numa 

determinada arte, porém, logo adiante, ressalta o sentido de sophía como conhecimento 

mais elevado das coisas sublimes, próprias do conhecimento científico. 

 Em Platão, sophía é contraposta às artes como na Apologia de Sócrates, onde 

Sócrates procura os homens que eram tidos como sábios pela maioria, ou seja, como 

peritos em determinadas artes, como a pintura, a escultura, a política, a poesia e a 

tragédia. Sophía, a partir de Platão, passa a ser compreendida como a sabedoria em algo 

mais, expressando a posse de um conhecimento elevado, superior ao conhecimento 

particular das artes. Aristóteles prossegue com a tradição socrática e platônica, da 

elevação da sabedoria, em decorrência do conhecimento verdadeiro ser de natureza 

transcendental, diferente da natureza das artes. Com base em Platão, Aristóteles procura 

fundamentar sua teoria dos princípios.  

Pensamos, por outro lado, há alguns que são peritos exímios mas apenas em 

geral. Não, contudo, particularmente a respeito de qualquer coisa específica 

[...] De tal sorte que a sabedoria é evidentemente o mais rigoroso 

conhecimento científico. O sábio não têm pois apenas que conhecer o que 

deriva dos primeiros princípios, mas também de desocultá-los. Portanto, a 

sabedoria envolve uma compreensão intuitiva e um conhecimento 

científico. É como que a forma estrema de conhecimento científico acerca 
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daquelas coisas mais estimadas e mais importantes de todas. 
46

(ARISTÓTELES, 2009, p. 135).  

 

Na concepção de Aristóteles, o sábio, sophós, é aquele que possui a forma mais 

rigorosa de conhecimento científico, para qual é necessário epistéme e nous. Sophía é a 

forma extrema de epistéme, ou seja, a ciência, a excelência do intelecto científico, à 

medida que é a forma extrema da epistéme, em outras palavras a sophía é o 

conhecimento da própria Filosofia, a forma mais perfeita de conhecimento, e o sophós é 

o filósofo, aquele que ama e busca o saber verdadeiro. Na Apologia de Sócrates, 

Sócrates, na busca pelo homem mais sábio, investiga primeiro os políticos, que são 

tidos como sábios pela maioria, e constata que o que eles sabem não é propriamente 

conhecimento, posto que eles não sabem explicar o que fazem (a mesma coisa ocorreria 

com os poetas, dramaturgos e artífices em geral).  

Para Aristóteles, ciência pressupõe demonstração. Ser demonstrável é 

característica do que não pode ser de outra maneira, é oposta à prudência e à arte 

política, que não tratam do imutável, mas do relativo à ação humana, que não pode ser 

demonstrado, uma vez que seu objeto está à margem da deliberação e da escolha, 

fundamentos da phrónesis. A phrónesis então não é excelência relacionada ao 

conhecimento científico, nem o conhecimento científico em sua excelência está 

relacionado com escolha e produção, e nem com qualquer arte, pois a sophía trata do 

que há de mais elevado, invariável em sua natureza; enquanto a prudência, a política e 

as outras artes tratam do particular relativo às ações e produções humanas, variáveis em 

sua natureza, e também porque o homem não é o que há de mais perfeito no universo: 

Ora é, assim, evidente que a sabedoria não poderá ser a mesma coisa que a 

perícia política, porque, se se chamasse perícia ao conhecimento daquilo 

que é vantajoso para cada um de nós, haveria muitas formas de perícia. 

Porém, não há uma única forma de saber o que é bom para todos os seres 

vivos, mas antes diferentes formas, consoante à espécie animal em causa [...] 

E nem mesmo que o Humano fosse o melhor de todos os seres vivos teria 

qualquer importância, porque na verdade há outras coisas com uma natureza 

mais divina que o Humano, como aquelas coisas mais esplendorosas de que 

este mundo é composto. 
47

(ARISTÓTELES, 2009, p. 135-136). 

 

Em relação à phrónesis, Aristóteles faz um contraponto entre ela e a sophía, 

destacando a importância do conhecimento do particular para a compreensão da vida 

humana. O conhecimento do bem humano não está ao mesmo nível do conhecimento do 

supra-sensível, mas este conhecimento, embora seja o mais elevado, por si só não é 

garantia de uma vida feliz, já que ser feliz é a finalidade de toda a ação, seja ela prática, 

produção, investigação e decisão. Pode-se ser sábio, mas mesmo assim, não ser 

prudente, e esse tipo de sabedoria causaria mais prejuízo do que benefício. Aristóteles 
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eleva a experiência, (aísthesis), a outro patamar, concebendo-a como capaz gerar 

conhecimento verdadeiro. Para opor sophía à phrónesis, Aristóteles usa o exemplo de 

Tales e Anaxágoras, que seriam sophós, mas não phrónimos, utilizando como base o 

que as pessoas diziam a respeito destes: 

Por esta razão as pessoas dizem que Anaxágoras e Tales e outros deste 

gênero são sábios, mas não sensatos, quando se aperceberam de que estes 

desconheciam o que era bom para eles próprios; e, embora dissessem que 

aqueles sabiam coisas extraordinárias, espantosas, difíceis de aprender e 

divinas, por outro lado nada lhes servia perceberem de tudo isso. Na verdade, 

não procuraram saber qual era o bem para o humano e sobre qual é possível 

deliberar-se. Nós dizemos, então, que é sobretudo este o trabalho do sensato, 

deliberar bem. Porque ninguém delibera acerca daquelas coisas que são 

impossíveis de ser de outra maneira, nem acerca dos meios para alcançar 

qualquer fim importante. Pois o fim é um bem que tem de ser realizável pela 

ação humana. Absolutamente bom deliberante é quem visa atingir o melhor 

dos bens alcançáveis através da ação humana, conformadas por um cálculo. 
48

 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 136). 

 

Conforme se pode inferir, é possível ser sábio sem ser prudente e ser prudente 

sem ser sábio. Por serem duas disposições distintas do intelecto, é admissível ser 

excelente no conhecimento científico, porém não ser sábio suficiente a respeito das 

ações e das decisões humanas. Sophía como junção dos sentidos de epistéme e noos, 

pois a inteligência é considerada como a disposição que “se abre sobre princípios 

axiomáticos, que não requerem qualquer espécie de esclarecimento”
49

 (ARISTÓTELES, 

2010, p. 138), enquanto a phrónesis seria a capacidade que “se abre para o limite 

extremo de cada situação particular”
50

 (ARISTÓTELES, 2010, p. 138), de onde não 

pode haver conhecimento científico. A phrónesis é então, de certa forma oposta ao 

termo noos, porém é necessária uma disposição que possibilite a preensão do limite 

extremo de cada situação particular - que seria a apreensão do extremo da ação, o 

princípio que fundamenta o fato particular, função atribuída à sensação (aísthesis), 

percepção ou intuição.  

Assim como a inteligência constituinte de sophía não é uma simples 

inteligência, mas a inteligência capaz de apreender os princípios, a sensação que 

extrapola o seu sentido convencional e adentra no que é passivo de cálculo, percepção 

relacionada à matemática, as formas geométricas em que “[...] o triângulo é a figura do 

limite mínimo da representação”
51

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 138), isso significa, que 

com duas retas não é possível se conceber uma forma geométrica, sendo o triângulo a 

junção de três retas, o mínimo necessário para uma forma geométrica. O filósofo tece 

relação entre esses termos, mas não de forma muita clara, pois como ele alerta no início 

da Ética a Nicômaco, investigará cada assunto segundo o rigor que a investigação 
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exigir, e neste caso ele salienta que há um limite para além da afirmação de que esta 

percepção é dedicada ao que calculável: 

Parece, pois, resultar evidente que a sensatez não é um conhecimento 

científico. Isto é, a sensatez, tal como foi dito, abre para o limite extremo de 

cada caso particular, na verdade a ação é um caso extremo e requer um 

poder de compreensão extremo. Deste modo, a sensatez opõe-se de certo 

modo à compreensão; pois a compreensão abre sobre princípios 

axiomáticos que não requerem qualquer forma de esclarecimento. Por outro 

lado a sensatez abre sobre o limite extremo de cada situação particular que de 

cada vez se constitui, para a qual não há nenhum conhecimento científico 

mas apenas uma espécie de intuição. Embora este tipo de intuição distinga 

da que abre para os conteúdos peculiares da intuição. É através deste tipo de 

intuição que nos apercebemos, por exemplo, de que o triângulo é a figura 

do limite mínimo da representação. Aqui também se chega a um ponto em 

que se é obrigado a parar. É assim que a intuição pertence ao domínio da 

matemática do que ao da sensatez, esta é de uma espécie diferente daquela. 
52

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 138). 

 

Na concepção aristotélica, phrónesis é então virtude do intelecto calculativo, 

constituída pelo conhecimento do calculável, sua relação com a verdade se efetua pela 

sua compreensão do limite extremo da cada acontecimento particular, a percepção do 

fato particular fundamental. Mais adiante definiremos o limite estremo do 

acontecimento particular e como se relaciona com a verdade que a prudência revela em 

sua função como virtude. 

 

 

 

Capítulo IV - Phrónesis e a arte política 

 

O homem prudente (phrónimos) tem como finalidade de sua função a boa 

deliberação; saber distinguir e escolher o que é vantajoso em relação a si e em relação a 

todos os outros. A phrónesis possui então uma dimensão política. Aristóteles distingue a 

phrónesis da arte política, porém ambas compartilham da mesma disposição da alma. 

Com isso, ele destaca a abrangência da prudência que não se estende apenas à boa 

deliberação referente ao indivíduo, mas à boa deliberação relativa ao bem do ser 

humano em geral, sendo esta última a principal característica do político excelente.  

Dentro da phrónesis relativa ao Estado, ele estabelece outra divisão: a ciência 

legislativa, tipo de phrónesis arquitetônica ou legisladora, que lança bases ou princípios 

fundamentais; a ciência política que diz respeito às circunstâncias particulares que 
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acontecem a cada vez.  A ciência política, esta é subdividida em deliberativa e judicial; 

e a terceira ele nomeia como economia doméstica relativa à organização financeira de 

um lar. O Quadro 1 ilustra a estruturação da phrónesis por Aristóteles: 

Quadro 1 – Estrutura da phrónesis. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 O esquema acima foi elaborado segundo a proposta de Aristóteles na Ética a 

Nicômaco: 

 

A perícia política e a sensatez são uma e a mesma disposição. A essência de 

ambas não é, contudo, a mesma. A que diz, por um lado, respeito ao Estado é 

uma forma de sensatez legisladora, que lança as bases a partir de princípios 

fundamentais, a que diz respeito às circunstâncias particulares que de cada 

vez se formam na vida tem a designação geral de perícia política. Ela 

própria é uma atividade do horizonte prático e deliberante, porque submeter 

um decreto a votação é o passo derradeiro da ação política. Estes realizam 

suas atividades como operários de uma determinada área. Parece, por outro 

lado, que a sensatez diz fundamentalmente respeito a cada um em si próprio 

na sua individualidade, e tem também designação geral de sensatez. As 

outras disposições são a economia doméstica, a legislação e a própria 

perícia política, da qual uma é deliberativa e outra é judicial. 
53

(ARISTÓTELES, 2009, p. 137). 
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 Em todo o campo de atuação, político e particular, a phrónesis relaciona-se com 

a boa deliberação. O homem prudente ao deliberar acerca do que é melhor para si 

próprio visa o particular, porém deliberando bem acerca do que é melhor para si ele 

delibera também acerca do que é melhor para o homem em geral, o bom deliberador é 

capaz de deliberar acerca do particular e do universal relativos à ação humana. 

 Na busca pela melhor definição da expressão deliberar bem, Aristóteles propõe 

a hipótese de que ela fosse o opinar, a conjectura, ou outra coisa. A primeira 

constatação que faz é que a boa deliberação é uma espécie de aconselhamento. Depois 

descarta que a boa deliberação seja conjecturar, pois esta é feita rapidamente, ao 

contrário da deliberação que necessita de tempo de vida. A habilidade de conjecturar diz 

respeito à perspicácia, (αγσίνοια), que não é uma excelência, mas uma habilidade 

natural de fazer escolhas acertadas, sem deliberação em vista do melhor, mas apenas na 

busca de um fim a ser atingido a qualquer custo, sem se importar se ele é benéfico ou 

pernicioso. Deliberar bem também não é opinar, uma vez que o filósofo define a boa 

deliberação como uma correção, pois opinião acertada é a verdade e tudo o que gera 

opinião já é algo pré-definido. A boa deliberação é então uma correção do processo do 

pensamento. Para ele, o pensar não é a mesma coisa que afirmar, enquanto opinar não é 

uma investigação, embora tenha o nível de uma afirmação. A pessoa que delibera, seja 

bem ou mal, está investigando e calculando acerca de alguma coisa, primeira condição 

para encontrar uma solução adequada a cada situação. A excelência na deliberação, 

quando destinada ao geral, é que leva ao resultado correto com relação às finalidades 

gerais; quando destinada ao particular, é aquilo que leva aos resultados certos, no que 

diz respeito às finalidades particulares. A phrónesis é considerada como a concepção 

verdadeira da finalidade, por meio da excelência na deliberação, que visa chegar ao que 

é bom, uma vez que alguém pode deliberar bem para atingir um fim nocivo. Para 

Aristóteles, deliberar excelentemente deve estar sempre relacionado com a boa ação. 

A finalidade do homem prudente e do político é então a mesma, deliberar bem, 

segundo um bem e de acordo com uma concepção verdadeira do seu fim. O político 

prudente é excelente, pois é capaz de legislar e deliberar com vista ao bem comum, uma 

vez que ele conhece tanto o bem para si quanto o bem aplicável a cada indivíduo. 

A preocupação, presente em Platão e Aristóteles que provavelmente é influência 

de Sócrates, de se estabelecer o conhecimento por excelência e de definir cada forma de 

saber resulta na elevação do conhecimento científico sobre os demais.  

Aristóteles, a exemplo de Platão, faz uma definição de cada modo de 

conhecimento e estabelece uma distinção progressiva entre cada conhecimento, do nível 

mais baixo ao mais elevado. Para Aristóteles, diferente de Platão, o conhecimento tem 

seu princípio da sensação com isso o filósofo confere valor à experiência. 

Para definir cada forma de conhecimento, Aristóteles imitou a observação de 

Sócrates, ao organizar de forma sistemática os saberes de acordo com o que a grande 

maioria, em sua época, considerava sabedoria e sábio. As pessoas expressam seu 

conhecimento na forma de opinião, crença, arte, conhecimento prático e conhecimento 
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científico. A opinião é o nível mais baixo do conhecimento, podendo ser verdadeiro ou 

falso, os que a possuem são aqueles indivíduos que possuem um entendimento a 

respeito de algo que lhes foi passada por outrem e que é repetido sem preocupação com 

concordância ou rigor. Crença um conhecimento que depende, assim como a opinião é 

adquirido de outra pessoa, pode ser verdadeiro ou falso, mas que se manifesta na forma 

de convicção, sendo inquestionável, comumente relacionado à religiosidade. A arte é o 

conhecimento produtivo, e diz respeito aos artistas, que gozavam de grande prestígio na 

sociedade grega na Antiguidade, ela abrange desde a praticas produtivas de objetos 

matérias ate á produção cultural e literária. O conhecimento científico é o conhecimento 

referente ao filósofo, o mais alto nível de conhecimento, o conhecimento do que é 

puramente verdadeiro. Como podemos observar cada forma de saber representa uma 

espécie de homem que a sociedade reconhecia como sábio. A phrónesis é, para 

Aristóteles, o conhecimento prático referente ao conhecimento próprio dos velhos. 

Logo, é o reconhecimento do idoso como sábio.  

O filósofo delimita o campo do saber do idoso dentro da prática política e da 

economia doméstica, fazendo destas duas as artes mais elevadas. Assim como ele 

reserva ao filósofo o papel de destaque sobre todos os outros sábios, por seu 

conhecimento ser o mais legítimo, elevando a filosofia ao grau mais alto. Aristóteles 

destaca a velhice como forma legítima de saber referente á ação, dando primazia a esta 

em relação às outras formas de saber. Fazer do velho também um sábio por excelência é 

elevar a experiência a um alto grau, dando validade o conhecimento que dela resulta. 

 

 

Capítulo V - A experiência é fundamentada no tempo: valor da velhice na ética 

aristotélica 

 

Na concepção de Aristóteles, a definição de phrónesis tem como fundamento a 

experimentação e a temporalidade. Por ter como objeto o contingente, a deliberação 

trata das situações particulares que se apresentam diante da ação humana de forma 

variável. Como mencionamos acima, alguém pode ser sábio sem ser prudente, no caso 

de Tales e Anaxágoras, segundo afirma Aristóteles. Da mesma forma um homem jovem 

pode ser sábio, mas ainda não ser prudente, como afirma o filósofo: 

Uma indicação do que foi dito é que os jovens podem tronar-se geômetras ou 

matemáticos e mesmo peritos exímios a respeito destas matérias, mas não 

parece poderem tornar-se sensato. O motivo disto reside no fato de a sensatez 

dizer respeito às situações particulares em que cada um de cada vez se 

encontra, situações relativamente às quais o conhecimento se forma a partir 

da experiência, e quem é jovem, simplesmente não é experiente. É preciso 

muito tempo para ter experiência. Depois poder-se-ía procurar saber por que 

é que uma criança se pode tornar matemático, mas não filósofo ou cientista 

da natureza. Ou será que é porque as primeiras empregam operações de 
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abstração e porque os princípios fundamentais da filosofia e da ciência da 

natureza são obtidos a partir da experiência? Não será também que os jovens 

falam a respeito destas matérias da boca pra fora, mas não acreditam 

verdadeiramente no que dizem, enquanto a essência das matemáticas [lhes] é 

evidente? 
54

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 137-138). 

 

Em Aristóteles as virtudes ou excelências, tantos as éticas quanto as dianoéticas, 

dizem respeito à prática e ao hábito, a phrónesis tem seu fundamento na sensação que 

apreende o limite máximo da ação, isso faz com que ela seja fruto da experiência: “os 

mais sensatos a respeito da ação são também os mais experimentados  nas 

circunstâncias particulares em que cada vez nós podemos encontrar” 
55

(ARISTÓTELES, 2009, p. 136); a experiência que parte dos particulares e forma o 

universal pressupõe a ação do tempo. Com isso, o sábio é o experiente na vida, 

enquanto as pessoas comuns atribuem a prudência aos políticos, peritos e até aos 

animais, mas Aristóteles a atribui também ao idoso, que tendo vivido uma vida longa, 

experimentado os acontecimentos particulares, pode com base em sua vivência deliberar 

segundo a reta regra. 

Na Ética a Nicômaco, Aristóteles também estabelece diferenciação entre a 

phrónesis e o “entendimento” (sínesis), e entre a “decisão” (proaíresis) e o “julgamento 

ou compreensão” (gnome). Partamos da definição de entendimento. O primeiro aspecto 

a observar é o que o entendimento não é: ele não é epistéme, dóxa ou techné, nem se 

relaciona com as coisas eternas e imutáveis, nem com a produção. O entendimento é, 

então, concebido com relativo às coisas “com as quais podemos ter dúvida e podemos 

deliberar”.
56

 (ARISTÓTELES, 1996, p. 226). Isso significa que o discernimento, em 

tese, atuaria na mesma esfera da phrónesis, porém ambos não seriam a mesma coisa, 

devido a particularidade de cada uma. Enquanto a phrónesis ditaria quais as ações 

poderiam ser ou não praticadas, caberia ao entendimento julgar a sua pertinência ou 

viabilidade. Com isso, pode-se inferir que entendimento, enquanto faculdade que 

possibilita ao homem entender, e a excelência com entendimento, enquanto atualização 

da faculdade de entender, podem ser identificados, da mesma forma que as pessoas de 

entendimento e as pessoas excelentes com entendimento são consideradas como 

semelhantes. O entendimento é definido por Aristóteles como aquilo que “é aplicável 

ao exercício da faculdade de opinar com o intuito de julgar a propósito do que a outra 

pessoa diz a propósito de matérias com as quais a prudência se relaciona, e de julgar 

acertadamente, pois bem e acertadamente são a mesma coisa”.
57

 (ARISTÓTELES, 

1996, p. 226). Por sua vez, o julgamento, gnome (γνώμη), é compreendido pelo filósofo 

como a faculdade pela qual alguém é capaz de julgar corretamente acerca do que é o 

direito igual de cada um, é a percepção do equitativo, ser equitativo é julgar segundo a 

verdade. 
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 Geralmente, quando alguém diz que determinada pessoa possui prudência, 

entendimento, julgamento e inteligência, ele pretende que o outro entenda que ela é 

capaz de deliberar e de julgar e está na idade da razão, já que todas essas disposições se 

relacionam com o que é fundamental e particular, e a sua inteligência se relacionaria 

com a verdade nas duas direções, as definições primárias e imutáveis e os fatos 

fundamentais. Aristóteles destaca que todas essas disposições são tidas pela maioria 

como disposições naturais que se manifestam em determinada fase da vida, pois quando 

se diz que alguém é prudente, compreensivo ou bom juiz, geralmente relaciona tais 

qualidades com a idade, atribuição àqueles que adquiriram ao longo dos anos 

experiência de vida. Com isso, ele destaca a importância do conhecimento proveniente 

da experiência, embora ele não esteja no mesmo nível do conhecimento científico, o 

conselho do homem vivido ou idoso é de grande importância em seu próprio aspecto, à 

medida que é fundamental para a vida feliz, conforme se pode depreender no trecho 

abaixo: 

Deve-se prestar atenção às declarações e às opiniões indemonstráveis de 

quem têm experiência de vida, dos que são mais velhos e são sensatos, não 

menos do que a prestada a declarações e opiniões demonstradas. É como que 

se aqueles tivessem obtido através da experiência um olho com o qual veem 

corretamente.
58

 (ARISTÓTELES, 2009, p. 142). 

 

Não é a primeira vez que Aristóteles se refere à prudência como que um “olho 

da alma”, como a capacidade de ver o que o jovem impetuoso e apetitivo ainda não é 

capaz de compreender. 

A phrónesis é a disposição da alma relacionada com o justo, o nobilitante e o 

bom para o ser humano, mas o simples conhecimento destas coisas não torna ninguém 

prudente, como por exemplo, a phrónesis não teria qualquer utilidade para quem já é 

bom, nem para quem carece de excelência moral. O phrónimos tampouco é superior ao 

sophós, uma vez que phrónesis não é superior à sophía; nem a phrónesis é útil àquele 

que não age por dever, mas que age conforme a lei, ou ao mando de alguém, por pura 

obediência, uma vez que em tais situações não haveria decisão. 

Na concepção aristotélica, a sabedoria pode levar à felicidade à medida que o 

conhecimento é compreendido e possuído, ela não é produtora de felicidade como uma 

arte produz um produto, mas torna feliz àquele que busca o conhecimento. A finalidade 

do homem é alcançada apenas com a junção da prudência com a virtude moral. A 

excelência moral mostra o objetivo e a phrónesis mostra os meios para alcançar o seu 

objetivo. A pessoa que age contra a vontade, ou apenas em obediência à lei, sem 

escolha, ou por ignorância, ou age contra a vontade, porém mal intencionada, não pode 

ser considerada uma pessoa boa, uma vez que para alguém ser considerado bom é 

necessária certa disposição, ou seja, para se ser bom, deve-se escolher ser bom, quem 

age por conveniência não pode ser bom. Praticar as ações certas, de forma natural, para 
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atingir o objetivo escolhido não é questão de excelência, mas sim de uma qualidade 

chamada esperteza, pois se tal objetivo for nobre a esperteza é louvável, se não for 

nobre a esperteza torna-se malícia. A phrónesis não pertence a essa faculdade, mas 

também não existe sem ela, da mesma forma que a phrónesis se relaciona com o talento, 

também se relaciona com a excelência moral. Pois a prudência por si só não é capaz de 

fazer alguém prudente. 

A esperteza e a prudência não são a mesma coisa, mas apresentam algumas 

semelhanças. Vejamos como Aristóteles estrutura a alma: 

Quadro 2 – Estrutura da Alma 

Fonte: Composição própria. 

 

A associação da esperteza com phrónesis deve-se a compreensão de que as duas 

emanam do mesmo âmbito, o intelecto calculativo ou opinativo. A esperteza é o talento 

que se manifesta de forma natural, podendo-se dizer que alguém é esperto ou talentoso 

em situações em que parece ser da própria natureza do indivíduo agir virtuosamente, 

como disposição natural. A esperteza enquanto disposição natural pode induzir ao erro 

se for desvinculada da razão, a boa disposição moral não garantiria então a excelência 

moral. Por isso, a phrónesis e a esperteza por pertencerem às disposições do intelecto 

calculativo podem resultar na compreensão de duas qualidades de excelências morais: a 

excelência moral natural e a excelência moral em sentido estrito. 
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A excelência moral natural é a manifestação de virtudes morais baseada na boa 

disposição ética proveniente do talento. O indivíduo é virtuoso à medida que suas ações 

sejam nobiliantes e em conformidade com a verdade, e não simplesmente por atingir a 

finalidade desejada por meio de um recurso desvinculado do que é justo. Em situação 

contrária, quando alguém procura atingir um fim nocivo, e com astúcia recorre a meios 

aparentemente justos, sua ação não pode ser considerada virtuosa, mas sim astuciosa. 

Por isso, é preciso acrescentar que a excelência moral que se manifesta de forma natural 

carece de “algo mais”, pois é fundamentada em uma disposição casual.  

A excelência moral em sentido estrito é a virtude moral de acordo com a 

phrónesis. O indivíduo virtuoso em sentido estrito difere do indivíduo virtuoso por 

talento, pois invariavelmente sua virtude está sempre relacionada à boa ação, não 

correndo o risco de se enganar. A phrónesis é comparável a um olho da alma que 

permite ver o justo meio para o alcance das virtudes éticas. Não há virtude moral sem a 

phrónesis, ela pode ser considerada como a coroa das virtudes éticas. A virtude moral 

em sentido estrito é uma disposição inerente à reta razão, e a phrónesis é a reta razão em 

relação à conduta humana. Com isso, pode se inferir que a phrónesis contém em si 

relação indissociável com as virtudes éticas, e as virtudes éticas são indissociáveis da 

phrónesis. Sem a phrónesis não é possível ser bom, pois mesmo que se aja de forma 

virtuosa por inclinação natural, é necessário um estado racional de cálculo, com vista a 

um bem. Isso possibilita inferir que há uma interrelação de dependência entre o bem, a 

phrónesis e as excelências morais, uma vez que a phrónesis é a forma intelectual da 

excelência moral, é como que a rainha que governa as boas ações humanas. Há também 

uma interrelação entre a prudência, as virtudes morais e a escolha acertada, uma vez que 

esta também não é possível sem a prudência e as excelências morais, pois a phrónesis 

estabelece o objetivo da excelência moral, sendo ela o faz o homem praticar as ações 

que levam a tal objetivo. 

 

 

Capítulo VI - O valor da velhice 

  

 Em várias passagens da Ética a Nicômaco, ao definir as excelências próprias 

dos homens, tanto morais quanto intelectuais, Aristóteles destaca a importância da 

experiência e do tempo para o alcance das virtudes.  E, principalmente, no Livro VI, o 

filosofo é objetivo ao afirmar ser muito difícil que um jovem alcançar o discernimento 

necessário para tornar-se phrónimos: 

Uma prova do que foi dito é que, enquanto os jovens se tronam geômetras, ou 

matemáticos, ou sábios em matérias do mesmo gênero, não parece que o 

jovem seja dotado de discernimento (phrónesis). A razão disso é que este 

tipo de sabedoria não se relaciona apenas com os universais, mas também 

com os fatores particulares; estes se tornam mais conhecidos graças à 
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experiência, e os jovens não são experientes, pois é o decurso do tempo que 

dá a experiência.
59

 (ARISTÓTELES, 1996, p. 224). 

 

A phrónesis é uma excelência que se relaciona em seu fundamento com as 

excelências morais, e as excelências morais estão intimamente relacionadas com a 

phrónesis. Qualquer virtude só se efetua por meio da pratica constante do hábito. O 

tempo e a experiência, chrónos e empeiría, exigidos para que se possua phrónesis 

podem ser entendidos como benefícios adquiridos somente no decorrer de uma vida 

bem vivida, desde que as experiências sejam efetivamente internalizadas. O 

conhecimento científico está ao alcance daquele que se dedicar a aprendê-lo, mas a 

sabedoria prática só está a disposição daquele que viveu o bastante para saber agir e 

decidir da forma mais acertada possível. A sabedoria prática, embora não esteja no 

patamar do conhecimento científico, é de grande importância para o desempenho da 

vida humana, pois está repleta de conflitos e exige escolhas, uma vez que a vida é feita 

de escolhas, e aquele que sabe escolher se sobressai em comparação com os outros. 

Nessa acepção o idoso, mais que os outros, é quem possuiria experiência e habilidade 

para escolher o bem para si e o bem para o homem em geral. Podemos inferir que 

Aristóteles, ao definir a phrónesis, a elege como característica essencial do homem 

idoso.  

O termo phrónesis em seu desenvolvimento está relacionado comumente ao 

conhecimento científico, mas também, como vimos, está associado à prudência, ao 

saber aconselhar, ao saber deliberar, ao saber julgar e escolher. Na cultura grega 

clássica, a prudência é característica comum atribuída ao idoso. Em Homero, na Ilíada, 

há muitos exemplos, o mais notável é Nestor, o conselheiro respeitável, que devido a 

sua idade e experiência está sempre relacionado aos bons conselhos, ele é chamado de 

homem “de palavras doces”, porque possui a prerrogativa de ter aconselhado duas 

gerações ligadas ao poder. Ao conselheiro Nestor, considerado velho para os padrões da 

época, cabe apaziguar os ânimos dos mais jovens quando estes estão tomados pelo 

ímpeto das paixões, como por exemplo, o irado Aquiles, e apontar o momento certo de 

agir. Em Hesíodo, encontramos Nereu, filho mais velho do Mar, é conhecido por ter 

bons e justos conselhos, conhecer a verdade e não se enganar, chamado de “ancião” 

(géronta), já que nasceu velho. Na tragédia, a personagem Tirésias, vidente velho e 

cego, aparece para aconselhar com base no conhecimento necessário à manutenção da 

piedade. Ele menciona que grandes desgraças acontecem àqueles que não ouvem os 

seus conselhos.  

Todas essas ilustrações da velhice estão ligadas às virtudes e aos bons conselhos. 

O velho na Antiguidade clássica possui papel político fundamental. O jovem é 

comumente definido como um ser impetuoso, que se deixa levar pelas paixões a ponto 

de, no exagero, ficar cego por estas. A vaidade da juventude aliada ao encanto pelos 

prazeres faz com que o jovem se lance em qualquer situação que lhe apareça benéfica e 
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prazerosa, sem calcular as suas consequências. Nos assuntos políticos os jovens seriam 

influenciáveis e permitiriam que as paixões influenciassem nas decisões públicas. O 

papel político do idoso é oferecer sua experiência de vida ao jovem, como um exemplo 

a ser seguido, pois o idoso ostenta em sua alma o conhecimento de uma vida. Cada 

acontecimento pelo qual ele passou, cada erro e cada acerto que cometeu, cada situação 

particular serve como fundamento para aconselhar outro homem, o conhecimento 

prático que ele ostenta na alma constitui o conhecimento próprio da phrónesis. 

Isso torna-se evidente quando Aristóteles afirma que quem possui phrónesis 

conhece o limite extremo de cada situação, conhece tanto o particular quanto o 

universal, pois cada  situação particular onde o idoso excelente faz uma escolha acerca 

de como agir adequadamente e de acordo com o bem e a virtude serve para aconselhar a 

outro homem, à família e à cidade a respeito de situações que se apresentem 

semelhantes.  

Por isso, pode-se inferir que a phrónesis é, sem dúvida, uma das prerrogativas do 

homem idoso. Principalmente quando se leva em consideração sua relação com a 

ciência política. A pessoa que é capaz de deliberar acertadamente é capaz de conhecer o 

bem para si e para todos os outros, isso lhe concede papel de destaque político, e esse é 

o papel do velho na cidade e na família. Aristóteles afirma que quem delibera bem 

necessariamente possui phrónesis e esta leva à verdade no que diz respeito ao bem e ao 

mal referente às ações humanas. O ideal de pessoa prudente é representado por Péricles, 

legislador grego que fez grandes reformas na constituição ateniense, pessoas como 

Péricles seriam capazes de bem dirigir as casas e as cidades.  

Dentre as virtudes morais, a mais elevada é a temperança, que está 

fundamentalmente relacionada à phrónesis, já na sua composição. A temperança 

(sophrosyne) é uma característica que pode ser comum ao idoso, mas bastante incomum 

no jovem. O idoso já vivido e experimentado adquire resistência diante das paixões e 

dos prazeres. É a temperança que possibilita as excelências morais, só aquele que é 

capaz de discernir o meio-termo pode ser virtuoso; o jovem por ser dominado pelas 

paixões pode não ser capaz de discernir o meio termo, e inclusive possui certa 

incapacidade de discernir o fim para o qual as coisas tendem, este fim é um princípio de 

ação. A temperança é a preservação da phrónesis, entendida como conhecimento do 

bem. Os vícios e as paixões destroem a convicção acerca dos bens, ou seja, destroem as 

convicções relativas à ação.  

Para contrapor a sabedoria da velhice à sabedoria da juventude, Aristóteles faz a 

distinção entre phrónesis e esperteza. A esperteza seria característica do jovem, que 

ainda não possui o discernimento próprio da phrónesis a respeito da reta regra, porém 

age de forma virtuosa por uma inclinação natural. É o que Aristóteles chama de 

excelência natural. Com isso, o filósofo considera a possibilidade de alguém ser jovem e 

virtuoso, porém, esta virtude dependeria do fim de cada ação, a esperteza só seria 

virtude quando o fim da ação também fosse bom. Quando o fim da ação é prejudicial, 
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embora esta ação esteja de acordo com a reta regra, não é a ação fruto de uma virtude, 

mas mera “astúcia” (métis).  

A phrónesis é, ao contrário de métis, a prudência do idoso de acordo com a reta 

regra, a que fundamentaria as virtudes morais, virtudes aliadas à razão, diferente das 

excelências naturais, estas são excelências em sentido estrito. Pois a phrónesis é como 

um olho da alma que lhes garante a isenção do erro. As virtudes da esperteza carregam 

consigo a possibilidade do engano no discernimento dos fins das ações, as virtudes da 

phrónesis não, pois estas estão vinculadas à razão, à escolha e à reta regra. 

Com isso, é possível concluir que a phrónesis é característica própria dos velhos, 

e esta afirma a função do idoso dentro da família e da sociedade. Definindo a phrónesis 

desta forma, Aristóteles valoriza o conhecimento daqueles que já viveram muito, 

valorizando seus conselhos e suas escolhas. O filósofo ressalta a importância de se ouvir 

os conselhos dos idosos e de ter reverência diante deles. A Ética a Nicômaco então 

trata a velhice de forma positiva, visto que afirma sua importância social e política. Em 

outras obras de Aristóteles, não há o mesmo panorama. Na Retórica, por exemplo, 

Aristóteles chega a afirmar que o que os idosos fazem é insignificante, que os idosos 

possuem mau caráter e são mesquinhos.
60

 Com isso, podemos a ressaltar que em si a 

Ética a Nicômaco é uma obra que valoriza a velhice, pois oferece a esta a base de toda 

a excelência moral e a possibilidade de manutenção das virtudes na sociedade.  
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Segunda Parte 

Sapientia e prudentia em Cícero 

 

Introdução 

É comum encontrar nas obras da Antiguidade menções à velhice repletas de 

louvor, tanto na cultura grega quanto em outras culturas existentes na Antiguidade. 

Como abordamos na primeira parte deste trabalho, Aristóteles concedeu à velhice o 

papel de portadora de um conhecimento legítimo, o conhecimento prático e virtude, 

concedendo o caráter de sábio ao velho, e pondo-o em grau de superioridade em relação 

a certos conhecimentos, colocando o idoso próximo ao filósofo, como possível guia da 

cidade e da família no caminho das virtudes morais. Na segunda parte deste trabalho, 

abordaremos a velhice adentrando na cultura latina, procurando encontrar similaridades 

e distinções entre a cultura latina e a cultura grega, uma vez que ambas são próximas no 

tempo, porém apresentam particularidades próprias. 

Uma obra notável, dedicada ao elogio à velhice, é o Da velhice, também 

conhecido como Saber envelhecer, de Marco Túlio Cícero (106 a 43 a. C.), obra 

valiosa que contém, além do louvor à velhice, também, de forma sintética, reflexões 

filosóficas e meditações a respeito da velhice, empreendidas por sábios gregos e latinos. 

Cícero foi uma grande pensador de seu tempo, atuou como filósofo, historiador, poeta e 

político. Foi fundamental na difusão da filosofia grega em Roma e responsável pela 

adequação de termos gregos apara a língua latina, traduções que enriqueceram o Latim e 

a filosofia romana. Dentre estes termos consta prudentia e sapientia, que designam 

formas de saber comumente mencionadas em suas obras e que no grego correspondem 

aos vocábulos phrónesis e sophía.  

 

 

 

Capítulo I - A importância de Cícero para a cultura romana 

O responsável pela obra, Marco Túlio Cícero, é uma notável figura histórica, 

tanto no contexto da política quanto da filosofia romana. Cícero nasceu em Arpino, no 

Lácio, em 03 de janeiro de 106 antes de Cristo ou 647 anos após a fundação de Roma.  

Proveniente de família que tradicionalmente pertenceu à cavalaria, pouco afastada da 

política, mas que mantinha relações com alguns homens notáveis da época. Cícero foi 

educado junto com seu irmão por Licínio Crasso, que lhe ofereceu os fundamentos de 

sua primeira educação. Lícínio apresentou Cícero a Árquias, poeta grego, que 

apresentou ao jovem Cícero os grandes autores gregos, como filósofos, sofistas, 

historiadores e poetas. Dentre esses estudos, ele dedicou-se principalmente ao 
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conhecimento da Retórica, que lhe conferiu posteriormente excelência na arte da 

oratória, qualidade exaltada pelos seus contemporâneos, inclusive os seus adversários.  

Com 16 anos, Cícero passou a dedicar-se aos estudos dos assuntos políticos. 

Estudos nos quais destacou-se de tal forma que escreveu um tratado sobre o direito 

civil, intitulado De jure civili in arten redigendo
61

. Em 87 a. C., Marco Túlio Cícero 

partiu com a campanha de Sila, sob as ordens do cônsul Pompeu Estrabão contra os 

confederados italianos, seguindo o preceito da lei romana que exigia que todo cidadão 

servisse à República. Quando retornou da campanha, teve aulas com Filão, chefe dos 

Acadêmicos, depois com o estóico Diodoto e com Molão de Rodes, filósofo e retor.  

Com 26 anos Cícero dá os primeiros passos na vida política, iniciando-se nos 

conhecimentos do foro romano. Como advogado, logo conquistou a admiração popular. 

Em 79 a. C., ele se retirou para Atenas onde ouviu lições de filosofia com Antíoco, o 

Escalonista, chefe da Academia, filósofo que tentava conciliar Platão e Aristóteles com 

os estóicos. Ao mesmo tempo ele, frequentava a escola epicurista. O contato com 

diferentes pensamentos da época explica a diversidade de influências contidas na obra 

do pensador latino. 

Em 77 a. C., dois anos depois da ida a Atenas, Cícero volta a Roma e casa-se 

com sua primeira esposa, Terência. Dois anos mais tarde, em 75 a. C., vai à Sicília 

como questor. Em 69 a. C., torna-se edil
62

 e, em 68 a. C., ascende à condição de pretor.  

Apoiou a lei Manília, que conferia a Pompeu
63

 o poder de comandante supremo da 

campanha contra Mitrídates. Com o apoio da aristocracia, candidata-se a cônsul,
64

 título 

que recebe em 63 a. C., e em 51 a. C. governou a Cilícia. Quando a guerra civil entre 

Pompeu e Julio César foi declarada, ele aliou-se a Pompeu, após a primeira derrota de 

Pompeu afastou-se de Roma em Campanha temendo represálias de Júlio César, o que 

não aconteceu, pois logo retornou, a pedido de Julio César. Quando Pompeu e César 

novamente se indispõem, Cícero apóia Pompeu e mais uma vez se afasta de Roma junto 

ao Senado, em seguida afasta-se dos negócios públicos quando Julio César toma o 

poder como ditador e cônsul adquirindo poder absoluto em Roma.  

Depois da morte de Júlio Cesar, com a ascensão do general Marco Antônio ao 

poder, Cícero mais uma vez se afasta da política, nesse período se dedica à escritura de 
                                                           
61

 A escritura desta obra dedicada ao direito civil é relatada de Aulo Gélio na obra Noctes aticae, I, 22. O 

tratado de Cícero mencionado, De como fazer do direito civil uma arte, não chegou até a época atual. 
62

 Edil ou Edis curis era o título concedido aos magistrados eleitos anualmente em Roma que constituíam 

uma junta. O edil era responsável pela manutenção da ordem pública e pela supervisão do comércio, as 

provisões de água e alimentos. Antes de 367 a. C., a junta era formada por dois plebeus, após este ano 

acrescentaram à junta dois patrícios. Por analogia, o edil corresponderia ao vereador municipal, cargo 

público do Brasil. 
63

 Pompeu, o Grande, general romano que integrou o primeiro triunvirato junto com Júlio César e Marco 
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suas obras. Otavio
65

, afilhado de Cesar e que partilhava das mesmas aspirações políticas 

que o padrinho, ao iniciar sua carreira política, busca a companhia de Cícero e então o 

convida a voltar a Roma como integrante do Senado. Com a ascensão do segundo 

triunvirato
66

 e a chegada de Marco Antônio, Otávio e Lépido a Roma, desencadeou-se 

uma série de perseguições e proscrições. A pedido de Marco Antônio, que não havia 

digerido as censuras que Cícero havia dirigido a ele, Otávio ordena a morte de Cícero. 

Ao saber da decisão, Cícero e o seu irmão Quinto fogem de Roma, com intenção de ir à 

Macedônia, porém ele não conclui a viagem, é encontrado e degolado em 43 a. C.
67

 

Cícero tem sua importância reconhecida por seu esforço em desenvolver a 

cultura romana, usando como base o conhecimento legado pelos gregos. Em suas obras, 

é possível encontrar referências às doutrinas dos principais filósofos gregos. Seu plano 

consistia no desenvolvimento de uma filosofia romana, e isso o transformou em um 

grande difusor da filosofia grega em Roma. Manteve contato com as correntes 

filosóficas mais difusas e sua obra é reconhecida pelo ecletismo entre elas. Embora 

Cícero tenha tido contato com as principais doutrinas filosóficas gregas da época, sua 

maior influência é reconhecidamente estoica.  

O estoicismo foi fundado por Zenão de Chipre ao final do séc. VI a. C., doutrina 

fundamentada na busca pela felicidade, que só poderia ser alcançada por meio da 

sabedoria, a sabedoria afasta o homem das paixões, e das coisas mundanas, o 

conhecimento da verdade e faz do sábio temente a Deus. Deus compôs o mundo, e este 

mundo segue um ciclo de geração e de destruição, e ao término de cada ciclo a 

divindade recria tudo novamente. A alma humana é capaz de conhecer e compreender 

por participar da razão, razão que é propriedade de Deus, com isso ela é capaz de 

compreender as razões que regem o mundo, e segundo estas razões é capaz de ser feliz, 

ser feliz é ser sábio e virtuoso. Apenas a sabedoria e as virtudes podem conduzir à 

verdadeira felicidade. 

Graças a Cícero, a cultura latina foi presenteada com reflexões importantíssimas 

relativas à filosofia. Como difusor da cultura grega em Roma, Cícero acrescentou ao 

vocabulário latino termos e sentidos, assim, sendo responsável por uma elevação da 

língua latina no que diz respeito ao conhecimento filosófico. Dentre os termos 

trabalhados por Cícero, encontram-se dois importantes ao desenvolvimento de nossa 

pesquisa, sapientia e prudentia. 

  

                                                           
65

 Otávio Augusto, futuro imperador que será proclamado César. Augusto era afilhado de Júlio Cesar e 

por este nutriu grande admiração, uma vez que dele herdou os ideais de ditadura, é em homenagem a 

César que provem título dado aos imperadores a partir de Otavio Augusto. 
66

 Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido fizeram um acordo formal, reconhecido pela Assembleia do 

Povo concedendo aos três poderes universais. Este triunvirato difere do primeiro, pois é amparado pela 

Lei Titia, o primeiro triunvirato foi um acordo verbal entre Pompeu, Julio César Crasso, não possuía 

caráter formal. 
67

 Biografia de Cícero escrita por Tássilo Orpheu Spalding, para a introdução de sua tradução de Da 

velhice e Da amizade, publicados pela Editora Cultrix. 



42 
 

 

Capítulo II - Prudentia e sapientia e sua relação com a velhice 

 

O termo latino sapientia recebe o sentido que os gregos atribuíam a sophía, 

considerado como o conhecimento mais elevado. Conhecimento muitas vezes referido 

por Platão, Aristóteles e contido nas obras estoicas, mas que também está presente em 

todos os âmbitos da cultura grega. Sophía é, no contexto de algumas obras platônicas e 

aristotélicas, o conhecimento racional, ou o conhecimento por excelência. Porém, dentro 

da cultura grega, em seus usos, o termo também possui em alguns contextos o sentido 

de alto conhecimento artístico, ou a excelência em uma arte. Com a definição de 

conhecimento feita em Platão, sophía passa a designar o saber filosófico, quando Platão 

eleva este saber sobre todos os outros, ela seria então a excelência no conhecimento. 

Em Platão, sophía é o conhecimento que tem como base as verdades que fazem 

com que o mundo em seu sentido amplo, físico e psíquico, exista da forma que é. Tais 

verdades são chamadas por Platão de ideias. O conhecimento de tais verdades 

possibilita compreender tudo o que se relaciona com o homem em sua relação com o 

mundo e com as pessoas, incluindo as virtudes, e as artes, objeto de investigação da 

ciência em sentido grego.  

Em Aristóteles, sophía é o conhecimento das coisas mais elevadas, é a virtude 

do intelecto científico da alma, é a forma mais elevada de conhecimento científico, e sua 

base é o conhecimento das coisas que decorrem dos primeiros princípios. Para o 

filósofo, o conhecimento científico é fundamental para que o homem alcance a 

verdadeira felicidade, que é o fim de todas as coisas. 

Sapientia, então recebe na obra de Cícero o sentido de conhecimento por 

excelência, o conhecimento mais elevado que agrega e possibilita a felicidade. A obra 

de Cícero possui influências diversas, pois teve contato com as doutrinas filosóficas 

mais proeminentes da Grécia, porém o pensador latino escolhe, sobretudo, o contexto da 

doutrina estoica, embora, em determinados momentos, também recorra a definições 

platônicas e aristotélicas, e até aos contextos presentes na tragédia e na epopeia gregas. 

Acontece que Cícero confere à sapientia contextos pertencentes a outro termo latino, 

virtu, que é equivalente à areté, a virtude em grego, assim como a também adquire o 

contexto de sophrosyne, a moderação. Este é um exemplo de seu ecletismo, que é 

esforço de fundar uma filosofia romana com bases nas diferentes correntes gregas de 

forma geral. 

O termo latino prudentia recebe na obra de Cícero um dos sentidos que os 

gregos atribuíam geralmente ao vocábulo phrónesis, o conhecimento prático da virtude, 

como é o caso de Aristóteles que o relaciona a excelência do intelecto prático. O termo 

grego possui muitos usos, em alguns casos, como em algumas passagens da obra de 

Platão e também de Aristóteles, adquire o sentido de conhecimento científico, como 



 

43 
 

representando o conhecimento mais elevado. Mas tradicionalmente, phrónesis é o saber 

escolher, o saber julgar, o saber agir da melhor forma possível. É esse sentido que a 

termo latino prudentia recebe proveniente da tradição grega, em particular do 

Estoicismo que mantém a tradição aristotélica, não sendo contemplada a referência à 

phrónesis científica, contida nas obras de Platão e em algumas obras de Aristóteles. 

 Cícero na obra Da velhice faz um elogio ao idoso, usando como exemplo os 

grandes nomes da história romana e grega, em um esforço de valorizar a história 

romana. Dos diálogos, escritos aos moldes dos diálogos platônicos, alguns se passam no 

denominado Século dos Cipiões
68

, e possuem como interlocutores ilustres políticos 

romanos, como Catão e Lelio. Seu empreendimento constitui um importante esforço 

para a valorização da cultura e da história romana, utilizando como base os princípios e 

os direcionamentos oriundos da cultura grega, expressão literária da presença do 

Helenismo em Roma. 

Não é possível afirmar com exatidão quando o Helenismo adentrou em Roma, 

exercendo influência em diferentes setores da vida romana, mas há pesquisas que 

apontam que, por volta de 600 a.C., já havia contato comercial entre gregos e latinos, 

uma vez que são duas regiões relativamente próximas, mas foi com a elaboração das 

leis das doze tábuas que, segundo estudiosos, a influência grega fortificou-se. Conta-se 

que em um determinado período de atrito entre patrícios e plebeus enviou-se uma 

delegação a Atenas para que copiassem as leis elaboradas por Solon, para que servissem 

como base para a escritura de uma nova legislação romana, dando origem à lei das dez 

tábuas, fundação do direito civil. Em princípio, foram compostas em dez tábuas, 

posteriormente foram acrescentadas outras duas, cravadas em bronze, totalizando doze 

tábuas. Com isso, pode-se dizer que o helenismo já era conhecido em Roma antes que 

Cícero exaltasse a cultura grega, pois tal influência estava presente na fundamentação 

das primeiras leis romanas, fonte do direito posterior.
69

  

Foi com o Círculo dos Cipiões que a valorização da cultura grega ganhou 

impulso.  Os Cipiões constituem uma família importante no período das denominadas 

Guerras Púnicas70. Eles se tornaram proeminentes na arte militar, na política e na 

cultura. No diálogo Da velhice Cícero coloca como ouvinte de Catão, o Velho, 

principal interlocutor do diálogo e defensor da velhice, Públio Cipião Emiliano, o 

segundo Africano, filho de Paulo Émilio que foi adotado por Públio Cornélio Cipião, 

filho de Cipião, o primeiro Africano. O Cipião, ouvinte de Catão no diálogo, o terceiro, 

foi educado na cultura grega, conta-se que seu pai Emílio quando conquistou a 
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Macedônia solicitou apenas como espólio de guerra a imensa biblioteca do palácio de 

Pela
71

. Segundo os historiadores, Cipião Emiliano teria sido instruído por Políbio, um 

dos maiores historiadores gregos da Antiguidade. Políbio era grego, e chegou ao solo 

romano deportado como refém depois da Batalha de Pidna. A influência de Políbio 

sobre a educação de Cipião Emiliano fortaleceu ainda mais a difusão da cultura grega 

em Roma. Tal informação reforça a concepção de que, na época de Cícero e mesmo 

antes, os romanos consideravam o povo grego como ideal de cultura e erudição.  

Catão, figura principal do diálogo, teve papel importante na difusão da cultura 

grega em Roma. Passou a apreciar a cultura grega na sua velhice, mas quando era jovem 

não aceitava o Helenismo em Roma, chegou inclusive a expulsar uma delegação de 

filósofos gregos da cidade pelo alvoroço que causaram. Em sua juventude, ele os via 

como uma ameaça ao desenvolvimento da cultura romana. Esse acontecimento foi 

narrado por Plutarco:  

Chegaram a Roma embaixadores atenienses, os filósofos Carnéades, da 

Academia, e Diógenes Estóico, a fim de solicitar o levantamento de uma 

penalidade contra o povo ateniense. Eram eles acusados pelos habitantes de 

Sícion porque, quando perseguidos pelos Oropos, os tinham desamparado; a 

multa era de quinhentos talentos. Logo os Jovens mais dados às letras 

acorreram em volta deles e se puseram a escutá-los, com muita admiração. 

Sobretudo o fascínio de Carneades, o mais dotado, e a quem não falta a fama 

desses dotes, atraiu-lhe muitos apreciadores, e foi como um vendaval cujo 

eco atroou a cidade. Espalhou-se a fama de que havia um Grego que possuía 

um sortilégio que a todos fascinava e subjugava, inspirando nos jovens uma 

paixão terrível, que os fazia desviar dos demais prazeres e passatempos, 

entusiasmados pela filosofia.
72

 (PLUTARCO, 1989, p. 259). 

 

Segundo Plutarco, os filósofos Carneades, da Academia, Diógenes Estoico e 

Critolau, o peripatético, oriundos da cidade de Atenas, chegaram em Roma para 

solicitar que fosse reduzida a multa de quinhentos talentos aplicada à sua cidade pelo 

saque de Oropos. A chegada dos atenienses, segundo o relato de Plutarco, agitou Roma, 

principalmente a juventude que ansiava por novos conhecimentos, sobretudo as ideias 

elevadas de Carneades, que teria encantado a juventude romana, por sua maneira de 

pensar diferente da romana. A sociedade romana prezava mais a praticidade da política 

do que o ócio da vida contemplativa, que, segundo o jovem Catão, poderia 

comprometer a eficácia da res publica. Tal maneira de pensar teria influenciado Catão, 

quando levou o Senado a expulsar os filósofos gregos de sua cidade, pois enxergava na 

influência grega, em sua época, a potencial deterioração da cultura romana, embora o 

relato de Plutarco evidencie que a presença dos filósofos gregos tenha agradado a 

muitos romanos, corroborando a hipótese mencionada acima.  
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Catão, antes da velhice foi contra a disseminação da cultura grega em Roma, em 

decorrência de seu patriotismo, e em defesa de uma cultura puramente romana sem 

influências helênicas. Em sua velhice, com toda a experiência acumulada e com a visão 

sutil que é comum aos idosos, ele travou contato com a cultura grega, especialmente a 

filosofia, a epopeia e a tragédia e apaixonou-se, transformando-se em um entusiasta da 

cultura grega. Ele dedicou os seus últimos anos à leitura de obras gregas e, sobretudo, 

aos estudos filosóficos.  

Catão é considerado por seus contemporâneos como alguém que conseguiu 

manter em sua velhice a mesma disposição e vigor da juventude durante a República 

Romana, daí a origem de seu epíteto, o Antigo ou o Velho. A personagem de Catão, 

construída por Cícero, elogia os anciões romanos por sua força, determinação e 

engajamento político. No entanto, quando profere elogio ao conhecimento, ao invés de 

mencionar os romanos, elege notáveis gregos, como Platão, Sófocles, Xenofonte, etc. 

O diálogo Da velhice, obra publicada por Cícero em 44 a. C., é uma obra 

confeccionada para exaltar as virtudes da velhice, defendê-la das injúrias e afirmá-la 

como estágio legítimo da vida humana, encorajando o leitor a aproveitá-la da melhor 

forma, se a ela chegar. A obra é em sua maior parte um monólogo, até o capítulo oitavo, 

possui a interação de Lélio e Cipião Emiliano, personagens históricas romanas que são 

notórias também pela grande amizade que sustentaram, são os dois que ouvem a defesa 

da velhice feita por Catão. Depois do capítulo oitavo, Catão, contando 84 anos, faz uma 

grande e bela explanação sobre as vantagens e privilégios da velhice, e como esta é 

acusada injustamente por aqueles que fazem dela algo que não se deve desejar.  

Na obra, Cícero aponta quatro censuras comuns dirigidas à velhice e por 

extensão ao homem velho: 1- a velhice afasta o homem dos negócios; 2- a velhice retira 

as forças; 3- a velhice priva o homem de todos os prazeres; 4- a velhice entrega o 

homem à morte.
73

 

Catão, no diálogo, começa sua explanação recordando que na juventude já 

buscava contemplar as virtudes da velhice. Menciona Máximo, o Velho, como exemplo 

de homem virtuoso, e exemplo de velhice bem aproveitada, ativo na política e ainda no 

controle do lar.  

Após identificar as principais censuras dirigidas à velhice, Catão procura refutar 

cada uma delas, na ordem em que são apresentadas no livro V, capítulo 15, da obra Da 

velhice. 

Para responder à objeção de que a velhice afasta o homem dos seus negócios, 

Cícero indaga: “A velhice afasta-nos da administração dos nossos negócios? De 

Quais?”.
74

 (CÍCERO, 1964, p. 54). Ele reconhece que quando o homem envelhece, ele 

perde o seu vigor físico, enfraquece e diminui o seu desempenho físico, ou seja, não  

apresenta a mesma energia de um jovem. A velhice afasta então o homem dos trabalhos 
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que exigem força corporal, mas há outras atribuições às quais o velho, com sua 

experiência de vida, ele pode desempenhar, evidenciando excelência em funções que 

exigem amadurecimento intelectual e prático. Dentre as funções desempenhadas pelo 

espírito, Cícero menciona os assuntos da economia
75

 e os assuntos políticos. Em sua 

concepção, o papel do velho reside em contribuir com seu conhecimento e experiência 

para a manutenção da família e da cidade. O velho é uma guia: 

Portanto, não nos trazem nada de concludente os que sustentam ser a velhice 

incapaz de administrar os negócios, e são semelhantes àqueles que afirmam 

não fazer nada o piloto que dirige o navio já que uns grimpam pelos mastros, 

outros correm pelo convés, outros esvaziam a sentina; aquele, porém, que 

segura o timão do leme, está tranquilamente assentado à popa. Não faz o que 

fazem os jovens, mas, verdadeiramente faz coisas muito maiores e mais 

importantes. Os grandes empreendimentos não se levavam a cabo por meio 

da força ou da velocidade ou da agilidade do corpo, mas sim pela sabedoria, 

pela autoridade e pelos bons conselhos; e de todas estas qualidades a velhice 

costuma não somente não estar privada, mas até ser delas provida de 

abundância.
76

 (CÍCERO, 1964, p. 55). 

 

 Os bons conselhos da velhice, baseados na autoridade e na sabedoria, conferem 

ao homem velho um papel de destaque dentro da cidade e da família. É preciso observar 

que a palavra sapientia herda o sentido grego de sabedoria prática, pois o conhecimento 

do idoso é proveniente de sua experiência de vida. Sapientia assume o sentido que é 

dado à phrónesis por Aristóteles, na Ética a Nicômaco, como causa e fundamento dos 

bons conselhos. Na concepção de Cícero, o idoso é o mais indicado dentro da cidade 

para tomar decisões e aconselhar os seus habitantes, sobretudo o jovem, pois somente 

ele é capaz de ver, pelo olho da alma, faculdade atribuída pela experiência e o tempo, 

aquilo que o jovem não é capaz de ver. O velho pode atuar como guia, porque seu 

conhecimento prático e sua vivência lhe oferecem as bases para distinguir o que é bom 

para ele e para qualquer outro. 

 Cícero observa que a serventia do homem não deve ser determinada unicamente 

pelo desempenho do corpo, uma vez que ele é um ser duplo, constituído de corpo e 

alma. Embora o corpo enfraqueça e perca vigor físico devido ao peso do tempo, a alma, 

pelo contrário, possui a possibilidade de com o tempo se fortalecer e aumentar sua 

capacidade cognitiva.  

A contraposição entre alma e corpo é comum de se encontrar no pensamento da 

Antiguidade, sobretudo na Filosofia. Nas obras da Antiguidade, é comum os autores 

compararem e contraporem a alma ao corpo. O corpo representaria toda a 

transitoriedade do mundo, sua mortalidade e sua mutabilidade, atributos frequentemente 

relacionadas à imperfeição. A alma, por outro lado, representaria a eternidade, a 
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imortalidade, o divino, o transcendente e o conhecimento de tudo o que apresenta 

constância. 

A dicotomia entre alma e corpo separa dois domínios. O domínio do corpo é 

geralmente associado aos prazeres, às paixões, aos sentimentos e às sensações, que 

também se relacionam à possibilidade do erro e a tudo o que extrapola a medida 

estabelecida. O domínio da alma abrange o divino, o conhecimento, as artes, a ciência e 

a filosofia. A vida humana é representada pela batalha entre esses dois domínios, isso 

significa que saber viver pressupõe ser capaz de conciliar duas formas de ser, pensar e 

agir.  

Para conciliar essas duas formas de ser, ser alma e ser corpo, é necessária a 

experimentação em todas as suas modalidades. Viver gera conhecimento e enriquece a 

alma e este conhecimento torna a alma mais forte diante dos prazeres e impulsos que 

movem o corpo, com isso, o conhecimento da experiência faz com que a alma possa 

dominar o corpo, esse domínio é o resultado do uso da razão sobre o ímpeto das 

emoções, que podemos chamar de moderação. 

A eleição do idoso estabelecia por Cícero como guia dos assuntos relacionados à 

vida, repousa em sua constatada experiência de vida, que o teria tornado mais apto no 

domínio dos assuntos políticos e domésticos. Dentro de uma sociedade e para a 

manutenção desta sociedade é necessário que o homem empenhe bem atividades e 

funções que incluam tanto o seu corpo quanto sua alma. Das atividades destinadas ao 

corpo, as mais importantes, no contexto da Antiguidade romana são a arte da batalha, da 

construção e da agricultura, práticas que são de importância fundamental para a 

manutenção de uma cidade. Porém, mais importante que estas práticas, as quais 

necessitam do vigor do corpo para serem desempenhadas, existem outras mais elevadas 

e consideradas indispensáveis para a manutenção da cidade, que é a parte política e a 

economia, que são respectivamente o saber gerenciar a cidade e o saber gerenciar a 

família, desempenhadas pela alma. 

Segundo Cícero, o corpo enfraquecido do homem velho não desqualifica a 

capacidade de sua alma, se esta foi nutrida de forma apropriada durante o percurso de 

sua vida, ele, dentre todos, seria considerado como o mais apto a guiar a cidade. Cícero 

destaca que não só entre os romanos, mas também entre outros povos a velhice seria 

apropriada ao bom desempenho da “magistratura”: 

Entre os lacedemônios, precisamente esses que exercem a magistratura mais 

importante são chamados Anciãos, e os são realmente. Porque se quiserdes 

ler ou ouvir histórias estrangeiras, encontrareis os maiores estados abalados 

pelos adolescentes, sustentados e restabelecidos pelos velhos.
77

 (CÍCERO, 

1964, p. 56). 
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Na Antiguidade, a “gerontocracia” era comum em quase todos os estados, 

principalmente na Grécia e em Roma. No trecho, ao comparar o senado romano ao 

governo dos outros estados, Cícero salienta que a grande maioria dos estados conferia 

ao velho um alto valor político, por suas aptidões, sobretudo os conselhos. Cícero 

mostra o exemplo do Senado Romano, quando Catão, ao elogiar Cipião, o Primeiro 

Africano, já velho por sua sabedoria, razão e bons conselhos, diz: “Se estas qualidades 

não estivessem presentes nos anciãos, nossos maiores não poderiam chamar o Senado 

de conselho supremo”.
78

 (CÍCERO, 1964, p. 56). A palavra Senado deriva de senex, que 

significa ancião, e que se relaciona com senior, comparativo de senex, que significa 

“mais velho”. Em Roma, o senado é a “reunião dos mais velhos”, são os magistrados 

que comporiam a assembleia mencionada por Cícero e considerada como a maior 

autoridade de Roma, até então, pois, apesar de elegerem os ditadores, aos quais 

atribuíam poderes absolutos, nenhuma decisão era tomada sem o aval deles, a eles cabia 

aprovar quaisquer decisões que dissessem respeito ao estado; sem o aval do Senado 

nada era posto em prática, por isso a denominação de conselho supremo.
79

 

Na concepção de Cícero, cabe ao velho a gerencia da cidade e seus conselhos 

têm poder de guiar uma nação, por isso, a velhice de forma alguma afastaria o homem 

dos negócios públicos ou privados. O autor reconhece que a velhice afasta o homem dos 

negócios onde se emprega a força física, mas a natureza o faz apto aos negócios na 

gerência das coisas do espírito. O termo natureza empregado no diálogo Da velhice 

relaciona-se a tudo o que é disposto pela constituição humana, seja física ou psíquica, 

incluindo a aprendizagem e prática das virtudes, considerada por ele como uma 

designação natural, e não habitual como em Aristóteles. As características atribuídas à 

velhice, no contexto da obra, são dadas ao idoso por natureza. Para o autor, o idoso que 

não possuísse essas virtudes naturais seria devido a sua desvirtuação e ao vício, causado 

por uma vida leviana, entregue aos prazeres e às práticas “mundanas”.  

Em Aristóteles, na Ética a Nicômaco, é o hábito que gera a virtude, ou seja, é a 

experiência que torna o idoso um homem virtuoso nos conselhos e no gerenciamento da 

vida em geral. Aristóteles destaca o talento como uma disposição natural, porém 

reconhece que não é comum em todos os homens. Para ele, o talento seria a capacidade 

inata que alguém teria para discernir os meios para se chegar a um determinado fim, o 

talento difere da prudência na medida em que esta alcança o fim aliada aos meios justos, 

enquanto o talento visa o fim, mas não possui discernimento total dos meios, podendo 

estes serem justos ou injustos, pois quem a possui não é capaz de os discernir 

claramente. A prudência do idoso é uma virtude que está invariavelmente de acordo 

com o bem. Cícero define a prudência do idoso como uma característica natural que 

aflora em certo momento da vida, denominada de velhice. A conclusão de Cícero se 

assemelha com a de Aristóteles, quando define a prudência como uma forma de ver a 

vida sob um ângulo diferente da visão do jovem. 
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Cícero considera que a velhice não afasta o homem dos negócios e também não 

o impede de aprender. Não só o jovem, mas também o idoso, desde que continue a 

aprender as coisas, pode se dedicar ao conhecimento da filosofia. A velhice não é 

empecilho para o homem que ama o conhecimento, como exemplo, Cícero menciona 

Platão, Górgias, Sófocles, Homero, entre outros, para mostrar que mesmo na velhice 

esses homens notáveis não deixaram de apreciar o conhecimento, pelo contrário, a ele 

se dedicaram com afinco até a morte. Ele menciona, ainda, que algumas das melhores 

obras de tais autores foram compostas durante o período da velhice.
80

 

A velhice permitiria ao homem contemplar o conhecimento com novos olhos e 

dele fazer uma assimilação diferente, isso resultaria na mudança na forma de pensar. É 

comum encontrarmos na obra de certos autores uma divisão de períodos, que se 

distinguem pelo amadurecimento. O período do amadurecimento pertenceria 

invariavelmente à velhice, como é o caso de Platão, Aristóteles e muitos outros. 

Cícero responde assim à segunda objeção feita à velhice, de que esta retiraria as 

forças do homem. Essa objeção pode ser considerada como um complemento da 

primeira que diz que “a velhice afasta o homem dos negócios”. Segundo ele, se a 

velhice não afasta o homem idoso dos seus negócios públicos, mas apenas o direciona 

aos negócios que são próprios da sua idade, a velhice tão pouco poderia ser a 

responsável pela perda de todas as forças, uma vez que ela fortalece o seu espírito 

naquilo que é útil ao homem naquilo que lhe é natural desempenhar, que são os 

conselhos, o gerenciamento e os estudos. Com isso, ele infere que a natureza retira 

somente as forças do corpo, mas lhe compensa fortalecendo-lhe a alma. 

É importante ressaltar que, em sua argumentação em favor da velhice, Cícero 

preocupa-se em contrapor as desvantagens apontadas ao idoso com as questões que são 

essenciais ao homem como um todo. Se a velhice afasta os homens dos seus negócios, 

indaga que tipo de negócios? Se a velhice retira as forças, questiona quais modalidades 

de forças? Se a velhice afasta dos prazeres, que prazeres são esses que a velhice afasta? 

Desta forma, ele revela a relatividade que envolve todas as objeções atribuídas ao idoso, 

argumentando que não se pode universalizar, nem comparar coisas que não pertencem 

ao mesmo gênero, como, por exemplo, comparar os trabalhos braçais com os 

intelectuais, nem comparar o corpo de um velho com o corpo de um jovem, assim como 

os prazeres que estão à disposição de um jovem no auge do vigor físico com os prazeres 

que estão à disposição do idoso. Por meio de uma série de questionamentos, o pensador 

latino procura qualificar o que é próprio da cada idade e atribuir o que pertence a cada 

uma delas. 

A respeito da terceira crítica direcionada à velhice, a que diz que ela priva o 

homem dos prazeres, Cícero argumenta recorrendo à diferença entre os tipos de 

prazeres, aqueles que são próprios do corpo e aqueles são do âmbito intelectual. Para os 

prazeres do corpo, o idoso não é o mais apto, uma vez que seu corpo não suporta mais a 

intensidades deste tipo de prazer, por carregar nas costas o peso do tempo.  
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Sobre o prazer corpóreo, ele é tido por alguns autores antigos como o mais 

nocivo. Não significa que ele não seja apreciável, pois não há como não senti-lo, uma 

vez que faz parte da vida e não há como fugir dele. Por isso, os antigos valorizam a 

virtude da moderação, que é o discernimento dos limites entre o prazer irrestrito e a sua 

abstenção. Alguns chegam inclusive a atribuir ao prazer a causa de tudo o que se 

relaciona à irracionalidade, pois ele pode fazer com que o homem aja por compulsão e 

precipitação. Embora na Antiguidade os epicuristas valorizassem o prazer, por 

considerarem que ele faz parte da condição humana, e a vida deve ser aprazível para que 

se possa alcançar a felicidade, nem todos os autores compartilham da concepção 

epicurista. Muitas vezes, o Epicurismo foi confundido como uma doutrina que prega o 

deleite sem regras.  O que não é verdade, uma vez que os epicuristas valorizam o prazer 

moderado e elegem sobre os demais prazeres do corpo os prazeres próprios da alma, 

que é a Filosofia. Dentre os preceitos epicuristas, a “prudência” (phrónesis) é mais 

valorizada do que a “sabedoria” (sophía), pois consideram que é a prudência que 

fundamenta a moderação, e a moderação é fundamental para que o homem viva feliz, e 

não se perca ao se dedicar inteiramente aos prazeres corpóreos. 

Pode se inferir que no ecletismo de Cícero percebe-se a influência epicurista, 

uma vez que ele, como apreciador da doutrina epicurista, diferencia os prazeres do 

corpo e os prazeres da alma. E defende que para o idoso não é uma lástima a perda dos 

prazeres físicos e efêmeros, mas uma vantagem que o inscreve na prática exclusiva dos 

prazeres da alma. Porém, é preciso ressaltar que seria ariscado afirmar que Cícero 

concorda plenamente com todos os preceitos defendidos pelos epicuristas, pois ele não 

considera o prazer propriamente como um bem, mas como algo que deve ser 

controlado, pois se não controlado pode acarretar prejuízo ao homem e, dessa forma, se 

transformar em um mal. 

O pensador latino considera a fase da velhice um privilégio, por acreditar que ela 

“consegue tornar insípidos os prazeres de que nos cumpre fugir, pois a volúpia 

embaraça o julgamento e é inimiga da razão, e, por assim dizer, ofusca os olhos da 

mente e não tem nenhum comércio com a virtude”.
81

 (CÍCERO, 1964, p. 68). Com isso, 

os prazeres físicos seriam nocivos ao julgamento, e o idoso seria naturalmente 

privilegiado, pois a velhice lhe retiraria os riscos ocasionados pelo prazer corpóreo, 

explicando desta forma a sua inclinação aos ofícios da alma por meio dos prazeres 

intelectuais. Para ele, a velhice não merece as censuras que lhe são imputadas, mas sim 

elogios, pois ela livra o homem daquilo que lhe é pernicioso. 

Ele defende que moderação é característica natural do idoso e é o que permite a 

manifestação da virtude e da sabedoria. Dentro da moderação, está implicitamente a 

prudência que é o saber discernir, escolher e agir de acordo com o que é bom para a 

pessoas, e isso faz com que o idoso procure se privar de tudo o que é excessivo, como 

banquetes excessivos, embriaguês e luxúria. Mas o prazer permitido ao idoso, por este 
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ser moderado, é o prazer relacionado às coisas e ações singelas, isso justifica porque ele 

valorize as pequenas coisas em detrimento de outras.  

Cícero evidencia o prazer da prosa e do discurso como o prazer próprio do 

homem idoso: 

[...] tenho grande reconhecimento à velhice que aumentou em mim a avidez 

da palestra e suprimiu a do beber e comer. Porque se estas coisas encantam 

(para que não pareça ter feito guerra total ao prazer, cujo movimento é, 

talvez, um movimento natural), não penso que a velhice seja privada dos 

sentidos e da faculdade de gozar destes prazeres [...] todo dia encho minha 

mesa com vizinhos; prolongamos a noite com variada conversação, o mais 

que podemos.
82

 (CÍCERO, 1964, p. 70). 

 

O prazer da velhice está na conversação, no discurso e pode ser apreciado se o 

idoso se dedicar aos estudos de oratória. Como consta no relato de Catão, que 

provavelmente fazia banquetes onde executava discursos para os da sua idade e também 

para os jovens. O ócio da velhice é posto como fecundo, principalmente para a 

dedicação às artes, dentre elas a que Cícero mais reverencia é a oratória. A oratória é 

apontada como o prazer dos idosos, prazer que não se compara a nenhum outro deleite. 

Talvez para isso sirva a ilustração feita por Cícero de Catão, fazendo banquetes e 

discursando para todos. Para ele, a oratória é comparada à Ciência, ela cresce nos sábios 

conforme o avançar da idade.  

A retórica sempre foi uma paixão para Cícero, desde a sua juventude. A verdade 

é que antes de Cícero introduzir amplamente a Filosofia em Roma, a Retórica já gozava 

de grande prestígio, uma vez que, em seu curso histórico, ela está sempre associada ao 

desempenho político, o que era muito valorizado em Roma. 

Para finalizar a sua defesa da velhice diante da acusação de que o homem velho 

não possui prazeres, Cícero faz um elogio à agricultura e à vida rural e compara está à 

vida contemplativa do filósofo, considerada por ele como capacitante do conhecimento 

“científico” que gera prazer. 

[...] da força produtiva da terra que de um tão pequeno grão de figueira, ou de 

um bago de uva, ou de sementes quase imperceptíveis de outras plantas faz 

sair enormes troncos e ramos imensos.  

Os mergulhões, as plantas, os sarmentos, as raízes vivas, as propagens, acaso 

não produzem o que é capaz de causar a nossa admiração e causar-nos 

deleite?
83

 (CÍCERO, 1964, p. 74). 

 

A importância que Cícero atribui à admiração é comparável a que Aristóteles 

atribui ao termo, ao apontar a admiração como causa do filosofar, o espanto que fez o 
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homem questionar as coisas que o cercam. Cícero reitera a concepção grega de que foi a 

busca pelo conhecimento que tornou o homem o amante do saber, facultando ao homem 

um saber em decorrência dos seus próprios recursos racionais. O homem sábio 

reconhece a importância do conhecimento, sobretudo daquele que lhe concede uma boa 

vida. O saber do homem sábio e moderado é considerado elevado, sendo ele associado 

ao deleite e ao prazer da alma, o mesmo prazer que os epicuristas chamam de prazer da 

alma. É esse tipo de prazer que Cícero reconhece como prazer legítimo concedido pela 

velhice.  

Cícero considera que apenas o prazer resultante de uma vida sábia e 

contemplativa pode fazer da velhice uma fase da vida agradável. Para ele, se alguém se 

condiciona a depender do prazer durante toda uma vida, ao chegar à velhice não 

suportará viver sem as delícias da saciedade. Ele expõe que tal posicionamento explica 

porque alguns idosos se lamentam da velhice como se esta fosse sempre carente de tudo 

o que há de proveitoso. Em contraposição, aquele que é prudente e moderado, e sabe 

reconhecer os limites de sua condição física, verá na velhice uma oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades intelectuais e, por conseguinte, ser feliz. A partir do 

momento que o homem reconhece que deve viver segundo aquilo que lhe é próprio, ele 

passa a ter tem um melhor aproveitamento de todas as fases da vida, tanto a juventude 

quanto a velhice. As virtudes devem ser cultivadas desde a juventude, para que na 

velhice a responsabilidade da moderação não seja sentida de forma dolorosa. 

A proximidade com a morte é a última queixa dirigida à velhice, e a esta Cícero 

responde que não há nada mais natural do que morrer, por fazer parte do ciclo da vida. 

Cícero destaca que a vida é dividida em fases desde o nascimento, e que a morte é o ato 

final da vida, sendo a vida um espetáculo. 

É interessante a colocação de Cícero de alguns aspectos da vida grega e latina, 

pois ele faz alusão a algumas concepções veiculadas em sua época, dentre elas a crença 

de alguns homens de que seriam eternos e não morreriam. Ele menciona que é a 

angústia da morte que faz com que os homens manifestem temor em relação à velhice. 

Este é um sentimento atemporal que tomará conta do homem em quase todas as épocas, 

pois a morte é um mistério. 

Em seu argumento em defesa da velhice, Cícero afirma que a possibilidade da 

morte é tão próxima do jovem quanto do idoso. O que diferenciaria uma morte da outra 

seria a expectativa atribuída a um em detrimento do outro: a morte do jovem seria mais 

lamentada, devido à expectativa de que ele viva mais tempo e que contribua de alguma 

forma para a sociedade, enquanto a morte do velho não seria tão lastimada, porque 

haveria pouca expectativa em relação a ele, o que em parte, justificaria a concepção de 

que a morte do idoso seria natural e a morte do jovem não. Tal concepção conceberia o 

idoso como alguém que segue para a morte no caminho que a natureza lhe 

proporcionou. 

Cícero defende que o homem deve ser indiferente em relação à morte, uma vez 

que o homem nada sabe sobre o que há para além dela. Ele expõe duas teses em torno 
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da alma, uma que considera que ela é mortal, e outra que é imortal. Sobre a tese de que 

a alma seria mortal e que pereceria com o corpo, Cícero defende que não há nada o que 

temer, pois se tudo estaria acabado não haveria nenhum tipo de sofrimento, o que não 

justificaria um temor prévio de algo que ainda não aconteceu. Sobre a tese de que a 

alma seria imortal, defendida por Catão, ele afirma que o homem não deveria se 

preocupar com a morte, nem demonstrar tristeza ou felicidade, considerando que o 

denominado pós vida pertenceria a outro âmbito de vida que não o atual constituído de 

corpo e alma. Cícero concorda com a teoria de Platão, exposta no Fédon, texto em que 

Sócrates defenderia que os conhecimentos contidos na alma garantiriam a tese de sua 

imortalidade, e que uma vida nutrida nas virtudes afiançaria de alguma forma a 

felicidade pós vida conhecida como morte. Ele menciona o discurso de Platão, constante 

no Fédon, de que depois da morte se reuniria aos homens ilustres e sábios, que Catão 

em seus discursos apaixonadamente elogiava tanto aos jovens quanto aos idosos. 

A defesa da velhice empreendida por Cícero, tema da obra Da velhice, pode ser 

considerada atemporal, se considerarmos que os seus argumentos transpõem as barreiras 

geográficas e temporais de sua época, garantindo dessa forma o conhecimento do que os 

latinos veiculavam sobre o tema da velhice e as suas implicações em torno da vida. O 

mérito da obra Da velhice constitui um retrato da responsabilidade que o pensador 

latino concebia ao idoso, enquanto depositário de um saber que sustentava algumas 

sociedades da Antiguidade. Se olharmos para os dias atuais, veremos que a importância 

atribuída ao idoso por Cícero é invejável e exemplar. 

 

 

 

Capítulo III - A velhice na atualidade 

Se nos voltarmos ao presente, veremos que, na sociedade moderna, impera uma 

forma utilitária de ver as pessoas, inclusive ocasionando a depreciação de alguns 

homens. Em tal concepção, tudo o que envelhece perde o seu valor e deve ser 

substituído. Essa visão abrange tudo, desde a produção artística até a política. 

Precisamos voltar nosso olhar ao passado, não para repetir os seus acertos e erros, mas 

para que possamos ver aquilo que eles viram que hoje não conseguimos ver. Isso é 

importante para que não deixemos que a defesa do progresso, sobretudo o material, 

perca de vista aquilo que é essencial ao homem em todas as suas fases, inclusive a 

velhice. Para que na busca do novo não deformemos a natureza humana, pois para se 

viver bem deve se viver com saúde cada estágio da vida. E para o homem é saudável 

viver em sociedade. Ser excluído, relegado, inutilizado, afastado da sociedade em 

sociedade e sem nenhuma serventia é doentio e desfigura nossa condição social como 

ser humano. O homem da época antiga reconhecia o valor do idoso, mesmo admitindo 

que ele não possuiria mais tanta força e vigor físicos, mas que poderia contribuir com 

sua sabedoria e experiência de vida, enquanto o homem contemporâneo esqueceu-se 



54 
 

disso e deseja apenas a juventude, com ênfase no cultivo do corpo em detrimento da 

alma.  

Ao deparar-se com a certeza da morte, o homem de nosso tempo a relaciona com 

a velhice, a passa a sentir pela velhice o mesmo medo angustia que sente diante da 

morte, então ele a ignora, prefere acreditar que viverá para sempre, prefere aparentar 

que será sempre jovem. O homem se engana para fugir do próprio destino, isso resulta 

na exclusão do idoso da sociedade. Em nosso tempo, o homem velho tem seu lugar na 

clausura de sua casa, no asilo, no hospital, todos estes lugares significam velhice. Para 

alguns homens, a velhice é considerada como época de solidão, doença e morte. Esta é 

uma conclusão a qual podemos chegar pela simples observação dos hábitos de nossa 

sociedade. 

Quando recorremos aos relatos da Antiguidade, vemos em Aristóteles o esforço 

de reservar um lugar ao idoso no reino da sabedoria, fazendo do idoso um sábio. Vemos 

em Cícero o mesmo esforço, mas também vemos que ele responde às mesmas críticas 

que ainda hoje alguns direcionam a velhice. Não significa que na Antiguidade a velhice 

era louvada por todos, mas que em meio às censuras, o idoso possuía seu papel legitimo 

dentro da cidade, seu papel dentro da família e que este era visto como algo a ser 

resguardado, pois o homem antigo encarava o mundo com naturalidade e estava 

conformado com sua condição. O homem de hoje parece possuir a tendência a esquecer 

de sua condição, isso faz com que ele possua uma consciência parcial.  

Eis a importância de ler Cícero, ler Aristóteles, ler Sêneca, mas não só estes, 

como todos os outros exemplos citados: para que o homem descubra o homem, para que 

entre novamente em contato com sigo mesmo, para que seu conhecimento de si seja 

completo e não fragmento e assim possa se deparar com a condição humana sem sentir 

desamparo. Vivemos em um mundo de aflição, de compulsão e desespero, onde a 

tristeza tornou-se patologia. O individualismo gerado pelo capitalismo fez com que o 

homem perdesse o contato com o outro e, por extensão, o contato consigo mesmo. 

Talvez, olhar para a Antiguidade revele a naturalidade do homem do passado para o 

homem de hoje e possa mostrar um possível caminho para a tranquilidade da alma no 

meio de uma sociedade regulada pelo compasso do relógio, símbolo do tempo 

cronológico. 
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Considerações finais 

 

No início do trabalho, primeiramente, nos dedicamos à pesquisa etimológica 

centralizada no termo grego phrónesis, porém esta pesquisa também abrangeu termos 

que em grego são frequentemente relacionados em seu contexto ao termo phrónesis, 

como thymós e sophía. Verificamos que, a phrónesis faz parte de uma “família” de 

palavras que exprime geralmente inteligência, contenção, domínio sobre os sentimento e 

razão, e que está geralmente associada à sabedoria, ao sábio e à filosofia, de forma geral 

este grupo de termos relaciona-se ao conhecimento e à velhice, o que passou a constituir 

uma tradição. 

Pudemos então constatar que a phrónesis no contexto aristotélico possui 

característica diversa da phrónesis das obras de Platão, por exemplo, e que o termo 

prudência constante na língua portuguesa não possui a mesma abrangência que o termo 

grego, e mesmo o termo latino prudentia do qual deriva prudência não possui 

igualmente a abrangência da phrónesis grega.  

Em Platão, phrónesis designa conhecimento e, por vezes, assume o contexto do 

conhecimento científico ou filosófico, não apresentando a distinção entre conhecimento 

prático e teórico. Platão algumas vezes alterna o uso de phrónesis com o de sophía e 

filosofia, concebendo os termos, dentro do contexto da obra, como sinônimos. O uso 

conferido por Platão segue uma direção diferente ao da tradição da filosofia pré-

socrática, da tragédia e da epopeia, que atribuía à phrónesis o sentido de sabedoria 

prática, saber escolher, saber pensar e agir adequadamente. 

A pesquisa, ainda totalmente voltada ao termo phrónesis, constatou que 

Aristóteles em algumas de suas obras fez uso semelhante ao de Platão, ora fazendo uso 

de phrónesis e em outros momentos fazendo uso de sophía quando precisava referir-se 

ao conhecimento científico. Porém, o mesmo Aristóteles em seus tratados éticos faz uso 

diferente de phrónesis, definindo-a como excelência do intelecto calculativo, que de 

alguma maneira se opõe a excelência do intelecto científico do ser humano. Notamos 

que dentro da obra de Aristóteles um mesmo termo possui usos e sentido que se 

estudados se isoladamente podem ser considerados contrários.  

Sobre a origem desta problemática não há como ter precisão da causa da 

alternância de sentidos conferida ao termo, assim como é difícil justificar tal alternância 

de empregos que o termo phrónesis possui dentro dos trabalhos de Aristóteles. Alguns 

autores tentam relacionar esta mudança de emprego como um reflexo do afastamento de 

Aristóteles das teorias platônicas, enquanto outros autores afirmam que esta mudança 

seria uma tentativa de Aristóteles de elevar o conhecimento prático e político ao mesmo 

patamar do conhecimento científico. Preferimos acatar que tal mudança se deu pela 

necessidade de Aristóteles de adequar o vocabulário ao tema, uma vez que nos tratados 

éticos ele emprega phrónesis no sentido comum do termo, semelhante ao sentido que 

lhe era atribuído quando utilizado no contexto das tragédias, por exemplo. 
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Foi importante salientar a variedade de sentidos que o termo comporta para que 

se evidenciasse que a “prudência grega” também possuía um contexto científico, muito 

distinto do significado que perdurou com a equiparação do termo com a prudentia 

latina. Outro ponto importante foi ressaltar que o termo central deste trabalho possui 

uma complexidade que suscita o interesse de inúmeros estudiosos. Pois a tradução de 

phrónesis por prudentia, e, por extensão, por prudência deu início a uma tradição que 

em nossos dias levanta discussões, uma vez que o termo grego possui uma variedade 

contextual que a forma latina e portuguesa não comporta. 

Depois da pesquisa etimológica, dedicamo-nos ao estudo da phrónesis referente 

ao contexto aristotélico da Ética a Nicômaco, particularmente em seu livro sexto. A 

phrónesis foi retratada por Aristóteles não mais como conhecimento científico, a 

exemplo da Metafísica, mas como uma excelência, a melhor disposição do intelecto 

calculativo. Aristóteles para esta conclusão precisou fazer um esquema da estrutura 

alma.  

Considerando que dentro da alma humana existe um aspecto racional e outro que 

é irracional, o filósofo divide a alma em duas partes: a parte racional e a parte vegetativa 

ou apetitiva. A parte vegetativa da alma seria responsável por tudo o que fosse referente 

às funções naturais que o homem compartilha com os animais, as necessidades básicas e 

os desejos. A parte racional é onde residem todas as funções humanas relacionadas à 

razão e ao conhecimento. Desta forma, Aristóteles define os desejos e os prazeres como 

completamente desprovidos de razão, porém, não os separa completamente da razão, 

afirmando que estes podem se deixar usar pela parte racional da alma. É de suma 

importância afirmar que a razão pode exercer domínio sobre os impulsos e desejos do 

corpo, sendo a parte racional da alma a que distingue o homem dos demais animais. 

Na parte racional da alma o filósofo estabelece a divisão entre dois intelectos 

principais, o intelecto científico e o intelecto calculativo. O intelecto científico é 

responsável pelo conhecimento científico, que é definido como conhecimento 

puramente verdadeiro que tem por objeto os seres imutáveis, eternos e que não podem 

ser de outra maneira. O intelecto calculativo é responsável pelo conhecimento prático, 

referente a tudo que exige “calculo”, necessária a tomada de uma decisão. O objeto do 

intelecto calculativo são as coisas que necessitam de escolha e discernimento. 

Aristóteles aponta as funções com as quais tais intelectos podem relacionar-se 

com a verdade. Grosso modo, as disposições da alma que a envolvem a “desocultação” 

da verdade são a opinião (dóxa), a fé (pístis), a arte (techné), a ciência (epistéme), a 

inteligência (nôus), a prudência (phrónesis) e sabedoria (sophía), dentre todas estas, o 

filósofo exclui a opinião e a fé, uma vez que ambas relacionam-se com a verdade na 

mesma medida que podem envolver também a falsidade. A arte relaciona-se com a 

capacidade humana de produzir, segundo uma razão verdadeira. O conhecimento 

científico é o saber apreendido, por meio da inteligência das coisas mais elevadas, o 

conhecimento dos entes eternos e imutáveis. A inteligência é a capacidade de apreender 

a verdade dos entes, mas apenas quando aliada a outra disposição da alma que 
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“direcione” este conhecimento, pois a inteligência sozinha não produz conhecimento. 

Restaram phrónesis e sophía a que Aristóteles define como excelências. 

Uma excelência ou virtude é a melhor disposição com a qual ago desempenha a 

sua finalidade. A tradição grega atribui a excelência ou virtude aos indivíduos que, no 

domínio de uma arte, atingem a finalidade de seu ofício com maestria. Nas obras de 

Platão, é comum encontrar Sócrates questionando qual será a excelência do humano. 

Aristóteles segue a mesma trilha de seu mestre e destaca duas excelências mais 

elevadas, no que diz respeito a toda a condição humana: a sabedoria, sophía, que pode 

ser compreendida como a própria filosofia e a prudência, a phrónesis, que é a melhor 

disposição do homem para agir e decidir. 

Sophía seria a melhor disposição, segundo Aristóteles, com a qual o intelecto 

científico apreende a verdade no âmbito dos seres mais elevados. O âmbito do intelecto 

científico abrange o ato de contemplar a natureza e o uso da inteligência e da razão. 

Dentre todas as virtudes humanas, sejam as virtudes morais, virtudes provenientes dos 

bons hábitos, ou virtudes intelectuais, responsáveis pelas funções da alma, a sophía é a 

mais elevada. Porém, Aristóteles estabelece um contraponto entre o conhecimento 

científico e o conhecimento prático. Destacando que mesmo sendo excelente no âmbito 

do conhecimento científico, tal excelência não garantiria o conhecimento prático que, 

mesmo estando em um nível menos elevado em comparação ao conhecimento 

científico, é um conhecimento imprescindível para o desempenho da vida humana. A 

distinção de dois intelectos instaura a diferença entre dois modos de vida: a vida 

contemplativa dedicada à ciência e ao conhecimento daquilo que está para além da 

existência humana, e o conhecimento prático, dedicado ao bem agir durante a vida 

humana e que necessita de deliberação e escolha. 

Aristóteles observa que a vida prática se resume na política e na economia, e a 

phrónesis é o melhor desempenho destas disposições do intelecto calculativo, que são 

definidas pelo filósofo com os contornos de arte. Se o sábio ou filósofo seria aquele que 

possuísse a visão das coisas de maneira que esta possibilitasse empreender as 

definições, sendo excelente no exercício do intelecto científico, o homem prudente seria 

aquele que, por meio de suas escolhas e seus juízos, seria capaz de julgar 

equitativamente a respeito daquilo que deveria ser feito nos âmbitos da política e da 

família. Nesse sentido, sophía pode pertencer a qualquer um que se dedique à filosofia. 

Aristóteles afirma que prudência pertence apenas aquele que possui experiência na vida, 

e que é possível ser sábio sem ser prudente, e que os jovens podem ser sábios, mas 

nunca prudentes, sendo a prudência característica comum ao idoso. 

A partir deste momento da pesquisa, o tema da velhice torna-se o centro do 

estudo. Tivemos a preocupação de antes de nos dedicarmos à velhice propriamente dita 

tratar dos fundamentos da eleição da velhice como excelência e conhecimento por 

Aristóteles. 

O homem para Aristóteles alcançaria a melhor disposição do seu intelecto 

calculativo na velhice, embora o filósofo não aborde o tema desta forma, podemos 
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inferir que a velhice é a coroa do intelecto calculativo, que amadurece com o passar do 

tempo e com a vivência das experiências. O filósofo considera o homem em dois 

grandes âmbitos de sua vida, o do conhecimento e o da ação. Com a divisão em dois 

intelectos se instaura duas realidades diferentes que não podem ser contrapostas, 

também não podendo ser equiparadas, mesmo a sophía sendo considerada como a 

virtude mais elevada, a sabedoria prática seria também fundamental ao homem, pois ela 

se dedica a um aspecto da vida que não pode ser negligenciado, uma vez que Aristóteles 

define o homem como um animal social. A necessidade que o homem possui de viver 

em sociedade faz com que ele tome decisões, seja no âmbito particular com a arte da 

economia doméstica, seja no âmbito da arte política, importantíssimas para o viver bem 

e para a conquista da felicidade. 

Aristóteles concede à velhice um papel de destaque que, no campo do 

conhecimento, se eleva diante das artes e das ciências. Phrónesis seria o fundamento 

das virtudes morais. As virtudes morais manteriam uma dependência mútua com a 

phrónesis, principalmente a sophrosyne. Dentre todas as virtudes provenientes do 

hábito, a moderação é a que possibilita o desempenho de todas as outras, e caberia ao 

intelecto calculativo a tomada de decisão que fundamentaria a moderação. Aristóteles 

concede ao idoso não só a primazia política e a função máxima dentro da família, mas 

também o considera como guia que conhece o caminho que o jovem ainda deve trilhar 

para alcançar as virtudes morais. 

O filósofo também faz da phrónesis a virtude por excelência, quando contrapõe 

phrónesis à métis, a esperteza. Para Aristóteles, alguém pode tomar decisões e alcançar 

os fins visados das ações sem que seja prudente, o nome que o filósofo confere a esta 

capacidade é esperteza ou talento, que seria uma qualidade natural que alguns possuem 

de chegar aos fins corretos sem a experiência necessária. Porém, a esperteza não confere 

ao que a possui a possibilidade de desempenhar as ações, de acordo com os melhores 

meios e em vista dos melhores fins, mas seria a capacidade de alcançar os fins 

independentemente destes fins ou meios serem bons ou ruins. Podemos inferir que a 

esperteza seria a capacidade que alguns jovens possuem, por inclinação natural, de obter 

êxito em seus empreendimentos. Embora phrónesis e métis sejam duas funções do 

intelecto calculativo, métis não é excelência, mas apenas disposição natural inferior à 

phrónesis e que, dentro do intelecto calculativo, não representa a sua melhor disposição. 

Na Ética a Nicômaco, Aristóteles exalta a velhice não de forma direta, porém 

exaltando a prudência, e definindo esta como disposição fundamentada na experiência 

decorrente da vivência e do tempo. Ele coloca a velhice como sendo a etapa da vida que 

confere ao homem a melhor disposição intelectual no que concerne ao campo dos 

assuntos práticos. 

Quando adentramos na temática de prudentia e sapientia presentes na obra de 

Cícero, a velhice assume então o foco principal, o que na primeira parte deste trabalho 

apenas pôde ser posto em prática depois que foram feitas todas as considerações básicas 

a respeito da etimologia da prudência, o contexto da prudência na obra de Aristóteles e 
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da sistematização dos conhecimentos e disposições da alma presentes na Ética a 

Nicômaco. 

Centralizamos nosso olhar sobre a velhice porque, diferente da obra de 

Aristóteles, a obra de Cícero possui uma estrutura menos “densa” e não exige as 

considerações prévias que foram realizadas na obra aristotélica e, em segundo lugar, a 

velhice é o tema principal da obra de Cícero Da velhice. 

Os estudos na obra de Cícero nos mostraram que, apesar de sua grande 

importância para a história da filosofia, o filósofo é ainda subestimado em nossos dias. 

Cícero foi responsável por uma valiosa sistematização que possibilitou a conversão de 

termos e ideias presentes na cultura e filosofia gregas para a cultura latina na tentativa 

de fundar uma filosofia romana. O empreendimento de Cícero resultou na fundação de 

uma tradição e foi o princípio de uma corrente de pensamento que, embora tenha sido 

fundada tendo a cultura grega como “molde”, conseguiu se estabelecer de forma 

autônoma, sendo frutífera e influenciando a posterioridade. Porém, Cícero como 

filósofo, embora tenha seu esforço como sistematizador garantido sofre a acusação de 

não possuir “originalidade”.  

Cícero teve contato, durante o decurso de sua vida, que foi uma trilha em busca 

de conhecimento, com as principais correntes filosóficas gregas do seu tempo, 

sobretudo a platônica, a aristotélica, o estoicismo e o epicurismo. A obra de Cícero é 

repleta de referências expostas de forma eclética, onde o filósofo reúne vários 

pensamentos na tentativa de conciliá-los em sua obra. Devemos salientar que Cícero, ao 

contrário do que se pensa, é uma fonte de conhecimento que pode surpreender ainda 

hoje aquele que estiver disposto a lhe conceder outro olhar. Muitos confundem a leveza 

com a qual o grande orador expõe sem pensamento com falta de “profundidade”, porém 

poucos atentam para a capacidade de Cícero de fazer dos temas mais densos discursos 

doces e fluentes. 

O tratado de Cícero Da velhice é um elogio à velhice, nele Cícero exalta a 

velhice e a defende das principais objeções a ela dirigidas: que a velhice afasta dos 

negócios públicos e privados, que a velhice retira as forças físicas, que a velhice retira 

do homem a possibilidade do prazer e que, por fim a velhice aproximaria o homem da 

morte. Dadas as objeções, Cícero segue seu elogio com base na defesa da velhice diante 

das objeções citadas. 

Com a refutação à objeção de que a velhice afasta dos negócios, Cícero procede 

procurando a qualificação destes negócios dos quais a velhice priva o homem. Fica 

determinado então que estes negócios são todos os que exigem o esforço físico e a este 

tipo de trabalho o filósofo contrapõe os ofícios da alma. Se a velhice afasta o homem 

dos trabalhos que exigem força física, por outro lado ela os torna aptos, por natureza, ao 

desempenho dos ofícios da alma, que seriam a arte política e a economia doméstica, a 

filosofia e as demais artes. Neste ponto podemos notar a semelhança com o pensamento 

contido na Ética a Nicômaco, onde Aristóteles elege o velho como portador da 
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phrónesis, a excelência da parte do intelecto que abrange a arte política e a economia 

doméstica, fazendo do idoso o mais excelente no domínio destes dois saberes.  

A prudência, no entanto, não é enfatizada, e a característica que Cícero atribui à 

velhice por excelência é a sapientia, que corresponde à sophía grega. De forma 

contrária ao problema da phrónesis em Aristóteles, que foi abordado na primeira parte 

deste trabalho, onde a phrónesis em algumas obras de Aristóteles além do seu sentido 

habitual possuiria o sentido de Sophia, em Cícero, é sapientia, equivalente latina de 

sophía que, no contexto da obra, adquire além de seu sentido próprio o sentido de 

prudentia, equivalente latina de phrónesis. Quando se exalta as qualidades da velhice de 

possibilitar o bom gerenciamento da cidade assim como o bom gerenciamento da 

família é exaltada a sapientia do idoso, e não a prudência. A prudentia é exaltada 

apenas quando se contrapõe a temeridade do jovem à prudência do velho. A prudência 

está então aliada à virtude da coragem. No contexto geral está contraposição entre a 

temeridade do jovem e a prudência do velho ocorre na exaltação do velho como apto 

por natureza a governar as cidades e na exaltação do senado como conselho supremo, 

que era autoridade máxima na Roma republicana. 

Sobre a objeção de que a velhice retira as forças, Cícero justifica que em 

contrapartida a velhice fortalece a alma e faz do velho superior ao jovem, pois com a 

alma forte o velho pode ter domínio sobre o seu corpo no domínio dos impulsos. Ele 

segue exaltando aqueles que na velhice continuam exercendo o seu ofício com mais 

excelência que durante a juventude. As virtudes para Cícero estão comumente 

relacionadas com o domínio de uma arte tal como se dá na tradição grega. Cícero aponta 

que a natureza concede ao velho a possibilidade de ser excelente nas artes e a elas deve 

se dedicar com afinco para que sua velhice seja produtiva e prazerosa. Em Aristóteles, 

ficou evidente que a velhice e a prudência têm relação mais direta com as virtudes 

morais que com as artes, embora as artes também possam se enriquecer com a chegada 

da velhice e com a experiência, mas a excelência nas artes não seria exclusividade do 

idoso. Além disso, Aristóteles é categórico ao afirmar que a prudência não é uma arte e 

sim uma excelência. 

O conhecimento pode oferecer prazer e nesta trilha Cícero responde à terceira 

objeção, que afirma que a velhice afasta o homem do prazer. Para Cícero, a velhice 

afastaria o homem dos prazeres do corpo mais os aproximaria dos prazeres da alma que 

estão relacionados aos conhecimentos e às artes. O corpo do idoso não suportaria mais 

as exigências dos prazeres corpóreos, mas a natureza lhe teria compensado então com os 

prazeres da alma. Para Cícero, a oratória seria a maior fonte de prazer que um velho 

pode desfrutar. O afastamento do velho dos prazeres mundanos que a natureza opera 

seria também fonte de virtudes morais, dentre as quais Cícero salienta a moderação. 

Aristóteles considera a moderação como rainha das virtudes, e o homem velho seria o 

guia que conduziria o jovem no caminho da virtude. Neste ponto Cícero se assemelha a 

Aristóteles, na medida em que considera o idoso um guia na política e na virtude. 

Dentre estes prazeres da alma, Cícero aponta também a sapientia, o conhecimento 
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científico, ao modo de Aristóteles na Metafísica, como fonte de prazer que é causado 

pelo espanto diante da natureza, que leva o homem a filosofar. 

O último questionamento de que a velhice aproxima da morte, Cícero responde 

que não se pode sofrer pelo desconhecido, nada se pode afirmar com certeza a respeito 

do que haveria depois da morte, e esta deve ser encarada com indiferença, pois a morte 

pertence a outra existência que não é esta. Então Cícero recorre à explanação da teoria 

de Platão sobre a imortalidade da alma para fundamentar a sua crença na vida após a 

morte. 

Notamos que na sua defesa da velhice, Cícero responde às objeções dirigidas à 

velhice, de forma que cada objeção está tão intimamente relacionada às demais, que a 

resposta de uma leva inevitavelmente à resposta da próxima, de forma consecutiva, pois 

na resposta de Cícero, dentro de cada refutação, há elementos que servem para a 

refutação da objeção posterior, desenvolvendo seu diálogo de forma linear. Quando 

responde a questão a respeito do afastamento dos trabalhos, responde que a velhice 

afasta apenas dos trabalhos que exigem força física, contrapondo a força física à força 

corpórea, tendo estabelecido isto, ao responder sobre que a velhice retira as forças, 

destaca como fez anteriormente, que o velho perde apenas a força do corpo, mas não a 

da alma, que com o passar do tempo só se fortalece e se torna apta ao conhecimento, 

que é a fonte de prazer mais elevado; e novamente, tendo estabelecido este ponto, 

responde à terceira questão que aponta a velhice como ausente de prazeres, afirma que o 

verdadeiro prazer está no conhecimento que se dá da dedicação do velho para as artes, 

filosofia e nas virtudes morais, e finalmente estabelecendo este ponto, refuta a questão 

final relacionada à proximidade da morte, onde afirma que o idoso deve viver a sua vida 

por completo, fazendo o que é comum a cada estágio dela. A velhice seria como o 

último ato da vida, e nela deve seguir sem temer, uma vez que a morte é uma condição 

da natureza, porém que é necessário ter a crença na imortalidade da alma e nutri-la com 

conhecimento para que depois da morte ela receba sua recompensa. 

Podemos chegar à conclusão de que tanto no contesto aristotélico quanto no 

contexto de Cícero, as ideias repousam na dicotomia entre corpo e alma. Em Aristóteles, 

a alma é dividida em duas, separando uma parte racional e outra parte puramente 

irracional, que corresponde a tudo o que é corpóreo, que está relacionada aos desejos e a 

saciedade, este é o intelecto vegetativo. O intelecto vegetativo representa o princípio de 

tudo o que é instintivo no homem, em outras palavras, tudo o que agrada ao corpo. O 

intelecto vegetativo não possui razão, porém existe a possibilidade se deixar usar pela 

parte racional da alma. Aqui surge a diferença entre aqueles que se deixam levar pelos 

prazeres do corpo e aqueles que se deixam levar pela razão. Os que se deixam levar 

pelos prazeres são aqueles em que a parte vegetativa da alma os domina, a parte racional 

passa a ser subjugada pela parte irracional, sobretudo na compulsão que é a ação 

desprovida de razão, e os que se deixam levar pela razão, o conseguem porque a parte 

racional da sua alma opera sobre a parte irracional podendo fazer com que os apetites 

participem da capacidade de razão. Este segundo exemplo é o do homem moderado. 
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Em Cícero, se desenvolve a mesma ideia, porém a compulsividade é 

característica natural dos jovens, enquanto a moderação, a sapientia e a prudentia são 

características naturais do idoso. Cícero repete a teoria platônica, mas não faz 

observações sobre a estrutura da alma, a dicotomia entre corpo e alma aparece na forma 

de juventude e velhice. A velhice simboliza o império da alma onde florescem todas as 

virtudes, a filosofia e as artes, e onde a alma pode enfim dominar o corpo, a juventude é 

o reino do engano, da compulsão e as falhas morais, onde todos são frutos da 

inexperiência, e onde os desejos oprimem a excelência da alma. 

Ambos os autores elevaram a velhice de alguma forma. Aristóteles coloca a 

velhice como a excelência rainha do conhecimento prático, e garante seu lugar no reino 

do conhecimento. Cícero estabelece a velhice como o florescer da alma, etapa da vida 

humana onde a alma se torna mais apta a exercer todas as suas funções. 

Numa conclusão geral, o presente trabalho constata que a Antiguidade via a 

velhice com um olhar diferente do que sociedade contemporânea a enxerga. Ao 

constatar a valorização da velhice como portadora de saber, etapa da vida que possui 

função política torna mais evidente que a contemporaneidade em algum momento do 

seu decurso histórico sofreu uma inversão de valores, que modificou sua percepção da 

condição humana. O homem que na Antiguidade era compreendido em todas as suas 

etapas, hoje é representado apenas pelo seu auge, o auge de sua juventude, de sua força 

e de sua beleza. Quando envelhece deixa de ser homem, deixa de ser útil. Este trabalho 

é importante porque é importante olhar para trás, para não se esquecer o que se é. É 

importante ler Aristóteles e Cícero e ver que falam do homem e este homem do qual 

eles falam é igual a nós. 
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