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Sera inevitavel que se mantenha 0 gap
epistemologico e institucional que, em nossa cultura, separa
da situac;iio cognitiva t£pica da ac;iio 0 conhecimento
conceitual e analitico? Neste artigo a pergunta e trazida
para 0 contexto da aprendizagem em adm inistrac;iio,
assinalando-se 0 quanto ela mergulha nas raizes culturais
do ocidente. No corpo principal do artigo, uma investigac;iio
historico-semantica
e feita em torno dos principais
conceitos relativos ao conhecimento na cultura grega,
especialmente os de episteme e phronesis, com sua origem
pre-socratica na sophia e seu contexto de evoluc;iio,
considerando Aristoteles como ponto de referencia. Em
seguida, tentando chegar a teoria administrativa, em que
hoje se concentra muito da aprendizagem, refaz-se
brevemente 0 caminho que levou a tratar apenas a episteme
como paradigma do conhecimento valido, hoje identificado
Com 0 conhecimento cientifico, e a perder-se, em nivel do
discurso erudito, a ideia de phronesis.
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1. Aprendizagem, de volta as origens
Quando Max Weber escreveu sua magnifica
introdu9ao a Economia e Sociedade, desenhando a historia
da
civiliza9ao
ocidental
e caracterizando-a
pela
racionalidade, reportou-se fortemente a nossa heran9a da
cultura grega. 0 pensamento racional foi realmente 0 tra90
mais marcante da civiliza9ao que viveu sua epoca aurea
entre os seculos VII e IV a. C. Contudo, os inspiradores
dessa grande tradi9ao, ja no periodo chamado arcaico, foram
sabios, poetas, pessoas de grande sensibilidade para a vida e
o dramahuman9s.
Os primeiros conceitos em que se
traduziu a interpreta9ao humana do 1nundo estavam
impregnados de conteudos eticos, emotivos, e refletiam certa
indissociabilidade entre a procura do conhecimento certo
para a a9ao, inclusive 0 teorico, e a experiencia direta das
proprias exigencias dela.
Este artigo pretende voltar a cultura filosofica
grega, especialmente em seu apogeu, nos seculos V e IV a.
C., a procura de elementos uteis a reflexao sobre a
aprendizagem em administra9ao.
Agora ja no quarto final do Seculo XX, quando 0
tema aparece sob interesse da academia e das organiza90es,
nossa cultura ocidental mal desperta sua consciencia critica
em rela9ao a urn paradigma de conhecimento que comanda a
. teflexao e as politicas de aprendizagem administrativa: a
nicionalidade
logica, que estabelece' 0 primado do
pensamento analitico e da representa9ao generic a da
realidade. Por esse tipo de linguagem, acredita-se, as pessoas
saD preparadas para entender e interpretar as situa90es de
trabalho e decisao; ai deverao portar em mente
representa90es analiticas que as orientarao. E, fora disso,
entra-se no grande reino da pura pratica, da habilidade, do

condicionamento de rea90es e desempenhos operativos;
admitido que a automatiza9ao consciente da opera9ao traz·
consigo a economia de esfor90s e a redu9ao de erros. Paira
sobre essa aprendizagem uma concep9ao mecanica da a9ao
humana, uma dicotomia fatal entre 0 momento do
pensamento e 0 da execu9ao, entre conhecimento t~orico e
conhecimento pnitic9. Isso ja nao convence, e encontra seu
limite de uso quando a logica de funcionamento do sistema
descobre que 0 "capital humano" esta sendo desperdi9ado.
Assim, a consciencia de que 0 problema da aprendizagem de
atividades como a administra9ao se reporta a um paradigma
de conhecimento estende 0 desafio e 0 horizonte da questao.
Faz voltar a antigas li90es ...
2. A conceituac;ao
grega

do conhecimento

na cultura

o

retorno aos gregos, a entender-se bem tal
expressao, mostra-se valido na fonna de urn diaIogo
historico entre dois momentos de uma tradi9ao de
pensamento, de modo que 0 moinento dos antigos nao perca
sua atualidade, pois falam da base comum da experiencia
humana, e 0 nosso nao se veja privado da substancial
densidade que so se adquire em contato com aquela tradi9ao
(Gigon, 1995, p. 8). As antigas questoes colocadas por eles
nao se desfizeram com 0 tempo; a tradi9ao as tornou mais
complexas, transformou-as em ponto de referencia para
outras indaga90es filosoficas. Assim, por exemplo, houve
"retorno" aos Pre-socraticos no seculo passado e neste.
(Ramnoux, 1970, p. 9-26; Popper, 1982, p. 161-177); apesar

Perspectiva Filos6fica - Volume VII - n° 13 - Jan. -Jun./ 2000

180 Perspectiva Filos6fica - Volume VII - nO13 - Jan.-JunJ 2009

181

Entre a "Episteme" e a "Phr6nesis": antigas lil;oes para a
moderna aprendizagem da administral;do

de bastante fragmentado 1, 0 pensamento dos mais antigos
fil6sofos motivou toda uma tradic;ao filos6fica p6snietzscheana que esperou encontrar, talvez nas ideias
daqueles velhos sabios, algum elemento perdido que viesse a
tona de novo a mostrar-lhe 0 real sentido do ser2; ate antes
disso, ja se havia observado forte presenc;a do pensamento
grego nas ideias de Emmanuel Kant, quando buscou 0
retorno consciente a concepc;ao grega de razao (Grondin,
1987). Alguns conceitos criados pelos helenos se tornaram
praticamente
obrigat6rios nos debates filos6ficos ou
cientificos posteriores; e 0 caso de cosmos, physis, arche,
nomos, techne e logos, s6 para citar alguns exemplos.
Todavia, se reconhecemos que as criac;oes
especulativas gregas foram a fonte inicial para os grandes
problemas filos6ficos do Ocidente, e precise dispor de certo
senso critico e cautela a fim de com elas realizar confronto
adequado, levantando interrogac;oes que os gregos "nao se
fizeram ou pelo menos nao formularam, ou melhor, nao
recortaram como tais" (Loraux, 1992, p.58); de qualquer
forma, nao reacendendo a febre do humanismo renascentista
e do c1assicismo moderno (Mondolfo, 1960, p. 7-18), e
evitando a exaltac;ao desmedida do espirito grego. Nestes
termos, e legitima e proveitosa a busca e retomada critica,
no antigo pensamento grego, do entendimento de pratica,
teoria, ciencia e trabalho, para uma melhor compreensao da
aprendizagem nas organizac;oes.
Foi na Grecia que os pens adores problematizaram
a polarizac;ao entre 0 que e puramente intelectual e
especulativo e 0 que e resultado da ac;ao empirica, do
I

Sobre

0

problema da doxografia pre-socnitica, ver G.S.Kirk e 1.E. Raven,

1990, pp. XIII-XVIII.
Martin Heidegger, por exemplo, vai ver nas concep90es pre-socniticas,
elemento mais original da filosofia grega. Cf. M. Heidegger, 1975.
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;balho pratico. Mais tardiamente, ja estendido a toda u~a
[onna de vida, isto surgiu claro na distinc;ao estabeleclda
pe10s peripateticos entre um bios theoretik6s e um _bios
praktik6s. Mondo1fo (1964, pp. 49-65) retoma a questa~ de
uma suposta antitese, ja mais recente, entre 0 homo sapzens
e 0 homo faber, concluindo que, entre os gregos, 0 trabalho
manual e 0 intelectual estao associados "POl' vinculos de
mutua dependencia e interac;ao" (1968, p. 453). Ele busca
essa confinnac;ao na pr6pria antiga literatura grega, onde ora
aparece a depreciac;ao do trabalho manual e da tecnica, ora a
sua
valorizac;ao.
Essa
discussao
conduz
a um
aprofundamento do estudo semantico ~ue levara aos
conceitos de phr6nesis e episteme, centralS no tema deste.
artigo.
2.2 0 sentido original de episterne
No famoso Lexico grego Liddel and Scott's
(1989, pJ02), sao fornecidos dois sentidos basic~s para
episteme: a) conhecimento em um as.sunto, e~ten~l1nento,
habilidade; b) conhecimento, conheclm~~to ,c~ent1f:co ~u
ciencia (oposto a d6xa). Em geral, os dlClOnan?S ?ao dao
conta de diferentes momentos da evoluc;ao dos slgmficados.
No lexico hist6rico de Peters (1983, p.77), encontra-se outra
vertente da noc;ao de episteme: "conhecimento ~eor~ti~o
(oposto a praktike e poietike)". Reconhecendo .que. e propno
da semantica certa imprecisao, ate arbltranedade
e
incoerencia, cabe dizer que, em linhas gerais, 0 p~nci'pio da
episteme grega converge para uma competencla no·
conhecimento; mostra-se como "pericia" e amplo saber
naquilo de que 0 homem se ocupa, 0 qu~ qu.er que
seja. Assim, em tres sentidos (Diiring apud Spme11l, 1990,
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p. 243); ~omo arte de fazer bem algo (saber pnitico); com~
e. de Vlver (saber moral) e como arte de raciocinar (saber
teonco).

m:

Como habilidade, ela se aplica a techne, por
exem~lo, quando 0 dramaturgo S6focles fala da arte do
~qu~1ro como episteme (Filoctetes, 1057). 0 saber viver
ImplIcava no born conhecimento das normas eticas. Nesse
se~tido~ ~. pnitica do viver, como experiencia, adverte
SpI.n~llI (IbIdem), conta mais que a ciencia, ja que a vida
cotldlana surge como aprendizagem e acumulo de sabedoria
Ele conclui dizendo que "a realidade se transforma na mai~
autorizada e privilegiada fonte de aquisi<;ao de saber".
2.3 A episteme

e associada

ao uso competente da

. razao (logos)

\ Contudo, foi no terceiro daqueles sentidos que os
gregos - a fre?te Platao e Arist6teles - vieram· a depositar
suas preferenclas: a arte de raciocinar constitui no fundo a
g;ande a~uisi<;ao do pensamento. A razao grega: no papel do
logos, f01 uma primeira forma de racionalidade, como disse
~~m~nt (1986, p. 94). Nao ainda a razao experimental da
ClenCla mod:m~, mas uma razao moldada no plano 'politico,
do debate publIco na polis, de argumenta<;ao coerente3. A
postura racional diante do mundo se tomou a filosofia ou
seja, 0 trabalho do logos para compreender 0 mundo.
'
A evoluc;ao semantica de logos, que e derivado
do ~erbo leguein,. dizer, contar, narrar, mostra que seu
sentldo
vai alem de "razao", podendo
significar
,. h . .
I"
vra p am omen on slgmficava, antes de mais nada, "as coisas que
~parecem ~u co~o sac po~ nos percebidas". Segundo G. Vlastos (1987, p.83):
Para PI?tao, entao, os fenomenos devem ser considerados suspeitos ate que se
provem mocentes (salvos) pelo julgamento racional".
3

A pala
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argumenta<;ao ou reflexao, e, ainda, se usado no plural
(logoi), significa discurso ou enunciado, fosse verdadeiro ou
falso, como acreditava Arist6teles. De qualquer fonna,
logos, como conhecimento silogistico, mantinha intima
rela<;ao com a episteme.
Para Platao (Tim. 26e), 0 logos e a narrativa
veridica, oposta a myth as , "hist6ria fabulosa"; da me sma
fonna que aletheia (verdade) se opunha a pseudos (mentira).
o logos para PlaHio e uma caracteristica essencial do
conhecimento verdadeiro, por ele denominado episteme
(Fed. 76b). A episteme platonica e contraria a simples
opiniao (doxa) (ou seja, aquilo que e ilus6rio ou aparente). 0
mesmo Platao confessa, no diaIogo Teeteto (20Ic-d) .que
episteme e uma "opiniao verdadeira acompanhada da
explica<;ao racional (logos)". Nao era pela observa<;ao do
mundo que 0 homem encontrava a verdade, e sim, pela
contempla<;ao das essencias (eide), pelo resultado do esfor<;o
racional humano em compreende-Ias. Ele defendia a
existencia de urn mundo das ideias etemas, imutaveis e
absolutas - a verdadeira realidade, em oposi<;ao ao mundo
sensivel, que era relativo, mutavel e ilus6rio. Na visao
platonica, a expressao "salvar os fenomenos" significava
exatamente "desconfiar das aparencias e prop or uma
justifica<;ao plausivel para 0 problema manifestado
(phainomenon )4". Pelo contrario, Arist6teles, plantando 0
que toda a ciencia, desde Bacon, cultivaria depois, resgatou
a importancia dos sentidos como fator demonstrativo
4

M. Heidegger

e prudente

ao denunciar

0

eno habitual de se traduzir

episteme por "ciencia"; 0 termo grego deriva do participio passado adjetivado
epistamenos, indicando alguem com habilidade e competencia. A filosofia
seria tao somente uma "episteme tis", "competencia em", urn tipo de
cbmpetencia. Heidegger, 1979, p. 18, apud Spinelli, op. cit. p.242.
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(apodeixis) na configurac;ao da episteme, 0 conhecimento
das causas (explicac;oes causais). As causas supremas se
referiam ao mais elevado nivel da episteme, a que ele
aplicou 0 termo sophia, a mais perfeita das epistem6n (Et.
Nic.VI, 7,1141 a 19-20).

A sophia foi, sem duvida, um dos mais ricos e
importantes conceitos criados pelos gregos. Ja nos primeiros
registros da literatura grega, ela ocupa um lugar expressivo
no pensamento, na vida e nos valores dos helenos. Indica
mais que "sabedoria" no sentido comum; e um tipo de saberfazer e podei- fazer, realmente um valor em arhplos sentidos,
capaz de nos fazer refletir historicamente sobre a condic;ao
do "saber" na atualidade. 0 dominio e a autoridade
exagerada dos "peritos" modernos tem convocado os
estudiosos a repensarem as relac;oes sociais, 0 poder, a
ciencia e os pr6prios val ores de nossa sociedade. A
especializac;ao nos mais diversos setores da vida humana
tem levado a perda do sentido do conhecimento e do saber
em seu aspecto universal, na unidade real em que se realiza
na existencia humana.
o soph6s (sabio) anterior a S6crates e um
individuo de muitas aptidoes e competencias, fossem elas
prciticas, intelectuais ou morais. Os poetas arcaicos, por
exemplo, foram chamados sophoi, pois com seu canto eram
os portadores da paideia (educac;ao), divulgadores da arete
(excelencia, virtude), das tradic;oes e das artes. N a acepc;ao
de Pindaro, poeta do seculo V a.c., "soph6s e 0 que sabe
muito por natureza ...porem aqueles que aprendem, a
barulhentos corvos se parecem" (Olymp. II,' 83-87) .. E
Heraclito de Efeso (c.V a.C) negava que a sabedoria

consistisse no simples acumulo de conhecimentos adquirido
durante a vida: "a erudic;ao", dizia, "nao ensina a ter
inteligencia". (22 A IDK). Os sophoi mais antigos chegaram
a ser comparados com os genios renascentistas, ao unir 0
esforc;o intelectual com as atividades tecnicas e pniticas.
(Mondolfo, 1968, p.434).
COl]1Platao, a sophia se torna um ideal para 0
fil6sofo, 0 mais puro e sincero, de fato, a ciencia das
realidades mais sublimes; ser chamado de "sabio", entao,
seria algo digno apenas para um deus (Fedro 278 a).
Arist6teles, por sua vez, entendia a sophia con~o 0 estudo da
totalidade das coisas e suas causas primeiras (Et. Nic. VI, 7,
1141 a 1-24.). 0 soph6s, diz Arist6teles (Met.A2 982 a 24),
deve conhecer as coisas que sao universais, no caso, as mais
dificeis de serem conhecidas pelos homens, pois estao mais
distantes das apreensoes sensiveis. Kirk (1961, p.l05) expoe
a questao afirmando que "se a filosofia a busca das-causas,
entao deve logo estar ligada ao invisivel, ao que esta alem da
percepc;ao". 0 homem mais sabio seria aquele capaz de
ensinar esse conhecimento a todas as outras pessoas (Met. A
2, 982 a 10-15). Mas 0 objetivo essencial do fil6sofo estava
na busca do que se pudesse saber de verdadeiro. Em tal
tarefa, '0 homem disporia de cinco meios de alcanc;ar a
verdade: techne, episteme, phr6nes~s, sophia e nous,
enumerados pelo pr6prio Arist6teles (Et. Nic. VI, 3,1139 b
15), e denominados faculdades da alma ou fonnalidades da
razao (Annella, 1993, p. 25). Elas podem ser agrupadas nas
seguintes categorias cognitivas:
a) theoria: como atividade da episteme, sophia e
nous;
b) praxis: como atividade de habito prudencial,
phr6nesis;
c) p6iesis: como atividade da techne.

e

Como atividades especulativas humanas, as do
primeiro grupo buscam compreender 0 ser em suas causas. e
principios. E importante notar, no argumento deste ensaio,
que a theoria se projeta como 0 caminho mais sublime e
elevado de produ9ao de conhecimento ..E clara a posi9ao de
Arist6teles em priorizar as atividades contemplativas em
rela9ao as pniticas, isto e, ele da primazia ao trabalho
intelectual diante do puramente manual. Em Platao ja vemos
essa preferencia quando se identifica a mais sublime
atividade da vida humana com a contempla9ao do Bem e do
Belo (Rep. 540 a-c ; Simp. 210b-212a). Arist6teles (Et. Nic.
X, 7, 1177 b 30-34) chega a identificar a felicidade como
sendo a atividade mais prazerosa para 0 homem, de1Jositada
no exercicio de sua fun9ao fundamental: a racionalidade. 0
intelecto, pois, era 0 que aproximava 0 ser humano dos seres
divinos, era a por9ao divina que cabia aos homens.
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havido, na realidade grega, uma antitese ou separa9ao
efetiva entre teoria e pratica.
Sem duvida, nos autores antigos, as atividades
humanas manuais e intelectuais saD imprescindh:eis entre si
e interdependentes. Mesmo 0 pr6prio Arist6teles reconhece
a atividade produtora como processo basico para 0
conhecimento racional. Mas 0 que existe, nao se nega, e a
valoriza9ao do intelecto puro, da a9ao contemplativa sobre
os trabalhos manuais, do otium sobre 0 negotium. Entao e
possivel indagar, numa forma marxista e vigotskiana de
pensar, se toda a evolu9ao conceitual que distanciou teoria e
pr<itica nao refletia, afinal e em propor90es desconhecidas,
as rela90es e val ores sociais que ponderavam diferentemente
as duas fonnas de atividade. Seria 0 reflexo das rela90es
sociais suficiente para alcan9ar, nao apenas a antiga
indissolubilidade mas a pr6pria interdependencia? Estas
observa90es saD essenciais a compreensao do assunto.

2.5 Na analise da sophia, 0 inicio da polaridade
teoria-pratica
Do conceito pre-socratico de sophia, e atraves do
tratamento que the deram Platao e Arist6teles, se chegou,
por fim, a uma concep9ao dicot6mica. A polaridade teoriapratica e uma constru9ao tardia no pensamento grego, como
bem explicou Jaeger (1995, p. 471). Surge dentro do
contexto de Platao e dos escritos provenientes da Academia.
E facil entender tal questao quando se compara 0 significado
de sophia nos periodos arcaico e classico da hist6ria grega,
confonne foi mostrado acima. A sabedoria arcaica se
caracterizava pela universalidade do saber, pela plena uniao
entre 0 fazer e 0 pensar. Dm dos grandes esfor90s de
Mondolfo em sua vasta obra, foi tentar negar que tivesse

Qual 0 sentido dos conceitos gregos que
. chegaram a n6s como "teoria" e "pratica"? Para os antigos
gregos 0 termo theoria se· relaciona com 0 verbo theorein,
observar, assistir. Ambos, de inicio, "referiam-se a vista e ao
espetaculo, em seguida, metaforicamente, a especula9ao e a
contempla9ao intelectual" (Brunschwig, 1996, p. 117). Ao
final, os gregos nos legaram de "teoria" essa visao
intelectual, algo como uma constru9ao especulativa do
espirito, podendo ou nao objetivar uma aplica9ao pr<itica, na
ordem dos fatos. Hoje se chega a usar a palavra "teoria" em
sentido pejorativo, quando para indicar uma especula9ao
sem aplica9ao possivel ou uma regra que s6 e reconhecida
verbalmente e que nao e aplicada (Lalande, 1999, p. 1124).
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OS· gregos rehcionavam a teoria com a arte
ret6rica. As teorias mudam e podem ser substituidas,
melhoradas ou abandonadas. Para e1es, isso dependia de.
quanta confiabilidade ou certeza elas fossem capazes de
imprimir ao raciocinio. Para Platao, como se ve no Fedon, 0
que diferenciava a d6xa da episteme era apenas 0 grau de
convic9ao alcan9ado no discurso (Fed. 72a-e; 73a-e; Tim.
29b-d).
A realidade, no entanto, sempre ultrapassa a
teoria, que depende dos limites cognitivos do homem. A
certeza de uma teoria nao se encontra em uma suposta
aplica9ao pratica, mas em sua coer~ncia intema. Pondo isso
em linguagem epistemol6gica atual, nao existe uma "ponte
16gico-fonnal da qual se extraia 0 nivel te6rico a partir do
nivel empirico" (Cardoso, 1984, p. 124). Mostrando lucidez
quanto ao plano da realidade em que tudo se passa, Michel
Foucault (1979, p.71) concIuiu que "a teoria nao expressani,
nao traduzira, nao aplicara uma pratica: ela e uma pratica".
2.7 "Pratica": que pensavam os gregos?
Ordinariamente, hoj e se chama "pratica" nao
apenas ao exercicio aplicado a transfonnar uma realidade,
mas tambem ao que se op5e a teoria, incIuindo as regras
habituais de conduta e de atitude do homem. A analise de
alguns tennos nos ajudarao a entender melhor 0 que para os
gregos vinha a ser "pratica".
o tenno usado pelos peripateticos era praxis,
etimologicamente, ac;ao ou atividade; 0 verbo prattein se
traduz por realizar, fazer. Arist6teles conceitua essa
categoria por oposic;ao a atividade produtora (p6iesis); ela
nao tem como meta produzir um objeto exterior: seu
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interesse e apenas a realizac;ao. Ja a noc;ao de p6iein e de
ac;ao que visa produzir algo, por exemplo, como resultado do
trabalho de um escultor ou artesao; implica em uma
operac;ao elaborada e uma tecnhe, uma competencia no fazer
(Vemant, 1990, p. 259). Platao opunha a techne ao puro
acaso (tyche) e ao natural dos seres (physis). Era mais que a
simples empeiria, pois remetia a uma atividade intelectual
consciente das causas e resultados; envolvia process os
especiais de aprendizado, cujos exitos refletiam habilidade
profissional. A p6iesis, entao, seria a ac;ao intencional da
inteligencia intervindo e se manifestando na realidade, 0
conhecimento que se aplica a produzir. 0 resultado desse
trabalho se chama ergon, a obra, 0 fim pelo qual se executou
uma atividade (Arist. Et.Eud.l219a). Ergon tambem pode
ser 0 esforc;o ativo do homem, em sentido realmente fisico,
como nos trabalhos
do campo e do comercio.
Desenvolvendo esse conceito, Arist6teles chega a noc;ao de
en-ergeia, ou "estar em atividade". Junto com theoria e
praxis, a p6iesis completa, para Arist6teles, as tres grandes
divis5es das atividades humanas, que implicam sempre em
.conhecimento.

Dentro da proposta de manter dialogo com 0
antigo pensamento grego, interessa especialmente a pratica
(praxis) administrativa, a noc;ao de phr6nesis. As linguas
modemas nao disp5em de um tenno particular capaz de
atender a complexidade do sentido de phr6nesis.
Encontramos resquicios etimol6gicos do tenno ja
em Romero e nos pre-socraticos. Porem, seu desenvolvimento
e desdobramentos principais ocorrem entre a epoca de
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S6crates e Arist6teles. Esse ultimo, por sinal, deixou um
estudo sistematico e rigoroso da ideia de J?hronesis em seus
escritos, especialmente no Livro VI da Etica a Nicomaco.
Phronesis, do verbo phroneo, designa em geral a ayao de
pensar, ter bom senso, prudencia, sabedoria e assim por
diante.
Em Homero, sec.VIII a.C., os her6is pens am e
sentem com 0 phrenes ou diafragma5. A regiao do corpo em
torno do diafragma era, para eles, a que abrigava os
sentimentos e reflexoes humanas; dai 0 aparecimento do
verbo phronein. Heraclito e um dos primeiros pens adores no
qual vemos registrada a palavra phronesis. No fro 2 ele
aconselha: "Por isso e necessario seguir 0 comum; mas, se
bem que 0 logos seja comum, a maioria vive como se tivesse
uma phronesin particular" (22B2 DK). Aqui, 0 termo pode
ser traduzido por "entendimento" ou "inteligencia".
o S6crates que aparece nos dialogos platonicos
teria utilizado 0 conceito no sentido da linguagem comum da
epoca, significando "0 poder etico da razao" (Jaeger, op. cit.,
p. 102). Os val ores morais, eticos e de ju.stiya. san
inseparaveis do pensamento grego, mesmo dos malS antlgos.
Atraves da poesia arcaica e sobretudo na tradiyao lendaria
dos Sete Sabios, anteriores aos pre-socraticos, pode-se
verificar como se molda 0 pensamento moral grego. Todos
teriam legado a posteridade expressoes proverbiais onde
vemos condensadas liyoes de conduta e de sabedoria moral.
o que chama a atenyao entre esses ditos e a ideia de
"medida" como limite. Dois exemplos seriam: "A medida
(metron) e coisa 6tima" e "Nada em excesso,,6. Sobre
Homero, II. IX, 186 e 600; XIII, 493 e XXI, 296. Ver ainda Empedocles,
31 B11ODK.
6
Os fragmentos dos Sete Sabios estao (em grego) em 8DK, pp. 60-66. Para
uma traduc;ao em portugues, ver G. Reale, 1993, pp. 183-185.
5
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verdades sabias como essas, os pens adores posteriores vao
construir toda uma filosofia moral. Platao (Fileb. 66a) vai
dizer que 0 maior dos bens e a medida, depois 0 mensuravel
(synmetron) e em seguida a phronesis, razao que apreende a
medida (Jaeger, op. cit., p. 107). Arist6teles vai seguir por
esse mesmo caminho ao pre gar que a virtude (arete) esta
assegurada no meio termo (meson) ou no equilibrio da justa
medida, enquanto 0 excesso e a falta san pr6prios do vicio
(kakia) eEt. Nic. II, 6,1106 b 30).

Werner Jaeger, ao fazer um estudo etimo16gico
lueticuloso do conceito de phronesis, sobretudo em
Arist6teles,
distinguiu nesse autor duas epocas ou
concepyoes nucleares do tenno (Jaeger, op. cit., p.lOO).
Primeiro, Arist6teles estaria vinculado, ou ainda tentando
adequar-se, a concepyao platonica de phronesis, ou seja,
aquela totalmente fundida com 0 carater te6rico do
conhecimento, com a theoria, pura especula<;ao metafisica.
Seria a enfase marcante do Protreptico e da Etica Eudemia,
ambas escritas por ele em sua juventude. Ja na Etica, a
Nicomaco, obra etica mestra, na qual ele define 0 sentido
posterior e amadurecido de phronesis, observa-se um
significado substancialmente distinto do anterior. Passa a
constituir sabedoria como razao pratica, 0 conhecimento
aplicado a experiencia e por ela comprovado. E um tipo de
prudencia que promove e possibilita 0 bem agir: "a
phronesis tem por objeto as coisas justas, belas e boas para 0
homem" (Et. Nic. VI, 12, 1143 b 20). Eis 0 sentido que
interessa na presente discussao, pois diz respeito a faculdade
humana de deliberar ou decidir, aspecto capital para 0
situayao administrativa.

