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RELAÇÃO ENTRE O TEXTO: PROTREPTICUS (ARISTÓTELES) 

E A PRUDÊNCIA (SPONVILLE)  

Marcílio Proença1 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo de maneira simples e sintética fazer uma pequena ligação 

entre alguns aspectos colhidos do livro Protrepticus de Aristóteles e a virtude da 

prudência segundo Sponville. O protrepticus é uma obra de quando Aristóteles era 

jovem, que é oferecida ao Rei de uma cidade de Chipre, defendendo uma crítica de 

Isócrates que era contra o ensino de Filosofia. A Filosofia aparece neste texto revestido 

de certo aspecto prático, mas tarde, Aristóteles dirá que a Filosofia faz parte das ciências 

teoréticas, ou seja, não úteis no sentido prático, como é o caso das profissões. 

Aristóteles está preocupado que a Filosofia serviria, será diferente sua posição mais 

adiante em seus escritos de maior maturidade, como quando escreve sobre a metafísica. 

 A prudência está entre as dezoito virtudes descritas e analisadas por André 

Conte-Sponville em seu livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O autor é 

considerado filósofo materialista, racionalista e humanista. 

 Vou analisar especificamente um parágrafo do protrepticus em ligação a 

referências também específicas sobre a Prudência. Ligaremos estes dois textos no que 

diz respeito ao “julgamento correto”, presente na argumentação de Aristóteles do por 

que é preciso filosofar e de Prudência como virtude de escolha, de decisão, de boa 

deliberação em Sponville. 

 

Referência entre o Protrepticus de Aristóteles e a virtude da Prudência em Sponville. 

 Aristóteles, no seu livro protrepticus como disse na apresentação fala mais 

diretamente da Filosofia, sua defesa e comprovação, da sua importância e 

grandiosidade, da sua distinção de qualquer outra ciência, resumindo, de sua excelência. 

É feito um convite à Filosofia, pois ela é a ciência mais digna de ser escolhida entre os 

homens, é a nossa realização natural, e nela consiste nossa felicidade. Já no início do 

protrepticus encontramos o parágrafo que nos descreve uma importante definição do 

filosofar, que vou abordar e vou ligar a questão da prudência.  

“Todos admitirão que a sabedoria provém do estudo e da busca das coisas que a 

Filosofia nos deu a capacidade [de estudar], de modo que, de uma maneira ou de 
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outra, é preciso filosofar sem subterfúgios[...] Daí - se só a ciência que tem a 

retidão do julgamento, que usa a razão e que contempla o bem em sua totalidade 

(isto é a filosofia) é capaz de usar todas as outras e de lhes dar prescrições 

conformes à natureza- ser preciso de qualquer modo, filosofar, já que só a filosofia 

contém em si o julgamento correto e a sabedoria prescritiva infalível” 

(PROTREPTICUS, p. 150 e 151). 

 

 Poderíamos dizer que a filosofia seria então a geradora da sabedoria, que aparece 

aqui num primeiro momento quase como um dom a ser buscado. Sabe-se que em 

Aristóteles a sabedoria vai está associado à significação de phonesis, para designar 

sabedoria num sentido mais voltado para a prática e não exatamente no sentido de 

sophia, que mais tarde aparecerá quase que num caminho ascensional e ganhará um 

sentido mais elevado e metafísico. Essa palavra phonesis estará associada, também em 

Aristóteles, como na obra Ética a Nicômaco, como a habilidade para agir de maneira 

acertada, ou seja, estará significada a palavra prudentia. 

 Podemos destacar da citação acima alguns pontos significativos. Podemos 

afirmar que: a sabedoria provém da Filosofia; que a Filosofia contém o julgamento 

correto e que a Filosofia tem a retidão do julgamento. A partir destas afirmações 

podemos então vislumbrar, ainda que não de maneira aprofundada, pois não é 

exatamente o intento deste trabalho, o quanto a Filosofia está estritamente ligada à 

virtude da prudência, tal como aparece em Sponville, que a descreverá entre outras 

definições, como: [...] Em nome da prudência, que é a justa determinação (para o 

homem, pelo homem) desse melhor. E “a prudência é a disposição que nos permite 

deliberar corretamente sobre o que é bom ou mal para o homem [...].” Ainda, “nenhuma 

(virtude) sem ela (prudência) saberia o que fazer como chegar ao fim (o bem) que ela 

visa”, por ultimo, “[...] é preciso, além disso, a boa deliberação, a boa decisão, a boa 

ação. A prudência decide...” (SPONVILLE, p.40 e 41). 

 Assim a Filosofia faz nascer o homem sábio e este é capaz de fazer bom uso de 

sua inteligência, para haver-se com o verdadeiro, com o conhecimento, com a razão. Ela 

(a prudência) é descrita por Santo Tomás de Aquino, como a mais importante de todas 

as outras virtudes, pois a temperança, a coragem e a justiça, só sabem o que fazer graças 

a prudência. Ela está presente e antecede a todas as boas aspirações e não só colhe os 

requisitos para escolher bem, mas possibilita a prática boa. 

 Outra ligação que podemos fazer entre protrepticus e prudência em Sponville 

são quando ambos se referem ao indeterminado. No protrepticus temos “o que é 

engendrado em conformidade com o acaso é sempre indeterminado” 

(PROTREPTICUS, p.152), assim para Aristóteles as coisas podem vir a nós de três 

maneiras, pela natureza, pela arte e pelo acaso. O ultimo é sempre imprevisível, para 

tanto o sábio será aquele que sabe lidar com o acaso, “e exercer a sabedoria é o objetivo 

último pelo qual fomos engendrados” (PROTREPTICUS, p.154). Fomos criados para a 

sabedoria, e a sabedoria é a justa medida. Poderíamos dizer ainda, é própria da 
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sabedoria a prudência. Lembra-nos o que Tomás dirá na Suma teológica “é próprio do 

prudente ter um juízo reto do que se deve fazer. Uma reta avaliação ou opinião na 

ordem prática” (AQUINO, p.623). Sponville lembra que Aristóteles dirá que só há 

prudência do contingente. “A prudência supõe a incerteza, o risco, o acaso, o 

desconhecido” (SPONVILLE, p.39). Só diante de tais circunstâncias se faz necessário à 

virtude da prudência como legitimadora do que se deve escolher como meio para se 

chegar ao fim. Aqui a phonesis ganha e assume novamente o seu sentido de sabedoria 

da ação, para a ação, na ação. A phonesis pode ainda ser vista não só como aquela que 

delibera o que se deve escolher como também aquela que determina o que devemos 

evitar. Por isso citando uma vez mais Santo Tomás, vemos como ele fala da precaução 

como parte integrante da prudência, “a precaução é necessária à prudência para escolher 

os bens e evitar os males” (AQUINO, p.629). Concluímos com a citação do protrepticus 

que completa este pensamento, “na verdade, não nos advém bem algum que não seja 

realizado depois que tenhamos calculado e operado conforme à sabedoria” 

(PROTREPTICUS, p.160), ou pode-se dizer, conforme a prudência. 

 

  

 

 

 

 

 


