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RESUMO 

 

 

O objetivo central desta tese é explorar o conceito de sabedoria prática a partir da 

proposta ética de Paul Ricoeur. A sabedoria prática é um conceito cardeal da tradição 

aristotélica que tem sido recuperado por vários pensadores contemporâneos como H. G. 

Gadamer, A. MacIntyre, M. Nussbaum e P. Ricoeur. Para a investigação mais profunda 

do conceito, é desenvolvida uma abordagem indireta através da pessoa que é 

reconhecida como alguém que possui a sabedoria prática, o phrónimos. Nessa 

abordagem, é sugerido o conceito de identidade phronética, que procura aplicar várias 

categorias das reflexões ricoeurianas sobre a narratividade para o reconhecimento dos 

atributos distintivos do phrónimos, entre os quais a pluralidade phronética, que emerge 

como um dos traços mais significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This thesis intends to philosophically explore the concept of practical wisdom as 

proposed by Paul Ricoeur in his "Little Ethics". Practical wisdom is a core concept on 

the Aristotelian tradition that has been discussed and incorporated by several 

contemporary thinkers like H.G. Gadamer, A. MacIntyre, M. Nussbaum and P. Ricoeur. 

In order to promote a deeper analysis of the concept we propose an indirect approach 

via the person who is recognized as someone with practical wisdom, the phrónimos. 

Through this approach we suggest the concept of phronetical identity by using several 

categories of the ricoeurian reflection about narrativity in order to recognize 

phronimos's distinctive attributes. Among them emerges the phronetical plurality as a 

key concept to understand and further explore the possibilities of practical wisdom in 

the context of the contemporary ethical debate. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Parece improvável que o leitor da Ética a Nicômaco de Aristóteles, ainda hoje 

uma das maiores obras de ética da filosofia ocidental, não se deixe encantar e intrigar 

pelo conceito de sabedoria prática. Aristóteles a considera a virtude intelectual que trata 

das coisas práticas e contingentes, em contraposição à sophia que trata das coisas teóricas 

e necessárias. A sabedoria prática guia como princípio racional o desenvolvimento e a 

realização de todas as outras virtudes morais. Dessa forma, ela ocupa um lugar único no 

quadro completo da ética Aristotélica, porque tem a função de indicar os meios para que 

o fim último do homem – a eudaimonia – seja atingido. 

E embora tenha esse papel tão relevante, ela desafia a necessidade moderna de 

uma definição formal e precisa sobre suas características essenciais, sobre os atributos 

que devemos encontrar nela e sobre os que passos precisam ser dados para que ela seja 

desenvolvida. Para complicar ainda mais as coisas, Aristóteles sugere que olhemos para o 

homem dotado da sabedoria prática para que possamos desenvolvê-la nós mesmos. Digo 

complicar porque se já é desafiador procurar os traços gerais do conceito, tentar encontrá-

los nas particularidades de seus portadores parece uma tarefa também muito desafiadora. 

Outra indicação do potencial semântico do conceito é a sua longevidade. A 

sabedoria prática já aparecia nos textos da tragédia grega e na Academia já era 

apresentada com nuances conceituais distintas daquelas que o Estagirita consagrou. Ela 

continuou seu caminho pela história da Filosofia, ganhou o nome de prudentia durante a 

época medieval e continuou seu protagonismo na filosofia prática de Tomás de Aquino, 

no contexto da retomada dos textos aristotélicos que haviam sido custodiados pelo mundo 

árabe e que formaram a espinha dorsal da grande sistematização da filosofia cristã na 

Idade Média. 

Com a virada do iluminismo e do racionalismo, a sabedoria prática foi rejeitada 

justamente por seu caráter não determinístico e pela impossibilidade de uma formalização 

estrita da sua definição e dos procedimentos que levam à sua formação e aplicação. Kant, 

por exemplo, rejeitou a tradição teleológica aristotélica e não integrou conceito de 

sabedoria prática em sua proposta de fundamentação da filosofia prática. 

Entretanto, o fôlego filosófico do conceito não havia se exaurido. O século XX viu o 
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despertar de várias correntes de pensamento que exploram os limites da tentativa de 

hegemonia das abordagens racionalistas, utilitárias e formalistas no domínio da filosofia 

prática. A tradição ética aristotélica e, de maneira especial, o conceito de sabedoria 

prática voltaram a ocupar lugar de destaque nas filosofias de importantes pensadores 

como Heidegger, H.G. Gadamer, Hannah Arendt, MacIntyre, Martha Nussbaum e Paul 

Ricoeur. 

Ricoeur dialogou extensivamente com a obra de Aristóteles. Os conceitos 

aristotélicos de metáfora, mimesis, equidade, ato e potência tiveram um papel destacado 

em importantes obras do corpus ricoeuriano como A Metáfora Viva, Tempo e Narrativa, 

O Justo e O Si-mesmo como um outro.  

De maneira especial para o contexto de nossa discussão, Ricoeur colocou a 

sabedoria prática como um dos conceitos fundamentais de sua proposta ética. Como lhe é 

característico, ele não sugere uma retomada da sabedoria prática em detrimento de 

propostas universalistas e formais de tradição kantiana. Todavia, ele reconhece as 

limitações de tal abordagem e aponta para a sabedoria prática como o caminho de saída 

para as aporias inevitáveis na simples aplicação de mecanismos formais ao domínio da 

ação ética humana. Assim como na obra de Aristóteles, a sabedoria prática ganha em 

Ricoeur também um papel que encanta, por sua importância e intriga, o leitor atento pelo 

fato de não se deixar esgotar em definições e procedimentos lógico-racionais. 

A principal questão que nos aflige no ponto de partida de nossa reflexão está 

relacionada com a possibilidade de entender melhor o conceito de sabedoria prática no 

contexto filosófico contemporâneo. Como tal conceito pode auxiliar nos dilemas éticos 

próprios de nosso tempo? Em seu lugar de nascimento, na pólis da Grécia antiga, a 

sabedoria prática estava em um contexto sóciocultural que permitia situá-la no âmbito de 

uma ontologia que assumia a possibilidade de um ideal único para que o homem 

encontrasse sua auto-realização, sua felicidade.  Os intensos intercâmbios culturais, a 

sempre crescente mobilidade internacional e a mundialização das diversas práticas 

culturais impedem praticamente o reconhecimento direto de valores éticos universais. 

Como então a sabedoria prática se encaixa nesse horizonte cultural e político 

contemporâneo? 

Do ponto de vista metodológico, Ricoeur sempre sugere a via longa da 
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hermenêutica para o tratamento das questões filosóficas. Como aplicar o ideal de explicar 

mais para compreender melhor a sabedoria prática? Nossa tateante hipótese inicial para 

esse percurso é que o modelo de narrativa aplicado por Ricoeur para a discussão da 

questão do tempo pode ser estendido para refletir mais profundamente sobre a sabedoria 

prática. De maneira particular, o inesperado rebento de suas reflexões sobre o tempo e a 

narratividade, a identidade narrativa, parece um importante subsídio conceitual para nos 

aproximarmos da sabedoria prática e do homem dotado de tal sabedoria, o phrónimos. 

Vejamos por que sendas essa perplexidade filosófica nos conduzirá. 
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CAPÍTULO 1 

A SABEDORIA PRÁTICA NA ÉTICA DE PAUL RICOEUR 

 

 

1.1 A PEQUENA ÉTICA  

 

1.1.1 Contexto e “infraestrutura” 

Em sua vastíssima obra Ricoeur realiza reflexões éticas em diversos textos e 

vários artigos.1 Entretanto, a visão sistemática de sua ética aparece apenas em Soi-même 

comme un autre, publicado em 1990. Essa obra foi fruto da apresentação das prestigiosas 

Gifford Lectures que Ricoeur pronunciou em 1985-1986 na Universidade de Edinburgh, 

Escócia. 

Em Soi-même comme un autre2 Ricoeur desenvolve em dez estudos uma reflexão 

filosófica sobre o homem capaz a partir de uma sequência de perguntas que levam a uma 

análise reflexiva do sujeito: Quem fala? Quem narra? Quem age? Quem é moralmente e 

eticamente imputável? 

A sequência de perguntas acompanha e estrutura o gradual desenvolvimento da 

obra que parte de uma análise linguística dos atos de discurso, avança através da 

hermenêutica da ação e chega ao problema da identidade pessoal para o qual Ricoeur 

sugere como resposta o seu conceito de identidade narrativa, que marca um ponto de 

contato importante com sua obra precedente Tempo e narrativa. 

O próximo passo na trajetória de Soi-même comme un autre é justamente a 

                                                 
1 Ver, por exemplo, “La relation à autrui. Le “socius” et le prochain”; L’Amour du prochain; Paris: cerf, (II. 
A. 62.).1954; “L’essai sur le mal” de Jean Nabert; Esprit 25, (II.A.91). 1957; “Ethique et politique”; Esprit 
n. 2.1959; “Le problème du fondement de la morale” Sapienza (Rivista Internazionale di Filosofia e di 
Teologia), n. 3, juillet-septembre, 313-33. 1975; “Avant la loi morale: l’éthique”; Encyclopedia 
Universalis. 1985; “Les implications de la théorie des actes de langage pour la théorie générale de 
l’éthique”; Théorie des actes de langage, éthique et droit; Paris: PUF, 89-105.1986; “L’éthique et le conflit 
des devoirs”: le tragique de l’action, Etica et vita quotidiana, Bologna, 24 juin, 3-29.1989; “L’éthique, la 
morale et la règle”, Autres Temps, n. 24, février, hiver, 52-59, 1990; “Ethique et morale”; Revue de 
l’Institut catholique de Paris, n. 34, avril-juin, 131-142, 1990; “Le juste entre le légal et le bon”. Esprit, n. 
174, 1991.  
2 Para as citações dos textos de Ricoeur, utilizaremos a versão em português quando houver uma tradução 
recente e em boas condições; nos demais casos, utilizaremos a versão original, seja em francês ou em 
alguns poucos casos em inglês. Procuraremos esclarecer quando nos desviarmos dessa abordagem por uma 
dificuldade específica. 
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Pequena Ética que nasce nesse contexto da análise antropológica reflexiva, marcada por 

uma compreensão simbólica do ser humano a partir das obras de cultura e muito 

especialmente a partir da estrutura narrativa da experiência do homem. 

Uma das marcas conceituais fortes da antropologia reflexiva dessa obra de Ricoeur 

é a cuidadosa distinção que ele realiza entre uma abordagem direta do “eu” em 

contraposição ao longo caminho hermenêutico marcado pelo termo correlato “si”. 

Ricoeur explica a importância de tal distinção:  

 
Dans les discussions philosophiques, il est généralement fait l’apologie ou l’attaque de la 
philosophie du sujet. Comme si, nécessairement, elle était une ‘égologie’ une théorie du ‘moi’. J’ai 
donc choisi un terme moins marqué par ces querelles, et peut-être plus disponible pour cette raison: 
‘Soi’. Il comporte deux particularités grammaticales - je commence par là: tout d’abord, ‘soi’ ne 
figure pas dans la liste des pronoms personnelles; ce n’est ni ‘Je’, ni ‘tu’, ni ‘elle’, mais bien le 
réfléchi de tous ces pronoms personnels. Ce réfléchi - c’est la ma deuxième observation au niveau 
de la grammaire - se remarque surtout en liaison avec les infinitifs (...). En effet, quand nos disons 
‘se connaître, se comprendre, ‘s’estimer soi-même’, le ‘se’ est le réfléchi du verbe que pourra être 
distribué sur toute les personnes. C’est donc ce caractère de réfléchi distribuable sur tous les 
pronoms personnels, y compris sur les pronoms ‘non-personnels’, comme ‘on’ et ‘chacun’, qui m’a 
retenu.3 
 
Ao colocar o “si-mesmo” como objeto de sua pesquisa antropológica, Ricoeur 

marca a reflexividade necessária que passa pela linguagem e pela ação humana. 

Compreender a Pequena Ética ricoeuriana depende, portanto, desse pressuposto 

hermenêutico e epistemológico. 

Outro aspecto relevante dessa definição, com importantes implicações no domínio 

da ética, é o esclarecimento de um possível equívoco inicial que seria tomar o “eu” como 

ponto de partida para pensar sobre a antropologia e ética ricoeuriana, em contraposição a 

outras proposta que colocam em destaque o “outro”. O “si-mesmo” é um conceito 

importante justamente porque através da reflexividade aproxima tanto o “eu” como o 

“outro” na análise ética e antropológica e busca mediações hermenêuticas para enfrentar 

os problemas que nascem das diferenças de uma análise ética em primeira ou em terceira 

pessoas. 

A compreensão do si-mesmo não se dá diretamente, mas exige mediações de 

signos, obras de cultura, textos, narrativas e de ações. Através da mediação das ações, por 

exemplo, o si-mesmo se reconhece como sujeito de suas ações e, a partir delas e das 

                                                 
3 RICOEUR, P.; JARCZYK, G. Soi-même comme un autre. Rue Descartes, n. 1/2, Des Grecs, Paris, 
Presses Universitaire de France, p. 225-237, abr. 1991.  
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narrações que as envolvem e as organizam de forma temporal, se torna também sujeito de 

apreciação moral, de estima e de respeito.4  

É precisamente na hermenêutica da ação narrada que acontece a transição natural 

da antropologia para a ética em Soi-même comme un autre. 

 

1.1.2 Aspectos arquiteturais 

A Pequena Ética de Ricoeur é cuidadosamente organizada e poderia ser analisada 

mediante diversas abordagens. Considerando a clareza da estrutura do texto, ela poderia 

ser vista a partir da imagem de uma matriz matemática com três colunas e três linhas que 

delimitam nove regiões conceituais a partir do entrelaçamento de seus eixos. As três 

colunas são as aproximações possíveis para a realização do ideal ético que determinam os 

três estudos dedicados à Pequena Ética. O primeiro é o momento teleológico que marca o 

primado da intenção ética; em seguida vem o momento deontológico que busca realizar a 

depuração do ideal da vida boa através da aplicação do formalismo kantiano de modo a 

enfrentar o problema do mal radical e a possibilidade de violência. O último momento é 

uma volta à abordagem teleológica diante das aporias práticas que surgem no domínio do 

universalismo que, por sua vez, não é capaz de dar conta do trágico da ação. 

Entremeando essas três colunas e determinando sub-regiões dentro de cada uma 

delas aparecem as esferas de ipseidade. Partindo da esfera pessoal, da dimensão reflexiva 

do si-mesmo, segue-se o desdobramento necessário para a inclusão do outro já presente 

tacitamente no “si”, para, por fim, atingir a esfera social e política na qual o outro 

distante, o outro não conhecido também é considerado como parte integral do plano ético 

para a realização da vida boa. 

Essa representação embora sólida e relativamente precisa não faz jus à elegância 

sutil do desenvolvimento da Pequena Ética e parece abafar a capacidade magistral de 

Ricoeur de realizar sua obra a partir do diálogo com diversas correntes de pensamento 

filosófico em uma progressão contínua, muito bem organizada e extremamente 

harmônica.5 Nesse sentido, a imagem simbólica mais adequada talvez seja a de um arco 

                                                 
4 Ibidem, p. 226. 
5 Ricoeur comenta esse traço de sua abordagem filosófica da seguinte forma: “[Associer des positions 
apparemment contradictoires plutôt qu’à les opposer] c’est effectivement une approche que l’on peut 
retrouver dans d’autres aspects de mon travail philosophique. Je considère comme une chance d’avoir 
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de volta perfeita, que talvez represente melhor essa elegância e cuidado estético da 

estrutura da Pequena Ética. Na ética de Ricoeur, cada conceito serve de alicerce para o 

próximo e este nasce sempre a partir do anterior, mas com um pequeno deslocamento 

conceitual que, ao longo da obra, constrói o traçado harmônico do arco. Outro aspecto 

interessante é que, olhando separadamente cada bloco, perde-se a visão sinóptica do 

traçado, que dá a significação mais profunda da proposta ética ricoeuriana. Por fim, o 

arco também indica uma volta, um retorno, embora esse retorno seja em um ponto 

avançado, que depende de cada uma das partes da sua estrutura para ser atingido. Esse 

novo ponto que conclui o arco ético e participa da beleza arquitetônica do edifício 

conceitual de Ricoeur é a sabedoria prática. 

A sabedoria prática está colocada tanto no começo como no final do arco ético. 

Há, entretanto, nuances conceituais que a diferenciam e explicam sua bilocação. É 

justamente todo o traçado da ética que promove uma transformação na elaboração do 

conceito de sabedoria prática, a partir do que foi apresentado no sétimo estudo até o que 

se encontra no ponto de chegada do desenvolvimento ético no nono estudo. Neste último 

momento, a sabedoria prática aparece como o conceito capaz de trazer luz às aporias 

geradas no momento deontológico pelo conflito entre regras universais que, quando 

precisam ser aplicadas a situações singulares, muitas vezes por gerar situações aporéticas, 

requerem uma decisão em situação que não é oferecida ou acessível através da aplicação 

direta de regras universais. 

MacIntyre destaca a existência destas situações em que regras universais são 

insuficientes, seja por negligenciarem especificidades seja por se tornarem contraditórias: 

“Thus there are bound to be occasions on which no formula is available in advance, it is 

on such occasions that we have to act kata ton orthon logon (according to the right 

                                                                                                                                                 
toujours été soumis à des influences fortement opposées. (…) Le problème est de ne pas être écrasé, de 
trouver une voie moyenne qui ne soit pas un compromis faible, mais une position forte, mais seuls mes 
lecteurs peuvent dire si j’y suis parvenu”. LECOMTE, J. Connaissance de soi et éthique de l’action: 
Rencontre avec Paul Ricoeur. Revista Sciences Humaines, Paris, 1996, no3, no 63. Também sobre essa 
característica da filosofia ricoeuriana comenta Dauenhauer: “Indeed, Ricoeur’s way of appropriating Kant 
and Hegel is typical of his catholic way of appropriating a large number of important figures in the history 
of philosophy. He is the exponent of the ‘both-and’, and the opponent of the ‘either-or’”. DAUENHAUER, 
Bernard. Paul Ricoeur: The promise and risk of politics. Lanham: Rowman & Littlefield, 1998. p. 3. 
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reason)”.6 Esse agir conforme a reta razão (kata ton orthon logon) é justamente fruto do 

exercício da sabedoria prática. 

A seguir está uma passagem decisiva na qual Ricoeur, por meio de uma reflexão 

retrospectiva, oferece uma visão sinóptica do percurso que a sabedoria prática cumpriu ao 

longo dos três estudos da Pequena Ética: 

 

Notre dernier mot, dans cette ‘petite éthique’ qui couvre les septième, huitième et 
neuvième études, sera pour suggérer que la sagesse pratique que nous recherchons vise à 
concilier la phronèsis selon Aristote, à travers la Moralität selon Kant, et la Sittlichkeit 
selon Hegel. De la phronèsis nous retenons qu’elle a pour horizon la ‘vie bonne’, pour 
médiation la délibération, pour acteur le phrónimos et pour points d’application les 
situations singulières Mais, si au terme de ces trois études le cycle paraît bouclé, c’est, si 
l’on peut dire, à une autre altitude que nous passons au-dessus de notre point de départ: 
entre la phronèsis ‘naïve’ de nos premières pages (septième étude) et la phronèsis 
‘critique’ de nos dernières pages, s’étend d’abord la région de l’obligation morale, du 
devoir (huitième étude), qui demande que ne soit pas ce qui ne doit pas être, à savoir le 
mal, et plus particulièrement que soient abolies les souffrances infligées à l’homme par 
l’homme - et, au sortir de cette région aride, celle des conflits relatifs au tragique de 
l’action (neuvième étude). C’est ainsi que la phronèsis ‘critique’ tend, à travers ces 
médiations, à s’identifier à la Sittlichkeit. Mais celle-ci est dépouillée de sa prétention à 
marquer la victoire de l’Esprit sur les contradictions que celui-ci se suscite à lui-même. 
Réduite à la modestie, la Sittlichkeit rejoint la phronèsis dans le jugement moral en 
situation.7 
 

Esta longa citação contém vários elementos fundamentais para as investigações 

que se seguirão. As áreas da herança aristotélica destacadas por Ricoeur: horizonte, 

mediação, ponto de aplicação e, muito especialmente, o ator serão critérios constantes na 

busca de uma compreensão mais profunda da sabedoria prática. A aproximação que 

Ricoeur sugere entre a sabedoria prática e a Sittlichkeit hegeliana levanta o problema 

fundamental das formas de aplicação da sabedoria prática na esfera das instituições. 

Interessa, especialmente, o destaque do debate público e das convicções partilhadas, pois 

estes dois momentos parecem apontar para o papel do reconhecimento mútuo na 

formação da sabedoria prática e do phrónimos plural sincrônico, conceito que será 

desenvolvido ao longo destas investigações.   

Por fim, é importante destacar o momento em que Ricouer se encontra na 

elaboração da sua Pequena Ética. Trata-se de sua “última palavra” nesse percurso dos 

                                                 
6 MACINTYRE, A. After Virtue. Notre Dame: Notre Dame Press, 2007. p. 152. 
7 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990. p. 337. 
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três estudos da dimensão ética do si-mesmo. A organização da ética ricoeuriana sugere 

que esta expressão seja compreendida não apenas no sentido da ordem do 

desenvolvimento da obra, mas também no sentido da importância que o conceito de 

sabedoria prática tem para a lógica interna do percurso ético.  

A sabedoria prática ocupa, portanto, lugar fundamental no conjunto da ética 

ricoeuriana. Contudo, esse conceito suscita uma série de questionamentos importantes 

que precisam ser enfrentados para que toda a força prática do conjunto de proposições da 

Pequena Ética possa de fato ser evidenciada. Neste estudo pretende-se investigar dois 

desses questionamentos. O primeiro deles parece ser absolutamente fundamental para 

qualquer ética: como o si-mesmo pode adquirir a sabedoria prática? Em outras palavras, 

como o si-mesmo pode, na vida cotidiana, atingir uma existência ética? Esta primeira 

pergunta deverá nos levar, ao longo de seu desenvolvimento, a outro questionamento 

fundamental: como reconhecer o si-mesmo dotado de sabedoria prática, o phrónimos, que 

será o referencial fundamental para o desenvolvimento pessoal da sabedoria prática?  

Para iniciar a reflexão sobre estes dois questionamentos cabe retroceder na 

história do conceito de sabedoria prática para realizar uma análise das suas origens na 

tradição grega, especialmente na filosofia de Aristóteles. De maneira particular, esta 

análise deve fornecer subsídios para uma investigação mais detida do estreito vínculo 

entre a sabedoria prática e a pessoa que é reconhecida como seu portador.  

 

 
 
1.2 AS RAÍZES ARISTOTÉLICAS DO CONCEITO DE SABEDORIA PRÁTICA 

 

Investigar as raízes aristotélicas da sabedoria prática no contexto deste estudo 

parece importante por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque Aristóteles, na 

Ética a Nicômaco, ao incorporar a tradição grega em torno da sabedoria prática, a coloca 

como um dos conceitos mais importantes de sua proposição ética e essa importância se 

propaga por toda a tradição ética ocidental de linha teleológica. Em segundo lugar, 

porque Aristóteles é uma das referências filosóficas mais frequentes da Pequena Ética e 
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sua influência é reconhecida e destacada por Ricoeur em diversos pontos da obra.8  

Em 1997, Ricoeur publicou um artigo com o sugestivo titulo de À la gloire de la 

phronèsis (Ethique à Nicomaque, Livre VI)9, no qual analisa principalmente a 

reabilitação do conceito de phrónesis pelos modernos com todas as dificuldades 

hermenêuticas advindas de ambientes teóricos e práticos tão distintos quanto a Grécia de 

Aristóteles e os tempos modernos. Faremos a seguir um cotejamento desse artigo à guisa 

de introdução para as questões principais do conceito de phrónesis em Aristóteles, que 

serão posteriormente recuperadas por Ricoeur em sua ética e que serão de grande 

importância para o desenvolvimento de nossa hipótese principal.  

Nesse movimento de reabilitação Ricoeur vê dois grandes blocos. O primeiro 

deles é marcado por certa liberdade interpretativa em relação ao texto, como por exemplo 

nas interpretações de Aubenque, MacIntyre e Gadamer. O segundo é marcado por uma 

tentativa de grande fidelidade ao texto, que leva a comentários muito detalhados, repletos 

de observações técnicas e específicas como os de Gauthier-Jolif, Wiggins, Hardie e Ross. 

Ricoeur, como de costume, procura uma via média entre essas duas abordagens e propõe 

um caminho longo que parte da investigação do “labirinto” de referências e conceitos do 

livro VI da Ética a Nicômaco para considerar as interpretações globalizantes modernas. 

O primeiro ponto conceitual explorado por Ricoeur é a distância entre as virtudes 

morais e as virtudes intelectuais. Sua conclusão é que a ligação entre elas é bem forte e 

não é possível criar uma zona de exclusão entre as duas. O ponto de contato fundamental 

está na relação entre o orthos logos (regra reta) e a determinação da mesótes (justo meio) 

que marca a cooperação entre as virtudes intelectuais e as virtudes morais para a 

determinação da ação prática do homem. 

O segundo aspecto destacado por Ricoeur é que essa relação aparece claramente 

no phrónimos (homem dotado de phrónesis) que faz da disposição (hexis) e, portanto, do 

desejo ele mesmo, algo embebido de racionalidade prática. Neste ponto é preciso destacar 

dois comentários de Ricoeur sobre o phrónimos, importantes no contexto da presente 

                                                 
8 Ver, por exemplo, o comentário que Ricoeur faz no sétimo estudo “Il ne me déplaît pas de faire route un 
moment avec Aristote dans une étude dont le ton est de bout en bout aristotélicien”. RICOUER, Soi-même 
comme un autre, op. cit., p. 213. 
9 RICOEUR, P. A la gloire de la phronèsis. In: CHATEAU, Jean-Yves (org.). La verité pratique: Aristote 
Ethique à Nicomaque, Livre VI. Paris: Vrin, 1997. 
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discussão. 

O primeiro é que uma análise coerente da phrónesis é inseparável do 

phrónimos.10 Esta indissociabilidade entre phrónesis e phrónimos guiará a transição da 

importância da phrónesis na obra de Ricoeur para uma análise detalhada dos traços do 

phrónimos que constituem o objeto central desse texto. 

O segundo aparece no comentário que Ricoeur faz sobre esta citação do Livro II, 

1106b-1107a:  

 

Ainsi donc, la vertu est une disposition a agir de façon délibérée (hexis proairetike), 
consistant en une médietée relative a nous, laquelle est rationnellement déterminée et 
comme la déterminerait l’homme prudent (le phrónimos)’ (...). On soulignera dans cette 
brève citation les termes: ‘délibérée’, ‘médietée’, ‘rationnellement déterminée’, et surtout 
le critère de l’homme prudent ou sage, du phrónimos.11 

 

O phrónimos é o critério vivo para a determinação das virtudes práticas. A análise 

das virtudes morais devem, portanto, necessariamente passar pela análise do homem 

dotado de sabedoria prática porque ele é determinante para sua definição. Esse critério 

marca uma aparente fragilidade da filosofia prática aristotélica, que não propõe um 

critério preciso e verificável para a solução dos problemas éticos, mas toma como critério 

a forma de agir do homem que é reconhecido como sábio pela comunidade, pois foi 

capaz de tomar decisões que levam à realização da felicidade (eudaimonia) para ele e 

para a comunidade da qual participa.  

Retomando seu movimento reflexivo mais amplo sobre a phrónesis, Ricoeur se 

pergunta sobre que tipo de verdade está associado à phrónesis? É claro que Aristóteles 

defende um tipo de racionalidade e de verdade propriamente relacionadas e adequadas ao 

domínio das coisas contingentes, uma verdade prática. Mas Ricoeur se pergunta sobre o 

estatuto epistemológico de tal verdade prática. O que, afinal, é uma verdade do 

contingente?  

A phrónesis é uma razão prática, mas ainda assim trata-se de uma mobilização da 

inteligência, da parte racional do homem que co-opera com a parte desiderativa para que 

a ação eticamente boa seja realizada. Novamente fica em destaque uma relação mais 

                                                 
10 Ibidem, p. 15. 
11 Ibidem, p. 16. 
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suave e sem ruptura brusca entre a racionalidade prática e a racionalidade epistêmica.  

  Os traços marcantes da sabedoria prática estão na passagem do rigor de uma 

resposta única e imutável para a constatação de outro grau de verdade ligada ao singular, 

ao contingente, que busca uma resposta frágil para os dilemas do homem de carne e osso. 

Como Ricoeur resume: “C’est bien un penser humain et non divin, fragile et non assuré, 

singulier et non universel, équilibré et sans excès (finie la mania!) qu’invite à explorer le 

riche dictionnaire de la phrónesis”.12 E ainda em outro texto Ricoeur oferece um 

complemento a essa visão da verdade no domínio do agir humano: “le domaine de l’agir 

rest au point de vue ontologique celui des choses changeantes et au point de vue 

épistémologique celui du vraisemblable, au sens de plausible et de probable”.13 

Como nota muito bem Gaelle Fiasse14, Ricoeur rejeita com veemência qualquer 

confusão e qualquer tentativa de acomodação e aplicação do ideal de verdade objetivo-

científica para o domínio contingente do agir humano. Com isso, ele rejeita igualmente a 

tentativa kantiana de utilizar o paradigma a priori da racionalidade teórica para a 

racionalidade prática. 

Essa característica humana e humanizante da racionalidade prática está ligada não 

apenas ao objeto de que trata (as coisas humanas), mas também à forma como esse tipo 

de racionalidade se constitui. Primeiramente, ela nasce de uma atenção à “opinião de 

pessoas de experiências”. A experiência no trato de dilemas humanos desperta e 

desenvolve um tipo de inteligência que “dá uma visão privilegiada” ao phrónimos para 

reconhecer corretamente a situação singular em questão, e como ela se relaciona com os 

respectivos referenciais éticos.  

Outro aspecto a ser considerado nesse contexto é a ligação da racionalidade 

prática com a tradição comunitária, com a experiência viva da comunidade, que é 

exemplarmente capturado pelos homens reconhecidos como sábios em tais comunidades. 

Há, no domínio das coisas práticas, uma aproximação entre o orthos logos e a orte doxa. 

                                                 
12 Ibidem, p. 20. 
13 RICOEUR, P. La raison pratique. In: ___ . Du texte à l’action: Essais d’herméneutique II. Paris: Seuil, 
1986. p. 278. 
14 “Ricoeur maintient avec force la distinction Du domaine théorique et Du domaine de l’action. Il tient 
absolutament à démarquer la ‘raison pratique’ de la rationalité ‘scientifico-technique’”. FIASSE, G. La 
phronèsis dans l’éthique de Paul Ricoeur. In: LORIES, D.; RIZZIERO, L. Le Jugement pratique: Autour de 
la notion de phronèsis. Paris: Vrin, 2008. p. 352. 
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Após caminharmos por este labirinto de conceitos e de breves indicações de 

características determinantes da phrónesis que serão fundamentais para o presente estudo, 

Ricoeur propõe, à guisa de conclusão, uma retomada da questão sobre as razões para a 

revivificação do conceito de phrónesis no pensamento contemporâneo. 

O primeiro ponto destacado é que a sabedoria prática representa uma maneira de 

fazer frente às exigências de exclusividade de um tipo de racionalidade representada 

pelas correntes filosóficas do formalismo kantiano e do empirismo anglo-saxão, e pela 

matematização das ciências humanas. MacIntyre, Husserl, Heidegger e Gadamer são 

representantes deste grupo de filósofos contemporâneos que se aproximam da phrónesis 

como uma das formas de resistência ao exclusivismo de uma racionalidade empírica. 

Outro ponto que faz da phrónesis um conceito fecundo para as discussões 

contemporâneas é sua especial atenção ao singular. Seu parentesco epistemológico com a 

sensação e com a equidade do âmbito da justiça são fontes importantes de reflexão para 

tratar dos impasses próprios da situação humana. 

A valorização da argumentação não demonstrativa é outro traço importante da 

phrónesis, que justifica sua disseminação entre tantos pensadores contemporâneos 

importantes. Ela representa uma alternativa que, sendo ainda racional, é capaz de tratar 

das questões singulares, práticas, especialmente aquelas ligadas à ação humana, com uma 

forma de argumentação que leve em consideração argumentos mais fluidos ao se 

aproximar da retórica, no sentido aristotélico de busca da verdade no domínio das coisas 

contingentes. 

Por fim, a phrónesis é capaz de dar conta da ligação da racionalidade prática com 

o ethos da comunidade na qual ela é exigida e exercitada. Segundo Ricoeur, a retomada 

da phrónesis na contemporaneidade se deve a este enraizamento da reflexão filosófica na 

prática preexistente de uma cultura viva: “sur l’enracinement de la réflexion 

philosophique dans une pratique préalable, dans une culture vivante; à cet égard, 

l’exemplarité du phrónimos est mise en valeur, ainsi que le lien avec le phronein tragique 

ou encore avec la pratique politique”.15 

A revisão desse artigo de Ricoeur sobre a “glória” da phrónesis aponta para 

algum dos principais temas que serão tratados no desenvolvimento deste texto, tais como: 

                                                 
15 Ibidem, p. 22. 
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o estatuto epistemológico da sabedoria prática, sua relação com a tradição viva e com o 

ethos comunitário, as diversas formas como esse conceito foi integrado a propostas de 

filosofias práticas contemporâneas e, principalmente, a intrínseca ligação entre o estudo 

da phrónesis e a reflexão aprofundada sobre o papel da pessoa dotada de sabedoria 

prática. Todos esses elementos nos convidam a realizar um retorno ao texto da Ética a 

Nicômaco para integrar novos subsídios da reflexão aristotélica ao plano conceitual em 

torno da phrónesis e do phrónimos. 

Faremos, portanto, na sequência, uma breve incursão pelo texto aristotélico, sem 

o objetivo de discutir detalhes exegéticos ou interpretações minuciosas, mas apenas para 

buscar os pontos fundamentais que alimentaram as reflexões de Ricoeur e que servirão de 

guia para nossas investigações.  

Aristóteles desenvolve a sabedoria prática no capítulo sexto da Ética a Nicômaco, 

ao tratar das virtudes dianoéticas. Ela aparece no conjunto das disposições da alma 

racional e o trabalho de Aristóteles é identificar os traços específicos que diferenciam a 

sabedoria prática das outras disposições. No contexto da presente investigação, alguns 

desses traços merecem especial atenção. 

  Quanto ao objeto, a sabedoria prática trata das coisas contingentes, ou seja, 

daquelas que são como são, mas que poderiam ser diferentes do que são, em contraste 

com a sophia que trata das coisas necessárias. Assim, a sabedoria prática é a virtude 

intelectual capaz de atingir a excelência com relação às ações humanas que são 

justamente desta natureza contingente. 

Numa filosofia prática guiada pelo aspecto teleológico, pela busca da vida 

realizada, a sabedoria prática é a virtude racional que permite ao homem encontrar a vida 

realizada, encontrar o bem prático no conjunto de suas ações. A comparação que 

Aristóteles faz com o médico é muito esclarecedora. O bom médico procura e realiza o 

bem em uma dimensão específica da vida. O phrónimos procura e realiza o bem no 

conjunto da vida, de uma forma integrada.  

Outro aspecto relevante para a discussão no contexto ricoeuriano é a aplicação da 

sabedoria prática às situações e ações particulares. A sabedoria prática olha não apenas 

para o universal, mas também para o particular, para o caso específico com o qual a 

pessoa precisa lidar hic et nunc. Justamente por essa característica instantânea a sabedoria 
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prática torna-se uma opção para os dilemas gerados pela aplicação do formalismo 

kantiano. Se todas as decisões éticas pudessem ser resolvidas pela aplicação de uma regra 

formal não haveria necessidade de sabedoria prática.  

O argumento de Aristóteles para justificar essa necessidade de o homem de 

sabedoria prática saber olhar para o caso particular se baseia na impossibilidade de 

esgotar todos os casos possíveis no momento em que um conjunto de regras está sendo 

formado. Sempre haverá novos casos que não estavam previstos pelo legislador e que 

exigem um juízo em situação. Sobre esse ponto cabem duas indicações sobre a 

perspectiva ricoeuriana a serem retomados com mais profundidade adiante.  

O primeiro é que, diferentemente de Aristóteles, Ricoeur não se preocupa com os 

casos de omissões da legislação. Isto muito provavelmente porque Ricoeur já está 

considerando em sua solução a inclusão da abordagem deontológica da ética kantiana 

como momento de sua Pequena Ética, no qual as regras são sempre derivadas de um 

processo lógico a partir da proposição moral tomada. Assim, Ricoeur está mais 

preocupado com os conflitos gerados pela aplicação do formalismo kantiano. Pode-se 

afirmar que não é a carência de regras, mas a superabundância das mesmas que leva 

Ricoeur da ética kantiana de volta à sabedoria prática.  

O segundo aspecto é essa necessidade de participação do phrónimos diante da 

decisão instantânea. Em cada caso, o phrónimos deve conceber uma decisão a partir de 

um processo ético criativo, que é a deliberação. Ricoeur falará da importância da 

imaginação para os processos sociais da ideologia e da utopia, e a deliberação parece ser 

outro momento do desenvolvimento pessoal que reclama a aplicação do potencial criativo 

através da imaginação. 

Outra definição de Aristóteles que merece uma análise detida diante do escopo 

desta pesquisa, e que será um dos elementos fundamentais para a delimitação de alguns 

dos principais problemas a ser enfrentados, é a seguinte: “No que tange à sabedoria 

prática, podemos dar-nos conta do que seja considerando as pessoas a quem a 

atribuímos”.16  

  O que chama atenção nessa afirmação de Aristóteles é o critério que ele adota 

para a busca da sabedoria prática. A sugestão é que a busca da sabedoria prática pode ser 

                                                 
16 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 1140a, 24-28. 
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realizada, de maneira privilegiada, indiretamente mediante a reflexão sobre a pessoa que 

age de acordo com essa virtude racional. Trata-se, portanto, de uma via que parte do 

agente para a consideração das ações por ele realizadas. Certamente o critério ontológico 

continua sendo as ações boas, o bem que torna tais ações propícias para a realização 

plena do homem. Entretanto, a indicação do phrónimos como caminho epistemológico 

para a compreensão da sabedoria prática traz consigo os traços do desvio hermenêutico 

pelas ações para a compreensão da realidade humana que é fundamental na obra de 

Ricoeur, como teremos oportunidade de discutir adiante.  

Essa definição aristotélica, talvez aceita de forma mais natural na época do autor, 

deve gerar um incômodo enorme para um contexto intelectual pós-iluminista marcado 

profundamente pela busca da verdade mediante demonstrações objetivas com critérios 

objetivos e criticáveis. Por que procurar na pessoa e não nas ações elas mesmas? Mais 

importante do que isso, como, então, saber para quem olhar, ou ainda, como reconhecer a 

pessoa dotada de sabedoria prática a partir da qual se deve buscar essa virtude? 

  Tais questionamentos parecem ganhar força ao considerarmos as menções que 

Aristóteles faz de pessoas elencadas como exemplares para a busca da sabedoria prática. 

A mais célebre entre estas menções é Péricles: “Daí o atribuirmos sabedoria prática a 

Péricles e homens como ele, porque percebem o que é bom para si mesmo e para os 

homens em geral”.17 

  E ainda são mencionadas outras pessoas como contraexemplos, ou exemplos que 

se destacam por serem portadores de sophia, mas não de phrónesis: “Por isso dizemos 

que Anaxágoras, Tales e os homens semelhantes a eles possuem sabedoria filosófica, mas 

não prática, quando os vemos ignorar o que lhes é vantajoso; e também dizemos que eles 

conhecem coisas notáveis, admiráveis, difíceis e divinas, mas improfícuas. Isso, porque 

não são os bens humanos que eles procuram”.18  

  Nesta segunda passagem, Aristóteles desenvolve claramente a distinção entre 

sophia e sabedoria prática, mas o que nos interessa de modo especial é que esse 

desenvolvimento está alicerçado em homens que incorporam tais virtudes. A distinção 

entre as duas virtudes dianoéticas é sugerida por Aristóteles através de um exercício 

                                                 
17 Ibidem, 1140b, 6-8. 
18 Ibidem, 1141b, 3-6. 
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reflexivo sobre a vida de pessoas a partir das quais ele encontra os traços característicos 

de tais virtudes.19 

  Ora, estas indicações, embora elucidativas, continuam a despertar perguntas 

práticas essenciais: qual o processo pelo qual Péricles é reconhecido como portador de 

sabedoria prática, enquanto Anaxágoras e Tales não o são? Este problema está na base da 

realização da vida ética a partir da proposta de Aristóteles, pois se a sabedoria prática é 

necessária para a busca da vida boa, e se para encontrar a sabedoria prática é preciso 

encontrar os homens dotados dela, como proceder para o correto reconhecimento de tais 

pessoas? 

O desenvolvimento de Aristóteles está, como esperado, diante do horizonte 

teleológico. Reconhecer o phrónimos é reconhecer a pessoa que, por suas deliberações foi 

capaz de conhecer e experienciar o bem em suas próprias ações, atingindo assim o fim 

prático do homem: a eudaimonia (a vida realizada).  

É preciso, portanto, refletir sobre o que o Estagirita entende por uma vida 

realizada e quais as repercussões desse conceito para o estudo sobre a phrónimos.  

Em primeiro lugar, a palavra eudaimonia, que, literalmente, remete à posse de um “bom 

gênio” (eu + daimonion), poderia ser traduzida também como “vida boa”. A opção pela 

tradução por vida realizada pretende evitar desde o início o equívoco de aproximar esse 

conceito de uma vida passiva de fruição do prazer. Embora, segundo Aristóteles, o prazer 

acompanhe uma vida realizada, não é ele que a define. A eudaimonia é “uma atividade da 

alma conforme à virtude perfeita”.20 Um pouco antes21, Aristóteles enfatiza que ele está 

tratando de uma atividade, de um exercício ativo (enérgeia), em contraposição à simples 

possessão da faculdade.22  

O comentário de Ursula Wolf sobre esse ponto é muito esclarecedor: 

                                                 
19 O comentário de Aubenque sobre a tese de Jaeger da evolução do conceito de phrónesis corrobora com 
intenção de distinção entre sophia e phrónesis sugerida por Aristóteles na Ética a Nicômaco. Cf. 
AUBENQUE, P. A prudência em Aristóteles. São Paulo: Discurso Editorial, 2003. p. 30. Ricoeur também 
comenta da figura de Péricles como paradigma do homem dotado de sabedoria prática e destaca o 
distanciamento de Aristóteles em relação a Platão nesse ponto e a conotação política da prática da 
sabedoria prática evocada pela eleição de Péricles como phrónimos. “On ne sera donc pas surpris de voir 
commenté le portrait du bon deliberateur par l’évocation de Périclès, si maltraité par Platon et auquel Pierre 
Aubenque consacre une longue incise. Ce qui nos permet de noter la pointe politique de la théorie de la 
phronèsis”. RICOEUR, À la gloire de la phronèsis, op. cit., p. 18. 
20 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1098 a 15. 
21 Ibidem, p.1098 a 13. 
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A explicitação que Aristóteles apresenta logo a seguir esclarece o significado de 
eudaimonia. Trata-se, segundo ele, do eu zein kai prattein (bem-viver e bem-portar-se, 
bem viver e bem agir, bem-viver e bem-conter-se), o “viver bem e agir bem”. As duas 
expressões significam que as coisas vão bem para uma pessoa, e a segunda expressão 
deve esclarecer que o ir-bem não é simplesmente um sentir-se-bem apenas passivo, mas 
também ativo, que possui aspectos ativos.23  

 

O “viver bem” (eu zein) da eudaimonia está, portanto, intrinsecamente ligado ao 

“agir bem” (eu prattein).24 A avaliação da vida boa será baseada nas ações que são 

realizadas pelo homem. O phrónimos atinge a eudaimonia porque é capaz de deliberar 

bem e agir bem. Aristóteles considera que “há, talvez, uma diferença não pequena em 

colocarmos na posse ou no uso, no estado ou no ato. Porque pode existir o estado de 

ânimo sem produzir nenhum bom resultado (...); mas a atividade virtuosa, não: essa deve 

necessariamente agir, e agir bem”.25 

Aristóteles reforça essa dimensão “atual” da eudaimonia com o exemplo do atleta 

que ganha os Jogos Olímpicos porque compete, porque joga de fato e não apenas porque 

possui tal ou qual característica que o colocaria entre os potenciais vencedores, como ser 

mais belo ou mais forte que seus competidores. 

Aristóteles ainda acrescenta que o agir bem ligado à eudaimonia não é pontual ou 

momentâneo, mas deve ser constante ao longo de toda a vida do homem. A famosa 

citação do provérbio – “uma andorinha não faz verão” – realça a necessidade da 

constância na prática de boas ações para que uma vida possa ser dita realizada. 

A análise dessa primeira dimensão da eudaimonia, segundo Aristóteles, procura 

esclarecer a natureza ativa, em ato, da eudaimonia. Ela não é apenas um estado 

psicológico, uma dádiva recebida pronta dos deuses, ou algo que possa ser reconhecido 

em um homem como um traço fisionômico. A eudaimonia é atingida pelo homem através 

de suas ações e qualquer aproximação a essa herança aristotélica deve tomar como ponto 

de partida as ações realizadas pelo indivíduo. Como será visto mais adiante, este parece 

ser um dos pontos fortes de contato da aproximação ricoeuriana à ética aristotélica 

                                                                                                                                                 
22 Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1098 a 13. 
23 WOLF, U. A Ética a Nicômaco de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 2012. p. 28. 
24 “O homem feliz vive bem e age bem; pois definimos praticamente a felicidade como uma espécie de boa 
vida e boa ação”. ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1098b, p. 20-25. 
25 Ibidem, 1098b, p. 30-35. 
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através da mediação da hermenêutica da ação. 

A segunda dimensão a ser destacada sobre a vida realizada para Aristóteles é que 

ela é determinada por sua visão teleológica. A determinação da vida boa está subordinada 

à determinação do fim bom. A vida é boa porque ela realiza o fim específico do homem.  

Há entretanto uma questão espinhosa sobre a hierarquia de fins da ação humana, que não 

será aprofundada neste estudo, mas que parece apontar para a necessidade do 

reconhecimento de que há fins que estão subordinados a outros fins mais abrangentes e 

melhores. Há, portanto, fins que são bens (agatha) e devem ser perseguidos como tal, 

mas deve haver também para Aristóteles um fim que está ligado ao melhor dos bens para 

a vida humana (ariston). 

A passagem dos agatha ao ariston é arbitrada pela política conforme a definição 

de Aristóteles: 

 

Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que 
devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das 
outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim 
seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo 
maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir 
esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou 
para as cidades-Estados. Tais são, por conseguinte, os fins visados pela nossa 
investigação, pois que isso pertence à ciência política numa das acepções do termo.26 

 

Aristóteles vive dentro da tradição da Grécia clássica e a pólis ocupa o lugar 

central na determinação da ação boa. Agir bem, conforme Aristóteles, significa agir de tal 

forma que o bem da pólis seja sempre considerado. A hierarquia dos fins e dos bens está, 

portanto, ordenada de forma que o melhor dos bens seja a realização da vida boa no 

contexto da pólis. 

David Ross descreve esta relação íntima entre a vida do indivíduo e a vida da 

pólis: “Aristotle’s ethics, no doubt, are social, and his politics are ethical; he does not forget in 

the Ethics that the individual man is essentially a member of society, nor in the Politcs that the 

good life of the state exists only in the good lives of its citizens”.27 

O ponto a ser destacado é que a eudaimonia não acontece no solipsismo de um 

indivíduo. O conceito de eudaimonia está ligado ao melhor dos bens possíveis para a 

                                                 
26 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 11094b 1 . 
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ação humana, que acontece no seio da pólis ou, como lembra David Ross, para nós outras 

comunidades que não o Estado (Pólis), o que justificaria nos referirmos não apenas à 

política com seu sentido contemporâneo usual, mas também às ciências sociais. Ao longo 

do texto essa dimensão será retomada a partir da filosofia ricoeuriana sob o conceito de 

instituições. 

Que relação pode ser feita entre esse aspecto forte que caracteriza eudaimonia, 

i.e., sua dimensão supra-individual e política, e a figura do phrónimos? Que implicações 

deveriam ser derivadas para a investigação da identidade do phrónimos a partir dessa 

característica da eudaimonia? A passagem da eudaimonia para o phrónimos envolve 

múltiplos passos de raciocínio e se espraia por vários livros da Ética a Nicômaco, 

especialmente entre os Livros I e VI. Certamente, não será adequado aos objetivos do 

presente trabalho realizar uma reconstituição detalhada de todas as discussões da cadeia 

desse raciocínio, mas parece possível uma reconstituição sucinta e, ainda assim, 

consistente dos principais passos conceituais que ligam a eudaimonia ao phrónimos. 

Conforme visto, é através da política que devemos encontrar o sumo bem que está 

ligado ao fim último da ação humana, pois ela indica o fim que é “mais belo e mais 

divino”. Ao realizar, por meio de suas ações, o fim último adequado para si, o homem 

atinge o melhor dos bens: a eudaimonia, a vida realizada. 

“Mas dizer que a eudaimonia é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta 

ainda explicar mais claramente o que ele seja”.28 É preciso, portanto, caminhar para uma 

nova definição do conceito de eudaimonia, que acrescente novos elementos à reflexão e 

explicite melhor o significado da vida boa. 

É nesse ponto que Aristóteles introduz a ideia de ergon (função, tarefa), que 

ocupa um dos pilares centrais de sua ética teleológica. Segundo o Estagirita, a 

eudaimonia está ligada à realização do ergon próprio do homem. Assim, como para cada 

coisa e cada arte se considera que o bem e o “bem feito” residem em seu ergon, também 

para o homem deve ser assim e, portanto, é necessário entender qual é o ergon próprio do 

homem.29 

Para tanto Aristóteles recorre à definição ontológica a partir da hierarquia de 

                                                                                                                                                 
27 ROSS, W. D. Aristotle. New York: Routledge, 1996. p. 195. 
28 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1097b, 20-25. 
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gêneros e diferenças específicas dos seres. O homem participa do gênero dos seres vivos 

com nutrição e percepção, mas essas funções são compartilhadas com plantas e outros 

animais. A diferença específica do homem está em seu princípio racional, em sua 

capacidade de, por um lado, exercer o pensamento racional e, por outro, desejar e agir em 

conformidade com esse princípio racional. Com isso Aristóteles pode afirmar que “o bem 

do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude 

[areté] e, se há mais de uma virtude [areté], com a melhor e mais completa”.30 

O próximo passo da cadeia conceitual será então a areté (virtude). Em primeiro 

lugar, Aristóteles define o gênero da virtude do homem e enfatiza novamente a dimensão 

ativa da eudaimonia ao defini-lo como uma disposição de caráter em contraposição às 

paixões ou faculdades da alma que são passivas. O homem não escolhe as paixões que 

sente, nem pode influir sobre a faculdade que possui para senti-las, mas pode sim 

escolher e agir para a construção da disposição de caráter que determina sua posição e 

atuação com referência às paixões.31 

Com relação à diferença específica, Aristóteles utiliza a famosa doutrina da 

mesótes (justo meio, mediania, mediedade) para caracterizar a espécie da areté ética que 

está sempre relacionada com o justo meio entre dois extremos viciosos. A virtude é 

definida como “uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa 

mediania [mesótes], isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um 

princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática [phrónimos]”.32 

Essa definição, que será retomada em outros pontos da presente investigação por 

conta de vários aspectos que são importantes para a reflexão sobre a identidade do 

phrónimos, é o ponto de chegada dessa resumida caminhada conceitual entre a 

eudaimonia e o phrónimos. A pessoa dotada de phrónesis é o critério para a definição da 

diferença específica da areté humana que permite ao homem alcançar uma vida realizada.  

Mas o destaque que foi feito anteriormente sobre a dimensão política da 

eudaimonia deve ser retomado à luz desse papel próprio do phrónimos. Se ele é a medida 

viva para a vida boa e essa vida boa é sempre uma vida que transcende o indivíduo e 

                                                                                                                                                 
29 Ibidem, 1097b, 25-30. 
30 Ibidem, 1098a, 15-20. 
31 Ibidem, 1105b, 20-30. 
32 Ibidem, 1106b, 35- 1107b, 5. 
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alcança todas as ações no âmbito comunitário, o phrónimos deve ser capaz de orientar 

não apenas a partir de referências individuais, mas também de referenciais políticos ou, 

em uma linguagem mais moderna, referenciais comunitários ou institucionais. 

A questão que permeará a presente investigação é a seguinte: como o phrónimos é 

capaz de deliberar e agir na construção da eudaimonia que é sempre supra-individual? 

Que traços da formação da identidade pessoal do phrónimos podem estar relacionados a 

tal capacidade humana? Como age o phrónimos para que suas ações reflitam essa 

capacidade de construir a vida boa política? 

Para Aristóteles, como para o pensamento grego clássico em geral, a formação da 

identidade do phrónimos era dependente da prioridade do ethos (costume, hábitos) 

comunitário, a identidade individual nascia quase naturalmente da identidade 

comunitária, tomada como um pressuposto para a formação do caráter do indivíduo: “Eis 

aí porque, a fim de ouvir inteligentemente as preleções sobre o que é nobre e justo, e em 

geral sobre temas de ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos”.33 

Diante desse quadro conceitual parece possível sustentar que o phrónimos é capaz 

de agir para a realização da eudaimonia política porque sua formação brota dos hábitos 

da comunidade que modelam seu caráter. Ainda que de uma forma muito superficial, é 

possível vislumbrar o agir bem do phrónimos como reflexo do hábito comunitário 

adquirido através do processo de educação ética, que lhe permite pensar e agir a partir de 

referenciais políticos. 

Essa cosmovisão sofre forte guinada na passagem para a modernidade até os dias 

atuais. Lima Vaz resume tal mudança com clareza: 

 

A dissolução do ethos clássico-cristão na sociedade moderna ocidental levou a uma 
inversão de prioridades pelo menos do ponto de vista gnosiológico na construção do 
discurso ético. O pluralismo ético e o relativismo que dele procede impõem a primazia do 
indivíduo sobre o ethos (...) a identidade ética do indivíduo, pressuposta da Ética clássica, 
é a questão inicial a ser formulada no ponto de partida da Ética moderna e que deve ser 
pensada no contexto de uma comunidade eticamente pluralista e num universo simbólico 
habitado por diversas e muitas vezes conflitantes propostas éticas.34 

 

Essa identidade ética do indivíduo, destacada por Lima Vaz como ponto de 

                                                 
33 Ibidem, 1095b, 4. 
34 VAZ, H. C. L. Escritos de filosofia V: introdução à ética filosófica 2. São Paulo: Loyola, 2004. p. 21. 
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partida para as pesquisas ético-filosóficas contemporâneas, será o centro da presente 

investigação. Através da pesquisa sobre a identidade do phrónimos talvez seja possível 

encontrar novas possibilidades para a relação entre a ética no âmbito individual e no 

comunitário. 

É preciso destacar que esse problema levantado por Lima Vaz é uma chave de 

leitura importante para a compreensão da motivação subjacente ao nosso trabalho. O 

multiculturalismo e a globalização econômica e social intensa dos nossos dias nos faz 

pensar como é possível enfrentar questões éticas sem esbarrar nos dois extremos do 

espectro das possíveis respostas à questão. De um lado uma determinação exclusivista de 

uma identidade pessoal e ética única que não é capaz de dar conta das diversas 

manifestações da experiência humana em seus diversos contextos culturais. De outro a 

dissolução completa da questão da identidade ética partindo da premissa que as 

diferenças impedem qualquer tentativa de pensar o problema de forma abrangente. 

A discussão aqui proposta sobre a identidade phronética visa precisamente pensar 

sobre uma solução filosoficamente abrangente que considera as narrativas próprias de 

cada pessoa e suas interconexões e mútuas dependências com as narrativas da 

comunidade em que ela vive. Nesse sentido, o conceito de identidade narrativa e o 

paradigma mimético da narratividade de Ricoeur serão ideias fundamentais para alicerçar 

o conceito de identidade phronética. 

Com isso concluímos essa visão panorâmica de alguns aspectos fundamentais da 

ética aristotélica que tiveram grande influência na construção da Pequena Ética 

ricoeuriana. Antes porém de avançarmos na linha principal de argumentação, é preciso 

pensar sobre as limitações da aproximação conceitual entre Ricoeur e Aristóteles. 

Como vimos, os pressupostos metafísicos de Aristóteles sobre o fim (telos) do 

homem não são incorporados na Pequena Ética. Ricoeur lança mão dos padrões de 

excelência propostos por MacIntyre para compor sua visão teleológica da vida boa. 

Porém o ponto que parece decisivo para compreender os limites dessa aproximação de 

Ricoeur a Aristóteles é a questão do mal. Façamos pois um curto desvio em nossa 

trajetória para comentar um pouco mais sobre isso. 
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1.2.1 A questão do mal 

A questão do mal aparece em diversos pontos da obra de Ricoeur. É fácil verificar 

que se trata de um tema que afeta explicita ou implicitamente diversos de seus 

trabalhos.35 Talvez sua própria experiência pessoal tenha sugerido esse tema com uma 

força muito particular. Ricoeur enfrentou em sua longa vida diversas dessas formas 

trágicas sob as quais o mal se apresenta, especialmente nas duas grandes tragédias 

humanitárias que assolaram a Europa do século XX. Perdeu o pai na Primeira Guerra 

mundial. Foi aprisionado e viveu em um campo de prisioneiros durante cinco anos na 

Segunda Guerra mundial. Em 1968 ele sofreu a violência institucional na universidade da 

qual era reitor e desiludido resolveu deixar seu país por alguns anos. Perdeu um filho de 

forma trágica e inesperada. Todas essas experiências pessoais aparecem como pano de 

fundo para entendermos a preocupação de Ricoeur em enfrentar filosoficamente o tema. 

Ele assume o mal como sugere o título do opúsculo que nos guiará na primeira parte de 

nossa reflexão como “Um desafio à filosofia e a teologia”.36 

A reflexão sobre o mal gira em torno de duas perguntas fundamentais: “O que é o 

mal?” e “De onde ele vem?”. Diante dessas duas perguntas tão desafiadoras quanto 

relevantes, nossa investigação nessa seção tratará das dificuldades de uma resposta 

teórica convincente para elas. Verificaremos em seguida que Ricoeur, compartilhando do 

reconhecimento de tal dificuldade, sugere uma resposta prática para a abordagem do mal. 

Essa opção implica, segundo nossa hipótese, uma chave de leitura determinante para a 

compreensão da proposta ética de Ricoeur. Dito de outra forma, a correta compreensão 

de ética ricoeuriana depende da compreensão do papel que o problema do mal 

desempenha da filosofia de Ricoeur e que esse problema define a própria estrutura da 

Pequena Ética. 

Nosso percurso nessa seção terá, assim, três momentos. No primeiro 

procuraremos esboçar, de forma panorâmica, a avaliação de Ricoeur dos limites da 

                                                 
35 Fernanda Henriques afirma que “a questão do mal – a par com a da temporalidade – é central na filosofia 
de Ricoeur e determinadora do conjunto do seu pensamento”. HENRIQUES, F. O mal como escândalo: 
Paul Ricoeur e a dimensão trágica da existência. In: ___ . (ed.). Paul Ricoeur e a simbólica do mal. Porto: 
Afrontamento, 2005. 
36 RICOEUR, P. O mal: um desafio à filosofia e à teologia. Campinas: Papirus, 1988. 
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compreensão teórica do mal. No segundo momento retomaremos, também de forma 

sucinta, a estrutura fundamental da ética ricoeuriana à luz dessa questão e, por fim, 

concluiremos com a sugestão do papel determinante que o problema do mal teve sobre a 

ética de Ricoeur. 

 

1.2.1.1 A abordagem teórica ao problema do mal 

Em um dos primeiros grandes trabalhos de Ricoeur, A simbólica do mal37 de 

1960, Ricoeur trata da questão do mal a partir dos símbolos e dos mitos. Esse texto 

aparece em continuidade a duas obras anteriores O voluntário e o involuntário38 e O 

homem falível.39 As duas obras tinham um forte acento fenomenológico e tratavam do 

homem como um ser falível que está sempre em um equilíbrio delicado entre a liberdade 

(o voluntário) e os fatores que condicionam suas escolhas (o involuntário). Na década de 

1960 Ricoeur se dedica a solidificar sua filosofia hermenêutica e em 1969 aparece uma 

coletânea de textos sobre suas reflexões nesse período chamada O conflito das 

interpretações.40 Um dos capítulos desse trabalho retoma a questão central da simbólica 

do mal e recoloca os aspectos propriamente hermenêuticos da aproximação de Ricoeur 

aos problemas do mal através dos mitos. 

Quase duas décadas depois, Ricoeur retoma o tema em um opúsculo de 1986 

chamado O Mal: um desafio à filosofia e à teologia41 que retraça o percurso das reflexões 

ricoeurianas examinando as possibilidades de enfrentamento do mal no plano teórico. Ou 

seja, qual é realmente a capacidade de explicação teórica que a filosofia dispõe diante do 

problema do mal. Na mesma época, Ricoeur escreve um artigo magistral intitulado “O 

escândalo do mal”42 que explicita as suas razões para uma abordagem prática à questão 

do mal, em oposição da tentativa de esgotamento do problema no nível teórico. Essa 

“virada” de Ricoeur se reflete em sua grande obra de antropologia filosófica e ética 

publicada em 1992: Soi-même comme un autre. 

Comecemos portanto a acompanhar Ricoeur em sua tentativa de avaliar a 

                                                 
37 RICOEUR, P. Philosophie de la volonté 2: Finitude et culpabilité 2: La symbolique du mal. Paris: 
Aubier, 1960. 
38 RICOEUR, P. Philosophie de la volonté 1: Le voluntaire et l’involuntaire. Paris: Aubier, 1967. 
39 RICOEUR, Philosophie de la volonté 2: Finitude et culpabilité 1: L’homme faillible. Paris: Seuil, 2009. 
40 RICOEUR, P. Le conflit des interprétations: Essais d’herméneutique. Paris: Seuil, 1969. 
41 RICOEUR, O mal, op. cit.  
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efetividade das abordagens teóricas sobre a questão do mal tomando como guia sua 

análise de O Mal: um desafio à teologia e à filosofia. O primeiro diagnóstico de Ricoeur 

é que grande fonte das perplexidades sobre o assunto reside na tentativa ocidental da 

aplicação de uma lógica da não-contradição dentro de uma totalidade sistêmica a todos os 

objetos de especulação. Para a questão do mal isso significa que temos que conciliar três 

proposições que parecem resistir à coabitação lógica. São elas: 1a) “Deus é todo 

poderoso”, 2a) “Deus é absolutamente bom” e 3a) “O mal existe”.  

Seguindo seu próprio curso intelectual, Ricoeur começa por uma primeira 

descrição fenomenológica da questão do mal. Ele se pergunta por que o mal está 

associado a fenômenos aparentemente tão distintos como a falta moral e o sofrimento 

injusto.  

Por um lado, com relação à falta moral, há um sujeito do qual dizemos que é 

imputável de uma ação. Tal ação é suscetível de uma avaliação moral. A valoração moral 

da ação é transferida para o sujeito imputável que passa a ser considerado culpado pela 

violação do código ético aceito pela comunidade. O reconhecimento da culpa implica a 

determinação de que tal sujeito merece ser punido – o que, por sua vez, é também uma 

forma de sofrimento infligido. 

Já em relação ao sofrimento injusto, a descrição fenomenológica indica distinções 

fundamentais:  

 

A imputação centraliza o mal moral sobre um agente responsável, já o sofrimento 
sublinha seu caráter essencialmente sofrido: não o fazemos chegar, ele simplesmente nos 
afeta. Daí a surpreendente variedade de suas causas: adversidades de natureza física, 
doenças e enfermidades do corpo e do espírito, aflição pela perda de entes queridos, 
perspectiva assustadora da própria morte (…). Em oposição à acusação que caracteriza o 
mal moral, o sofrimento caracteriza-se como puro contrário do prazer, como não-prazer, 
como diminuição da nossa integridade física, psíquica e espiritual. À repreensão da falta 
moral (...) o sofrimento opõe a lamentação, pois se a falta (o erro) faz o homem culpado, 
o sofrimento o faz vítima: o que reclama a lamentação.43 

  

A falta moral e o sofrimento injusto aparecem portanto como fenômenos bem 

distintos. No entanto, nós reconhecemos o mal como causa comum a esses fenômenos. 

Por quê? Primeiramente, nos diz Ricoeur, porque há certo entrelaçamento entre ambos. A 

                                                                                                                                                 
42 RICOUER, P. Le scandale du mal. Esprit, Paris, Juillet-Août, 1988. 
43 RICOUER, O mal, op. cit., p. 24. 
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punição da falta moral é, tipicamente, um sofrimento físico e moral, como o castigo 

corporal, a privação da liberdade, a vergonha ou o remorso. A pena, de certa forma, 

ultrapassa a ruptura entre a falta moral e o sofrimento. De outro lado, uma das causas 

principais do sofrimento é a violência do homem contra o homem. Ou seja, a falta moral 

cometida por um homem se apresenta como sofrimento para outros homens.  

Segundo Ricoeur, somos com isso: 

 

Conduzidos em direção a um mistério de iniquidade, pelo pressentimento de que a falta 
moral (pecado), sofrimento e morte exprimem de forma múltipla a condição humana em 
sua unidade profunda. É certo que atingimos aqui o ponto no qual a fenomenologia do 
mal é destronada pela hermenêutica dos símbolos e dos mitos, estes oferecendo a 
primeira mediação linguística a uma experiência confusa e muda.44 
  

Isto é, Ricoeur nos convida a fazer com ele a passagem de uma abordagem 

fenomenológica para uma hermenêutica dos mitos e dos símbolos do mal, que são chaves 

para que o trabalho da filosofia continue a enfrentar a questão a partir da experiência 

humana que foi codificada nessa formas linguísticas. Para além da perplexidade do 

reconhecimento fenomenológico da marca do mal na experiência humana, a filosofia é 

convidada a dar mais um passo através da hermenêutica dos mitos e símbolos do mal. 

Esse ponto é uma das marcas célebres da filosofia de Ricoeur sintetizada na sua 

famosa frase “O símbolo dá a pensar”, que é título da conclusão da sua obra A simbólica 

do mal. A beleza dessa frase é que ela encerra a chave da hermenêutica ricoeuriana. O 

símbolo é rico, ele nos oferece algo valioso, ele é "recheado" de possibilidades. Mas 

aquilo que ele nos dá é uma tarefa, uma ação, um verbo. A tarefa de pensar 

filosoficamente a partir dele. Note-se, não se trata apenas de “decifrar” o sentido de 

símbolo que apenas toma o lugar de um conjunto de ideias. Não, trata-se de uma tarefa de 

interpretação do fenômeno do mal que é a hermenêutica dos símbolos e mitos que dão a 

pensar, que dão o que pensar à filosofia.  

Ricoeur dedica então um texto magnífico para explorar as diversas manifestações 

simbólicas e míticas em torno do problema do mal. Explora várias tradições míticas e três 

símbolos fortes do mal: a mancha, o pecado e a culpa. Entretanto, a conclusão do esforço 

hermenêutico é ainda o reconhecimento de que mesmo tendo interpretado mais, falado 
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mais, compreendido melhor, o mal ainda escapa a uma tentativa de formalização teórica. 

  O próximo passo nesse esforço de compreensão dos limites da aproximação 

teórica é percorrer brevemente as maiores tentativas de tratamento filosófico realizado ao 

longo da filosofia ocidental. Ricoeur sugere que a primeira tentativa de explicação 

argumentativa é a ideia da retribuição que se resume da seguinte forma: todo sofrimento é 

merecido porque é a punição de um pecado individual ou coletivo, conhecido ou não. 

Mas à medida que a ideia de justiça passa a ser desenvolvida, a retribuição passa a se 

tornar cada vez mais problemática porque a repartição dos males parece arbitrária e 

desproporcional: “por que este e não aquele morre de câncer? Por que a morte de 

crianças? Por que tanto sofrimento?”.45 

O segundo momento é caracterizado pela Gnose e sua proposta de um dualismo 

universal que explicaria o mal como contraposição substancial de uma força do bem. 

Essa abordagem apresenta um argumento ameaçador para uma visão do Bem supremo 

como onipresente e onipotente. E justamente essa ameaça conduz a uma das reflexões 

mais brilhantes e influentes do ocidente realizada por Santo Agostinho. Segundo ele, “o 

mal não pode ser entendido como substância, pois pensar o ‘ser’ é pensar 

‘inteligivelmente’, pensar ‘uno’, pensar ‘bem’”.46 O mal é uma consequência da distância 

ôntica entre criador e criatura e da fragilidade da natureza humana que pode se inclinar 

em direção “ao que tem menos ser, ao nada”. A negação metafísica do mal desloca a 

questão do “unde malum?” para “unde malum faciamus?”, para o plano exclusivamente 

moral, portanto. Entretanto, o preço a ser pago por essa aproximação é ainda 

desconfortável para a filosofia. O modelo lógico é ainda o de não-contradição. A questão 

subjacente da distribuição do mal sofrido fica dependente da ideia de culpabilidade 

coletiva que ainda se mostra como um desafio para a argumentação, especialmente diante 

da lamentação do sofredor injusto. 

O próximo estágio nessa caminhada pela história da filosofia do mal aparece com 

a teodiceia de Leibniz que acrescenta ao paradigma lógico da não-contradição o conceito 

de razão suficiente. Ele sugere portanto uma solução quase estética para o problema do 

mal, que se torna plenamente metafísico. O mundo em que vivemos é o melhor dos 

                                                 
45 Ibidem, p. 30. 
46 Ibidem, p. 32. 
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mundos possíveis e, portanto, o mal existente faz parte desse quadro de perfeição. Ele é 

um componente necessário para que o melhor possa existir. Para Ricoeur, a lamentação 

do sofredor injusto é ainda uma marca da inadequação de tal aproximação. 

Kant rejeita as soluções anteriores e defende que o problema do mal está além dos 

limites da razão pura. Não há uma resposta racional para o “unde malum?” nem para a 

tendência humana de agir mal. A posição de Kant é uma grande influência para Ricoeur: 

o mal exige uma resposta no domínio da razão prática. 

Hegel dá mais um passo no exercício da racionalidade humana no tratamento da 

questão do mal ao colocá-la como um passo negativo que faz parte da manifestação do 

Espírito dentro da lógica dialética. O mal e o sofrimento são figuras da negatividade que 

faz com que o Espírito se jogue em seu contrário e que ao mesmo tempo conserve e 

supere a figura precedente. O mal é assim, ultrapassando a visão de Leibniz, integrado ao 

processo de realização do Espírito absoluto. As tragédias mundiais do século passado nos 

convidam a reconhecer a fragilidade da ideia de aperfeiçoamento histórico dos sistemas: 

quanto mais o sistema prospera, mas as vítimas são marginalizadas. 

Com isso Ricoeur conclui esse breve elenco de aproximações filosóficas ao 

problema do mal e o resume da seguinte forma: “O mal continua um enigma que é uma 

dificuldade inicial, próxima do grito de lamentação; mas é também uma dificuldade 

terminal, produzida pelo próprio trabalho do pensamento; este trabalho não é abolido, 

mas incluído na aporia do mal”.47 

Qual caminho então tomar para continuar a pensar sobre o mal. Em “O mal como 

desafio”, Ricoeur sugere duas grandes possibilidades: uma ligada à ação e outra ligada ao 

sentimento. 

Com relação à ação ela recoloca o problema do enfrentamento do mal não mais de 

uma forma retrospectiva (um olhar para o passado): “De onde vem o mal?”, para um 

olhar prospectivo: “O que e como fazer para que o mal não seja, não exista através de 

minhas ações?”. O mal se torna uma tarefa para a liberdade do ser humano. 

Mas o sofrimento não gerado pela ação humana continua assombrando a nossa 

reflexão. E quanto ao sofrimento do mal físico, às catástrofes naturais, às doenças, à 

perda de pessoas queridas? Ricoeur pensa que a caminhada intelectual pode sugerir três 
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possibilidades emocionais complementares, das quais a primeira nos parece mais ligada 

ao nosso tema. O reconhecimento da incompletude das tentativas racionais para a 

compreensão do mal nos permite sugerir a integração da ignorância ao trabalho de luto. 

Conforme Freud sugeria em seu texto “Luto e melancolia”48, o sofrimento demanda um 

trabalho de luto que permite ao sofredor desligar-se aos poucos das amarras do 

sofrimento. Uma das dificuldades para tanto é a tendência do sofredor de procurar uma 

causa em si para o sofrimento por que passa. O reconhecimento do mistério em torno do 

mal, mesmo após um árduo esforço intelectual, é um argumento para a libertação do 

sofrimento e da culpa auto impingidos. 

Com isso terminamos a primeira etapa que tratou da aproximação teórica sobre o 

mal. Passemos, portanto, ao segundo momento no qual vamos dar um “salto” na obra de 

Ricoeur e olhar novamente para a Pequena Ética, agora tendo em mente sua estrutura 

fundamental. 

 

1.3 A Pequena Ética ricoeuriana 

Em Soi-même comme un autre Ricoeur desenvolve em dez estudos uma reflexão 

filosófica sobre o homem capaz a partir de uma sequência de perguntas que levam a uma 

análise reflexiva do sujeito: Quem fala? Quem narra? Quem age? Quem é moralmente e 

eticamente imputável? 

A sequência de perguntas acompanha e estrutura o gradual desenvolvimento da 

obra que parte de uma análise linguística dos atos de discurso, avança através da 

hermenêutica da ação e chega ao problema da identidade pessoal para o qual Ricoeur 

sugere como resposta o seu conceito de identidade narrativa, que marca um ponto de 

contato importante com sua obra precedente Tempo e narrativa. 

O próximo passo na trajetória de Soi-même comme un autre é justamente a 

Pequena Ética que nasce nesse contexto da análise antropológica reflexiva, marcada por 

uma compreensão simbólica do ser humano a partir das obras de cultura e muito 

especialmente a partir da estrutura narrativa da experiência do homem. 

Conforme já destacamos, a Pequena Ética de Ricoeur é cuidadosamente 

organizada em três capítulos e cada capítulo possui uma estrutura interna também 
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tripartida. Dentro de cada capítulo, Ricoeur divide a reflexão ética em três planos: o plano 

pessoal, o plano interpessoal e o plano institucional. Em cada um deles há um 

desvelamento gradual das exigências éticas de uma filosofia reflexiva da ipseidade. Esses 

três momentos são estruturados a partir da frase que de certa maneira condensa o ideal 

ético para Ricoeur: “Buscar a vida boa, com e para os outros em instituições justas”.49 

O ponto fundamental para Ricoeur é a busca da vida boa. Ela é alicerçada no 

reconhecimento que o homem é um ser de possibilidades, um ser capaz. A liberdade é o 

espaço entre o que nós somos e quem nós podemos ser. Ricoeur quer a todo custo 

preservar essa visão do homem capaz e, portanto, a base de sua ética é teleológica. Por 

trás do dever e da lei está a vontade de livremente atingir a vida boa através de uma 

comunidade de pessoas que vivem de forma justa. 

Tal opção de base leva Ricoeur a uma aproximação forte de Aristóteles. Todo seu 

primeiro capítulo é marcado pela hodiernização de conceitos da ética aristotélica. Na 

dimensão pessoal, Ricoeur recupera a ideia de bem viver (eu zen) e com ela o ideal de 

felicidade, da auto realização, a eudaimonia. No plano interpessoal aparece a ideia de 

amizade de Aristóteles que para Ricoeur ganha o belo nome de solicitude, por razões que 

infelizmente não podemos explorar aqui e, por fim, a vida em instituições é pensada a 

partir dos conceitos de justiça (diké) e equidade.  

Interessante notar que assim como o primeiro capítulo da ética, o terceiro também 

tem um tom todo aristotélico e trata do conceito de sabedoria prática (phrónesis) aplicada 

também aos três planos éticos. Um leitor apressado poderia pensar que se trata, portanto, 

de uma sofisticada ética neoaristotélica, de uma atualização dos conceitos do Estagirita. 

Entretanto, há um capítulo intermediário.  

E o segundo capítulo é muito surpreendente e marca o gênio de Ricoeur. Ele 

incorpora de forma estruturada e orgânica a ética deontológica de Kant ao conjunto da 

Pequena Ética. Esse movimento é muito comum na filosofia de Ricoeur. Ele raramente 

escolhe uma opção exclusiva em detrimento de suas alternativas. Na grande maioria das 

vezes ele encontra formas de mediação criativa que são capazes de incorporar elementos 

positivos das tendências concorrentes.  

Na Pequena Ética os termos moral e ética são utilizadas com uma significação 
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muito específica e talvez diferente da que estamos acostumados a ouvir. Para Ricoeur, a 

ética está ligada à perspectiva da vida boa, portanto, ela é o aspecto teleológico da 

filosofia prática. Já a moral está ligada ao dever, às normas e às leis, portanto está ligada 

ao espectro deontológico da filosofia prática. 

O primeiro princípio da ética ricoeuriana é o reconhecimento da primazia da ética 

em relação à moral. O primeiro impulso para a filosofia prática é a liberdade humana que 

a torna capaz de escolher e buscar uma vida boa. 

Entretanto, o segundo passo para Ricoeur é necessariamente realizado através da 

moral. Ou seja, aquilo que eu escolho fazer para a construção da vida boa deve ser 

testado pelo fogo deontológico. A regra lógica de universalização kantiana deve ser 

aplicada aos ideais teleológicos para que os riscos do egoísmo, do engano e da violência 

sejam mitigados.  

Voltaremos em breve a esse ponto, mas vamos antes completar o ciclo dos três 

momentos da ética ricoeuriana. O terceiro passo é a passagem da moral de volta à ética, 

especialmente à aplicação da sabedoria prática aos casos em que a simples aplicação da 

universalização kantiana gera regras que são conflitantes entre si. 

O exemplo sugerido por Ricoeur vem da tragédia grega. Ele escolhe Antígona de 

Sófocles. Nela Antígona se vê diante de um dilema ético. Seu irmão que lutava contra sua 

própria cidade é morto em batalha. Como irmã dedicada, ela está sujeita à regra de 

enterrar seus familiares. Para os gregos, não ser enterrado era o castigo mais duro para o 

defunto. Como cidadã dedicada, ele deveria obedecer a lei da pólis publicadas por 

Creonte de que o inimigo da cidade não deveria ser enterrado. Antígona se vê assim 

diante de duas regras, igualmente válidas do ponto de vista moral e que são contraditórias 

entre si.  

Em várias situações éticas cotidianas estamos diante do que Ricoeur chama do 

“trágico da ação”. Não se trata de situações em que não temos o que fazer, mas, como 

ilustrei acima, temos duas ou mais regras que são igualmente válidas, mas que se 

contradizem praticamente. Como resolver essa situação em cada situação conflitiva 

particular? É exatamente essa questão extremamente comum que nos leva ao terceiro 

momento da ética ricoeuriana. O momento da sabedoria prática. 

A sabedoria prática é em Aristóteles uma virtude dianoética que está ligada à 
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determinação da forma excelente de agir em cada situação ética particular. No contexto 

ricoeuriano, ela deve se aproximar do debate público e de deliberações bem pensadas, 

que sejam capazes de decisões que equilibrem o tesouro das tradições éticas que formou 

nossos diversos grupos sociais, com a constante necessidade de reavaliação e rupturas 

produtivas para fazer frente aos novos dilemas que se apresentam aos grupos éticos.  

Com isso reconstruímos brevissimamente os três momentos da ética ricoeuriana e 

precisamos voltar à estranheza comum de ver a ética kantiana entremeada com a 

aristotélica em um único conjunto. Por que Ricoeur tomou essa decisão em sua obra? 

Dada sua premissa fundamental da busca da vida boa, parece que toda sua ética poderia 

ser uma grande retomada dos conceitos aristotélicos fazendo-os dialogar com as diversas 

linhas filosóficas contemporâneas – como a filosofia da linguagem, a hermenêutica, a 

fenomenologia, a dialética hegeliana –, algo que faz parte do conjunto quase inato de 

habilidades filosóficas de Ricoeur. Como dissemos, os três estágios da vida boa: o 

pessoal, o interpessoal e o institucional possuem ligações claras com os temas 

fundamentais da ética aristotélica. E ainda quando pensamos que Ricoeur reconhece que 

a “última palavra” de sua Pequena Ética é a sabedoria prática, como não pensar na 

phrónesis aristotélica e não sentir uma quase insatisfação por ver esse arcabouço 

conceitual aristotélico invadido pela deontologia kantiana. 

 

1.3.1 O impacto do problema do mal na estrutura da Pequena Ética 

 A resposta para essa perplexidade é que a Pequena Ética é profundamente afetada 

pela preocupação de Ricoeur com o problema do mal, conforme destacamos na primeira 

parte dessa exposição.  

A questão do mal radical e da sua expressão intersubjetiva e comunitária sob a 

face da violência são apresentadas pelo autor como argumento fundamental para 

justificar a passagem necessária da perspectiva ética pelo crivo da moral. Vejamos como 

Ricoeur expõe essa posição, com clareza notável: “não é justamente por conta do mal e 

da inescrutável constituição do livre arbítrio do qual ele resulta que brota a necessidade 

da ética de assumir os traços da moral? Porque há o mal, a perspectiva da vida boa deve 

assumir o teste da obrigação moral”.50 
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É de extrema relevância notar que um dos grandes limites, talvez o maior, da 

abordagem aristotélica no texto de Ricoeur é justamente essa necessidade do recurso à 

teoria formalista presente nos imperativos categóricos. Kant se apresenta a Ricoeur como 

um apoio intelectual imprescindível para superar o risco de que a visão da vida boa e a 

estima de si do momento ético sejam corrompidas pelo mal presente na realidade 

humana, tornando uma proposta ética puramente teleológica objetivamente e 

praticamente insatisfatória. 

A estrutura da Pequena Ética é um subsídio definitivo para perceber o impacto 

que o problema do mal causa na abordagem aristotélica realizada por Ricoeur. Não fosse 

a preocupação com o mal radical e com sua consequente potencial violência do homem 

contra o homem, poderíamos nos questionar se todo o oitavo capítulo de Soi-même 

comme un autre seria necessário. E se olhássemos para a obra sem esse capítulo, ela 

estaria certamente muito mais próxima de uma atualização do pensamento teleológico 

aristotélico. 

Mas o fato é que o desvio pela ética deontológica kantiana, motivado pelo 

problema do mal, foi necessário, pois Aristóteles não desenvolveu suficientemente essa 

problemática específica na sua elaboração ética. 

Tomemos, por exemplo, a afirmação de Solange Vergnières: “A ideia de um 

desejo do mal, de uma pulsão para a morte, de uma fascinação pela destruição é estranha 

a Aristóteles”.51 O Estagirita, dado seu contexto cultural e conceitual, não se preocupou 

diretamente com o problema do mal radical e de uma tendência do homem para a prática 

livre e consistente do mal e da violência. 

Em sua análise sobre a dimensão ética da obra de Ricoeur, Peter Kemp constata 

nossa afirmação: “A ideia do mal radical, que preocupou Agostinho e Kant, e no nosso 

século Nabert e Ricoeur era desconhecida de Aristóteles”.52 

Gauthier e Jolif no estudo sobre a presença da consciência moral na Ética a 

Nicômaco comentam sobre o otimismo ético de Aristóteles que ignora a possibilidade do 

                                                 
51 VERNIÈRES, S. A vida feliz em Aristóteles e Ricoeur. São Paulo: Paulus, 1999. p. 23. 
52 KEMP, P. Ethics and Narrativity. In:  The Philosophy of Paul Ricoeur. Chicago: Southern Illinois 
University, 1995. p. 378. 
 



 
 

44 
 

mal radical e do pecado.53 Aristóteles está visceralmente ligado à perspectiva ontológica 

fundamental que todas as coisas estão ordenadas para o Bem, inclusive a ação humana, 

como ele defende logo na abertura da Ética a Nicômaco. Além disso, a ausência do 

conceito de vontade ou de livre-arbítrio, que será desenvolvido apenas pelos 

neoplatônicos e, especialmente, por Agostinho, é outro indicativo da diferença de 

aproximação conceitual que o Estagirita realiza sobre esse tópico. Ricoeur nota que 

exatamente por causa da evidência fenomenológica do livre-arbítrio e da vontade o seu 

tratado ético precisa considerar o mal radical. 

Isso não significa que não haja espaço para a ação má em Aristóteles. Certamente 

há. Porém ela seria fruto de uma de duas causas fundamentais. Ou o uso inadequado e 

deficitário da faculdade racional calculativa, que nesse caso não seria capaz de apontar o 

justo meio ou deliberar corretamente sobre os meios necessários para atingi-lo. Ou 

porque o homem, tomado por um apego desmedido ao prazer ou aterrorizado de forma 

desequilibrada pela dor, não acolhe o justo meio proposto pela razão prática e escolhe 

uma ação não virtuosa e, portanto, má.  

Das duas maneiras o homem não seria dotado de sabedoria prática (phrónimos). 

Em ambos os casos também, como nos lembra Lima Vaz, o mal se mostra inescusável, 

pois nele se encontra, em última instância, a raiz da paixão e da ignorância.54 

Para essas duas fontes das más ações Aristóteles propõe a educação, teórica e 

prática, como forma de moldar uma sociedade baseada na virtude. Mas essa solução não 

parece suficiente diante da constatação contemporânea de fatores outros, como a pulsão 

para a morte presente na teoria psicanalítica, a incapacidade da filosofia de propor uma 

resposta adequada para a existência e aporias em torno do mal e, especialmente, na 

observação eminentemente prática e a-metafísica das situações em que o egoísmo toma 

conta dos agentes humanos e a violência aparece como um traço marcante da experiência 

histórica da humanidade. 

Ricoeur analisa esse domínio do egoísmo na atividade humana como a 

degradação da estima de si em amor de si, no sentido kantiano. Assim a prova de 

universalidade apresentada pelo imperativo kantiano seria um remédio inevitável para 
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combater essa enfermidade potencialmente presente numa abordagem exclusivamente 

teleológica. 

A degradação da estima de si e da perspectiva da vida boa tem, certamente, 

implicações na dimensão interpessoal e na da vida em instituições. Tal degradação 

aparece especialmente sob o rosto da violência contra o outro. 

A análise kantiana torna-se novamente adequada para esse desdobramento. A 

segunda formulação do imperativo categórico exige que a outra pessoa seja tratada 

sempre como um fim e nunca como meio. Ricoeur crê que essa exigência pressupõe 

justamente que a relação espontânea entre os homens é de exploração, uma das 

manifestações mais comuns da violência. 

O crivo moral traz consigo o interdito, a proibição, a frase imperativa sobre 

aqueles atos que não devem ser realizados e, com isso, busca responder às figuras do mal 

possível em todos os níveis em que o homem age. 

Por fim, parece que a questão do mal que permeia toda a obra de Ricoeur é uma 

chave de interpretação importante para a compreensão de sua proposta ética, pois o mal 

moral é um desafio que precisa ser enfrentado no plano prático a partir da capacidade 

fundamental do ser humano de buscar a vida boa com e para os outros em instituições 

justas.  

Após esta brevíssima revisão de alguns aspectos do desenvolvimento aristotélico 

sobre o conceito de phrónesis, e tendo como pano de fundo a perspectiva da eudaimonia 

com sua dimensão interpessoal intrínseca, cabe retomar à companhia de Ricoeur para 

continuar a transição da sabedoria prática para o sábio prático. O objetivo desse próximo 

passo da investigação será marcar claramente a importância vital do phrónimos para a 

efetuação da sabedoria prática e, com isso, justificar a necessidade de um questionamento 

mais profundo acerca da identidade do phrónimos. 

 

1.4 Da sabedoria ao sábio: quem é o phrónimos? 

A retomada do tom ricoeuriano das análises será facilitada se partirmos de suas 

reflexões sobre o reconhecimento da responsabilidade, desenvolvidas na segunda parte de 

Parcours de la reconnaissance. Este texto é particularmente adequado, pois Ricoeur está 
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realizando, ele mesmo, uma retomada da herança grega para a definição do conceito de 

reconhecimento e, para isso, analisa o conceito de phrónesis desenvolvido por 

Aristóteles. 

O primeiro ponto que Ricoeur destaca sobre a relação entre phrónesis e 

phrónimos parte da seguinte definição de Aristóteles: “segundo o que dissemos, a virtude 

é um estado habitual que dirige a decisão [hexis proairetike] que consiste em um justo 

meio relativo a nós, cuja norma é a regra moral, isto é, a mesma que lhe daria o sábio 

[phrónimos]”.55 

A observação que Ricoeur faz sobre esta passagem não poderia ser mais 

pertinente para marcar a importância de uma reflexão sobre o phrónimos: 

 

Dans ce texte capital, ce n’est pas seulement le rapprochement entre état habituel (hexis) 
et décision (prohairesis) qui est remarquable, mais la référence de la norme au sage en 
tant que porteur de cette sagesse de jugement auquel le livre VI sera consacré au titre de 
la phronèsis: le phrónimos est l’agent singulier de cette vertu intellectuelle qui surgit au 
point brûlant de la distinction entre les vertus dites du caractère auxquelles les livres 
suivants sont consacrés, et les vertus intellectuelles, qui font l’objet du Livre VI. Le 
phrónimos, nommé dès le Livre II, sera la figure anticipée de ce soi réflexif impliqué par 
la reconnaissance de responsabilité. On ne dit certes pas qu’il se désigne lui-même: mais 
la définition complète de la vertu le désigne comme la mesure vivante de l’excès et du 
défaut, cette ligne de partage qui délimite le juste milieu caractéristique de toute vertu.56 

 

Além do destaque explícito de Ricoeur sobre a ligação entre a virtude e o virtuoso, 

a definição do phrónimos como “medida viva” da virtude é especialmente significativa 

para sustentar uma análise da sabedoria prática centrada no phrónimos. Ele é 

pessoalmente a medida para o reconhecimento da própria virtude. A resposta para a 

pergunta sobre qual o critério para se chegar à sabedoria prática deve ser dada por uma 

reflexão sobre o detentor de tal virtude. Sendo assim, nada parece mais justificável para 

uma reflexão sobre o caminho de efetuação da sabedoria prática do que a busca de 

subsídios para o reconhecimento do phrónimos mediante o conceito de identidade 

phronética que será desenvolvido a seguir. 

Em sua pesquisa sobre a relação do agir ao agente, e na busca da “aparição” do 

sujeito da ação sensata, Ricoeur oferece, ainda citando Aristóteles, um comentário 

                                                 
55 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1106b, p. 36-38. 
56 RICOEUR, P. Parcours de la Reconnaissance. Paris: Stock, 2004. p. 129. 
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complementar sobre a importância do phrónimos para a análise da sabedoria prática: “Le 

trait de la sagesse qui intéresse au plus haut point notre investigation concerne 

l’implication du phrónimos dans la phronèsis: le meilleur moyen de saisir ce qu’est la 

sagesse c’est de regarder quelle est la qualité que le langage attribue au 

phrónimos’(1140a 24)”.57 

Esta citação da Ética a Nicômaco destacada por Ricoeur inclui dois pontos 

fundamentais para a análise que se seguirá. Em primeiro lugar, ela indica um caminho 

para resolver uma inquietação que deve afligir todo leitor da ética aristotélica: mas, 

afinal, como chegar à sabedoria prática? Em segundo lugar, ela acrescenta uma referência 

à linguagem para o reconhecimento das qualidades do phrónimos, que caracterizam a 

sabedoria prática. Esta dupla referência à linguagem e à pessoa não parece quase 

conduzir o leitor de Ricoeur ao conceito de identidade narrativa? Não seria a narrativa 

uma forma privilegiada para o reconhecimento dos atributos próprios do phrónimos? Esta 

é a possibilidade que será investigada pela aplicação do modelo da identidade narrativa 

para a busca das qualidades que a linguagem atribui ao phrónimos. 

É importante tratar por fim da polissemia do conceito phrónimos. Em vários 

pontos do texto o phrónimos aparecerá ligado à perspectiva mais geral da pessoa dotada 

da virtude dianoética da saberia prática que é capaz de deliberar bem sobre os meios e 

fins para que o ideal da vida boa em geral seja realizado na comunidade em que participa. 

Em outros pontos, a figura do phrónimos estará associada a domínios específicos das 

decisões em situação, como o domínio jurídico, o médico, o parental, o empresarial.  

Uma forma de conciliar essa polissemia para que o estudo em torno do conceito 

mantenha sua coesão é analisá-lo a partir da distinção que Ricoeur faz entre ética 

fundamental e as éticas regionais em seu artigo “Da moral à ética e às éticas”.58 A 

aplicação da sabedoria prática se desenrola nesses dois níveis e eles são a chave de 

interpretação para a polissemia da atividade phronética e, portanto, da própria figura do 

phrónimos. 

No primeiro nível da ética fundamental que foi tratado de maneira mais 

                                                 
57 Ibidem, p. 134. 
58 RICOEUR, P. Da moral à ética e às éticas. In: _____. O Justo 2. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Um 
especial agradecimento ao professor Jean-Luc Amalric, que nos sugeriu essa esclarecedora abordagem. 
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organizada por Aristóteles na Ética a Nicômaco, a sabedoria prática é a virtude dianoética 

que trata do desejo humano como um todo. Ela trata da realização de escolhas 

preferenciais (proaíresis) que sejam de acordo com a reta razão. O que está em jogo, 

portanto, é todo o campo desiderativo humano. 

Quanto ao seu objeto, a sabedoria prática nesse nível da ética fundamental trata do 

ideal da vida boa. Não mais deste ou aquele objetivo ligado a uma dimensão particular da 

vida humana, mas no conjunto mesmo da vida humana e da realização de uma existência 

que seja considerada boa. O conceito que permite essa visibilidade do todo da vida a 

partir de aspectos particulares é, segundo Ricoeur, o conceito de tarefa (ergon) conforme 

propõe Aristóteles: “a tarefa de ser homem extravasa e envolve todas as tarefas parciais 

que configuram como boa cada prática”.59 

A sabedoria prática no âmbito da ética fundamental é ligada ao campo total do 

desejo humano que é orientado pela reta razão para a realização plena da tarefa do 

homem que é uma vida realizada. Essa visão abrangente da ética fundamental demanda, 

entretanto, a tomada de decisões em contextos específicos, em dimensões particulares do 

agir humano. Tal demanda conduz à atuação da sabedoria prática para o âmbito das éticas 

regionais. Vejamos como Ricoeur propõe esse vínculo: 

 

O exercício dessa virtude [a phrónesis, prudência na tradução latina mais comum] é 
inseparável da qualidade do homem de sabedoria – o phrónimos – o homem atilado. Entre 
a prudência e as ‘coisas singulares’ o elo é estreito. É então nas éticas aplicadas que a 
virtude da prudência pode ser submetida à prova prática (...). Gostaria de propor dois 
exemplos – um extraído da ordem médica, outro da ordem jurídica – de tal reelaboração 
da sabedoria prática em éticas regionais. Cada uma dessas éticas é aplicada a suas regras 
próprias, mas seu parentesco fronético, se me permitem a expressão, conserva notável 
analogia formal entre elas, no nível da formação do juízo e da tomada de decisão.60 

 

Ricoeur prossegue então mostrando como nesses dois exemplos das ordens 

médica e jurídica os traços da sabedoria prática “fundamental” aparecem. Ele destaca de 

forma especial que a ordem jurídica lança luz a um aspecto da ética fundamental que é o 

querer viver bem em instituições justas. A busca da boa deliberação jurídica aponta para a 

intenção ética primeira da busca da vida boa. 

                                                 
59 RICOEUR, Da moral à ética e às éticas, op. cit., p. 54. 
60 Ibidem, p. 60. 
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A sabedoria prática aplicada na ordem médica destaca ainda outro aspecto da 

sabedoria prática “fundamental”, esse ligado ao cuidado com o outro que sofre. Ricoeur 

utiliza o belo nome de solicitude para essa relação com o outro que caracteriza a 

sabedoria prática e, portanto, a ação do phrónimos como veremos mais extensivamente 

na seção sobre a formação phronética. 

Enfim, o que gostaríamos de destacar com essas reflexões de Ricoeur é que a 

polissemia do termo phrónimos está ancorada nessa intrínseca relação entre a ética 

fundamental e as éticas regionais. Relação que é permeada por níveis de atuação 

complementares da sabedoria prática e, portanto, do phrónimos. 
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CAPÍTULO 2 

IDENTIDADE PHRONÉTICA: O MOMENTO DA FORMAÇÃO 
 

 

Antes de passarmos à consideração da identidade narrativa como ponto de partida 

para a identidade phronética, parece importante comentar algo sobre o sentido da palavra 

formação no contexto desta seção. Em verdade, parece ainda mais importante dizer os 

possíveis sentidos que não devem ser considerados nesse contexto, haja vista as 

possibilidades contraditórias que desvirtuariam a intenção principal do texto. 

Em primeiro lugar, formação se refere à relação do si mesmo com as ações 

realizadas e sofridas que deixam marcas reconhecíveis a posteriori no si mesmo. Nesse 

sentido, essa relação não implica um término. Ao contrário, ela aponta para a 

continuidade da formação da identidade phronética, uma vez que essa relação estará 

sempre presente ao longo de toda a existência do si mesmo. 

Em contraposição, deve ficar claro que o conceito de formação considerado nesse 

contexto não implica de forma alguma um processo que, em seu término, redunde em um 

“produto” ou um “ser” formado. Essa seria uma visão de que ao término do processo de 

formação teríamos um phrónimos pronto para exercer sua função de bom deliberador. 

Essa visão cristalizada do phrónimos após um processo delimitado de formação não 

condiz com a intenção deste estudo.  

Em segundo lugar, a rejeição de delimitação do processo de formação implica a 

continuidade do processo de formação do phrónimos. Conforme será sugerido adiante, 

um dos traços pelos quais o phrónimos pode ser reconhecido é, justamente, sua abertura a 

novas possibilidades existenciais e, portanto, sua abertura à formação ou reformação. 

Em terceiro lugar, esse conceito de formação implica algo que poderia ser 

entendido como uma fragilidade da identidade phronética. Ela nunca está dada, nunca 

está pronta, nunca é plenamente conquistada definitivamente pelo si mesmo. A formação 

é um processo de aproximação assintótica à identidade phronética. 
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2.1 A IDENTIDADE NARRATIVA 

 

 O conceito de identidade narrativa nasce como uma das consequências dos 

estudos realizados por Ricoeur sobre o tempo e a narratividade nos três tomos de Temps 

et Récit. Ele surgiu da tentativa de Ricoeur de encontrar um ponto comum entre as 

análises das narrativas históricas e das narrativas ficcionais que foram desenvolvidas ao 

longo do livro. Este fecundo e, aparentemente, não esperado rebento da trajetória dos 

volumes dessa obra ganha papel central no pensamento ricoeuriano subsequente e se 

torna um dos fios condutores para Soi-même comme un autre.  

Ricoeur define a identidade narrativa como o tipo de identidade pessoal que se 

torna acessível através da mediação da função narrativa.61 Trata-se, portanto, de uma 

proposta para responder à interrogação fundamental sobre a identidade pessoal: quem sou 

eu?  

As propostas filosóficas para a resolução da questão sobre a identidade pessoal 

são insuficientes para Ricoeur, porque enfatizam demasiadamente certo aspecto da 

identidade pessoal e negligenciam outros, que não poderiam ser desconsiderados para 

uma reflexão consistente da condição humana segundo a antropologia ricoeuriana do 

homem capaz, sofredor e agente. Uma das grandes tarefas da identidade narrativa será 

buscar uma forma de integrar coerente e consistentemente os diversos aspectos da 

identidade peculiares ao homem. 

O que está em jogo é a noção de identidade como permanência no tempo62 que, 

para Ricoeur, melhor se coaduna com a identidade da pessoa humana. Essa permanência 

ao longo do tempo é a chave para a dificuldade de uma noção englobante da identidade 

pessoal. Por um lado essa permanência pode ser considerada a partir de traços estáveis e 

estáticos que marcam a reidentificação de determinada pessoa. Ricoeur denomina essas 

abordagens ao conceito de identidade de identidade-idem ou mesmidade. Esse critério 

busca um substrato imutável que serviria de base de comparação para reconhecer a 

pessoa como a mesma em dois momentos distintos no tempo. Nessa linha está, segundo 

                                                 
61 RICOEUR, P. L’identité narrative. Esprit, Paris, n. 7-8, p. 295-304, 1988. p. 295. 
62 Tanto em “L’identité narrative” quanto no sexto estudo de Soi même comme un autre, “Le soi e l’identité 
narrative”, Ricoeur descreve uma série de possíveis significados para a identidade, dentre eles a identidade 
como permanência no tempo. 
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Ricoeur, a substância na tradição ontológica aristotélica e na tradição transcendental 

kantiana.  

O problema é que esse critério de identificação parece negligenciar a fluidez da 

natureza humana que, mediante a possibilidade sempre presente de mudanças, pode 

realizar escolhas diferentes e, de certa forma, realmente reconstruir quase integralmente 

os traços que marcam a maneira como essa pessoa é identificada. A esse polo fluído da 

manutenção de si próprio da identidade pessoal Ricoeur chama de identidade-ipse ou 

ipseidade, negligenciado quase completamente nas filosofias que equiparam identidade à 

mesmidade. 

O empirismo inglês com Locke63 e Hume oferecem novas aproximações para 

critérios de identificação ao longo do tempo, porém se mantêm na esteira da identidade 

como mesmidade. Locke propõe a equivalência entre a identidade pessoal e a memória. 

O si é capaz de identificar-se como mesmo ao fazer uma comparação entre o que ele 

reconhece no momento atual como sensações e emoções e o conteúdo de suas memórias. 

Trata-se quase de uma equação na qual os dois termos são os estados da autorreflexão 

pessoal em instantes diferentes do tempo. Se esses termos se equivalerem é possível 

afirmar a identidade pessoal através da permanência no tempo desses estados psíquicos. 

A identidade do ser humano deve, portanto, ser reconhecida a partir da identidade 

psíquica e não da identidade corporal das outras coisas não humanas. 

Com Hume a questão da identidade se torna ainda mais problemática. Seu 

empirismo radical o leva ao reconhecimento apenas das impressões sensíveis como fonte 

de conhecimento. Todo o movimento de temporalização das impressões, ou seja, do 

reconhecimento de um substrato imutável ao longo do tempo, é fonte de uma ilusão 

gerada pelo hábito humano de transcender os limites reais do entendimento e preencher 

as lacunas entre uma impressão e outra com ideias não sustentadas em percepções. 

No exame de “seu interior” o si mesmo encontra apenas as percepções estanques e 

separadas que não estão sujeitas a qualquer conexão necessária que engendraria a 

continuidade no tempo: 

 

                                                 
63 Ver o capítulo 27 de: LOCKE, John. An essay concerning Human Understanding. New York: World 
Publishing, 1964. 
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For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on 
some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, lover or hatred, pain or 
pleasure. I never can catch myself at any time without a perception and never can observe 
anything but the perception. When my perceptions are removed for any time, as by sound 
sleep; so long am I insensible of myself, and may truly be said not to exist.64 

 

 No entanto, aparece quase como evidente essa continuidade das experiências 

pessoais que são base para o conceito de identidade. Esse conceito não é fruto de uma 

análise real e lógica, mas apenas fruto da imaginação humana que cria a ideia de 

identidade operando um salto lógico, que passa de percepções empíricas desconexas a 

uma pretensa ideia de identidade sem qualquer ancoragem na necessidade lógica ou 

factual. 

Sobre essa abordagem de Hume, Ricoeur tira uma conclusão que aponta para o 

reducionismo da busca de identidade como exclusivamente mesmidade, embora 

utilizando para isso uma reflexão que pressupõe, ela mesma, a ipseidade: “Hume ne 

cherchait-il pas ce qu’il ne pouvait trouver: un soi qui ne soit qu’un même? Et ne 

présupposait-il pas le soi qu’il ne cherchait pas?”.65 

Para levar os possíveis questionamentos acerca dos critérios da identidade pessoal 

ao seu limite superior, Ricoeur elege ainda outro interlocutor: Derek Parfit. A estratégia 

de Parfit é especialmente pertinente não apenas porque os exemplos que ele sugere com 

base na ficção científica, os puzzling cases, são, de fato, muito interessantes para a 

desconstrução da identidade como substrato imutável, mas também porque sua conclusão 

leva para o outro lado da questão e, de certa forma, sugere a Ricoeur a necessidade de 

outra aproximação ao problema da identidade pessoal, que possa fazer frente às críticas 

de Parfit, sem chegar ao extremo de negar a importância da identidade pessoal. 

Ao sugerir através de seus puzzling cases que “a identidade pessoal não é o que 

importa”66, com o intuito de sustentar uma ética não individualizante, Parfit acaba por 

descartar por completo o conceito de identidade pessoal. Para ele, ao sustentar sua 

abordagem impessoal ele reconhece como contrário apenas o “eu” cartesiano e relega a 

identidade pessoal à categoria de um “fato suplementar”: 

                                                 
64 HUME, D. A treatise of Human nature. Mineola: Dover Publications, 2003. Parte IV, Seção 6. 
65 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 154. 
66 Essa é uma das teses principais, reiterada textualmente em vários pontos da obra de PARFIT, Derek. 
Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press, 1986. 
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When I imagine myself about to press the green button, it is hard to believe that there is 
not a real question whether I am about to die, or shall instead wake up again on Mars. 
But, as I have argued, this belief cannot be justified unless personal identity involves a 
further fact. And there could not be such a fact unless I am separately existing entity, 
apart from my brain and body. One such entity is a Cartesian Ego. As I have claimed, 
there is no evidence in favor of this view, and much evidence against it.67 

 

A operação de apertar o botão verde desencadearia a criação de uma réplica exata 

do corpo e do cérebro da pessoa em Marte. Diante da iminência de tal operação se pode 

perguntar se ela levaria à morte ou ao ressurgimento da pessoa. Ambas as possibilidades 

se baseiam na crença de que a identidade pessoal é algo a mais (a further fact) em relação 

à permanência do tempo como mesmidade, uma vez que a réplica física e psicológica 

completa rompe claramente com uma identidade exclusivamente dessa natureza. A 

possibilidade contrária seria o reconhecimento da ipseidade como o algo a mais que 

Parfit reduz ao “eu cartesiano”.  

Há dois pontos que parecem especialmente contrários à visão de Ricoeur e contra 

os quais o conceito de identidade narrativa deve se tornar uma alternativa viável e 

desejável. Em primeiro lugar está o objetivismo da tese de Parfit. Tudo o que se pode 

dizer sobre a “identidade pessoal” é uma relação que envolve acontecimentos 

independentemente de qualquer reflexão sobre a ipseidade. O cérebro e o corpo próprio 

são apenas outros corpos nessa cadeia de acontecimentos. Inclusive a memória, como 

repositório de dados presentes no cérebro, deixa ser “minha memória” e deve ser tomada 

como um objeto replicável. Com isso, Parfit postula uma dissociação fundamental entre 

continuidade física e psíquica e o conceito de permanência no tempo e a identidade 

pessoal. 

Em segundo lugar, tal redução aos acontecimentos e a aparente aporia da 

identidade pessoal diante dos puzzling cases sugere a Parfit que a identidade pessoal é 

apenas um fato suplementar vazio, reduzindo assim a hermenêutica do si ao “eu” 

cartesiano, a favor do qual Parfit encontra pouco suporte e contra o qual há várias 

evidências segundo ele. 

Sendo assim, ao final dessa breve análise das propostas filosóficas sobre a 

                                                 
67 Ibidem, §86 “The combined spectrum”. 
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identidade pessoal, Ricoeur deverá responder mediante a identidade narrativa a três 

grandes questionamentos: (1) a redução da identidade a um substrato imutável; (2) a 

ruptura da relação entre o si mesmo e os acontecimento e estados físicos e psíquicos e (3) 

a redução da ipseidade à ilusão do “eu” cartesiano que conduz ao esvaziamento completo 

da noção de identidade pessoal. 

Essas três possibilidades interpretativas sobre a identidade pessoal também se 

apresentam como dificuldades a serem tratadas no contexto da identidade phronética. 

Com relação ao primeiro questionamento, (1) o phrónimos não deve ser pensado como 

portador de uma genética especial que determinaria sua capacidade de tomar decisões 

corretas. Também parece indesejável pensar que em um determinado momento de sua 

existência o phrónimos adquirisse um substrato imutável que o tornaria infalível em suas 

decisões. Com relação ao segundo item, (2) a identidade phronética será sempre pensada, 

assim como a identidade narrativa, a partir da ancoragem do phrónimos em suas ações e 

dessas diante de sua vida e das vidas da comunidade na qual ele está inserido. Por fim, 

com relação ao terceiro questionamento, (3) estará sempre rondando e ameaçando a 

identidade phronética o questionamento sobre a possibilidade do reconhecimento de um 

si mesmo que é phrónimos. Essa é a crítica mais radical que põe em dúvida a própria 

validade do conceito de identidade phronética. 

Essas três dificuldades deverão ser retomadas quando da discussão da identidade 

phronética propriamente dita. Entretanto, antes que tais questões possam ser devidamente 

discutidas, cabe concluir essa reflexão introdutória sobre a identidade narrativa e sobre 

como Ricoeur crê que ela é a melhor alternativa para responder às dificuldades das 

reflexões sobre a identidade pessoal. 

Na raiz do conceito de identidade narrativa está a busca do conhecimento de si. 

Essa busca marca o objetivo fundamental da aplicação da identidade narrativa para 

responder às aporias da identidade pessoal. Unidos a esse objetivo estão três outros traços 

característicos dessa estratégia de conhecimento de si que merecem destaque, pois 

indicam de que maneira a identidade narrativa responde e supera as dificuldades 

levantadas pelas propostas filosóficas anteriores, incluindo a de Parfit.  

Em primeiro lugar, a busca será guiada por um esforço hermenêutico. Como é 

característico da filosofia de Ricoeur, à filosofia é dado o trabalho de pensar sobre ideias 
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e problemas que lhe são entregues ad extra, de outras áreas do conhecimento humano. O 

conhecimento de si parte da interpretação de si.  

Esse primeiro traço já marca o distanciamento da identidade narrativa em relação 

a uma abordagem de autorreflexão imediata ligada à tradição do cogito cartesiano. A 

identidade será fruto de um esforço hermenêutico baseado em subsídios externos ao si 

mesmo que ele deve considerar na tarefa sempre viva de se conhecer e identificar. 

O segundo traço fundamental da estratégia de aplicação da identidade narrativa é 

que o esforço hermenêutico é mediado pela narrativa. O texto narrado da vida, do tempo 

vivido, se torna meio de acesso ao conhecimento de si. Essa “ficção histórica” ou 

“história ficcional”68 é o meio para a interpretação do si mesmo. 

Há ao menos dois aspectos pelos quais essa mediação deve ser entendida. O 

primeiro está relacionado com a forma narrativa para a descrição da identidade pessoal. O 

segundo com a capacidade da narrativa auxiliar no reconhecimento da identidade pessoal. 

A capacidade descritiva da narração, especialmente das narrativas ficcionais, está 

diretamente associada à construção da intriga que marca a estruturação da narração: 

 

Selon ma thèse, le récit construit le caractère durable d’un personnage, qu’on peut appeler 
son identité narrative, en construisant la sorte d’identité dynamique propre à l’intrigue qui 
fait l’identité du personnage. C’est donc d’abord dans l’intrigue qu’il faut chercher la 
médiation entre permanence et changement, avant de pouvoir la reporter sur le 
personnage. L’avantage de ce détour par l’intrigue est que celle-ci fournit le modèle de 
concordance discordante sur lequel il est possible de construire du personnage ne saurait 
être que corrélative de la concordance discordante de l’histoire elle-même.69 

 

No texto acima Ricoeur dá mais um passo decisivo na construção do conceito de 

identidade narrativa ao sugerir a passagem da construção da trama que acontece na 

narração para o “recorte” dessa trama que narra a vida de cada um dos personagens. A 

vantagem que Ricoeur aponta é a transposição do modelo de concordância discordante 

que é mais evidente na história contada como um todo para o seu correlato na vida de 

cada um dos personagens. 

A obra narrativa é marcada pela busca de uma unidade concordante a partir de 

fatos e ações que podem ser discordantes entre si e, por vezes, aparentemente 

                                                 
68 Cf. RICOEUR, L’identité narrative, op. cit., p. 295. 
69 Ibidem, p. 301. 
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irreconciliáveis. O caminho longo da hermenêutica ricoeuriana toma como ponto de 

partida as narrativas ficcionais, pois suas intrigas expõem com clareza própria os vários 

níveis de tensão entre os polos de concordância e discordância da experiência humana. 

Mas como se dá a passagem da intriga para o personagem e, assim, para o plano da 

identidade pessoal? A resposta de Ricoeur é que a dialética entre concordância e 

discordância no plano da intriga e dos personagens encontra sua contrapartida na dialética 

entre identidade-idem e identidade-ipse. O desafio da identidade como permanência no 

tempo se dá exatamente porque a intriga não está baseada em uma concordância dada e 

imutável, que seria correlata ao substrato imutável da identidade-idem. As discordâncias 

da intriga colocam sempre em risco a rigidez da concordância e rompem com a pretensão 

de uma identificação dos personagens baseada exclusivamente na identidade-idem. A 

cada revés da intriga, a cada mudança que o tempo traz sobre as circunstâncias, as 

preferências e os hábitos do si-mesmo, ele é desafiado a manter sua identidade pessoal 

através de uma auto-posição de si-mesmo, da manutenção livre e consciente de si-mesmo 

que caracteriza o polo da identidade-ipse. 

De forma sucinta, dado que elas serão tratadas mais longamente nas próximas 

seções desse estudo, as categorias ético-antropológicas que dão sustentação aos polos da 

mesmidade e da ipseidade são o caráter e a sustentação de si (maintien de soi). Essas 

categorias podem ser pensadas como polos em uma escala que representa os diversos 

níveis de rigidez nas formas de permanência no tempo do si-mesmo. Em um dos polos 

está o caráter e no outro a sustentação de si. No polo do caráter, segundo Ricoeur, há uma 

sobreposição quase completa da mesmidade e da ipseidade. Essa sobreposição se dilui na 

passagem de um polo para o outro, pois quando a rigidez da permanência no tempo se 

afasta do polo do caráter, a mesmidade vai sendo menos reconhecível e a identidade 

passa a depender realmente da manutenção da palavra dada, ou seja, da ipseidade. No 

polo da sustentação de si fica clara a diferença entre a identidade-idem e identidade-

ipse.70 

Além da passagem da intriga para a identidade do personagem do modelo de 

concordância discordante, a interpretação de si a partir dos relatos narrativos ganha 

solidez na medida em que o reconhecimento da identidade se dá dentro de uma intriga, 

                                                 
70 Cf. RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 143. 
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dentro de uma história. Os acontecimentos da intriga ampliam a compreensão da 

identidade de cada personagem, que passam a ser vistos sempre a partir do conjunto de 

ações narradas. Tal ampliação favorece o reconhecimento da identidade da pessoa não 

apenas como agente, mas também como paciente das ações que o afetam no conjunto da 

intriga. 

O segundo aspecto dessa mediação narrativa da identidade pessoal é sua 

capacidade de expandir as possibilidades do reconhecimento da identidade pessoal do 

leitor, que toma o texto como uma lente hermenêutica amplificadora de aspectos de sua 

própria existência e de suas ações e sofrimentos a partir dos personagens e da intriga 

narrada. O comentário de Proust, caro a Ricoeur, ilustra essa dimensão: 

 

Mais pour en revenir à moi même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait 
même inexact que de dire en pensait à ceux qui liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient 
pas selon moi mes lecteurs, mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant 
qu’une sorte de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien 
de Combray; mon livre grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux mêmes.71 

 

Essa possibilidade hermenêutica a partir das narrativas ficcionais tem, como será 

discutido no contexto da identificação phronética, uma repercussão direta para a 

formação do phrónimos. Os personagens heróis e sábios que marcam diversas narrações 

ficcionais trazem quase sempre traços de decisões phronéticas, que se tornam 

possibilidades existenciais para os leitores, ao colocarem suas próprias experiências em 

tensão dialética com as possibilidades narradas pelos personagens que agem e sofrem 

como homens dotados de sabedoria prática. Reconhecer e construir a identidade pessoal 

nesse processo de identificação com a intriga e o personagem narrados significa também 

desvelar as possibilidades de decisões e ações dotadas de sabedoria prática, que poderão 

ser incorporadas ao leitor das narrativas ficcionais. 

A narrativa ficcional é para Ricoeur uma maneira privilegiada de perscrutar as 

possibilidades da identidade pessoal através das variações entre os polos de concordância 

e discordância da intriga que são propagados para a identidade dos personagens. Ricoeur 

sugere que a narrativa ficcional é um verdadeiro laboratório de experiências para uma 

compreensão mais ampla das possibilidades da identidade pessoal: “... la littérature 

                                                 
71 PROUST, M. Le temps retrouvé.p. 1033 apud RICOEUR, L’identité narrative, op. cit., p. 303-304. 
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s’avère consister en un vaste laboratoire pour des expériences de pensée où sont mises à 

l’épreuve du récit les ressources de variation de l’identité narrative”.72 

A mediação das obras de literatura diferencia a abordagem ricoeuriana de outras 

propostas que também privilegiam a identidade narrativa, como, por exemplo, a unidade 

narrativa de uma vida conforme desenvolvida por Alasdair MacIntyre em After Virtue.73 

Tal abordagem está baseada nas narrativas contadas durante o curso da própria vida. Para 

Ricoeur é preciso, além de reconhecer o potencial da narrativa como forma de 

reconhecimento da identidade pessoal, também perceber a necessidade do desvio pelas 

obras literárias que levam, por sua flexibilidade imaginativa, às dificuldades da 

identidade como permanência no tempo a um grau de lucidez e perplexidade74 que não 

poderiam ser atingidos sem a mediação das narrativas ficcionais. 

No momento da aplicação phronética será discutido com mais profundidade esta 

opção de Ricoeur e seu distanciamento em relação à proposta de MacIntyre. Uma das 

questões que precisam ser tratadas é a relação entre a mediação operada pelas narrativas 

ficcionais e a configuração própria da vida do si-mesmo que leva à identidade narrativa. 

Nesse sentido, o modelo da tríplice mímesis deverá auxiliar na compreensão dessa 

relação, por tornar clara a relação entre o contato como leitor de uma obra, o 

conhecimento de si como momento hermenêutico baseado na reflexão a partir do texto, e 

as possibilidades de refiguração que brotam de tal exercício hermenêutico de si. 

Há uma dimensão prático-hermenêutica no exercício da leitura, que pode afetar a 

compreensão do si mesmo, conforme conclui Robert Piercey a partir dos comentários de 

Ricoeur da relação entre o mundo do texto e o mundo do leitor em Tempo e Narrativa III: 

“The most noticeable effect that narratives have on reality is to change those who read 

them; and they change readers by showing readers something, revealing something that 

may have gone unnoticed before the text was read”.75 

                                                 
72 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 176. 
73 MACINTYRE, op. cit. 
74 Cf. RICOEUR, L’identité narrative, p. 300-301. 
75 PIERCEY, R. Paul Ricoeur in the ethical Significance of Reading. Philosophy Today, Chicago, De Paul 
University Press, v. 54,  n. 3, 2010. p. 286. Neste texto, Piercey comenta a posição hermenêutica de 
Ricoeur sobre a repercussão ética da leitura. Ele defende que Ricoeur propõe uma via intermediária e mais 
consistente entre as propostas de Martha Nussbaum e Simon Stow. Enquanto Martha Nussbaum tenderia a 
dar uma importância demasiada para o texto em si, negligenciando o papel do leitor, Simon Stow defende 
que independentemente do conteúdo do texto, a atividade do leitor de discutir sobre literatura é o que conta 
do ponto de vista ético. Segundo Piercey, a abordagem hermenêutica de Ricoeur e a tríplice mímesis seriam 
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A mediação narrativa abre ao si mesmo novas possibilidades de reconhecimento 

sobre si mesmo a partir do confronto com possíveis modos de ser, com possíveis mundos 

abertos pelo texto ao leitor. Piercey dá o exemplo do Hamlet de Shakespeare. Ao ler o 

texto o si-mesmo não apenas observa passivamente como o príncipe se defronta com a 

morte, mas também como a experiência da possibilidade da morte é ou pode ser 

experienciada pelo próprio si-mesmo. 

O terceiro traço a ser destacado é a abrangência ou escopo da identidade narrativa. 

Ricoeur sugere que a identidade narrativa pode ser aplicada a identidades pessoais ou a 

identidades coletivas, de um grupo ou comunidade. Tal possibilidade será especialmente 

importante quando pensarmos na pluralidade intrínseca do phrónimos e como a 

identidade pessoal e a identidade comunitária podem se entrelaçar. Essa abrangência de 

aplicabilidade da identidade narrativa será importante para sustentar a possibilidade desse 

entrelaçamento. 

Assim, para a análise da identidade phronética, abordaremos esse riquíssimo 

conceito da identidade narrativa, que permite múltiplas aproximações e diversos ângulos 

de reflexão a partir desses três eixos destacados da identidade narrativa: o objetivo, a 

forma de abordagem e a abrangência próprios da identidade narrativa.  

Considerando o objetivo do conceito de identidade narrativa de dar uma resposta 

englobante à questão da identidade pessoal, investigaremos o processo específico de 

formação da identidade narrativa do phrónimos, que se confunde com o próprio processo 

da construção de uma narração em sentido mais geral. A organização dos três momentos 

miméticos normalmente aplicados à construção de tramas narrativas ficcionais ou 

históricas será tomada como modelo para o acesso ao conceito de identidade narrativa. O 

segundo eixo destacado do conceito de identidade narrativa para a análise que se seguirá 

é a dialética intrínseca entre a mesmidade (identidade-idem) e a ipseidade (identidade-

ipse). Os momentos miméticos e a dialética idem-ipse serão então duas características 

fundamentais da identidade narrativa, que serão utilizadas para o desenvolvimento do 

conceito de identidade phronética. 

De maneira geral, entende-se por identidade phronética a identidade narrativa do 

                                                                                                                                                 
superações dessas visões polarizadas através da dialética que envolve tanto o texto em si como o papel de 
refiguração do autor. 
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si-mesmo reconhecido como dotado de sabedoria prática. A identidade phronética é, 

justamente, a identidade narrativa do phrónimos. Pretende-se, portanto, aplicar o modelo 

de análise da identidade narrativa para investigar alguns dos traços próprios que 

pertencem à identidade do phrónimos, que, como já mencionado, ocupa lugar 

fundamental no percurso de efetivação da sabedoria prática. 

 

 

2.2 OS MOMENTOS MIMÉTICOS APLICADOS À IDENTIDADE PHRONÉTICA 

 

Quais são os traços próprios do phrónimos com relação aos momentos miméticos 

na formação da identidade narrativa? Talvez esse exame possa ser realizado de forma 

mais organizada e metódica se, inicialmente, cada um dos momentos da tríplice mímesis 

for analisado separadamente.  

Os três momentos da mímesis, segundo Ricoeur, parecem ajudar na compreensão 

do phrónimos. Entretanto, por uma questão de organização do argumento, destacaremos 

neste capítulo apenas os traços ligados diretamente com a prefiguração (mímesis1) e com 

a refiguração (mímesis3). Isso porque eles estão mais ligados ao momento da formação 

phronética, e deixaremos propositalmente o momento da configuração (mímesis2) para 

ser tratado com especial atenção no capítulo sobre a aplicação da phrónesis. 

Nessa aproximação dos momentos miméticos para a análise da identidade 

phronética há pelo menos dois níveis de variações que não aparecem diretamente na 

intenção inicial de Ricoeur e, portanto, precisam ser esclarecidos desde o início.  

O primeiro nível de variação é vinculado ao papel que o si-mesmo assume nessas 

análises sobre a mímesis. Para extrair o máximo das possibilidades conceituais dos três 

momentos miméticos tomaremos a liberdade, com o cuidado de deixá-lo evidente, de 

variar o papel sob o qual o si-mesmo está sendo considerado. Ora o si-mesmo aparecerá 

no papel do leitor do texto, ora como autor do texto, ora como leitor das experiências 

vivenciais, ora como agente no mundo.  

Talvez haja uma tendência de pensar no si-mesmo ora como agente, ora como 

paciente em relação ao texto ou às experiências vivencias. Essa forma de pensar é 

insuficiente porque, como veremos, tanto no papel de autor como no de leitor, o si-
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mesmo possui um papel ativo dentro do arco hermenêutico. O ato de ler nunca é apenas 

receptivo, mas extremamente exigente e determinante para a formação do si-mesmo. Em 

verdade, todo o momento de formação phronética está ligado às variações e implicações 

da leitura que o phrónimos realiza do mundo e das obras culturais perenes, em especial os 

textos escritos. 

Nesse jogo de múltiplos enfoques esperamos ampliar o horizonte de compreensão 

sobre os aportes filosóficos que a estrutura mimética pode oferecer ao conceito de 

identidade phronética.  

Há também um segundo nível de variação que já aparece no primeiro e implica 

que a reflexão a partir da mímesis seja feita sob duas perspectivas: a primeira diretamente 

ligada ao mundo do texto narrado e normalmente configurado em linguagem escrita; e a 

segunda ligada às vivências do si-mesmo, afastando-se, de alguma forma, do mundo do 

texto em si.  

A perspectiva ligada ao mundo do texto narrado não parece trazer problema para 

o leitor da análise mimética de Ricoeur em Temps et Récit. A relação triádica autor-texto-

leitor será explorada em busca de características essenciais para a identidade phronética. 

Isto ficará especialmente claro quando este viés for retomado na discussão do phrónimos 

plural diacrônico.  

Já a perspectiva relacionada ao “mundo vivido” do si-mesmo exige alguns 

comentários adicionais. Primeiramente, esta perspectiva está vinculada ao pressuposto 

fundamental do nosso trabalho de retomar algumas reflexões de Ricoeur, considerando 

desenvolvimentos posteriores dessas mesmas reflexões. Neste caso, é preciso lembrar que 

o conceito de identidade narrativa emerge, segundo o próprio Ricoeur, apenas ao final de 

Tempo e Narrativa III.76 Assim, as reflexões sobre a tríplice mímesis em Tempo e 

Narrativa I77 não foram realizadas com o problema da identidade em primeiro plano. 

Esta percepção a posteriori de Ricoeur não autorizaria nossa aproximação da tríplice 

mímesis ao desenvolvimento da identidade phronética? Não estaria essa constatação de 

Ricoeur ligada justamente a essa possibilidade latente de ampliação do campo reflexivo 

dos momentos miméticos para “histórias contadas, mas não escritas”? 

                                                 
76 RICOUER, P. Tempo e narrativa III. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
77 RICOUER, P. Tempo e narrativa I. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
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Essa perspectiva explora exatamente o “pré-escrito” das narrativas vivenciadas. O 

si-mesmo será colocado no papel do autor e do leitor de tais histórias. Pode-se pensar no 

phrónimos como um autor e leitor que se relaciona com narrativas interiores, não escritas 

e, muitas vezes, não compartilhadas. 

Essa passagem mais fluída entre o mundo do texto e o mundo vivido enfrentará 

certamente críticas severas de outras correntes que buscam isolar a perspectiva 

intratextual. Nosso texto pressupõe, portanto, a posição defendida por Ricoeur tanto em 

La Métaphore Vive como em Temps et Récit, que nega esse fechamento da análise ao 

próprio texto e defende o estatuto ontológico do referente do texto, do mundo das 

experiências que se tornam texto e vice-versa.78 

Porém, mesmo partindo da perspectiva ricoeuriana de uma relação produtiva entre 

hermenêutica e ontologia, que permite explorar as mútuas implicações entre o mundo do 

texto e o mundo vivido, ainda assim temos que refletir mais longamente sobre as 

diferenças entre a narrativa configurada como texto e narrativas que são “configuradas” 

pelo si-mesmo de forma não escrita. 

 

2.2.1 Do texto à ação 

A sugestão das relações entre o mundo do texto e o mundo da ação provavelmente 

conduziu nossa memória para as discussões de Ricoeur sobre as diferenças entre os textos 

escritos e os discursos falados. Em especial, dois artigos nos quais Ricoeur discute essa 

relação no contexto mais amplo da hermenêutica filosófica e esclarece os pontos nos 

quais sua posição se distancia de outras abordagens, como a de Dilthey: Qu’est-ce qu’un 

texte? e The model of the text: meaningful action considered as a text. 

Esses dois artigos foram compilados em Du text à l’action, que compreende os 

trabalhos de Ricoeur sobre hermenêutica (e sua relação com a hermenêutica) após a 

publicação de Le conflit des interprétations em 1969. Segundo o próprio Ricoeur, o 

trabalho marca a transição de suas preocupações no campo da hermenêutica dos 

problemas centrados no texto para os problemas que nascem da hermenêutica textual e 

avançam para a hermenêutica da ação. Transição que é importante para nossa perspectiva 

                                                                                                                                                 
 
78 Cf. RICOEUR, Tempo e narrativa I, p. 133-134. 
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porque levará, no percurso análogo traçado em Soi-même comme un autre, à sua proposta 

ética. 

Em Qu’est-ce qu’un texte?, a questão fundamental de Ricoeur é propor uma nova 

relação entre os conceitos de explicação e interpretação, que não seja apenas uma relação 

exclusiva como acontece na filosofia de Dilthey. 

Na hermenêutica proposta por Dilthey, a explicação é reservada ao modelo 

cognitivo utilizado pelas ciências naturais e baseada na lógica e na observação empírica. 

Já a interpretação faz parte do modelo cognitivo, que Dilthey chama mais amplamente de 

compreensão, ligado à forma propriamente humana em que as experiências são 

transmitidas pela mediação do texto. 

A intenção de Ricoeur é verificar a plausibilidade de reconhecer nesses modelos 

não apenas uma dicotomia excludente, mas a complementaridade de dois momentos que 

fazem parte do mesmo arco hermenêutico. Para tanto, é preciso fazer um aprofundamento 

conceitual dos dois polos a partir das novas propostas do estruturalismo e da 

hermenêutica, de forma a reconstruir a relação conceitual sobre outras bases. 

O primeiro passo de Ricoeur, importante também para nossa discussão, é definir o 

que é um texto. A primeira definição é direta, porém carente de nuances conceituais 

importantes: “Appelons texte tout discours fixé par l’écriture”.79 Ela marca a 

anterioridade psicológica e sociológica do discurso em relação ao texto escrito. E isso 

está bem. O problema é derivar dessa prioridade uma analogia direta da relação entre o 

interlocutor do discurso com o leitor do texto.  

A relação do leitor com o texto não é simplesmente um diálogo com o autor 

mediado pelo texto escrito. O texto exclui a possibilidade do dinamismo próprio da troca 

de argumentos e esclarecimentos típicos do discurso falado. O texto escrito deixa em 

suspenso a referência ostensiva do ambiente no qual o discurso falado acontece. Isso não 

significa que o texto está fechado em si mesmo, mas que a referência do texto precisa ser 

completada pela atuação do leitor, que toma contato com o texto e preenche as indicações 

do texto com referências novas a partir de seu próprio ambiente vivencial. As “últimas 

milhas” da trajetória de significação apontada pelo texto são percorridas pelo leitor.  

Essa nova perspectiva de Ricoeur sobre o texto escrito sugere uma reformulação 

                                                 
79 RICOEUR, P. Qu’est-ce qu’un texte? In: ___ . Du texte à l’action, op. cit., p. 164. 
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da relação entre explicação e interpretação, esta tomada como uma parte da compreensão 

que trata “dos testemunhos humanos gravados de forma durável”.80  

Sob a perspectiva da obra de Dilthey, de um lado, a explicação fica restrita ao 

domínio das coisas verificáveis e testáveis das ciências naturais e, do outro, a abordagem 

psicologizante da interpretação é a única capaz de dar conta das especificidades das 

ciências humanas. Como então criar uma aproximação entre esses dois extremos? A 

estratégia de Ricoeur é estender a análise de cada um dos extremos e ampliá-los de forma 

a diminuir a aparente lacuna conceitual e transformá-la em quase contiguidade.  

De um lado, a autonomia do texto escrito em relação ao mundo e seu quase-

mundo do texto permite pensar numa nova modalidade de explicação, que não depende 

exclusivamente do modelo de inteligibilidade emprestado das ciências empíricas e 

naturais. O estruturalismo é, para Ricoeur, a ferramenta de explicação capaz de tratar o 

mundo do texto e perscrutar seus meandros a partir de referenciais próprios ao mundo do 

texto e ao mundo da linguagem. As análises comparativas e analíticas do estruturalismo 

oferecem novas perspectivas para a explicação dos textos escritos com “armas” próprias 

ao domínio da linguagem humana.  

Entretanto, apesar do reconhecimento do valor explicativo do estruturalismo, 

Ricoeur não acredita que ele possa ser tratado como a única forma de inteligibilidade do 

texto escrito. A análise estruturalista é um momento necessário, mas não suficiente para a 

compreensão do significado do texto. Ela é um momento importante, talvez indispensável 

para uma leitura mais profunda do texto, mas ela não esgota todo o arco hermenêutico 

que ainda depende do momento da interpretação, para completar a trajetória de 

significação do texto na relação com os seus leitores a partir dos subsídios apontados pelo 

momento explicativo. 

Ricoeur toma como exemplo a aplicação que Lévi-Strauss faz do estruturalismo 

aos relatos míticos. Lévi-Strauss faz a decomposição dos relatos míticos em “mitemas” 

que são partes dos mitos com funções similares nas estruturas típicas dos relatos e que se 

relacionam com as outras e com o todo de uma maneira sistemática. A questão é que tal 

análise da função significativa no estruturalismo não esgota o problema da significação 

                                                 
80 DILTHEY, W. Origine et development de l’hermeneutique (1900). In: ___ . Le monde de l’esprit. Paris: 
Aubier, 1947. 
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dos mitos: “Ce qu’on appelle ici fonction signifiante n’est pas du tout ce que le mythe 

veut dire, sa portée philosophique ou existentielle, mais l’arrangement, la disposition des 

mythèmes, bref la structure du mythe”.81 

A integração do estruturalismo ao arco hermenêutico permite e sugere a extensão 

do braço da explicação em direção à interpretação. Não apenas por funcionar como uma 

estrutura de base que apoia o arco hermenêutico, mas também porque aponta, se não 

exige, um desenvolvimento ulterior para que o significado do texto possa ser desvelado: a 

interpretação do leitor. O momento da interpretação ainda está por vir.82 

A explicação a partir de referenciais próprios ao domínio linguístico, seja o 

estruturalismo, sejam as análises da teoria dos atos de fala e do discurso da filosofia 

anglo-saxônica, permitem que a interpretação tenha como par um modelo explicativo que 

não é estranho ao próprio domínio do texto, como seria o caso dos modelos científico-

empíricos. Ricoeur resume essa mudança de base na relação entre explicação e 

interpretação da seguinte forma: 

 

Dès lors, l’interprétation, s’il est encore possible de lui donner un sens, ne sera plus 
confrontée à un modèle extérieur aux sciences humaines; elle sera un débat avec un 
modèle d’intelligibilité qui appartient, de naissance si l’on peut dire, au domaine des 
sciences humaines et à une science dépointe de ce domaine: la linguistique.83 

 

Para Ricoeur é preciso abandonar o estreito laço que Dilthey via entre 

compreensão e interpretação e buscar uma nova forma de interpretação que não esteja 

ligada apenas a um tipo de compreensão de outra vivência psíquica através de 

monumentos perenes. O caminho de Ricoeur é buscar uma alternativa não psicologizante 

para a questão da interpretação. 

Não obstante essa clara indicação do seu objetivo e do ponto de chegada esperado, 

Ricoeur não se apressa para a conclusão prevista e realiza um caminho mais longo84 

(como costumeiramente o faz), que parte de uma definição provisória do conceito de 

                                                 
81 RICOEUR, Qu’est-ce qu’un texte?, op. cit., p. 167. 
82 “Nous pouvons bien dire que nous avons expliqué le mythe mais non que nous l’avons interprété”. 
RICOEUR, Qu’est-ce qu’un texte?, op. cit., p. 167. 
83 Ibidem. p. 168, 
84 Hélio S. Gentil descreve a retomada de Ricoeur da relação entre explicação e compreensão como um 
processo complexo que envolve a descrição estrutural (a explicação) e a apropriação do sentido pelo sujeito 
(compreensão). Cf. GENTIL, H. Para uma poética da modernidade: uma aproximação à arte do romance 
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interpretação para gradualmente expandi-la e revisá-la até que uma conceituação mais 

completa e consistente possa emergir. 

Ele parte, portanto, de uma definição que não é muito distante daquela de Dilthey 

porque ainda sugere uma separação clara entre os momentos da interpretação e da 

explicação. Essa definição está ligada à apropriação do texto pelo autor, tópico que 

discutiremos com mais detalhes na sequência. Trata-se da atualização do texto pelo autor 

por meio do ato da leitura: “la lecture est comme l’execution d’une partition musicale; 

elle marque l’effectuation, la venue à l’acte, des possibilités sémantiques du texte”.85 

Tal definição tem como uma de suas grandes virtudes colocar em relevo a relação 

existente entre o autor e o texto, que conduz a outra relação subjacente e mais importante 

que é a do autor consigo mesmo por meio do processo hermenêutico. A constituição do 

si-mesmo está intimamente ligada à constituição do sentido, que acontece no momento 

em que o leitor atualiza o texto pelo “preenchimento” de sentido mediante sua própria 

situação de vida e de seus referenciais diretos. 

Essa caracterização do ato de interpretação como realização semântica das 

indicações latentes no texto realça também outros aspectos importantes que queremos 

levar para o desenvolvimento da nossa tese, especialmente para a caracterização do 

momento de formação phronética. Vejamos a nova aproximação que Ricoeur faz entre 

texto escrito e discurso a partir desse conceito de interpretação: 

 

Dans l’interprétation, dirons-nous, la lecture devient comme une parole. Je ne dis pas: 
devient parole. Car la lecture n’équivaut jamais a un échange de paroles, a un dialogue; 
mais la lecture s’achevé concrètement dans un acte qui est au texte ce que la parole est a 
la langue, a savoir évènement et instance de discours. Le texte avait seulement un sens, 
c’est-à-dire des relations internes, une structure; il a maintenant une signification, c’est-à-
dire une effectuation dans le discours propre du sujet lisant: par son sens, le texte avait 
seulement une dimension sémiologique, il a maintenant, par sa signification, une 
dimension sémantique.86 

 

Em primeiro lugar, Ricoeur limita a possível aproximação entre o texto e o 

discurso. Há uma linha divisória, não parece razoável apenas tratar o texto como discurso 

ou vice versa porque suas naturezas impõem algumas diferenças instransponíveis. 

                                                                                                                                                 
em Temps et Récit de Paul Ricoeur. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 46. 
85 RICOEUR, Qu’est ce qu’un text?, op. cit., p. 171. 
86 Idem. 
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Entretanto, a partir desse conceito de interpretação e do papel do leitor na significação do 

texto é possível olhar para a leitura como um discurso. 

O segundo ponto importante a ser destacado da citação acima é a 

complementaridade entre as dimensões semiótica e semântica no processo hermenêutico. 

A interpretação do autor acrescenta a dimensão semântica aos traços semióticos presentes 

nas estruturas fixadas pelo texto. O processo de leitura caminha, portanto, da estrutura 

semiótica sedimentada nos textos escritos e completa o arco hermenêutico a partir da 

interpretação que nasce do próprio texto, chegando à apropriação que o autor realiza do 

texto.  

Mas para Ricoeur a interpretação vista dessa forma ainda mantém os traços 

originais de Dilthey por pressupor uma relação entre leitor e autor mediada pelo texto. 

Essa ligação entre o autor e leitor mantém, portanto, o risco do psicologismo, da tentativa 

de recuperar os movimentos psíquicos do autor no momento da leitura. 

Ricoeur sugere uma revisão do conceito de interpretação que se afaste do 

subjetivismo e reconheça a interpretação como atividade presente no próprio texto: 

“Nous sommes invités (...) à corriger notre concept initial d’interprétation et à chercher, 

en deçà de l’opération subjective de l’interprétation comme acte sur le texte, une 

opération objective de l’interprétation que serait l’acte du texte”.87 

A objetivação do ato de interpretação no texto aproxima a proposta de Ricoeur da 

forma como Aristóteles entendia a interpretação no Peri Hermeneias, no qual a 

interpretação não é um segundo movimento operado pelo leitor, mas já é movimento 

presente no próprio texto que oferece uma interpretação da relação entre os objetos e os 

signos. Embora Aristóteles tenha percebido que a interpretação acontece pela linguagem 

e não apenas a partir da linguagem, sua abordagem ainda está presa a uma teoria do 

discurso e não a uma teoria do texto, o que impede que as múltiplas camadas de 

interpretação próprias do dinamismo do texto escrito sejam levadas em consideração. 

Ricoeur nos convida a dar mais um passo além em sua linha de argumentação. 

Para tanto, parte das observações de Charles Sanders Pierce sobre o conceito de 

interpretação.88 Para Pierce, a relação entre o objeto e o signo porta consigo outra relação 

                                                 
87 Ibidem, p. 175. 
88 Cf. SANDERS, C. P. What is a sign? In: ___ . The Essential Peirce. v. 2: Selected Philosophical 
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latente entre o signo e o “interpretante” que é evocado pelo signo no processo de 

significação. A relação entre signo e interpretante está, portanto, ancorada na relação com 

o objeto, mas é aberta a novas construções e novas elaborações que se sedimentam de 

forma cíclica nas diversas instâncias da cadeia de interpretação. 

A proposta de Ricoeur é de transpor a relação do interpretante com o signo para o 

plano dos enunciados e do texto. Com isso ele pode propor outra tríade análoga à tríade 

objeto-signo-interpretante de Pierce, que se compõe do texto (tomado como objeto), da 

semântica profunda do texto através da análise estrutural e da cadeia de interpretantes 

construída pela comunidade de intérpretes do texto, e que são incorporadas à dinâmica do 

texto. 

Essa nova tríade afasta a interpretação do psicologismo porque o trabalho de 

interpretação é operado pelo próprio texto através da série de interpretantes que nasce do 

próprio texto e mediatiza o processo de apropriação do leitor, que continua existindo 

como momento final do arco hermenêutico de forma mais objetiva porque nasce do que 

já está latente no próprio texto: “Le dire de l’hermenéute est un re-dire qui reactive le dire 

du texte”.89 

De todas essas valiosas observações de Ricoeur sobre a natureza do texto e do 

processo de interpretação e explicação, que traços são mais sugestivos para a questão da 

identidade phronética? Quais deles nos auxiliam a entender as possibilidades e limitações 

para fazer a análise mimética não apenas no mundo do texto, mas também no mundo da 

ação? 

A recolocação que Ricoeur propõe da relação entre os conceitos de explicação e 

interpretação apresenta traços distintivos do arco hermenêutico, que são muito sugestivos 

para nossa pesquisa sobre a identidade phronética: 1) o papel ativo do leitor na 

construção dos significados a partir do texto, 2) as possibilidades e limitações da 

aproximação entre os textos escritos e os discursos, e 3) as relações entre a semiótica e 

semântica.  

A abertura do mundo do texto para o mundo do leitor, a constatação do não 

fechamento do texto em si mesmo mediante uma análise estruturalista limitante abre o 

                                                                                                                                                 
Writings, 1893-1913. Bloomington: Indiana University Press, 1998. 
89 RICOEUR, Qu’est ce qu’un texte?, op. cit., p. 178. 
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espaço para pensar o papel ativo do phrónimos-leitor em contato com os textos. Essa 

abertura nos sugere também a mudança que o texto opera no phrónimos-leitor. Porque o 

mundo do texto está aberto a novos encontros com as perspectivas existenciais sempre 

novas do mundo do leitor, ele permite a refiguração do phrónimos-leitor e de suas 

perspectivas existenciais, moldando e expandindo lentamente a identidade phronética.  

A relação entre os textos e os discursos é explorada por Ricoeur a partir do 

discurso em direção ao texto escrito. Para nossa pesquisa estamos interessados não 

apenas nesse sentido da análise, mas também no caminho inverso. Uma vez reconhecidos 

os traços hermenêuticos e a afecção do processo hermenêutico no sujeito e em seu 

autoconhecimento, nos perguntamos sobre o caminho de “volta” do texto escrito para o 

discurso falado. 

A sugestão é que o phrónimos possui uma atenção especial para a busca da 

reflexão hermenêutica também a partir de discursos falados. Na interação dialogada com 

os outros, seja como interlocutor, seja como ouvinte ele também opera em certo grau o 

tipo de percurso de explicação e interpretação que Ricoeur descreve a partir de textos 

escritos. 

A restrição feita por Ricoeur ainda nos parece válida: os textos escritos podem se 

assemelhar aos discursos falados, mas as diferenças exploradas acima existem e a 

natureza fluída do discurso falado, sua imprecisão alimentada pela referência ostensiva, o 

caráter segmentado típico das argumentações dialogadas certamente impõem um novo 

tipo de barreira para o arco hermenêutico. Além disso, a capacidade do texto escrito de 

ganhar novas camadas de interpretação por sua natureza “perene”, que é fundamental 

para Ricoeur reconhecer o mundo do texto, não possui um paralelo direto com o discurso 

falado. 

Entretanto são exatamente dessas barreiras, ou da forma de lidar com elas, que o 

homem de sabedoria prática parece alimentar seu processo de formação de maneira 

peculiar. Em primeiro lugar, vejamos como é possível pensar sobre a complementaridade 

entre semântica e as estruturas do discurso nas experiências não escritas.  

Nossa sugestão é que o phrónimos, além da compreensão semântica do que é dito 

e da circunstância específica tratada em determinado discurso ou diálogo, é também 
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sempre atento em relação às estruturas de discurso subjacentes, que se repetem em 

situações similares dentro de determinado contexto sociocultural. Ou seja, ele é capaz de 

reconhecer padrões de discurso e interações discursivas que transcendem o argumento 

particular em questão e que, entretanto, compõem as partes abrangidas pelo arco 

hermenêutico.  

São as estruturas típicas do diálogo e do discurso falado que complementam a 

significação do que foi dito de forma estrutural e aparecem muitas vezes “escondidas” 

pela imediatez das situações do discurso falado. Mas, da mesma forma como no texto 

escrito é possível reconhecer as estruturas do texto, suas mútuas relações e suas 

implicações com o todo do texto, também parece razoável pensar sobre como essas 

estruturas podem ser reconhecidas no discurso falado, embora seja claro que elas tendem 

a ser muito menos organizadas, justamente por causa da diferente natureza entre o escrito 

e o falado. 

O phrónimos parece ter em seu processo de formação certa atenção especial a 

essas estruturas subjacentes do discurso falado, assim como acontece de forma mais 

natural na nossa relação com os textos escritos. Essa busca de subsídios estruturais 

permite ao phrónimos não apenas ter uma experiência hermenêutica mais rica da situação 

em questão, mas levar consigo tais estruturas do discurso para alimentar suas futuras 

pesquisas pelo significado de outros textos e outros discursos, fazendo que cada 

experiência hermenêutica seja mais rica em subsídios transportáveis para outras 

experiências futuras. 

Essa busca dos subsídios estruturais parece vincular-se a um processo de 

constante aprofundamento das circunstâncias particulares em busca de algo mais geral, 

que marca não apenas aquele discurso ou narrativa específica, mas aparece como traço 

característico da própria narratividade e das interações típicas entre os elementos que a 

compõem. 

Pensemos, por exemplo, em um profissional da educação que tem constantes 

interações com educandos e outros educadores que narram situações e problemas típicos 

do processo educativo. Além das situações particulares de cada narrativa dialogada, deve 

ser possível também reconhecer estruturas típicas do discurso que proporcionam uma 

análise mais profunda dos significados latentes de cada uma das narrativas em questão. 
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São estruturas próprias do discurso e da narratividade que, como veremos adiante, 

permitem pensar em um processo de interpretação ancorado não apenas na interação com 

o outro sujeito, mas na semântica profunda do próprio discurso. 

Há um substrato de conhecimento estrutural que transcende a interação particular 

e que aponta para o que Ricoeur chama de universais incoativos ou contextuais. Esse 

substrato está intimamente ligado ao tipo de conhecimento próprio do phrónimos, que 

não acontece apenas de forma teorética. Não é possível encontrar uma equação 

unificadora no domínio das ações humanas, como a teoria da cordas pretende ser para as 

leis físicas. O tipo de conhecimento phronético é construído nesse lento colher de 

estruturas universais das experiências interpessoais e institucionais. Há uma “mais-valia” 

em cada experiência particular que o phrónimos leva consigo e utiliza nas deliberações 

éticas futuras.  

A teoria dos Atos de fala de Austin apresenta um conceito próximo a esse tipo de 

operação racional, que encontra formas gerais subjacentes às instâncias particulares de 

determinadas ações. Vejamos o que Ricoeur comenta a respeito em The model of the text: 

meaningful action considered as a text: 

 

A typology of action, following the model of illocutionary acts, is therefore possible. Not 
only a typology, but a criteriology, in as much as each type implies rules, more precisely 
‘constitutive rules’ which, according to Searle in Speech-Acts, allow the construction of 
‘ideal models’ similar to the ideal types of Max Weber. For example, to understand what 
a promise is, we have to understand what the ‘essential condition’ is according to which a 
given action ‘count as’ a promise. This ‘essential condition’ of Searle is not far from what 
Husserl called Sinngehalt, which covers both the ‘matter’ (propositional content) and the 
‘quality’ (the illocutionary force).90 

 

Os “modelos ideais” baseados nas regras constitutivas do Atos de fala são um tipo 

de elaboração intelectual fruto da reflexão sobre os atos de fala particulares. Essa 

elaboração intelectual encontra subsídios comuns que podem ser reconhecidos em 

diversas outras instâncias de atos de fala e adiciona valor semântico em cada uma das 

próximas ocorrências. 

Nesse ponto estamos mais interessados na operação racional do que no conteúdo 

                                                 
90 RICOEUR, P. The model of the text: meaningful actions considered as a text. In: ___ . Hermeneutics and 
the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 205. 
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gerado por ela. O exemplo de Ricoeur na citação acima sobre a promessa é interessante, 

mas creio que para a nossa proposta sobre a identidade phronética seja necessário 

expandi-lo de forma significativa para além de uma “tábua” pré-definida de “regras 

constitutivas” de “modelos ideais” de Atos de fala.  

Assim, não basta reconhecer apenas as regras constitutivas de uma promessa, mas 

também do conjunto típico de condições e circunstâncias que acompanham as diversas 

categorias de promessa. Por exemplo, uma promessa realizada de forma consistente, que 

possui condições de ser realizada, cujo sujeito da promessa parece efetivamente engajado 

em torná-la realidade, que é realizada com o conjunto necessário de informações, na 

presença de determinadas pessoas que exercem tal tipo de influência sobre o sujeito que 

promete. Ou seja, a complexidade dos modelos de ações que postulamos destaca um série 

de nuances que acompanham cada modelo de ação que o phrónimos é capaz de 

identificar ao longo de seu processo de formação. 

Um traço interessante dessa observação, que marca claramente a diferença entre o 

momento da formação e o da aplicação da sabedoria prática é, justamente, que nesse 

momento da formação acontece uma ação do phrónimos no sentido da busca de 

estruturas que transcendem o particular em direção ao que pode ser reconhecido em 

determinado tipo de discurso, no sentido de experiências particulares para estruturas 

gerais. Já no momento da aplicação a sabedoria prática se volta para a aplicação do geral 

a uma situação particular. 

Na linha da hermenêutica reflexiva, a atenção às estruturas de linguagem, em 

complemento ao significado particular dos textos e discursos, traz como consequência do 

maior conhecimento dos significados dos textos e discursos um maior conhecimento de si 

mesmo. Essa parece ser outra característica do processo de formação phronética. A 

expansão de significado proporcionada pela atenção às possíveis referências não 

ostensivas do discurso falado e a captura de estruturas gerais de interação linguística 

permitem que o phrónimos tenha experiências interpretativas mais ricas e que 

potencializam sempre mais suas futuras experiências. 

A passagem que estamos sugerindo das análises de Ricoeur sobre a estrutura do 

texto escrito para o discurso falado possui mais uma mediação realizada pelo próprio 

Ricoeur que consiste nas “ações significativas”. Em 1971 Ricoeur publicou The model of 
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the text: meaningful actions considered as a text, que trata da possibilidade de utilizar o 

paradigma do texto para o domínio das ciências sociais, tomando como referencial 

primário as ações significativas.  

Para tanto, Ricoeur começa por recuperar os traços essenciais de um texto 

segundo sua hermenêutica e, em seguida, faz uma relação de cada um desses traços com 

as ações significativas que são o objeto das ciências sociais. Em última análise, o que 

Ricoeur propõe é a possibilidade da utilização do paradigma do texto e da metodologia de 

interpretação dos textos para o domínio das ciências sociais, ou seja, a aplicação de sua 

hermenêutica para as ciências sociais. 

Do ponto de vista do nosso trabalho, há duas importantes contribuições de The 

model of the text: meaningful actions considered as a text. A primeira é de caráter geral e 

está ligada à própria intenção do texto. Ao aproximar sua análise do texto das ações 

significativas, Ricoeur aponta para a aplicabilidade da hermenêutica91 no domínio das 

ações, que é exatamente um dos pressupostos com os quais estamos trabalhando nessa 

seção. 

Entretanto, há um ponto importante na proposta de Ricoeur, que precisa ser 

discutido em relação à nossa aproximação. Ele considera uma relação dois a dois entre 

discurso falado/texto escrito e ações significativas/ações significativas objetivadas. Ou 

seja, há um passo necessário de objetivação das ações significativas para que elas possam 

ser tomadas como objeto das ciências sociais. Vejamos o texto em que Ricoeur fala sobre 

essa passagem: 

 

My claim is that action itself, action as meaningful, may become an object of science, 
without losing its character of meaningfulness, by virtue of a kind of objectivation similar 
to the fixation which occurs in writing. By this objectification, action is no longer a 
transaction to which the discourse of action would still belong. It constitutes a delineated 
pattern which has to be interpreted according to its inner connections.92 

                                                 
91 Richard Kearney comenta tal relação e destaca os possíveis benefícios da utilização dos métodos 
hermenêuticos propostos por Ricoeur para as ciências sociais (ou humanas). “The relationship between text 
and action is absolutely central; text, as discourse, presumes action (utterance itself is a form of action), and 
action, polymorphous, and multiple like human speech, can be treated as a text. What follows from this is 
that the methodology of the human sciences having meaningful action as their object can Garner precious 
teachings from a textual hermeneutics that does not oppose but tends to integrate explication and 
comprehension”. KEARNEY, Richard (org.). Paul Ricoeur: the hermeneutics of action. Thousand Oaks: 
SAGE Publications, 1996. p. 74. 
92 RICOEUR, The model of the text, op. cit. p. 98.  
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Embora Ricoeur postule essa etapa de objetificação das ações para que a analogia 

com o texto escrito seja mais adequada, ele comenta que as ações significativas podem 

ser percebidas e compreendidas através do processo de interação e esse é o nível 

semântico em que vários filósofos da ação operam como, por exemplo, G.E.M. 

Anscombe em Intention93 ou Richard Taylor em Action and Purpose.94 

Isso significa que nossa hipótese da capacidade do phrónimos de compreender 

estruturas adicionais a partir das experiências vividas, das ações significativas que ele 

presencia, opera na passagem desse primeiro nível de inteligibilidade das ações, que 

acontece no processo mesmo de interação, mas também na capacidade phronética de 

procurar os subsídios de objetivação que Ricoeur sugere estarem latentes nas interações 

de ações significativas. 

Parece, portanto, minimamente pavimentada nossa abordagem das variações em 

relação aos papéis (leitor e autor) e interações (intratextuais e extratextuais) que 

propusemos para investigar a formação do phrónimos a partir dos momentos miméticos. 

Comecemos a investigar o primeiro momento da Mímesis e sua relação com a 

experiência do mundo vivido pelo phrónimos. 

 

2.2.2 Compreensão prática 

Mímesis1 é marcada pela pré-figuração do mundo vivido. Trata-se, 

fundamentalmente, das condições prévias à configuração da narração, que formam o 

pano de fundo das possibilidades próprias da configuração. Sendo assim, cabe perguntar 

o que, neste momento, seria próprio de uma possível pré-figuração especialmente 

relacionada ao phrónimos?  

Em Tempo e Narrativa I, Ricoeur introduz a ideia de compreensão prática da 

seguinte forma: “Dominar a rede conceitual no seu conjunto e cada termo a título de 

membro do conjunto é ter a competência que podemos chamar de compreensão 

prática”.95 Essa compreensão prática está relacionada diretamente ao primeiro momento 

da mímesis tripartida descrita por Ricoeur e, portanto, ligada à habilidade ou à 

                                                 
93 Anscombe, G. E. M. Intention. Cambridge:Harvard University Press, 2000. 
94 Taylor, Richard. Action and Purpose. Englewood Cliffs:Prentice-Hall, 1966. 
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sensibilidade de compreender os diversos fatores que compõem uma ação realizada. 

Nesse conjunto de fatores estão presentes a ação propriamente dita, o motivo de sua 

realização, as possíveis intenções do agente e a cadeia de efeitos que podem ser ligados a 

determinada ação.  

Um olhar desatento pode sugerir que a compreensão prática é apenas um 

pressuposto para a tríplice mímesis e que está de certa forma em uma zona periférica de 

importância da teoria que tem seu grande momento na configuração. Tal análise perde o 

dinamismo do círculo hermenêutico porque o considera de forma linear. A compreensão 

prática não está apenas no átrio da mímesis tripartida, mas é um dos seus momentos 

constitutivos e essenciais, porque o círculo hermenêutico é uma espiral que se forma e se 

desenvolve no enriquecimento de cada uma das fases da mímesis tripartida. 

O enfoque de Ricoeur em Tempo e Narrativa é mostrar como a compreensão 

prática tanto alimenta quanto é alimentada pela configuração e pela refiguração. Em 

nosso caso, queremos também explorar um pouco mais a fundo a estrutura interna dessa 

compreensão prática. 

Na seção anterior já exploramos vários aspectos ligados à formação da 

compreensão prática pela leitura que o si-mesmo faz não apenas de textos escritos, mas 

também de discursos falados e de interações interpessoais em geral. Uma maneira de ver 

essa relação do si-mesmo com o mundo vivido (anterior à configuração) é reconhecê-la 

como a formação da compreensão prática. E tal modelo se aplica a qualquer interação do 

si-mesmo que transcende a singularidade de uma interação específica e colhe subsídios 

“supra-singulares” que lhe servirão para melhor compreensão prática.  

É importante notar que a preocupação fundamental de Ricoeur em Tempo e 

Narrativa é bipartida. A primeira é mostrar a relação entre a compreensão prática e a 

compreensão narrativa. A última depende da primeira, mas acrescenta o encadeamento 

temporal próprio da intriga ao conjunto de frases de ações tomadas separadamente. A 

segunda preocupação de Ricoeur é esclarecer o papel que a compreensão prática tem 

tanto para a composição quanto para a compreensão da narrativa e, portanto, como ela 

afeta e é afetada pelo ciclo mimético. 

A nossa preocupação vai um pouco além dessas duas preocupações de Ricoeur, 

                                                                                                                                                 
95 RICOEUR, Tempo e narrativa I, op. cit., p. 98. 
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porque queremos investigar também as possíveis variações de compreensão prática. 

Parece claro que há diferentes níveis de profundidade e de extensão da compreensão 

prática.  

A profundidade da compreensão prática está ligada ao nível de reflexividade do 

si-mesmo sobre a cadeia conceitual das ações com as quais ele tem contato, a quanto 

esforço e atenção intelectual ele coloca para compreender os substratos quase-gerais de 

interação. Por exemplo, não apenas que esse menino está falando muito hoje na volta da 

escola, mas que há uma correlação entre quanto a criança fala depois da escola e a 

satisfação que ela teve durante as aulas. Houve uma tentativa de descrição da rede 

conceitual de uma forma mais geral do que o hic et nunc.  

A extensão da compreensão prática é a atenção do si-mesmo a uma cadeia maior 

de eventos, motivos, causas, acidentes que estão ligados a uma interação específica. 

Quanto maior o número de conexões que o si-mesmo consegue estabelecer, maior parece 

ser sua capacidade de compreender as nuances de uma determinada situação. 

Essas duas possíveis variações práticas apontam para diferentes níveis de 

habilidade de formação da compreensão prática, e nossa sugestão é que tais níveis são 

indícios da capacidade peculiar do phrónimos de ter uma compreensão prática profunda e 

extensa. Mais adiante exploraremos essas capacidades a partir do paradigma específico 

da narratividade. 

A compreensão prática é uma habilidade fundamental para a formação da 

sabedoria prática porque essa coleção de experiências sobre as formas de interação 

interpessoal serão fundamentais no momento em que uma deliberação futura for realizada 

pelo si-mesmo. Esse modelo é aplicável a qualquer interação porque a compreensão 

prática se aplica ao mundo da ação sem nenhum filtro ético a priori. Dito de outra forma, 

o si-mesmo reconhece os tipos de ações e reações nas interações, mesmo sem que se 

considere a determinação de seu valor ético.  

Entretanto, essa ligação com a sabedoria prática se torna ainda mais evidente se 

pensarmos na interação do si-mesmo com o phrónimos. Ao conjunto dos tipos de 

interações que formam as ações humanas é acrescentada a resposta ética, a forma de 

reagir do phrónimos, que se torna modelo para o agir do si-mesmo em formação. Nesse 

processo o si-mesmo percebe e extrai gradualmente alguns traços da forma de agir do 
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phrónimos, de tipos de re-ações éticas que formarão um cabedal de possibilidades de 

ação quando o si-mesmo estiver em situações inéditas que cobrarão a aplicação da 

sabedoria prática. 

Estamos diante de um dos pilares do conceito de sabedoria prática como proposto 

por Aristóteles. É o momento em que o si-mesmo se encontra na situação privilegiada de 

conviver e compartilhar experiências com um phrónimos, e nessa situação ele entende e 

captura não apenas os detalhes da situação particular, mas também um substrato mais 

geral de como o phrónimos deliberou e reagiu em determinado tipo de interação e 

deliberação. 

Como acenamos na seção anterior, a compreensão prática abrange, portanto, um 

segundo nível de compreensão que capta algumas formas de ação, de conexão entre 

intenção e ação, entre a ação e os seus efeitos que formarão um substrato para a decisão 

phronética futura. Talvez seja ainda preciso investigar mais a fundo o estatuto 

epistemológico desse segundo nível de compreensão. Outra questão interessante é se esse 

processo de universalização não é, de alguma forma, aquele que já acontece no 

estabelecimento das legislações. Não são as leis exatamente essa tentativa de capturar de 

forma universal esse substrato comum que pode ser reutilizado em outras situações 

similares? A hipótese é que há um nível intermediário dessa compreensão prática que não 

está vinculado a leis gerais, mas que também não fica preso às especificidades de uma 

determinada situação vivenciada.  

Pode-se pensar na experiência de um juiz de direito que já conduziu diversos 

julgamentos e que teve de aprender com suas decisões anteriores, através da compreensão 

prática do mundo pré-configurado. Ou ainda, de um médico que é capaz de recorrer às 

experiências passadas para tomar decisões dotadas de sabedoria prática. 

Talvez não seja descabido pensar também em uma aproximação desse nível de meta-ação 

ou meta-decisão com o conceito de “tipo” dos textos destacado por Ricoeur: “com efeito, 

na medida em que no agenciamento dos fatos o nexo causal (um por causa do outro) 

prevalece sobre a pura sucessão (um depois do outro), emerge um universal que é como 

nós o interpretamos, o próprio agenciamento erigido em tipo”.96 Este “tipo” de 

agenciamento, próprio de algumas configurações textuais, também poderia ser pensado 

                                                 
96 Ibidem, p. 120. 
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com um “tipo” de configuração da ação própria do phrónimos, que deve ser perscrutado e 

compreendido por uma sensibilidade e uma atenção específica que fazem parte do 

processo de formação da identidade phronética. 

Deve-se, portanto, manter para a construção da sabedoria phronética essa 

sensibilidade (ou hipersensibilidade) da “pré-compreensão do agir humano”97, que é 

capaz de não somente captar os traços práticos da ação hic et nunc, mas também absorver 

um substrato meta-empírico dos contornos de uma dada ação, que servirá como insumo 

para futuras aplicações. Essa compreensão dar-se-á de maneira privilegiada ao tomar 

como ponto de partida as ações do outro reconhecido como phrónimos. Mas as ações do 

não-phrónimos também são fonte de formação do conhecimento prático, como por 

contraste e oposição, operando como um referencial negativo. 

Essa análise da compreensão prática deixa claro uma divisão metodológica que 

pretendemos tomar como base ao longo do texto sobre os momentos de formação e 

aplicação da identidade phronética. Ao longo da existência do si-mesmo, esses dois 

aspectos se entrecruzam e se afetam mutuamente, de modo que talvez seja mesmo 

impossível pensar em um momento completamente destacado do outro em sua dimensão 

prática. Entretanto, utilizaremos essa estrutura de fundo como forma de organização 

teórica. 

O segundo momento mimético, Mímeses2, está mais próximo da experiência 

literária ela mesma. Discutiremos nesse ponto apenas alguns aspectos gerais da relação 

de Mímesis2 com a sabedoria prática para não “saltar” esse momento mimético, mas 

deixaremos os detalhes para serem discutidos no capítulo sobre a aplicação da sabedoria 

prática. É o momento em que o autor escreve o texto, configurando-o. Trata-se de um 

momento de mediação, como destaca Ricoeur, entre a pré-figuração e a re-figuração. 

Como, então, se pode pensar sobre o processo da formação da identidade phronética 

nesse momento? Em primeiro lugar, para realizar essa aproximação, tomar-se-á o si-

mesmo como o autor das suas experiências vivencias. Mais especificamente, como autor 

do processo decisório que realiza ou sugere a ação phronética. A configuração do texto 

será tomada como modelo para o processo de decisão que envolve um esforço de 

configuração das possibilidades de ações e de toda a rede conceitual associada a elas. 

                                                 
97 Ibidem, p. 112. 
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Nesse momento fica clara a dimensão de aplicação da sabedoria prática. Enquanto 

Mímesis1 parece estar mais relacionada com o momento de formação, Mímesis2 parece 

consagrada ao momento de aplicação da identidade phronética. 

O primeiro aspecto da identidade phronética que emerge desse cotejamento com 

Mímesis2 é a inovação ou a dimensão criativa que é necessária em todo processo de 

configuração, seja como elaboração do texto seja como elaboração do processo 

deliberativo que levará à escolha preferencial da ação dotada de sabedoria prática. 

Ricoeur destaca esse caráter de inovação do processo de configuração 

especialmente em relação aos gêneros e tipos que já estão sedimentados. Algo de 

interesse particular para a análise da identidade phronética é a ligação com o particular 

que traz a exigência da criatividade: “Quanto ao outro polo da tradição, a inovação, seu 

estatuto é correlativo ao da sedimentação. Há sempre lugar para a inovação na medida em 

que aquilo que é produzido na poiésis do poema é sempre, em última instância, uma obra 

singular, esta obra aqui”.98  

Esse processo poético da configuração da decisão phronética é sempre marcado 

como esta decisão, que não poderia ser elaborada a priori e que envolve uma deliberação 

sempre inovadora do si-mesmo. Da mesma forma que se poderia afirmar com Ricoeur 

que não há uma configuração absolutamente igual a outra, não é possível pensar em uma 

decisão absolutamente igual a outra. Este é um dos índices do aparecimento da 

necessidade da sabedoria prática. E a identidade phronética estará, portanto, ligada 

também a cada momento singular que exige uma decisão em situação. 

O si-mesmo dotado de sabedoria prática terá, portanto, uma habilidade peculiar de 

configuração da ação no momento da decisão. Vale lembrar que o momento da sabedoria 

prática em Soi-même comme un autre é paradigmático. Ele está justamente após a 

descrição que Ricoeur chama de o “trágico da ação”. É trágico exatamente porque não 

tem uma solução simples, tradicional. Exige uma habilidade específica ligada ao 

potencial de tomar uma decisão bem pesada, que implica um traço de inovação. É, 

justamente, pela limitação da tradição e da solução sedimentada nas leis que a sabedoria 

prática torna-se o único caminho para o enfrentamento do “trágico da ação”.  

Em seu texto Le problème du fondement de la morale, publicado em 1975, 

                                                 
98 Ibidem, p. 121. 
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Ricoeur reflete sobre alguns pontos fundamentais do papel da ética, inclusive sua 

primazia sobre a dimensão legal, que depois irão se consolidar nas suas obras com acento 

mais propriamente ético, especialmente na Pequena Ética. Nesse texto há uma passagem 

que interessa de forma especial para a discussão presente. Na última parte do estudo, 

Ricoeur trata do estilo de alguns textos de caráter ético-religioso, nomeadamente, as 

parábolas, os provérbios e os textos escatológicos que têm em comum a forma de uma 

“ética do extravagante”. Esses tipos de textos seriam formas de “expressões-limites” que, 

ao se apresentarem aos leitores como contrassensos, apontam para a necessidade da 

transposição dos limites “convencionais” das soluções éticas, em busca de um espaço 

novo para a solução de questões que demandam uma decisão em situação. Nas palavras 

de Ricoeur: 

 

En nous rendant ainsi attentifs à certaines expériences limites de la vie, aux situations de 
crise et de décision, ces expressions-limites ouvrent un espace problématique moins pour 
la volonté que pour l’imagination. Ne pensons-nous pas trop souvent qu’il nous est 
demandé de prendre une décision, alors que, peut-être, ce qui est d’abord demandé est de 
laisser s’ouvrir un champ de possibilités inédites?99 

 

Essa imaginação parece diretamente relacionada com o caráter de inovação ou 

criatividade que está ligado à identidade phronética. O phrónimos deve ter essa 

capacidade especial de criar um conjunto novo de possibilidades para a ação quando os 

conflitos éticos pontuais não puderem ser revolvidos dentro dos “limites” das legislações 

instituídas ou mesmo depois de serem testados pelos artifícios lógicos das éticas 

deontológicas. Esta criatividade ética é, portanto, outro traço da identidade phronética. 

Outro aspecto do texto de Ricoeur que merece reflexão à luz da problemática 

abordada no contexto da configuração, de Mimeses II, é a capacidade do si-mesmo de dar 

um passo atrás diante de um dilema ético, reconhecê-lo como problemático, e abrir 

espaço para que um novo campo de “possibilidades inéditas” para a decisão seja 

investigado. A abertura para o novo, o não-fechamento às possibilidades sedimentadas, é 

um aspecto fundamental do processo de deliberação do phrónimos.  

Destaca-se igualmente certa tranquilidade-na-crise, própria talvez da experiência 

                                                 
99 RICOEUR, P. Le problème du fondement de la morale. Rivista Internazionale di Filosofia e di Teologia. 
Roma: Sapienza, 1975, luglio-settembre, a. XXVIII, n. 3. p. 336. 
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de vida acumulada, que permite ao phrónimos usar o tempo, pedir mais tempo para 

analisar outras possibilidades e não se jogar a qualquer das opções prefiguradas que não 

atendem em plenitude às exigências da situação conflituosa em questão. Retomaremos 

essas questões na discussão sobre a deliberação phronética no próximo capítulo. 

 

2.2.3 O narrador e o phrónimos 

Os dois primeiros momentos miméticos, e sua possível relação com a formação 

da identidade phronética, despertam a atenção de quem os acompanha para a questão do 

papel do autor. Qual a relação entre o autor de uma narrativa que participa de um 

processo da formação de identidade phronética e o phrónimos? É o autor sempre 

phrónimos? Se ele não o é, como é possível a transmissão da sabedoria prática mediante 

das obras que ele escreve?  

Essas questões parecem nascer com o próprio conceito de sabedoria prática. A 

reflexão sobre a phrónesis é, antes de tudo, fruto da tragédia grega. Como defende 

Aubenque100, o conceito incorporado e sistematizado por Aristóteles está mais ligado à 

tradição popular capturada sob a forma das grandes tragédias, que pela tradição filosófica 

imediatamente anterior a Aristóteles, representada por uma noção mais idealizada e 

“intelectualizada” do conceito, conforme desenvolvido por Platão em seus diálogos. 

Como se deve, portanto, pensar o papel de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes nesse processo 

de transmissão da sabedoria prática? 

Convém igualmente lembrar que Ricoeur101 também se apoia nessa tradição 

trágica do conceito de sabedoria prática para realizar a transição da solução insuficiente, 

embora necessária, apresentada pelo formalismo kantiano, para a retomada da visão 

teleológica através da sabedoria prática crítica. É do “trágico” da ação que nasce ou 

renasce a sabedoria prática no edifício conceitual ricoeuriano. 

Uma forma de abordar a questão sobre a relação do autor com o phrónimos seria 

pela identificação necessária entre os dois papéis. Ou seja, só é possível pensar que a 

sabedoria prática seja transmitida através das narrativas porque elas são escritas por 

pessoas que a possuem. 

                                                 
100 Cf. AUBENQUE, op. cit. 
101 Ver o interlúdio entre os capítulos oitavo e nono de Soi-même comme un autre (RICOUER, op. cit.).  
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Outra possibilidade seria pensar em um desvinculamento entre a capacidade de 

perceber a sabedoria prática e a capacidade de agir conforme a sabedoria prática. O fato 

de Sófocles conseguir capturar de forma magistral um aspecto próprio da pessoa dotada 

de sabedoria prática não faria dele mesmo um phrónimos. Esta opção parece privilegiar a 

separação entre conhecer o bem e agir bem, conforme a célebre distinção aristotélica. 

Nessa linha de separação dos papéis, talvez seja possível pensar na figura do autor 

como um descritor tão preciso dos aspectos fundamentais da prática de ações conformes 

com a sabedoria prática que ela se tornaria acessível para o leitor. Pode-se pensar também 

que o autor seria capaz de configurar a trama de tal forma que a fizesse propícia para o 

trabalho a posteriori, como veremos no momento da refiguração pelo próprio leitor que 

está no processo de formação de sua identidade phronética. 

Essa parece ser uma das sugestões que Walter Benjamin faz em seus textos “O 

Narrador” e “A crise do romance”. A impossibilidade da transmissão da sabedoria 

através do conselho é uma das características mais acentuadas por Benjamin com relação 

ao processo de desgaste do romance no começo do século XX. Logo no início de “A crise 

do romance”, essa impossibilidade é caracterizada a partir da atitude do romancista da 

seguinte forma: 

 

Ele [o romancista] é o mudo, o solitário. O homem épico limita-se a repousar. No poema 
épico, o povo repousa, depois do dia de trabalho: escuta, sonha e colhe. O romancista se 
separou do povo e do que ele faz. A matriz do romance é o indivíduo em sua solidão, o 
homem que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações, a quem 
ninguém pode dar conselhos, e que não sabe dar conselhos a ninguém.102  

 

Quando Benjamin retoma esta discussão no capítulo 4 de “O Narrador”, quatro 

conceitos estão em jogo: a narração, o conselho, a sabedoria e a experiência. A ligação 

entre eles parece apontar para o núcleo da crise. O narrador é aquele que dá conselho e o 

conselho, por sua vez, é uma transmissão de experiência. A sabedoria se relaciona aos 

demais através do conselho, pois ela é o “conselho tecido na substância viva da 

existência”.103 A incapacidade de transmitir a sabedoria tem sua raiz, portanto, na 

                                                 
102 BENJAMIN, W. A crise do romance. In: ___ . Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet.São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 54. 
103 BENJAMIN, W. O narrador. In: Textos Escolhidos. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Abril Cultural, 
1980. cap. 4. 
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incapacidade de transmitir experiências, uma vez que isso exige do narrador ter 

experiências ou tê-las recebido de seus interlocutores para com isso “alimentar” seus 

leitores com novas experiências através dos conselhos que se manifestam 

primordialmente não como respostas, mas como indicações de possibilidades para a 

continuação de uma história. No movimento romântico, o enclausuramento do herói em 

sua interioridade o fecha para a experiência e para a aquisição da experiência através da 

oralidade. O romance rompe com a possibilidade do conselho e deixa o leitor a sós 

consigo mesmo, sem herança existencial recebida da leitura do texto. 

Segundo Benjamin, outra característica fundamental do relato épico que o faz 

apto à transmissibilidade é que a forma de suas histórias é aberta, sem conclusão, sem 

“moral da estória” e isto deixa espaço para a aquisição da sabedoria por parte do leitor. 

A possibilidade da transmissão da sabedoria está igualmente relacionada com a 

capacidade de lembrar-se do narrador, ligada ao povo que se reúne em torno de uma 

fogueira para ouvir as estórias dos antepassados. No item 13 de “O Narrador”, Benjamin 

aponta para a memória como a mais épica de todas as faculdades. Contar é contar tudo, 

contar a vida como ela é, contar todos os seus detalhes, porque a cada momento todas as 

possibilidades da história da vida estão em jogo e, mais do que isso, estão “disponíveis” 

para que a audiência possa apoderar-se delas. Alfred Döblin em Berlin AlexanderPlatz, 

por exemplo, se utiliza desta técnica de forma tão intensa que por vezes o leitor se sente 

perdido pela quantidade de lembranças e de detalhes que se interconectam e que vão, 

como o próprio processo de lembrança, desenvolvendo associações que levam a 

descrição a divergir completamente de uma pretensa linha artificial que guiaria a trama.  

Outra faceta da transmissibilidade está no papel que o autor/narrador assume em relação 

à realidade. Ele não está tentando solucionar um problema entregando pronta a 

organização do texto para o leitor, oferecendo sua visão sinótica e já analisada através de 

suas reflexões. O narrador dá um passo atrás e busca apresentar os eventos quase se 

calando para que eles ocupem o protagonismo e mesmo dirijam o fluxo da cena. 

A seguir o comentário de Benjamin sobre este papel: 

 

Tão densa é essa montagem que o autor, esmagado por ela, mal consegue tomar a 
palavra. Ele reservou para si a organização dos capítulos, estruturados no estilo das 
narrações populares; quanto ao resto, não tem pressa em fazer-se ouvir. Ele terá, mais 
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tarde, o que dizer. É surpreendente por quanto tempo ele acompanha seus personagens, 
sem correr o risco de fazê-los falar.104  

 

Este percurso pela crise do Romance apresentada por Benjamin interessa 

especialmente por apontar para a possibilidade de pensar em atributos do autor que 

permitirão a transmissão de uma sabedoria através do texto narrado, sem que este seja 

necessariamente tomado como, ele mesmo, o phrónimos. 

Entretanto, uma pergunta que ainda persiste após essa análise da relação entre os 

papéis do autor e do phrónimos é que se, por um lado, parece razoável conceber o autor 

não-phrónimos, seria possível pensar em um phrónimos que não tivesse as características 

que foram elencadas para o autor capaz de transmitir a sabedoria prática? Tomando 

apenas os exemplos a partir da análise de Benjamin: abertura para possibilidade, 

experiência de vida, memória, não seriam todos eles atributos também presentes na 

identidade phronética?  

Parece razoável atribuir consistentemente os atributos do “bom” narrador ao 

phrónimos. Parece também consistente com a tradição aristotélica, pois o critério mesmo 

da aquisição da phrónesis implica a capacidade de transmissão da sabedoria prática a 

partir do phrónimos.  

O limite da aproximação seria apenas a eventual exigência de o narrador gerar 

necessariamente textos narrados. Ao longo de toda essa exposição procuramos mostrar 

como o processo de formação phronética acontece com textos “falados” ou vividos. E 

isso parece ser o caso da intenção de Benjamin ao lembrar o tipo de narrador que contava 

suas histórias no final do dia para a audiência que o acompanhava ao descansar da labuta 

cotidiana. Esse tipo de experiência narrativa falada e vivenciada, que sugere à audiência 

modelos de identidade pessoal para sua própria refiguração, é um dos pontos importantes 

para a compreensão da identidade phronética.  

A crítica de Benjamin com relação à crise da experiência de transmissão narrativa 

pode ser atualizada no contexto da formação da identidade phronética nas sociedades 

contemporâneas. O domínio de um estilo frenético de atividades e os meios tecnológicos 

individualizantes tornam essa experiência de transmissão da sabedoria prática através da 

narrativa oral quase extinta nas sociedades capitalistas ocidentais. Não avançaremos mais 

                                                 
104 BENJAMIN, A crise do romance, op.cit., p. 57. 
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nessa direção crítica para nos mantermos no foco principal da descrição dos possíveis 

aspectos da formação da identidade phronética e manteremos dessa discussão a bela e, 

talvez, utópica visão considerando a sociedade atual, dessa possibilidade de aproximação 

entre o phrónimos e o narrador nos relatos narrativos orais.  

 

2.2.4 A empatia com o mundo do texto 

O trajeto pelos momentos miméticos chega à terceira etapa, na qual o que está em 

questão é o processo de re-figuração. Processo em que o mundo do leitor é colocado em 

relação ao mundo do texto e reconsiderado à luz do texto configurado. Esse cenário 

oferece a aproximação mais direta entre as reflexões de Ricoeur em Tempo e Narrativa e 

a formação da identidade phronética. 

Nesse momento mimético, a formação da identidade phronética pode ser 

perscrutada a partir de dois referenciais conforme nossa estratégia de base para essa 

seção: (1) diretamente a partir do mundo do texto: o si-mesmo está diante do texto escrito 

e nessa interação desenvolve sua identidade pessoal. Ela pode ainda ser investigada (2) 

indiretamente, considerando o si-mesmo fora do mundo texto, no nível nomeado acima 

como o das histórias que são apenas vividas, percebidas pelo phrónimos, elaboradas por 

ele, mas não escritas, não acessíveis através de textos.  

Considerando o si-mesmo como o leitor do texto e, a partir dessa relação, a 

formação da identidade narrativa, é claro o papel ativo que o leitor possui nesse processo 

de re-figuração. Esse papel necessário e complementar do leitor é destacado por Ricoeur, 

que faz referência à comparação que Aristóteles estabelece com a sensação, que demanda 

tanto o polo objetivo do “sentido” quanto o polo subjetivo “daquele que sente”.105 

Ricoeur também lembra que na Poética de Aristóteles a catharsis é o efeito da 

tragédia no espectador. É uma cooperação entre as sugestões latentes do texto com a 

participação ativa dos espectadores que completam a intenção do texto vivendo as 

emoções sugeridas pelo autor. Hélio Gentil comenta essa relação da seguinte forma: “A 

tematização mais explicita desse movimento da mímesis3, da obra do espectador, é, para 

                                                 
105 “Se a composição da intriga pode ser descrita como um ato do juízo e da imaginação produtiva é na 
medida em que esse ato é obra conjunta do texto e de seu leitor, do mesmo modo como Aristóteles dizia 
que a sensação é obra comum do sentido e daquele que sente”. RICOEUR, Tempo e narrativa I, op. cit., p. 
131. 
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Ricoeur, em Aristóteles, a da catharsis, uma purificação ou depuração que tem sua sede 

no espectador”.106 

É a leitura atenta de si-mesmo; é sua capacidade imaginativa de visualizar as 

possibilidades para seu horizonte existencial das experiências relatadas pelo texto; é sua 

capacidade empática de sentir-se como um dos personagens que ampliará a densidade 

desta experiência re-figurativa. A identidade phronética será, assim, formada de acordo 

com esse conjunto de disposições e “ações refiguradas” do si-mesmo em relação ao texto 

escrito. É preciso retomar a sugestão já mencionada no momento da configuração de que 

os personagens do texto, as situações e incidentes narrados e a própria tessitura da intriga 

devem ser fonte de sabedoria prática.  

A formação da identidade phronética é certamente um caso particular da 

formação da identidade pessoal. Em verdade, tudo o que dissemos no parágrafo anterior 

pode ser aplicado na formação de qualquer identidade pessoal. Entretanto, como Ricoeur 

comenta em diversos momentos de sua obra107, uma narrativa nunca é eticamente neutra, 

ou seja, há sempre uma ligação intrínseca entre as narrações e escolhas éticas 

personificadas nos personagens das histórias.  

Esse “envolvimento” ético das narrativas é utilizado pela comunidade para a 

transmissão dos valores éticos personificados em personagens-phrónimoi, que servem de 

modelo privilegiado para a formação da identidade pessoal, nesse caso especificamente 

da identidade phronética. Os bons deliberadores e os modelos éticos estão presentes nos 

textos fundadores e nos textos religiosos das grandes culturas ocidentais.108 

A Odisseia e a Ilíada são textos que plasmavam e refiguravam seus leitores e 

ouvintes para buscarem os ideais de virtudes de Aquiles, Penélope, Heitor e Ulisses. A 

Bíblia está repleta de modelos éticos portadores de sabedoria prática, os Evangelhos são, 

por excelência, para os cristãos uma fonte fundamental de refiguração. A tradição cristã 

                                                 
106 GENTIL, Para uma poética da modernidade, op. cit., p. 107. 
107 Ver, por exemplo, em Soi-même comme un autre (RICOUER, op. cit., p. 167): “Le récit, jamais 
éthiquement neutre, est le premeir laboratoire du jugement moral”.  
108 Brian Treanor comenta essa função ético-formativa das narrativas: “The clearest use of narratives is in 
the realm of moral education. Narratives can inspire us (i.e., arouse in a person the desire to be virtuous) 
and motivate us (i.e., to persevere in the cultivation of virtue). In addition to this exhortative function, 
narratives can help in the actual transmission of the virtues”. TREANOR, B. Emplotting Virtue: Narrative 
and the Good Life. In: TREANOR,B.; VENEMA, H.. A passion for the possible: thinking with Paul 
Ricoeur. New York: Fordham University Press, 2010. p. 183. 
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ocidental está plena de encontros com textos que refiguraram seus leitores ao oferecerem 

novos modelos de sabedoria prática para a busca de auto-realização a partir do ethos 

cristão.109 

É, portanto, essa dimensão intrinsecamente ética das narrativas e o seu uso pelas 

comunidades históricas para a transmissão do ethos, que nos sugerem a aplicação do 

modelo da refiguração de forma particularmente convincente para o processo de 

formação da identidade phronética a partir dos textos escritos.  

 

2.2.5 A leitura do tempo vivido 

O segundo papel que se pode atribuir ao si-mesmo a partir do momento da re-

figuração é o relacionado às experiências das histórias não-contadas, não escritas. Trata-

se da posição, já explicitada sobre a abordagem desta análise, que utiliza de forma 

analógica essa relação entre o leitor e o texto escrito para refletir sobre a relação entre o 

si-mesmo e uma trama vivida e experimentada. Nesse contexto, a formação da identidade 

phronética está centrada na relação do si-mesmo com outros si-mesmos, com situações 

de vida que fornecem subsídios para este processo de formação. Da mesma forma que 

existe uma possibilidade de se pensar em uma configuração implícita, não escrita em 

Mímesis2; a sugestão é que essa configuração implícita pode ser também fonte para uma 

re-figuração.  

Tal refiguração é absolutamente devedora dessa configuração implícita que o si-

mesmo é capaz de realizar, como que narrando as experiências vividas tacitamente e 

utilizando-as como fonte de refiguração. Nesse ponto talvez seja interessante refletir 

sobre a duração temporal de um “ciclo mimético”. Trata-se certamente de um exercício 

conceitual que não deve ser entendido como uma cronometragem científica, ou mesmo 

uma avaliação estatística de qual seria a média e o desvio padrão de tal ciclo.  

Mas, se tomarmos o processo de leitura de uma obra de ficção como um 

referencial básico para tal exercício, pode-se pensar que um ciclo que envolve os três 

                                                 
109 Ver por exemplo o relato autobiográfico de Inácio de Loyola: “E porque era (Inácio) muito dado a ler 
(...) deram-lhe uma Vita Christi [Vida de Cristo] e um livro dos Santos em língua pátria (...). Porque ao ler 
a vida de nosso Senhor e dos santos, parava a pensar, raciocinando consigo próprio: - E seu eu fizesse 
aquilo que fez S. Francisco e aquilo que fez S. Domingo?”. LOYOLA, I. Autobiografia de Santo Inácio de 
Loyola. S. J. Braga: Editora A.O., 2005. p. 29-31. 
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momentos miméticos se desenvolveria ao longo dos dias e meses dedicados à leitura do 

texto. Outra forma de pensar sobre esse ciclo seria associá-lo a cada bloco de leitura que 

é feito, cada intervalo de nossa vida que é dedicado à leitura, à reflexão sobre a mesma e, 

por fim, ao possível exercício de refiguração dela proveniente.  

Uma refiguração baseada na configuração não-escrita teria, eventualmente, um 

ciclo mais curto, como nesse segundo tipo que foi proposto. A sugestão a ser considerada 

é que, no limite, cada vivência poderia ser fonte de uma refiguração. Poder-se-ia pensar, 

por exemplo, na discussão de um assunto durante uma reunião entre pessoas envolvidas 

com o problema. O conteúdo discutido durante a reunião, as diversas descrições, pontos 

de vista, análises realizadas pelos participantes seriam configuradas tacitamente pelo si-

mesmo em uma narrativa interna e seria fonte para sua reconfiguração. 

Uma questão que aparece naturalmente dessa possibilidade de ciclos mais curtos 

de refiguração é a eventual diluição das convicções do si-mesmo, que estariam 

constantemente sendo revistas em cada ciclo de refiguração. De certa forma, poder-se-ia 

concluir que essas convicções nem existiriam, uma vez que estariam sempre se alterando 

e, portanto, sem um dos atributos básicos de uma convicção que é certa constância no 

tempo. 

É precisamente essa aparente situação paradoxal entre convicção e refiguração 

que deve ser enfrentada no próximo passo desta análise da identidade phronética. Ela 

marcará também a passagem destas reflexões, que até agora foram guiadas pelos 

momentos miméticos, para reflexões que seguirão a dialética entre mesmidade e 

ipseidade a partir do conceito de identidade narrativa proposto por Ricoeur. 

 

2.3 A DIALÉTICA ENTRE MESMIDADE E IPSEIDADE APLICADA À 

IDENTIDADE PHRONÉTICA 

 

Existem várias possibilidades de aproximação para a relação entre a dialética 

idem-ipse e a questão da formação da identidade phronética, como deverá ficar claro 

pelos diversos pontos de tangência entre as duas análises que discutiremos nesta seção. 

Das diversas opções possíveis, o conceito de caráter será tomado como ponto de partida 

por duas razões principais. A primeira porque esse conceito parece estar no centro do 
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espectro que leva do polo da absoluta mesmidade, representada, por exemplo, pelo 

código genético, e o outro polo intrinsecamente ligado à ipseidade, que é o da 

manutenção das promessas. A segunda razão é que o caráter coloca em evidência a 

tensão entre convicção e refiguração que se mostrou crucial para o desenvolvimento do 

argumento sobre a característica de abertura dialógica que marca a identidade phronética, 

conforme proposto nas discussões precedentes. 

Ricoeur define o caráter da seguinte forma: “Le caractère, dirais-je aujourd’hui, 

désigne l’ensemble des dispositions durables à quoi on reconnâit une personne”.110 Esta 

redefinição de Ricoeur em Soi-même comme un autre é uma atualização da definição que 

ele havia defendido em L’homme faillible, que descrevia o caráter como uma limitação 

do horizonte de possibilidades. Ricoeur explica o contexto em que essa descrição inicial 

havia sido feita no plano da fenomenologia da vontade e esclarece os motivos pelos quais 

sugere uma reelaboração dessa definição no quinto estudo de Soi-même comme un autre.  

Da definição original interessa notar o aspecto de fechamento de horizonte que estava 

relacionado ao conceito de caráter. Esse processo de formação do caráter, marcado 

fundamentalmente pela sedimentação de traços de personalidade estava especialmente 

relacionado com uma diminuição nas possibilidades de escolha. O caráter por ser uma 

determinação, é também uma negação de outras formas de ser: omnis determinatio est 

negatio, como mostrou Spinoza.  

Essa tensão entre sedimentação e fechamento para novas possibilidades, própria 

do conceito de caráter, traz consigo uma preocupação do esgotamento do problema da 

identidade pessoal como mesmidade, que Ricoeur enfrentará pelo desenvolvimento da 

identidade narrativa e com a defesa da ipseidade e, no contexto deste estudo, será crucial 

para a caracterização de um dos traços mais complexos da identidade phronética. 

A formação do caráter é, em grande medida, o espelho da formação da identidade 

phronética. A definição que Ricoeur utiliza em Soi-même comme un autre deixa clara 

esta característica do caráter como aspecto determinante para a identificação do si-

mesmo. O caráter é fundamental tanto para o reconhecimento do outro phrónimos e de 

suas características distintivas, como também esconde em si a história da formação da 

identidade phronética. 

                                                 
110 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 146. 
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O conjunto das disposições duráveis que caracteriza o caráter está, como 

defendido por Aristóteles, no núcleo do processo decisório que leva a escolhas dotadas de 

sabedoria prática. Os hábitos que são sedimentados como disposições duráveis nascem 

exatamente desse processo de identificação com o outro que, no caso da formação da 

identidade phronética, é o phrónimos. Grande parte desse esforço de compressão da 

formação e aplicação da identidade phronética está relacionado a uma reflexão sobre o 

processo de formação do caráter do si-mesmo dotado de sabedoria prática. 

Nesse ponto crucial do processo de identificação é mister analisar cuidadosamente 

a passagem em que Ricoeur descreve o movimento de aproximação do si-mesmo com o 

outro durante a formação do caráter e, portanto, durante a formação da um aspecto central 

da identidade phronética: 

 

... se laisse rattacher à la notion de disposition l’ensemble des identifications acquises par 
lesquelles de l’autre entre dans la composition du même. Pour une grande part, en effet, 
l’identité d’une personne, d’une communauté, est faite de ces identifications-à (sic) des 
valeurs, des normes, des idéaux, des modèles, des héros, dans lequel la personne, la 
communauté se reconnaissent.111 

 

Esta passagem é decisiva para a tese presente porque demarca a região de 

formação da identidade phronética. É exatamente esse processo em que o outro, no caso 

o phrónimos, entra na constituição do mesmo, que justifica uma análise da sabedoria 

prática a partir da formação e aplicação da identidade phronética. Os “modelos” e 

“heróis” são, na definição ricoeuriana, as imagens do phrónimos que aparece como 

referência para a formação da identidade do si-mesmo. 

Esta “grande parte” da qual a identidade de uma pessoa é feita baseia-se na 

identificação com alguém. Uma parcela importante dos problemas da formação da 

identidade phronética gira, portanto, em torno da passagem deste “alguém” indefinido 

para a figura do phrónimos. A reflexão sobre a identidade phronética visa, assim, três 

aspectos complementares desta questão. Em primeiro lugar, refletir sobre como 

reconhecer o phrónimos que deve tomar o lugar do “alguém” da identificação. Em outras 

palavras, deve tentar responder: “Quem é o phrónimos com o qual o si-mesmo pode 

identificar-se”, e ainda: “Onde é possível encontrá-lo?”. Em segundo lugar, pensar sobre 

                                                 
111 Idem. 
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o próprio processo de identificação com ele: como acontece essa assimilação do outro ao 

mesmo? Em terceiro lugar, é preciso perguntar sobre as características e as condições do 

si-mesmo que o tornam um phrónimos potencial. Essas possibilidades estão disponíveis a 

todos? Existem características que facilitam ou dificultam essa transmissão? Essas são as 

questões fundamentais que emergem neste confronto com o caráter e que têm sido e 

precisam ser enfrentadas ao longo destas reflexões sobre a identidade phronética. 

A importância do caráter para a formação da identidade é tão grande que se corre 

o risco de confundir os dois conceitos ou tomá-los por intercambiáveis. Este é o risco 

análogo ao do esgotamento da identidade pessoal como mesmidade, do qual Ricoeur 

tenta se distanciar mostrando a necessidade da integração do polo da ipseidade no 

conceito de identidade narrativa. Para a identidade phronética, o estado de abertura 

existencial, que marca a possibilidade constante de autorreflexão e reconfiguração, parece 

ser o conceito análogo que garante a não fixação da identidade nos traços do caráter. 

Ao analisar a sugestão aristotélica de que as disposições adquiridas formariam 

uma segunda natureza para a tomada de decisões, parece ficar claro esse viés de 

sedimentação que, por um lado, traz estabilidade e uma pretensa “certeza” de que a 

eudaimonia mantém sua condição de perenidade, por outro lado, essa rigidez aponta 

também para um fechamento como o que Ricoeur destacava em sua definição de caráter 

em L’homme faillible. 

Uma questão sutil, entretanto, é que se podem observar dois momentos nesta 

definição da formação do caráter. O primeiro está diretamente ligado ao período de 

“construção inicial” do caráter, marcado por uma flexibilidade maior, abertura que 

permite que algumas características do outro sejam assimiladas pelo si-mesmo. Esse 

período parece mais fluído e também cíclico, com estágios de observação, identificação e 

sedimentação intermediária. Mas para que a “segunda natureza” seja formada é 

necessário pensar em um momento de transição para um segundo estágio do caráter, 

quando se passa para uma trajetória mais linear marcada majoritariamente pela aplicação 

apenas das disposições adquiridas.  

Esse desdobramento do caráter é descrito por Ricoeur112 como o movimento em 

que a sedimentação tende a recobrir completamente o polo da inovação da formação do 

                                                 
112 Idem. 
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caráter, até o ponto de aboli-lo. Essa supressão da inovação é outra forma de ver o 

esgotamento da identidade phronética como mesmidade, como um conjunto fixo e rígido 

de disposições adquiridas que não estaria aberto à inovação. 

O dinamismo e a perspectiva existencial que a integração da ipseidade traz para a 

identidade pessoal pela mediação da identidade narrativa também parecem fundamentais 

para a compreensão da identidade phronética. Essa sugestão será explorada a partir de 

três características que fazem parte desse mosaico de atributos que se forma ao longo 

desta reflexão sobre a sabedoria prática. A primeira delas é (1) certa abertura a novos 

horizontes de vida que o phrónimos deve manter ao longo de sua existência; a segunda 

(2) é uma relação de constante atenção e talvez empatia em relação ao outro, em relação 

ao phrónimos com o qual se quer identificar e, por fim, (3) a terceira está ligada ao 

acúmulo de experiências vivenciais e perspectivas diversas inerentes à identidade 

phronética. 

 

2.3.1 Abertura existencial 

A integração do polo da ipseidade é, no nível da identidade narrativa, o 

reconhecimento de que a identidade pessoal não pode ser pensada sem a integração das 

contingências da vida. Como Ricoeur nos ensina, trata-se da identidade pessoal que não 

pode ser limitada à mesmidade porque dela faz parte integrante todas as ações e 

sofrimentos de uma história de vida, que são sempre parte de uma história, de uma 

intriga, de uma narrativa mais ampla.  

Assim, uma característica que deve ser reconhecida na identidade phronética é a 

abertura para a integração destes aspectos contingenciais para a formação das decisões 

em situação. A contingência do plano ontológico, destacada por Aristóteles como aspecto 

diferencial do objeto de conhecimento da phrónesis em relação à sophia113, deve ser 

integrada de forma coerente e contínua à formação da identidade phronética. 

Russel, em seu texto sobre o valor da filosofia, descreve o conceito de 

“contemplação” que possui alguns pontos de contato com a noção de “abertura” da 

identidade phronética. Naquela análise, Russel indica para a contemplação, em 

contraposição ao egotismo, uma constante possibilidade de interesse do Eu pelo não-eu: 

                                                 
113 Ver o capítulo VI da Ética a Nicômaco (ARISTÓTELES, op. cit.). 
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“O egotismo, na especulação filosófica como em tudo o mais, vê o mundo como um meio 

para seus próprios fins; assim, ele faz do mundo menos caso do que faz do Eu, e o Eu 

coloca limites para a grandeza de seus bens. Na contemplação, pelo contrário, partimos 

do não-Eu, e por meio de sua grandeza os limites do Eu são ampliados...”.114 Uma 

constante percepção de que o conhecimento não se esgota naquilo que já está 

sedimentado na identidade pessoal – na mesmidade –, mas deve sempre estar disposto 

para olhar para o outro como outro, como fonte de novidade e de possibilidade 

existencial.  

Russel tinha em mente especialmente naquele contexto o conhecimento teórico, 

distanciando-se a princípio de uma reflexão direcionada para o conhecimento prático, 

mas a abertura para o conhecimento do universo, no caso de Russel, parece análoga à 

abertura para o conhecimento da ação prática e do outro. Russel inclusive sugere essa 

analogia ao comentar que a imparcialidade da contemplação pode ser aplicada na ação 

como justiça. Não é a ação justa resultado de uma decisão phronética? Este tipo de 

abertura parece crucial para a identidade phronética porque permite ao si-mesmo a 

integração da ação sábia, do bom conselho, da alternativa de solução que não fazia parte 

do seu “repertório próprio” de possibilidades de decisão. 

 

2.3.2 O si-mesmo como um outro 

A segunda característica trata do lugar especial que a outra pessoa, 

especificamente o phrónimos, deve ter em relação à característica de abertura. Se a 

formação da identidade phronética implica uma abertura existencial contínua para novas 

formas de ser, para aprender e assimilar novas formas de decisão e de compreensão do 

mundo, para ampliar o próprio horizonte existencial a partir de outros horizontes 

existenciais, a intensidade desta abertura parece estar diretamente relacionada com a 

forma com que o si-mesmo se relaciona com os outros si-mesmos. 

Ricoeur insiste várias vezes ao longo de Soi-même comme un autre no uso do 

pronome reflexivo “si”, justamente para marcar a aplicabilidade da reflexão sobre a ação 

e as implicações éticas da ação entre todas as pessoas gramaticais. Essa sensibilidade de 

que no si há tanto um “eu” quanto um “tu” parece uma característica da identidade 

                                                 
114 RUSSELL, B. Os problemas da filosofia. Coimbra: Armênio Amado, 1959. p. 237-238. 



 
 

95 
 

phronética. Como seria possível para o si-mesmo identificar-se com o phrónimos se não 

houvesse esse acolhimento tácito de que “ele”, o phrónimos, é um si-mesmo assim como 

o “eu”? Não parece igualmente fundamental que o si-mesmo reconheça a possibilidade 

de que o “eu” possa agir como o “tu” ou “ele” sob a base do “si”? Não é essa percepção 

das possibilidades abertas pelo horizonte do outro que desperta o si-mesmo para a 

atenção das ações e decisões de outrem como possibilidades de ações e decisões suas no 

futuro? Talvez essa atenção com o outro esteja subjacente a qualquer processo de 

identificação considerado e, no caso da identidade phronética, deva estar voltada para o 

phrónimos.  

Além disso, para uma compreensão profunda da existência nos diversos graus de 

ação, para uma narrativa profunda da vida que é base, como sugerido anteriormente, para 

a formação da identidade phronética, não é necessário também buscar uma compreensão 

do outro que transcende uma descrição objetiva e exige uma atenção especial à forma 

como as ações, decisões, possibilidades afetam o outro? 

 

2.3.3 A sabedoria prática como fruto da solicitude 

A ipseidade traz ainda outra possibilidade de reflexão para a questão da formação 

da identidade phronética através da relação com o outro. O que marca a possibilidade do 

si-mesmo para o outro no plano da ética ricoeuriana é a ancoragem na ação e no ideal de 

uma vida boa. Ricoeur utiliza o conceito aristotélico de philia para destacar esse 

denominador comum entre o si-mesmo e o outro que deve ser a busca da ação boa. O 

processo de identificação acontece, portanto, a partir de dois si-mesmos que 

compartilham um ideal de vida boa, um ideal de ações boas. Assim, é o modelo da teleia 

philia, da amizade baseada na busca e na prática do bem, que deve prevalecer na relação 

do si-mesmo com o outro.  

A estima de si, que nasce do reconhecimento de si-mesmo como autor de boas 

ações através do processo de atestação, se manifesta e, de certa forma, se realiza no 

reconhecimento do outro si-mesmo que também faz ações boas dignas de estima e que, 

portanto, também deve ser destinatário da estima de si. Ora, muitas vezes nesse processo 

“distributivo” da estima de si baseado em ações boas, muito do que o outro realiza pode 

ser ainda um projeto para o si-mesmo e o movimento de aproximação entre a boa ação 
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decidida e praticada pelo outro para a ação e decisão praticada pelo si-mesmo é outra 

forma de manifestação do processo de identificação phronética. 

Ricoeur vai além de Aristóteles ao introduzir o conceito de solicitude como 

sucedâneo da amizade. Vai além porque busca abarcar com este conceito as relações nas 

quais a simetria entre os si-mesmos não é pressuposta, como no caso da philia, mas é 

construída ou realizada durante a própria relação. O que marca a solicitude para Ricoeur 

é um equilíbrio entre o dar e o receber daquele que age e daquele que sofre. Para 

investigar o espectro de possibilidades desta relação, Ricoeur toma como referências dois 

tipos de relação que estariam nos vértices opostos do dar e do receber. Esses dois 

exemplos, que fazem parte de uma das passagens mais densas e relevantes do sétimo 

estudo de Soi-même comme un autre, devem trazer subsídios igualmente importantes para 

a investigação da identidade phronética. 

O primeiro exemplo é aquele no qual o outro aparece com o papel exclusivo de 

dar, sem que seja possível perceber a priori um “receber” que equilibraria a relação. 

Trata-se do papel da injunção ética, do chamado à responsabilidade ética, que Ricoeur 

desenvolve a partir de Lévinas. Para esse papel, Ricoeur escolhe a imagem do “mestre de 

justiça” que na sua epifania instrui, como um outro absoluto, o si-mesmo. O problema é 

que não há, a princípio, nada que provenha do si-mesmo para que o outro o receba. Essa 

dissimetria romperia a exigência da solicitude. 

Uma possibilidade seria tomar como resposta do si-mesmo à injunção proveniente 

do outro apenas uma obediência ao dever, mas isso seria já um salto da ética para moral. 

Entretanto, Ricoeur pergunta, em sua busca pela primazia da ética sobre a moral, se não 

haveria nada no plano ético que seria a contrapartida real da injunção do outro. A 

resposta de Ricoeur é a “espontaneidade benevolente” que o si-mesmo dirige ao outro, 

que o chama à responsabilidade da boa ação. Esta resposta nasce da própria estima de si, 

da própria relação do si-mesmo com o ideal de vida boa que percebe no chamamento da 

responsabilidade vindo do outro o caminho para a realização da vida boa e, portanto, 

reconhece sua autoridade. O si-mesmo, portanto, equilibra essa relação da doação 

proveniente do outro com o reconhecimento de sua autoridade mediante essa 

“espontaneidade benevolente”. Ao presente da injunção para a justiça aparece como dom, 

no sentido oposto da relação, o reconhecimento da autoridade do bem. 
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Mas como este primeiro exemplo da solicitude pode ajudar à compreensão da 

identidade phronética? Talvez seja fecundo pensar no si-mesmo ocupando os dois papeis, 

os dois polos desta relação. Neste sentido, parece razoável atribuir ao phrónimos o papel 

do si-mesmo que realiza a injunção para o bem, do mestre de justiça. E o si-mesmo que 

busca sua identificação phronética como aquele que é capaz de reconhecer a autoridade 

proveniente do outro. Com isso aparece novamente essa característica de abertura 

existencial do processo de formação da identidade phronética. Não é o reconhecimento 

da autoridade uma expressão forte da abertura para o dom proveniente do outro? Não é 

essa espontaneidade benevolente uma característica marcante do si-mesmo, que o impele 

à revisão e reconstrução contínua de si-mesmo a partir do ideal da vida boa, da estima de 

si, mas a partir da injunção do chamado à responsabilidade proveniente do outro? 

O segundo polo de relação assimétrica entre o si-mesmo e o outro é caracterizado 

inicialmente por uma aparente doação integral do si-mesmo, sem que o outro possa 

oferecer nada em troca para restituir o equilíbrio da relação de amizade. Ricoeur vê na 

relação com alguém extremamente debilitado fisicamente um exemplo paradigmático 

desta situação. A princípio, o outro parece não poder oferecer nada em troca do carinho, 

da atenção e do cuidado que o si-mesmo lhe oferece. Essa impossibilidade de retribuição 

está ligada justamente à impossibilidade da ação. O doente grave, o outro fisicamente 

debilitado está, aparentemente, em uma situação de total passividade, ele entra na relação 

apenas como sofredor das ações, porque está destituído de sua capacidade de agir. 

Mas Ricoeur defende que mesmo nessa aparente situação assimétrica há algo que 

equilibra a relação. Há algo que o outro sofredor dá em troca ao si-mesmo: o 

reconhecimento da própria fragilidade, da sua própria condição mortal e, portanto, o dom 

da possibilidade do autoconhecimento de sua condição humana mais fundamental através 

deste processo de empatia e compaixão que educa o “cuidador” sobre sua própria 

fragilidade intrínseca.  

Novamente deve-se perguntar como essa relação paradigmática da solicitude pode 

auxiliar na reflexão sobre a identificação phronética. Parece, a princípio, pouco intuitivo 

pensar no outro sofredor como a figura do phrónimos pelo qual o si-mesmo poderia 

identificar-se. Isso, talvez, porque a figura do phrónimos aparece muitas vezes idealizada 

como aquele que é capaz de agir desta ou daquela maneira. O que está em destaque 
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normalmente é a capacidade de agir e não a capacidade de sofrer. Mas esse equilíbrio 

destacado pela análise ricoeuriana da solicitude ajuda a revelar uma nova dimensão da 

abertura existencial característica da identidade phronética. 

A identificação phronética com o sofredor abre o si-mesmo para uma 

reconfiguração a partir daquele que sofre e isso parece fundamental para que a tomada da 

decisão leve em consideração a afecção dela sobre aquele que sofre. Apenas sendo 

instruído, mediante o processo empático, sobre esta experiência da fragilidade humana, 

do sofrimento próprio da condição humana, o si-mesmo terá condições de colocar essa 

dimensão de forma adequada no processo de deliberação que deve ser conduzido para a 

tomada da decisão boa.  

Nesse sentido, a imaginação ocupa também um lugar determinante na capacidade 

de se reconhecer a partir do outro e com isso mobilizar o si-mesmo para uma resposta 

moral ao apelo do outro. Jean-Philippe Pierron fala sobre esse papel da imaginação: 

“L’imagination n’est-elle pas la condition de possibilité a priori qui rend capable de 

mobiliser un souci moral et une sollicitude pour l’autre homme, les autres hommes, voire 

les autres êtres, par le mantien éthique de l’imagination de semblable...?”.115 

Como será discutido adiante com relação ao phrónimos plural, o si-mesmo dotado 

de sabedoria prática deve ter a capacidade de dizer a partir do outro, de oferecer 

alternativas de ação a partir dos diversos interesses e consequências possíveis de uma 

decisão ética. Nesse sentido, a abertura para o outro sofredor é fundamental para que o 

phrónimos possa agir como se o outro sofredor pudesse agir e participar da decisão em 

situação. 

 

2.3.4 A experiência 

A terceira característica (3) da identidade phronética que gostaríamos de 

investigar mais detalhadamente neste capítulo está diretamente relacionada com a noção 

de abertura existencial. Trata-se do conceito de experiência que tem inúmeros 

desenvolvimentos ao longo da história da filosofia e cujos contornos específicos vão além 

do escopo do nosso texto.  

Tomaremos como referência a noção de experiência (empeiria) que Aristóteles 

                                                 
115 PIERRON, J. P. Les puissance de l’imagination. Paris: Cerf, 2012. p. 16. 
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relaciona com a sabedoria prática em seu estudo sobre as virtudes dianoéticas: “[A 

sabedoria prática] deve tanto seu nascimento quando seu crescimento ao ensinamento e é 

normalmente o traço característico de uma certa classe de indivíduos nos quais a idade e 

a experiência culminaram na capacidade de deliberar consistentemente bem”.116 

A experiência, nesse sentido, acrescenta a dimensão da permanência de cada 

evento experimentado como abertura em relação a outros eventos, fazendo a transição do 

absolutamente particular para um conhecimento que atinge certo grau de generalização e, 

portanto, pode ser aplicado a outras decisões futuras. Pierre Aubenque comenta este traço 

da experiência da seguinte forma: “A experiência não é a repetição indefinida do 

particular, mas já se introduz no elemento de permanência: é esse saber antes vivido do 

que aprendido, profundo porque não deduzido, e que reconhecemos naqueles dos quais 

dizemos que ‘têm experiência’”.117 Essa discussão aponta novamente para a presença da 

dialética entre a novidade e a permanência presente na identidade phronética, que é 

trazida à luz pela dialética mesmidade-ipseidade emprestada da identidade narrativa. 

O conceito de experiência é também retomado por Marcelo Perine118 como peça 

fundamental para a correta compreensão da phrónesis aristotélica. A dimensão temporal 

da identidade phronética, a necessidade do tempo e, principalmente, da integração do 

tempo vivido são destacadas na análise de Perine.  

A relação do conhecimento próprio da experiência com a temporalidade nos 

conduz de volta à temática central de Temps et Récit que, ao investigar a forma da 

temporalidade humana, se torna para Ricoeur a precursora do conceito de identidade 

narrativa e, em nosso contexto mais específico, da formação da identidade phronética.  

O processo de acúmulo das experiências de vida parece ser outra maneira de 

trazer para o campo ontológico o movimento dialético de Mímesis3, da refiguração que 

aparece na relação com o mundo do texto, mas que na discussão acima já havia sido 

considerado como forma análoga do desenvolvimento da identidade phronética. 

É importante refletir se tanto a experiência quanto a abertura existencial são ou 

                                                 
116 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., 1103a 15; 1143b 11-14. 
117 AUBENQUE, op. cit., p. 99. Um pouco antes no texto (p. 97-98), Aubenque comenta sobre o locus 
epistemológico da experiência entre o particular e o universal. “A experiência já é conhecimento: ela supõe 
a soma do particular e está, pois, na toda do universal”. 
118 Cf. PERINE, M. Phronesis: um conceito inoportuno? In: ___ . Quatro lições sobre a Ética de 
Aristóteles. São Paulo: Loyola, 2006. pp. 17-50. 
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não condições suficientes para a formação da sabedoria prática. Na verdade, esta 

pergunta poderia se aplicar a quaisquer das características levantadas até este ponto da 

análise da identidade phronética. A resposta aponta para o sentido de certa 

complementaridade entre essas características. Todas aparecem como necessárias, mas 

não como suficientes por si mesmas. Caberá adiante uma reflexão sobre a suficiência do 

conjunto de características aqui elencados. Seria este conjunto suficiente para a 

compreensão do processo de formação e efetivação da identidade phronética?  

De qualquer maneira, não é inútil refletir sobre a aparente necessidade mútua e, 

portanto, complementaridade entre abertura existencial e a experiência. Talvez uma 

investigação a partir dos polos de exclusividade auxilie a esclarecer o argumento. 

Tomando-se apenas a abertura, sem a capacidade da experiência, da real vivência 

e assimilação destas vivências, a identidade phronética permaneceria “intocada”, como 

quando há apenas a habilidade para a aprendizagem, sem que o conteúdo vivencial esteja 

presente. Por outro lado, quando há apenas a experiência sem a abertura, o si-mesmo 

aproxima-se do polo exclusivamente da identidade-idem, sem que novas vivências 

possam ser consideradas como possibilidades a serem integradas às experiências já 

vividas e assimiladas na identidade phronética. O fechamento em si, em suas 

experiências próprias, decreta um fim no próprio movimento de aquisição de novas 

experiências. 

Parece igualmente possível afirmar que a aquisição de novas experiências tem 

como pressuposto a abertura existencial. Entretanto, também é possível reconhecer 

alguém como “aquele que tem experiência”, mesmo que não seja mais possível 

reconhecer nele essa abertura existencial. Esse processo de “fechamento” em si, de 

expansão exagerada da mesmidade, se apresenta como um risco constante na formação 

da identidade e na sedimentação do caráter, como discutido anteriormente. A 

coexistência das experiências e da abertura aparecem, portanto, como uma dialética 

necessária para o reconhecimento da identidade phronética. 

Se, entretanto, a experiência depende da abertura existencial para continuar 

alimentando a formação da identidade phronética, ela, por sua vez, também indica a 

necessidade de outra característica do phrónimos, já discutida no contexto do momento 

mimético da configuração, que é a capacidade de colocar em intriga, de “narrar” as 
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experiências fragmentadas na busca de um sentido ou de sentidos que possam servir de 

subsídios no momento em que uma situação prática conflituosa demandar a aplicação da 

sabedoria prática para a tomada de uma decisão phronética. A inteligência narrativa de 

colocar em conjunto, através da configuração capaz de dar sentido às experiências e 

integrá-las ao longo da existência, é outro elemento fundamental da identidade 

phronética que parte das experiências, depende da abertura existencial e promove a 

concepção de uma experiência, que poderia ser chamada de experiência de segundo nível, 

que é caracterizada pela síntese das experiências, muitas vezes tidas como disjuntas, em 

“histórias experienciais” que fornecem um novo patamar de reflexão para a identidade 

phronética. 

 

2.3.5 A promessa 

Como já discutimos a partir de diversos ângulos nas seções anteriores, a análise 

antropológica de Paul Ricoeur parte do conceito de identidade narrativa, que propõe a 

hermenêutica pessoal a partir dos referenciais da narratividade. Essa abordagem é 

especialmente cara a Ricoeur porque coloca em relação os dois aspectos que ele 

considera fundamentais para a identidade pessoal, a identidade-idem que está ligada com 

os traços fixos da personalidade, como os aspectos genéticos e os aspectos de caráter, e a 

identidade-ipse que parte dos traços de caráter, mas procura capturar o aspecto mais 

fluído da identidade pessoal e está fortemente ligado à capacidade pessoal de projetar e 

sustentar a identidade ao longo do tempo mediante escolhas existenciais.  

Essa dimensão da identidade pessoal tem um vínculo íntimo com um conceito 

cardeal nos textos éticos de Paul Ricoeur: a sustentação de si (maintenance de soi). Trata-

se de um dos pilares de sua Pequena Ética, que coloca em relação duas dimensões 

centrais de trabalho do filósofo francês: identidade e ética. Na dimensão da formação da 

identidade pessoal, a capacidade de mantermos nossas promessas, característica fulcral da 

sustentação de si, é, em grande medida, o que define nossa identidade pessoal. Sustentar 

as promessas é um aspecto fundamental do si-mesmo que permite a ele e aos outros o 

observar ao longo do tempo e o reconhecer como a mesma pessoa tanto no momento em 

que a promessa é feita quanto no momento em que o si-mesmo é chamado a confirmá-la 

agindo de acordo com o prometido. Já na dimensão ética, é a sustentação de si que 
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garante as possibilidades éticas do si-mesmo. É exatamente por conta dessa capacidade 

do si-mesmo de sustentar seus compromissos que ele pode ser reconhecido pelos outros 

como um sujeito ético, de acordo com a visão de Ricoeur.  

No contexto da nossa tese sobre a identidade phronética, a questão da sustentação 

de si e da promessa também parecem demandar nossa atenção por estarem justamente 

nessa confluência conceitual entre as questões de ética e identidade. O que de certa forma 

define a identidade phronética são exatamente seus traços éticos, e a sustentação de si 

mediante boas promessas é uma marca fundamental para que o phrónimos seja 

reconhecido como tal. 

O ponto fundamental é que na filosofia de Ricoeur, de forma muito coerente com 

o desenvolvimento da identidade narrativa, a promessa ganha uma dimensão ontológica, 

além de ética, para o si-mesmo. A promessa e a manutenção da promessa formam um 

veio de identidade que marca a dimensão existencial da antropologia de Ricoeur. O si-

mesmo é também suas promessas porque ele escolhe permanecer o mesmo do momento 

da promessa e por isso preservar sua identidade pessoal, não deixando-a esvair-se 

simplesmente nas vicissitudes do tempo e das experiências vividas.119 

Mas, obviamente, a promessa também tem uma dimensão ética forte porque é 

através dela que o si-mesmo se compromete com o outro face a face e com as instituições 

das quais participa. A promessa deixa a marca da alteridade na identidade do si-mesmo 

porque ele decide manter sua identidade, porque o outro conta com ele, conta com que 

ele se mantenha o mesmo do momento em que a promessa foi feita. 

Essa seção pretende investigar, portanto, algumas das premissas subjacentes ao 

conceito de sustentação de si e que podem colaborar com mais algumas peças para o 

mosaico da identidade phronética. Para tanto, nossa estratégia inicial será escrutinar as 

diferenças entre uma promessa vã ou uma má promessa e uma promessa boa ou uma 

promessa sólida, pois essa diferença reflete de forma paradigmática a distância entre o 

comportamento ético e o não-ético no contexto da proposta de Ricoeur. Uma promessa 

sólida requer do si-mesmo alguns traços de caráter que, se não estiverem presentes, 

                                                 
119 Kaplan comenta o desafio da promessa da seguinte forma: “Promising is a way of establishing a 
permanence through time. In fact, the very purpose of a promise is to defeat the changes wrought by time: 
even if I change my mind, even if my desires are different, even if the circumstances change, I will do what 
I promised to do”. KAPLAN, D. Reading Ricoeur. New York: SUNY, 2008. p. 238. 
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imporão um limite quase instransponível para que a promessa possa ser de fato mantida. 

Esses traços nada mais são, segundo nossa hipótese, que virtudes que modelam o caráter 

do sujeito ético e geram a possibilidade de que ele se mantenha o mesmo si-mesmo do 

momento da promessa, malgrado todas as mudanças que o tempo pode ter trazido.  

Para sermos bem claros em relação à proposta de Ricoeur é preciso reconhecer 

que a promessa vai além dos limites impostos pelo caráter. É justamente essa capacidade 

do si-mesmo de sustentar sua promessa mesmo quando o desejo, crenças e outros traços 

presentes no caráter mudam, que diferencia a identidade-idem da identidade-ipse. Como 

diz Ricoeur: “Il est en effet un autre modèle de permanence dans le temps que celui du 

caractère. C’est celui de la parole tenue dans la fidélité à la parole donnée. Je vois dans 

cette tenue la figure emblématique d’une identité polairement opposée à celle du 

caractère”.120 Assim, o objetivo não é diminuir a importância e autonomia da identidade-

ipse, mas investigar se há disposições do si-mesmo que o habilitam a, efetivamente, 

sustentar sua identidade-ipse através da realização de promessas sólidas.  

É importante notar também que o caráter é para Ricoeur o ponto em que a 

identidade-idem e identidade-ipse tendem a coincidir, enquanto a sustentação de si marca 

o descolamento da identidade-ipse da mesmidade.121 Entretanto, para nossa abordagem 

interessa perceber que não há uma rejeição do conceito de caráter, mas o reconhecimento 

de que ele está, em uma posição central na dialética fundamental da identidade narrativa. 

A identidade narrativa efetivamente deixa clara a estrutura dinâmica da identidade 

pessoal e da formação dos traços do caráter que tendem a se tornarem uma estrutura 

monolítica e imutável que determina exclusivamente a identidade pessoal em uma 

abordagem não narrativa. 

Assim, a estratégia de buscar a partir da promessa traços que identificam a 

formação da identidade do phrónimos parece plenamente de acordo com a estrutura geral 

de identidade proposta por Ricoeur. Em especial, ela tem a vantagem de deixar em relevo 

não apenas a diferença entre os polos da mesmidade e da ipseidade, mas em especial 

refletir sobre as mútuas implicações dessas duas formas de permanência no tempo do si-

                                                 
120 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 148; cf. RICOEUR, P. La mémoire, l’histoire et 
l’oubli. Paris: Seuil, 2000. p. 81. 
121 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 143. 
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mesmo. 

Essa investigação sobre as possibilidades da sustentação de si deverá levar-nos, 

passando pela análise das disposições de caráter que talvez sejam fundamentais para que 

haja a possibilidade de uma promessa sólida, a outro grande tema da filosofia de Ricoeur, 

que está intrinsecamente ligado à própria noção de identidade narrativa: o 

reconhecimento de si. A capacidade de olhar para sua própria existência como uma 

narração será, como veremos, outra premissa para que o si-mesmo possa realizar 

promessas sólidas. Por fim, além dessas premissas que poderíamos chamar de 

retrospectivas, ou, dizendo de outra forma, que mantêm uma relação com o que o si-

mesmo construiu e se tornou até o momento da realização da promessa, exploraremos 

também a dimensão prospectiva da sustentação de si. As promessas sólidas parecem ter 

uma relação direta com a visão futura de construção do si-mesmo, i.e., elas participam de 

um projeto de construção do si-mesmo que procura agir eticamente na perspectiva de 

uma vida boa. Assim ficam elencados os principais marcos pelos quais pretendemos 

caminhar nesse trajeto de investigação sobre as possibilidades da sustentação de si: a 

perspectiva ética da vida boa, o reconhecimento de si e algumas virtudes éticas.  

Comecemos, então, pelo oposto da promessa sólida, a promessa vã. Quais são as 

raízes de uma promessa vã? O primeiro critério que parece surgir é a intencionalidade. 

Em primeiro lugar, uma promessa vã pode nascer da tentativa de manipular o outro. Essa 

degeneração da promessa pode acontecer tanto no momento da realização da promessa, o 

perjúrio, quanto no momento da efetivação da promessa, a traição. Ambas as formas 

representam uma expressão do mal no relacionamento do si-mesmo com o outro. Nessas 

situações, o si-mesmo não pretende genuinamente buscar uma vida ética, assim não há 

muito que possa ser dito com relação às condições para a realização de uma vida ética, 

pois não é isso que está em jogo desde o princípio.  

Essas situações afastam o si-mesmo do horizonte da vida ética porque rompem 

com um dos pressupostos da vida com os outros e em instituições que Ricoeur chama de 

“la promesse d’avant toute promesse, celle de tenir parole”.122 Essa ruptura é radical 

porque afeta o fundamento das relações interpessoais que se realizam no plano mais 

fundamental pela palavra dada. Como sabemos, Ricoeur reconhece dificuldade como essa 

                                                 
122 RICOEUR, La mémoire, l’histoire et l’oubli, op. cit., p. 316. 
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e sugere no arco ético de Soi-même comme un autre o recurso à deontologia para 

confrontar tais ameaças: “Parce qu’il y a le mal, la visée de la vie bonne doit assumer 

l’épreuve de l’obligation morale”.123  

Em segundo lugar, uma má promessa pode acontecer por causa de um erro de 

avaliação no momento da realização da promessa. O si-mesmo pode não ter tido o tempo 

adequado, as condições necessárias ou a atenção suficiente para verificar se a promessa a 

ser realizada está ou não dentro da sua capacidade de efetivação. Aqui, novamente, o “eu 

posso” que Ricoeur utiliza como fio condutor de Soi-même comme un autre aparece com 

toda sua relevância. A questão de realizar uma boa promessa é também a questão de 

assegurar a existência da minha identidade que é, fundamentalmente, a identidade de um 

si-mesmo capaz de realizar algumas coisas. Há, por fim, outro caso especial de uma 

promessa má: trata-se do caso de uma promessa que é conflitante com outra já realizada. 

Pelo simples fato de pronunciar a segunda, o si-mesmo já estaria negando-se. Nos casos 

em que acontecem erros de cálculo com relação às possibilidades de efetivação de uma 

promessa, muitas coisas podem ser refletidas sobre as condições para que tal erro não 

aconteça, e esse será o objeto das observações que faremos a seguir.  

A formulação de promessas vãs, além de quebrar a ligação fundamental do si-

mesmo ao longo do tempo, também ilude e fere o outro que estava esperando que a 

promessa fosse uma promessa firme. Como Ricoeur destaca, uma promessa vã também 

afeta o alicerce da instituição da linguagem: “O que é assustador no perjúrio é que ele é 

uma forma de poder, inseparável do poder da promessa, o poder de não sustentar sua 

palavra. Ao destruir a confiabilidade de alguém que promete, esse poder da traição 

enfraquece toda a instituição da linguagem, na medida em que essa depende de confiança 

sobre o que os outros dizem”.124 Por fim, promessas vãs também demandam o apelo à lei 

para obrigar seu cumprimento ou para punir aquele que realizou a promessa má. Isso 

significa que o si-mesmo falhou em sustentar seu objetivo da busca da vida boa com e 

para os outros dentro de instituições justas e, portanto, rompeu desde suas raízes mais 

profundas suas próprias possibilidades éticas.  

O que seria, então, necessário para evitar todas essas ciladas de uma promessa vã? 

                                                 
123 Cf. RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 254. 
124 RICOEUR, P. Percurso do Reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2006. p. 257-258. 
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Quais as características principais de uma promessa firme? Quais são as condições 

subjacentes que tendem a aumentar as chances da realização de promessas firmes? 

Poderíamos colocar esses questionamentos sob uma pergunta ainda mais fundamental: 

existe realmente a possibilidade de pronunciar promessas firmes diante de tantos 

obstáculos e desafios?  

Para a nossa pesquisa sobre o phrónimos tais perguntas são fundamentais porque 

a realização de promessas firmes parece ser um dos traços distintivos do phrónimos, uma 

vez que sua identidade narrativa é reconhecida pela comunidade em que vive como um 

modelo ético para a realização da vida boa. É contraditório pensar em alguém que é 

reconhecido por sua identidade ética e que, ao mesmo tempo, rompe tal identidade 

através de promessas vãs. O phrónimos, portanto, é alguém que busca e, normalmente, 

consegue manter seus comprometimentos éticos, porque esse é um dos fatores que o 

fazem ser reconhecido ao longo do tempo como dotado de sabedoria prática. A pesquisa 

sobre as premissas de uma promessa firme nos levará a outras características do 

phrónimos. 

Gabriel Marcel, em Ser e Ter125, investigou questões similares a partir de outra 

perspectiva. Ele discutiu a condição de um ser que está constantemente em mudança de 

se comprometer com uma palavra que é sempre baseada no estado atual, mas que será 

requisitada em uma situação completamente diferente no futuro. Essa pessoa no futuro é 

quase como um “outro” ser em relação àquela do momento em que a promessa foi 

proferida, com desejos, interesses, crenças e prioridades diferentes das que existiam no 

momento em que a promessa foi realizada. Uma das principais sugestões de Marcel para 

superar esse dilema é reconhecer que a pessoa é capaz de assumir que algumas coisas não 

mudam durante o tempo, que existe um vínculo entre a pessoa no momento da promessa 

e no momento da realização da mesma. “Essa unidade é tão somente eu mesmo, é um 

único e não mutável princípio seja na forma ou na realidade - que insiste sobre sua 

própria continuidade”.126  

Essa relação entre o ser capaz de prometer e a sua identidade está igualmente 

presente no coração da análise ricoeuriana. Além desse ponto, outra reflexão que Ricoeur 

                                                 
125 Cf. MARCEL, G. Être et avoir. Paris: Aubier, 1935. p. 41-53. 
126 Ibidem, p. 52. 
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destaca da proposta de Marcel é que a “promessa é sempre uma resposta”.127 É 

precisamente porque alguém depende de mim que minha promessa ganha relevância e 

peso. Sustentar a promessa é responder “você pode contar comigo”.128 Você pode contar 

comigo e eu serei o mesmo do momento em que a promessa foi realizada pela 

sustentação dela, não apenas por conta de um ideal estoico ou do orgulho em me 

reconhecer forte o suficiente para mantê-la. Eu sustentarei minha palavra porque há um 

outro si-mesmo que espera isso de mim. Isso acontece porque durante o momento da 

realização da promessa acontece um duplo vínculo: um vínculo comigo mesmo e um 

segundo com o outro para quem prometo algo.  

Não seria prudente avançar a partir desses comentários sem antes considerar a 

maneira com que Nietzsche se aproxima da questão da promessa e como tal aproximação 

se relaciona com a forma como trataremos a promessa a partir dos referencias 

ricoeurianos. 

O pano de fundo da análise de Nietzsche sobre a promessa é a relação entre a 

memória e o esquecimento e suas implicações éticas: “One must have a good memory to 

be able to keep the promises one makes.”129 Essa primeira afirmação de Nietzsche será 

retomada na Genealogia da Moral para esclarecer a necessidade de uma força contrária a 

característica natural do ser humano de esquecer. Mas antes de chegarmos a esse 

desenvolvimento, cabe ainda colher mais uma nota de Nietzsche em Humano, demasiado 

humano: 

 

Actions can be promised, but not feelings, for these are involuntary. Whoever promises 
somebody to love him always, or to hate him always, or to be ever true to him, promises 
something that it is out of his power to bestow. But he really can promise such courses of 
conduct as are the ordinary accompaniments of love, of hate, of fidelity, but which may 
also have their source in motives quite different: for various ways and motives lead to the 
same conduct.130 
 

A crítica de Nietzsche sobre a promessa tem, portanto, mais esse ingrediente: a 

promessa pode apenas abarcar ações futuras, mas não sentimentos futuros. Dizer que 

                                                 
127 Ibidem, p. 46. 
128 Cf. RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 165. 
129 NIETZSCHE, F. Human too human. Trad. Gary Handwerk Palo Alto: Stanford Univeristy Press, 2000. 
p. 23. 
130 Ibidem, p. 22-23. 
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alguém promete determinado sentimento é apenas uma forma enganosa de dizer que tais 

ações, que normalmente acompanham tais sentimentos, serão também realizadas no 

futuro, independentemente de tal sentimento estar ou não presente. 

No Ensaio II da Genealogia da moral no qual trata da culpa e da consciência má, 

Nietzsche começa sua reflexão por oferecer mais um retrato paradoxal da promessa e sua 

função no conjunto da moral humana: “The breeding of an animal that can promise – is 

not this just that very paradox of a task which nature has set itself in regard to man? Is not 

his the very problem of man?”.131 A promessa está do lado da memória e é uma forca 

contrária aos efeitos curativos e naturais do esquecimento humano, que trabalha como 

uma “sentinela” ou um “enfermeiro” para manter a ordem psíquica do ser humano. 

A capacidade de prometer é resultado de um esforço profundo e cruel da 

humanidade para lutar contra a forca ativa do esquecimento para transformar o homem 

em um “animal de promessa”, capaz de “garantir a si-mesmo como um futuro”132 por 

meio de um trabalho intenso para tornar-se disciplinado, previsível e moralmente 

responsável por suas ações presentes e comprometimentos futuros dentro da história da 

“moral dos costumes”.133 

A visão de Nietzsche aponta para algumas características da promessa tomadas 

por ele como negativas a partir dos pressupostos que utiliza e que nos ajudam a entender 

a diferença fundamental entre sua proposta e a de Ricoeur. 

Em primeiro lugar, tanto para Nietzsche quanto para Ricoeur há uma relação forte 

entre a capacidade humana para a vida em sociedade e sua capacidade de prometer. Para 

Nietzsche o desenvolvimento dessa capacidade acompanha um movimento que parte da 

promessa, passa pela responsabilidade moral, culpa, dívida, até a consciência má, porque 

a promessa é tomada como um passo para a não liberdade humana. O homem impõe 

limites a si mesmo abafando sua vontade de potência para que se torne previsível para a 

uma sociedade que espera tal previsibilidade. 

Para Ricoeur, ao contrário, a vida em sociedade é necessária para a realização da 

vida boa de cada um dos seus participantes. A promessa faz parte de um conjunto de 

                                                 
131 NIETZSCHE, F. The Genealogy of Morals. Trad. Horace Samuel Mineola: Dover Publications, 2003. p. 
34. 
132 Ibidem, p. 35. 
133 HATAB, L. Nietzsche’s ‘On the Genealogy of Morality’: An Introduction. New York: Cambridge 
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capacidades do si-mesmo, que busca sua felicidade dentro de relações interpessoais e 

institucionais baseadas na mútua dependência e confiança da palavra de cada 

participante. A promessa permeia o próprio uso da linguagem e, mediante a linguagem 

permite que o ser humano construa novos significados para sua própria existência. 

A segunda diferença de base entre a visão de Nietzsche e Ricoeur sobre a 

promessa está ligada ao conceito de liberdade. David Hall faz uma boa análise dessa 

diferença: 

 

[For Nietzsche], the ability to keep one’s word, that is, the ‘right to make promises’, 
marks the beginning of the slippery slope that runs through responsibility, to guilt, to 
debt, to the spectacle of cruelty surrounding the exaction of the debt, to bad conscience, 
and the social straightjacket of peaceful society. Keeping one’s word signals the first step 
into non-freedom. However, while Nietzsche railed against the ‘morbid softening and 
moralization through which animal ‘man’ finally learns to be ashamed of all his 
instincts’, Ricoeur developed the capacity to keep one’s Word in a positive direction. This 
was largely due to different understanding of the nature of freedom. For Nietzsche, the 
human animal is only truly free when allowed to discharge its ‘powerful instincts’. That is 
to say, freedom is synonymous with the will-to-power. For Ricoeur, on the other hand, 
the individual is only free to the degree that s/he can be responsible for his/her actions in 
light of moral expectations of another.134 
 

O conceito de liberdade para Ricoeur passa pelo comprometimento com o outro 

pela palavra dada. A realização da liberdade do si-mesmo acontece por meio de 

interações humanas mediadas pelo uso da linguagem e da palavra dada. A liberdade está 

ligada à capacidade do si-mesmo de responder ao apelo do outro para que o si-mesmo 

responda às suas palavras. O papel da alteridade na realização da felicidade e da 

liberdade do si-mesmo é o pressuposto fundamental que ajuda a entender a diferença de 

perspectiva entre Nietzsche e Ricoeur sobre a promessa, e nos oferece um referencias 

fundamental para a compreensão da maneira como Ricoeur se aproxima desse conceito. 

Ao longo de nossa investigação queremos indagar se essa capacidade de olhar 

para a demanda do outro, essa capacidade de cuidar do outro, aquilo que Ricoeur chama 

da solicitude, não é, ela mesma, uma daquelas virtudes que permitem a realização de 

promessas boas. Não seria esse um requisito fundamental do si-mesmo que pretende 

                                                                                                                                                 
University Press, 2008. 
134 HALL, W. D. Paul Ricoeur and the Poetic imperative: The creative Tension between Love and Justice. 
Albany: State of New York Press, 2007. p. 31-32. 
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realizar uma boa promessa? Não seria essa disposição de prestar atenção às necessidades 

do outro que confia na promessa proferida e, por isso, espera algo e toma decisões de 

vida a partir da palavra que foi dada uma condição para a promessa boa? Assim, a 

solicitude aparece como uma das virtudes que sugerimos como fundamentais à realização 

de promessas boas.  

Continuando nesse trajeto de investigação acerca das disposições de caráter, 

parece importante pensarmos sobre a monumental tarefa de desafiar as mudanças trazidas 

pelo tempo.135 Não deveríamos nos perguntar se não há meios ou armas necessárias para 

que o si-mesmo se capacite para tal desafio? Com o objetivo de enfrentar esse poderoso 

inimigo das mudanças nas situações, desejos, intenções e estados do si-mesmo, não deve 

o si-mesmo exercitar-se e ganhar tônus em suas capacidades pessoais para estar 

preparado diante dessa contenda? Não é nossa linha de raciocínio muito próxima da 

analogia que Aristóteles propõe na análise da virtude (areté) em sua Ética a Nicômaco?  

Nesse sentido, duas virtudes da lista aristotélica poderiam ser tomadas como 

pontos de partida para os exemplos que queremos explorar com a intenção de evidenciar 

esse ponto. Escolheremos duas virtudes que Aristóteles denominava de virtudes da parte 

não racional da alma, pois elas parecem especialmente importantes, dadas a força e 

durabilidade de seus vícios opostos.136 Essas virtudes são a coragem e a temperança. 

Como afirma Michael Pakaluk: “Algumas motivações não racionais parecem ser 

especialmente persistentes e fortes e seus objetos tão definitivos, que parecem ser 

necessários hábitos de deliberação e vontade para que em algum sentido mais direto 

moldem e restrinjam aquelas motivações”137, e também, ”é uma marca tanto do medo 

como do desejo pelo prazer que esses impulsos, se não controlados, tirem as pessoas do 

estado de razão”. Em nosso contexto queremos olhar para essas virtudes como 

especialmente relevantes para que o si-mesmo seja capaz de sustentar suas promessas.  

Comecemos nossa pesquisa pela virtude da coragem. As situações trazidas pelas 

mudanças nas condições externas no período de tempo entre o momento em que a 

                                                 
135 REAGAN, C. Personal Identity. In: COHEN, R.; MARSH, J. Ricoeur as Another. Albany: State of New 
York Press, 2002. p. 14. 
136 Essa sugestão aparece quando Aristóteles faz a passagem da análise do conceito de coragem para o de 
continência. Cf. ARISTÓTELES, The Nichomachean Ethics, op. cit., 1117b, p. 23-24. 
137 PAKALUK, Michael. Aristotle’s Nichomachean Ethics: An Introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. p. 167. 
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promessa é realizada e os momentos em que ela deve ser cumprida parecem trazer 

desafios e conflitos que demandam do si-mesmo uma capacidade muito próxima da 

virtude da coragem (andreia). Não seria o risco de ficar em uma situação pessoal 

complicada, ou até mesmo perigosa, por manter a palavra dada uma ocasião que requer 

uma disposição de caráter que permite o si-mesmo enfrentar tal desafio? Estamos 

certamente muito distantes da situação contextual das batalhas homem-a-homem que 

demandavam uma coragem “física” para combater os inimigos numa contenda acerca de 

propriedades, mas o núcleo duro da virtude da coragem parece ainda assim crucial para 

que as barreiras externas impostas contra a sustentação da nossa palavra sejam 

adequadamente sobrepujadas.  

A segunda virtude da lista clássica de virtudes que exploraremos como importante 

componente para habilitar o si-mesmo com os meios adequados para manter sua palavra 

ao longo do tempo é a maneira adequada do si-mesmo lidar e reagir ao prazer a e dor, 

algo que poderíamos chamar de continência (sophrosyne), também fazendo referência ao 

elenco proposto na ética aristotélica.138 Da definição inicial grega nós queremos 

conservar a ideia do homem virtuoso que reconhece seus desejos, mas que é capaz de 

adiar ou evitar sua realização porque essa estaria em desacordo com a recomendação da 

sabedoria prática (phrónesis).139 No nosso contexto mais específico, poderíamos pensar 

no momento em que o si-mesmo é chamado a responder a uma demanda relativa à 

promessa proferida como o momento por excelência em que a continência deve ser 

exercitada.  

Conforme Ricoeur comenta diversas vezes, um dos maiores desafios em sustentar 

a promessa é que os desejos do si-mesmo certamente mudarão ao longo do tempo e o si-

mesmo deve colocar-se acima dessas mudanças para manter a palavra dada. Uma relação 

adequada com os prazeres parece, portanto, de grande importância para derrotar esse 

terrível e mutante inimigo que aparece, desaparece e se modifica constantemente ao 

longo do tempo. O que atraía o si-mesmo no momento em que a promessa foi proferida 

será, muito provavelmente, diferente daquilo que o atrairá no momento em que for 

chamado a sustentar a palavra dada pela sua ratificação com ações. Se o si-mesmo não 

                                                 
138 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, op. cit., livro VII. 
139 Cf. ROSS, op. cit., p. 228. 



 
 

112 
 

dispuser de inclinações adequadas para lidar com esses desejos, ele será confrontado por 

uma força que se manifestará a ele como invencível, mesmo se ele for capaz de 

reconhecer as demandas contrárias exigidas pela promessa proferida.  

Este aspecto traz à luz outra demanda fundamental da promessa, sua 

extensibilidade. Desejos são momentâneos, enquanto que a promessa requer permanência 

e estabilidade ao longo de um período de tempo. A continência é, portanto, essa ponte 

temporal que permite ao si-mesmo relacionar-se e reconhecer-se como o mesmo do 

momento em que a promessa foi proferida, e não deixar que os aspectos transitórios do 

momento da realização da promessa sejam considerados isoladamente, sem conexão com 

a palavra dada para a tomada de cada de uma das suas decisões existenciais.  

Mais uma vez, o que estamos propondo é que sob a efetivação de uma promessa 

boa há uma capacidade do si-mesmo de lidar adequadamente com os prazeres e desejos. 

Há uma disposição adquirida na identidade-idem que torna mais provável que o si-

mesmo mantenha sua promessa, mesmo diante das variações de percepções em relação 

ao que é prazeroso ou não em determinado momento da vida. Tal capacidade parece ser 

mais desafiadora em várias culturas atuais, nas quais o hedonismo é patrocinado por 

interesses econômicos subjacentes. 

Outro pilar das promessas firmes que queremos discutir brevemente aqui é o 

autoconhecimento do si-mesmo. Se as virtudes são de importância indiscutível no 

momento da sustentação das promessas, o momento em que a promessa é proferida 

depende intrinsecamente da capacidade do si-mesmo de entender suas capacidades, o que 

ele pode fazer e com que ações futuras ele pode realmente se comprometer. Isso é o que 

ele tem a oferecer como parte de uma promessa boa. Qualquer coisa que extrapole essa 

avaliação implica um risco de que a promessa não poderá ser mantida pelo si-mesmo. 

Como William Hall comenta: “ninguém pode prometer de forma razoável algo que está 

além de suas capacidades”.140  

Há uma miríade de questões muito complicadas em torno da relação entre a 

promessa e o autoconhecimento, que demandam extensivas reflexões na área de uma 

antropologia filosófica. Apenas para elencar algumas: se o si-mesmo está sempre 

limitado a suas capacidades atuais para realizar uma boa promessa, não estaria ele preso e 
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amarrado em um estágio mais ou menos estático? Não haveria um risco aceitável que o 

si-mesmo poderia tomar para ampliar suas possibilidades de promessa? Seria necessário 

esperar o amadurecimento e maior auto-compreensão para apenas nesse momento 

proferir promessas boas realistas? Seria necessário pensar em limitações e especificações 

adicionais para as promessas de maneira que elas possam estar abertas a algumas 

revisões? Nesse sentido, outro dilema interessante parece se apresentar. Como a idade 

vivida interage com a capacidade de realizar promessas boas? Não seria uma demanda do 

autoconhecimento o tempo para que o si-mesmo possa “ler” sua vida e entender o que ele 

é e o que pode efetivamente esperar de suas ações futuras?  

A análise que Aristóteles faz sobre a aquisição da sabedoria prática (phrónesis) 

pode trazer subsídios interessantes para essa reflexão sobre a capacidade de prometer. Na 

perspectiva de Aristóteles, o homem dotado de sabedoria prática não pode ser jovem, 

porque o conhecimento das coisas próprias da esfera humana requer experiência e isso 

requer tempo vivido. Com essa perspectiva também somos levados de novo a Ricoeur e a 

importância que ele atribui à identidade narrativa para que algum nível de 

autoconhecimento possa ser obtido. Há algum meio mais adequado do que a identidade 

narrativa para revelar nossas capacidades e mediar nosso entendimento através do 

caminho narrativo? Como Ricoeur menciona: “Que a narrativa é, dentre todos os níveis 

relacionados à questão Quem?, o mais apropriado para uma pesquisa dialética entre a 

identidade-idem e a identidade-ipse, esse privilégio vem do fato que a narrativa é capaz 

de colocar juntos o discurso e o orador, ações e agentes, sub specie temporis”.141 Nesse 

ponto, todas as reflexões de Ricoeur sobre a hermenêutica do si-mesmo ocupam um papel 

fundamental na habilidade do si-mesmo em ler e reconhecer sentido em sua vida como 

evidência de sua força e capacidade de sustentar uma promessa que está por realizar.142  

Ao pensarmos sobre identidade narrativa temos também que pensar nos 

momentos miméticos em relação às obras de cultura, especialmente em relação aos textos 

escritos e às narrativas de ficção. Como já discutimos anteriormente, está sempre em jogo 

pelo ciclo hermenêutico uma ampliação de possibilidades e experiências através do ciclos 

                                                 
141 RICOEUR, P. Da metafisica à moral. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 29. 
142 Ricoeur também desenvolve a importância da narrativa para o autoconhecimento em sua discussão sobre 
a primeira aporia do tempo em Tempo e narrativa III, op. cit., p. 244-249. 
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de reconfiguração do sujeito leitor em relação ao texto. Mas o corolário dessa 

reconfiguração é um maior conhecimento de si através das diversas possibilidades 

existenciais oferecidas pelos relatos de ficção. Esses laboratórios existenciais não apenas 

abrem novos horizontes, mas aumentam o conhecimento da identidade pessoal do leitor 

porque, mediante o reconhecimento de existências completamente diversas, o leitor é 

capaz de perceber algumas de suas escolhas e situações existenciais próprias, que ficam 

muitas vezes submersas nas águas da conformidade cultural e ética. 

Além desse olhar para trás com o objetivo de pesar suas forças no momento em 

que a promessa será realizada, outro conceito da Pequena Ética de Ricoeur, sobre o qual 

teremos oportunidade de discutir mais amplamente no capítulo sobre a pluralidade 

phronética, parece relevante para a seleção dos objetos da promessa. A busca pela vida 

boa, sobre o qual Ricoeur discorre a partir de dois referenciais básicos: a ideia de 

felicidade em Aristóteles e a perspectiva dos planos de vida em MacIntyre. Todas as 

promessas realizadas pelo si-mesmo deveriam estar alinhadas com o plano de uma vida 

boa. Isso inclui na avaliação da promessa a ser realizada não apenas a análise prática da 

capacidade da promessa ser cumprida, mas também seu aspecto teleológico, que deve ser 

colocado no contexto mais abrangente dos “fins” selecionados pelo si-mesmo para sua 

vida ao longo de sua existência. A promessa será, em grande medida, os pequenos 

pedaços do quebra-cabeça que projetamos para a construção do nosso ideal de uma vida 

boa.  

Ao final dessas considerações sobre a promessa, esperamos ter explorado como as 

virtudes, o autoconhecimento e o plano de vida estão presentes como mediações para o 

si-mesmo realizar promessas boas, o que pode também ser outra forma de investigar a 

intrincada e profunda relação entre identidade-idem e identidade-ipse. Mesmo sendo 

absolutamente clara a partir da proposta de Ricoeur a originalidade e independência da 

identidade-ipse, queríamos sugerir que essas três premissas são cruciais para uma 

interpretação adequada da abordagem ética de Ricoeur, que trabalha sobre a visão de um 

si-mesmo capaz de agir e imputar responsabilidade sobre si. Essa capacidade está 

emblematicamente representada pela promessa boa que é um comprometimento sincero 

com outra pessoa. Tal comprometimento requer uma boa avaliação das capacidades do 

si-mesmo para que possa ser realizado. Essa avaliação deve levar em consideração o que 
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o si-mesmo é realmente capaz de realizar, quais são suas forças, quais são as disposições 

de caráter que o si-mesmo reconhece como suas para atingir seus objetivos por meio de 

uma constante reflexão sobre sua identidade narrativa que permitirá atingir o objetivo 

central de uma vida boa com e para os outros em instituições justas.  

Há ainda outro aspecto da promessa que parece muito sugestivo para a 

compreensão da identidade phronética: a aplicação do paradigma da promessa boa ao 

momento da decisão phronética. O momento da decisão phronética é o resultado do 

processo de deliberação e antecede normalmente o momento da tomada de ações práticas 

conforme a decisão.  

Os aspectos da identidade do si-mesmo que são componentes decisivos para a 

capacitação do si-mesmo à realização de boas promessas boas também são necessários 

para que o phrónimos tome decisões consistentes, que possam ser transformadas em 

realidade por suas próprias ações e pelas ações dos implicados na efetivação das decisões. 

Podemos dizer que o comprometimento com a decisão phronética é o espelho da 

promessa nas situações nas quais o phrónimos deve decidir apos o processo de 

deliberação. 

Conforme veremos na seção sobre a deliberação phronética, o phrónimos está 

integralmente implicado em suas decisões. Em verdade, uma de nossas sugestões mais 

importantes é que há uma dimensão de comprometimento da sabedoria prática, que se 

manifesta de forma especial na maneira como phrónimos age para promover da melhor 

maneira possível a realização das ações previstas e sugeridas por suas decisões. 

Esse comprometimento phronético com a decisão tomada é a face da promessa 

aplicada ao processo deliberativo. A diferença fundamental é que a promessa está 

normalmente ligada às ações com as quais o si-mesmo se compromete realizar. A decisão 

phronética é potencialmente mais abrangente porque normalmente implica não apenas as 

ações que serão tomadas pelo próprio phrónimos, mas também por aqueles implicados na 

decisão. 

De toda forma, o campo de atuação do phrónimos no processo decisório não é 

apenas o que ele mesmo pode fazer diretamente para que a decisão phronética se torne 

uma ação que proporcione a vida boa. Ele também deve estar comprometido em garantir 

que todos os envolvidos na decisão transformem em ações aquilo que foi deliberado. 
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Com essa perspectiva em mente podemos retornar aos traços da boa promessa e verificar 

como eles poderiam ser vistos a partir do processo de decisão phronética. 

Em primeiro lugar, quando falamos sobre o conhecimento de si para a avaliação 

de quais promessas podem de fato ser cumpridas, parece que tal conhecimento das 

capacidades de ação também precisa estar presente no momento da decisão phronética. O 

phrónimos, a partir das diversas características que discutimos no processo de formação 

phronética, deve desenvolver uma habilidade de mensurar, de maneira menos precária 

possível, as capacidades de ação e os limites práticos dos envolvidos em uma decisão 

phronética, para que ela possa ser de fato transformada em realidade pelos implicados. 

De nada adianta uma decisão que visa a perfeição celestial se as contingências e 

limitações da pessoas envolvidas jamais permitiriam sua realização efetiva. 

Mais uma vez esbarramos na “tentação” sempre presente ao longo desses estudos 

de transformar o phrónimos em um super-homem. Nesse caso específico, o problema 

seria pensar que o phrónimos será sempre capaz de avaliar as capacidades e as condições 

de efetivação de todas as pessoas envolvidas em uma decisão. Isso parece claramente ser 

algo que não se aplica a todos os casos de decisão, nem a todos os perfis de pessoas 

envolvidas. De fato, como dissemos acima, o aumento de compreensão sobre as 

capacidades de si-mesmo para a realização das boas promessas já é uma tarefa de grande 

escala. 

Então, em que sentido podemos entender essa pretensa habilidade do phrónimos? 

Nossa sugestão é que entre o total conhecimento das capacidades dos outros e a tomada 

de decisão sem levar em consideração tais capacidades há um grande espectro de 

possibilidade para a deliberação. Assim, essa habilidade phronética está ligada a 

percepção e capacidade do phrónimos de considerar, ou tentar fazê-lo, as capacidade de 

ação dos outros envolvidos na decisão para que ela seja efetivamente factível e leve à 

construção da vida boa. 

O paradigma da mímesis tríplice é uma fonte importante para esse tipo de 

compreensão phronética porque mediante os diversos contatos com as narrações 

históricas ou fictícias o phrónimos consegue o alargamento do seu horizonte existencial, 

e, ao projetar-se em outras “vidas”, exercita nesses laboratórios existenciais a atenção ao 

ponto de vista dos outros, às circunstâncias de vida que podem impor limites reais à 
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realização das capacidades do si-mesmo.  

O que distingue a decisão phronética nesse aspecto é, portanto, em primeiro 

lugar, uma preocupação com as capacidades do outro. Certamente não será possível 

aquilatar todos os detalhes das capacidades e da relação de tais capacidades com as 

circunstâncias e com as demandas de uma decisão, mas será sempre possível adicionar ao 

processo deliberativo, como critério sempre presente, a análise das capacidades do outro 

como de si-mesmo. Isso significará, na maioria das vezes, uma atenção em relação ao que 

o outro fala e, em especial, ao que ele faz. Trata-se também de um constante processo de 

aprendizagem de si-mesmo através do outro, marcado pelo traço do feliz conceito 

ricoeuriano da solicitude. 

Em segundo lugar, a continência também parece necessária porque grande parte 

dos esforços do phrónimos em promover a vida boa da comunidade através das ações que 

nascem de boas deliberações envolvem esforços de tempo e energia que requerem uma 

constância que, por sua vez, parece ligada a certa capacidade de lidar adequadamente 

com os prazeres e as dificuldades que a efetivação das decisões muitas vezes gera. 

O mesmo parece válido para a coragem. O percurso de efetivação das decisões 

phronéticas pode muitas vezes levar a conflitos com vontades contrárias e com ações 

más. A coragem de manter-se firme e tomar todas as ações possíveis para que uma boa 

decisão seja implementada é também uma das marcas características da identidade 

phronética.  

E, por fim, a capacidade prospectiva de manter o foco de suas promessas e 

decisões na construção da vida boa para a comunidade também marca a decisão 

phronética, que nasce exatamente dessa perspectiva da realização da vida boa por meio 

de deliberações e decisões que aumentem as chances de que a comunidade ou as pessoas 

envolvidas realizem o ideal da vida boa. O phrónimos não é apenas um juiz que utiliza de 

maneira excelente sua capacidade de raciocínio prático, mas também alguém 

comprometido com a realização da vida boa nas instituições das quais participa, e por 

isso as premissas da boa promessa se tornam para o phrónimos também as premissas para 

o comprometimento phronético.  



 
 

118 
 

CAPÍTULO 3 
IDENTIDADE PHRONÉTICA: O MOMENTO DA APLICAÇÃO 

 

 

3.1 A DELIBERAÇÃO PHRONÉTICA 

 

Uma das características mais proeminentes do phrónimos é sua capacidade de 

bem deliberar.143 Nesta seção, vamos explorar o que significa deliberar tomando como 

ponto de partida a Pequena Ética de Ricoeur, bem como suas reflexões sobre narrações e 

sobre a natureza da experiência humana da narratividade. Para tanto, investigaremos a 

razoabilidade e as possíveis vantagens de olhar para a deliberação como uma forma 

narrativa. Esse caminho de investigação deverá nos levar a destacar a intrínseca relação 

entre dizer e fazer no contexto da deliberação. Ele também deverá lançar alguma luz 

sobre o aspecto aspiracional da atividade do phrónimos, que está constantemente 

buscando estender as narrativas de forma a contar uma história real que tenha sentido. Ele 

está elaborando narrativas de forma a promover uma boa vida em comum dentro de 

instituições justas. 

Estamos tomando com o ponto de partida o conceito de deliberação da tradição 

Aristotélica, assim como Ricoeur o faz na Pequena Ética.144 Entretanto, no contexto da 

presente discussão, que estará mais ligada a abordagem hermenêutica e linguística de 

Ricoeur, não iremos explorar em detalhes os pontos em que a apropriação de Ricoeur se 

afasta do uso próprio que Aristóteles faz do conceito. Basicamente manteremos que a 

noção de deliberação é um processo racional prático que está, portanto, ligado à virtude 

da phrónesis, que é a base para o phrónimos escolher qual linha de ação deve tomar e 

sugerir que seja tomada diante de situações práticas. Entretanto, existem três comentários 

preliminares que devem ser feitos sobre essa conceituação geral. 

O primeiro é que nós também estamos assumindo a solução contemporânea que 

                                                 
143 “If, then, it is characteristic of men of practical wisdom to have deliberated well, excellence in 
deliberation will be correctness with regard to what conduces to the end which practical wisdom 
apprehends truly”. BROWN, L.; ROSS, D.The Nichomachean Ethics. 1142b. Oxford: Oxford University 
Press, 2009. p. 30-35. 
144 “Here [on EN book VI], deliberation is the path followed by phronesis, practical wisdom (…) and, more 
precisely, the path that the man of phronesis – the o- follows to guide his life”. RICOEUR, Oneself As 
Another, op. cit., p. 174-175. 
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Ricoeur propôs em Soi-même comme un autre sobre as bem conhecidas dificuldades da 

aplicação da deliberação para os meios ou para os fins da ação ética, derivada das 

aparentes definições contraditórias de Aristóteles na Ética a Nicômaco. Ricoeur utiliza os 

conceitos de plano de vida e de práticas de Alasdair MacIntyre e sugere que a phrónesis 

escapa do modelo meio-fim porque ela molda a “configurações de ação que chamamos 

plano de vida (...) quando nos movemos entre os ideias de vida mais distantes e mais 

próximos, que precisam se tornarem mais precisos e ponderamos as vantagens e 

desvantagens da escolha de um dado plano de vida no plano das práticas de vida”.145 

Ricoeur conclui esse esboço conceitual lembrando que essa sugestão se aproxima do 

sentido que Gadamer utiliza em sua obra quando trata da questão da phrónesis. 

O segundo comentário é que, com Ricoeur e MacIntyre, devemos enfatizar o 

aspecto político e institucional de toda deliberação. O phrónimos delibera não apenas 

com vistas ao bem para si mesmo, egoisticamente, mas quais ações e quais cursos de 

eventos são mais adequados para aumentar a probabilidade da vida boa146 para as pessoas 

envolvidas nas ações que nascerão como resultado do processo de deliberação e da 

decisão consequente. Devemos igualmente destacar, junto com Gaelle Fiasse147, que um 

dos fatores chave para a atenção de Ricoeur sobre o conceito de phrónesis é seu estreito 

vínculo com situações específicas que afetam a vida das pessoas, o que está diretamente 

ligado à atenção à alteridade pressuposta pelo processo de uma boa deliberação. 

O terceiro comentário preliminar está ligado ao termo “narrativa phronética” que 

utilizaremos ao longo dessa seção. Utilizaremos o conceito de “narrativa phronética” 

como uma extensão dos estudos mais amplos de Ricoeur sobre os relatos narrativos, para 

investigar a possibilidade da aplicação do paradigma de análise das narrativas à 

deliberação. Ricoeur reconhece a dimensão ética das narrativas: “narrativity is not 

denuded of every normative, evaluative and prescriptive dimension [and, as a configured 

action, it] is never ethically neutral for it imposes on the reader a vision of the world 

which implicitly or explicitly induces a new evaluation of the world and of the reader as 

                                                 
145 Ibidem, p. 177. 
146 “On the basis of the single predicate “good”, we then constructed three phases of a discourse extending 
from the aim of the good life to the sense of justice, passing by way of solicitude”. Ibidem, p. 203. 
147 FIASSE, op. cit. 
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well”.148 Portanto, em certo sentido, toda narrativa possui intrinsecamente uma dimensão 

ética. Não obstante, com a qualificação “phronética” queremos enfatizar o uso específico 

das narrativas no contexto da deliberação ética guiada pela phrónesis. 

Considerando essas definições preliminares e para auxiliar na elaboração da 

argumentação a ser desenvolvida, gostaríamos de sugerir um modelo simples e ingênuo 

no qual assumimos que a deliberação sempre acontece em determinado momento do 

tempo, que poderíamos chamar de “Ponto B” da narrativa phronética, que tem seu início 

no “Ponto A”. O phrónimos é requisitado no “Ponto B” porque há algo ainda sem sentido 

e sobre o qual ele precisa auxiliar na deliberação dos próximos passos a serem dados que 

levarão a narrativa phronética ao “ponto C” no futuro. Normalmente, se não em todas as 

ocasiões, a narrativa phronética do ponto A ao ponto B não é concordante, ela não faz 

sentido e não conduz a um estado em que se possa usufruir da vida boa aspirada por 

todos. Essa é exatamente a razão pela qual o phrónimos é chamado. Sua tarefa como bom 

deliberador será propor uma narrativa phronética do ponto B ao ponto C que possa 

restaurar ou criar uma concordância entre os pontos A e C, de tal forma que todos os 

envolvidos na narrativa phronética possam efetivamente ter a vida boa do ponto C em 

diante. 

Podemos tomar o momento da deliberação (ponto B da narrativa phronética) 

como o presente considerado. O tempo narrado entre A e B é o passado que deve ser 

considerado mediante uma narrativa retrospectiva. O tempo narrado entre os pontos B e 

C é o futuro que será o período para realização da narrativa prospectiva a ser escolhida e 

proposta pelo phrónimos. 

Consideremos alguns exemplos que podem ajudar a esclarecer em que sentido 

estamos propondo tais conceitos. (1) Primeiramente, podemos pensar na discussão entre 

dois irmãos de pouca idade em que a mãe é chamada para moderar e propor uma solução 

para o problema. (2) Em segundo lugar, podemos pensar em uma jovem que precisa 

decidir se aceitará ou não uma oportunidade de trabalho, que pode trazer consequências 

fundamentais para a dimensão pessoal de sua vida atual. Poderíamos ainda considerar (3) 

o caso de um juiz de direito e de jurados que devem realizar um julgamento e propor um 

veredicto. E, por fim, podemos considerar o presidente de um comitê de bioética que 

                                                 
148 RICOEUR, P. Time and Narrative. v. III. Op. Cit.. p. 249. 
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deve auxiliar no processo de deliberação e propor uma linha de ação a respeito de um 

tratamento médico e de procedimentos clínicos que deverão ser aplicados para um 

determinado paciente. 

Em cada um desses casos exemplares, os deliberadores estão olhando para o 

passado e buscando concatenar eventos, ações, narrativas conflitantes. Podem ser 

sentimentos e intenções pessoais e profissionais conflitantes, pontos de vista parciais de 

cada um dos irmãos, argumentos e narrativas dos advogados e testemunhas de acusação e 

defesa em um julgamento público, ou a história familiar, médica e pessoal de 

determinado paciente. Em cada um desses casos, o processo de deliberação deve “olhar 

para trás” no tempo até o ponto em que o começo das linhas de narrativas deve ser 

considerado. Esse marco temporal impreciso e opaco é o que estamos chamando do ponto 

A da narrativa phronética. 

Cada uma dessas situações paradigmáticas também demanda a projeção de uma 

situação futura, um ponto no futuro ao qual determinada cadeia de ações deve conduzir. 

Uma situação profissional bem sucedida com essa ou aquela realização pessoal; dois 

jovens vivendo em harmonia com tais ou quais traços éticos; determinado indivíduo 

reintegrado pacificamente à sociedade; o término de uma condição médica delicada. 

Subjacente a todas essas visões prospectivas existe a intenção da escolha de ações que 

levarão à vida boa que projeta um ponto C no futuro no qual a narrativa phronética 

estendida promove a transformação de uma história ainda sem sentido no ponto B para 

uma concordância discordante no ponto C. 

Para concluir as considerações sobre esses exemplos, poderíamos também 

destacar um importante aspecto do phrónimos. A variedade de exemplos mostra que 

consideramos diversos “lugares” para a deliberação phronética ligados a situações muito 

comuns da vida cotidiana, assim como contexto específicos que requerem protocolos bem 

estabelecidos. O phrónimos não é um super-herói ou uma avis-rara cercada de uma 

névoa mística de poderes sobre humanos. Ao contrário, o phrónimos é apenas alguém 

que foi capaz de refigurar a si-mesmo ao longo da vida e se tornou capaz de encontrar 

novas formas éticas para lidar com as aporias que aparecem frequentemente nas diversas 

situações existenciais. 

Devemos também reconhecer que a deliberação phronética, na maioria dos casos, 
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se não sempre, está ligada a uma situação conflitiva. Conforme Richard Kearney, Ricoeur 

dá grande ênfase à “importância crítica da deliberação e discussão que emergem mais de 

conflitos do que de consensos”149. Sendo assim, a deliberação deve sempre ser 

considerada um processo aberto. Como veremos adiante, embora haja um momento em 

que a decisão acontece, ou seja, a narrativa prospectiva é proposta pelo phrónimos, a 

tarefa deliberativa do phrónimos não se encerra, porque ele deve se manter 

comprometido com o acompanhamento do fluxo de ações iniciado como resultado da 

deliberação tomada. Tal fato também nos convida imediatamente a revisar nosso 

esquema temporal com pontos “fixos”, para um modelo com marcas temporais muito 

mais fluídas e flexíveis, e para um processo no qual tais marcas estão sempre 

acompanhando novos desdobramentos do processo deliberativo. 

 

3.1.1 A narrativa retrospectiva 

Quando o phrónimos olha para trás a partir do ponto B em direção ao Ponto A, ele 

está basicamente tentando configurar uma narrativa retrospectiva que possui duas 

características principais. Primeiramente, ela deve ser tão completa quanto possível. Em 

segundo lugar, ela deve ser o mais próximo possível do que aconteceu na realidade, o que 

é, obviamente, um conceito muito complicado. 

Uma das vantagens de olhar para a deliberação como uma forma de narrativa 

phronética é que podemos explorar alguns aspectos de uma boa deliberação a partir de 

diferentes perspectivas. Por exemplo, tomemos o critério de “completude” da 

deliberação. Nos termos da narrativa phronética, podemos dizer que isso significa 

colocar o ponto A tão longe quanto possível no passado, de forma que todos os aspectos 

relevantes da história possam ser levados em consideração para a tomada da melhor 

decisão. Aqui temos um problema para determinar quando parar com a regressão do 

ponto A e esse é um dos desafios que o phrónimos deve enfrentar. Trata-se, mais uma 

vez, do problema de encontrar um justo meio entre muito cedo, o que impediria a 

finalização da análise e atrapalharia a deliberação com detalhes desnecessários; ou muito 

tarde, o que poderia deixar de fora aspectos fundamentais da construção da narrativa 

retrospectiva que poderiam afetar o melhor resultado da deliberação. Idealmente, o ponto 

                                                 
149 KEARNEY, op. cit., p. 105. 
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A deve estar “longe” o suficiente para dar conta de todos os aspectos relevantes para a 

narrativa phronética que permitirão uma boa deliberação.  

Um dos riscos com a determinação do ponto A é que esta tarefa pode facilmente 

se tornar impossível e a regressão se tornar infinita porque é sempre possível conectar 

fatos, intenções e ações no passado com outros mais antigos em uma rede ilimitada de 

causas e motivos. Determinar o período excelente a ser considerado entre os pontos A e B 

é, portanto, a primeira tarefa do phrónimos para construir uma boa narrativa retrospectiva 

e tal determinação envolve uma decisão situacional e prática com importantes 

implicações éticas. 

Compor uma narrativa a partir de um conjunto de ações e eventos que podem se 

estender por um longo período de tempo não é uma tarefa simples. A duração entre o 

ponto A e o ponto B pode impor um desafio real para a capacidade do phrónimos de 

compor uma narrativa retrospectiva coerente com o conjunto de informações disponíveis. 

Mas não é apenas o intervalo temporal entre A e B que se apresenta como desafio para o 

phrónimos. Ele também precisa compor uma história que leve em conta o maior número 

possível de pontos de vistas e de eventos ocorridos entre A e B. A quantidade de linhas 

narrativas paralelas que a narrativa phronética deve considerar e tecer em sua trama final 

é o que chamamos de densidade narrativa. 

A densidade narrativa é a soma de vozes e pontos de vista entremeados na 

narrativa. Quanto mais eles são considerados e consistentemente correlacionados, mais 

completa a narrativa phronética tende a se tornar. Considerar as múltiplas linhas 

narrativas e encontrar seus pontos de contato demanda o tipo de competência 

multidimensional que é característica da inteligência phronética. 

Não deveríamos aproximar essa tarefa do phrónimos de ouvir, buscar pontos de 

vista diversos, entremear perspectivas aparentemente antagônicas com o segundo 

momento do arco mimético proposto por Ricoeur? Não é a configuração (mímesis2) um 

exercício no qual o autor configura a narrativa do todo mediante a tecedura de várias 

linhas narrativas paralelas?150 Não há traços similares entre essa etapa da deliberação e a 

                                                 
150 “This configurational act [of a story] consists of ‘grasping together’ the detailed actions or what I have 
called the story’s incidents. 15 It draws from this manifold of events the unity of one temporal whole.” 
RICOEUR, P. Time and Narrative. v. I. op. cit.. p. 66. 
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mímesis2, tais como certo interesse por narrativas do “outro” que impulsionam a criação 

das narrativas ficcionais e históricas; certa empatia com o outro que parece crucial para 

fomentar a pesquisa narrativa; a pré-compreensão do mundo da ação, que é base para a 

configuração; a paciência de examinar e descrever os detalhes e as possíveis intenções e 

motivações de longas descrições narrativas?151 

Por outro lado, há certamente diferenças importantes entre o momento da 

configuração para a composição de um texto ficcional ou histórico e a composição a 

partir de linhas narrativas que possibilitam o entendimento dos fatos e eventos durante o 

processo deliberativo. A primeira diferença é que, no caso da ficção, o espectro de 

possibilidades é quase infinito, pois não há limitações factuais para as narrativas sendo 

compostas.  

A segunda diferença é o período de tempo disponível para a análise do conjunto 

de linhas narrativas que comporão a trama final. Se a leitura e a escrita tendem a ser 

atividades não fortemente limitadas pelo tempo, que podem ser interrompidas para uma 

reflexão mais profunda e que podem ser entremeadas com outras atividades, a 

deliberação é, em muitos casos, um atividade muito mais intensa e com sua duração 

restrita pela urgência da decisão ou por protocolos institucionais muito bem definidos. 

A terceira diferença está ligada às implicações emocionais de cada uma das 

atividades. Enquanto a leitura e a escrita são normalmente tarefas executadas em 

ambientes calmos e sem muita pressão emocional externa, a deliberação é comumente 

ligada a ambientes estressantes, a debatedores exasperados e a uma carga significativa de 

pressão institucional para que a decisão seja atingida. 

A quarta e, possivelmente, mais desafiadora diferença é que as narrativas 

ficcionais e históricas são normalmente relacionadas com a produção de textos escritos; a 

deliberação, por sua vez, é ligada a decisões sobre ações que estão diretamente 

relacionadas com as vidas reais das pessoas nelas envolvidas, e que serão afetadas pela 

narração proposta. Mas será que essas diferenças invalidam a proposta de uma 

                                                 
151 “A story, too, must be more than just an enumeration of events in serial order; it must organize them into 
an intelligible whole, of a sort such that we can always ask what is the “thought” of this story. In short, 
emplotment is the operation that draws a configuration out of a simple succession. Furthermore, 
emplotment brings together factors as heterogeneous as agents, goals, means, interactions, circumstances, 
unexpected results”. RICOEUR, Time and Narrative. v. I, op. cit., p. 65. 
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aproximação entre mímesis2 e deliberação? Examinemos cada uma das diferenças. 

O fato de as narrativas ficcionais não serem limitadas por alguns eventos ou ações 

que podem de fato ter acontecido não deve ser um problema intransponível para a 

aproximação sugerida porque, como Ricoeur mesmo afirmava, as narrativas ficcionais 

são um tipo de laboratório de experimentos de pensamento152, que permitem a exploração 

não apenas do que foi, mas do que poderia e poderá ser. Há uma afinidade com a 

deliberação tanto no objeto quando no procedimento. E se tomarmos as narrativas 

históricas, então estaremos nos movendo para uma aproximação ainda maior com a 

intenção e objetivos da deliberação, que, além da composição da trama narrativa ela 

mesma, busca configurar a narrativa da forma mais próxima possível dos eventos e ações 

reais, seguindo o que Ricoeur chamou de paradigmas da trama.153 Entretanto, como 

Richard Kearney destaca154, Ricoeur está certo ao impor o limite ético da ação 

responsável para a aplicação do poder imaginativo da narrativa aplicado à deliberação. 

Não há “licença poética” para o mal e para a violência quando o que está em jogo são 

ações no contexto de decisões éticas, e essa é uma consideração crucial que exige que as 

características poéticas e éticas sejam operadas em consonância pelo phrónimos. 

As restrições temporais da deliberação comparadas ao ato de ler e escrever 

narrativas constituem, efetivamente, uma diferença importante ligada à natureza das duas 

experiências narrativas. Entretanto, essa diferença não parece invalidar a aproximação 

porque a essência do momento mimético continua sendo a mesma. Ele nasce da 

prefiguração do phrónimos-escritor e toma forma de uma concordância discordante pelo 

entrelaçamento de linhas narrativas configuradas e uma história. A velocidade com que 

esses momentos acontecem na deliberação é efetivamente a maior diferença nesse 

aspecto. Essa diferença apenas destaca outro aspecto importante da decisão phronética: o 

phrónimos é capaz de trabalhar sobre esses momentos miméticos com uma agilidade que 

pode não ser comum para todas as pessoas. Há igualmente a necessidade de um balanço 

delicado e situacional para determinar quando terminar a consideração das linhas 

narrativas, de tal forma que a decisão não seja adiada a um ponto em que a narrativa 

                                                 
152 “But, at the same time, does not such ethical neutrality of the artist suppress one of the oldest functions 
of art, that it constitutes an ethical laboratory where the artist pursues through the mode of fiction 
experimentation with values?”. RICOEUR, Time and Narrative. v. I, op. cit., p. 59. 
153 Cf. Ibidem, p. 184. 
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prospectiva seja comprometida por conta do atraso analítico (adicional nota de Ricoeur 

sobre o Justo). O desafio é a busca do justo meio em termos aristotélicos, um equilíbrio 

ótimo entre a completude da narrativa retrospectiva e a urgência da efetivação das ações 

deliberadas. 

Uma linha de argumentação análoga parece válida para a análise da outra 

diferença elencada, ligada à pressão emocional própria da deliberação em comparação 

com a composição de narrativas ficcionais ou históricas. Os traços das atividades 

miméticas são preservados mesmo que haja um novo componente emocional, que pode 

não estar presente em outras formas de narração com tanta intensidade. Isso também 

destaca outra característica do phrónimos: ele é capaz de compor uma narrativa 

phronética viva (muitas vezes com contornos existenciais dramáticos) com a 

tranquilidade intelectual similar a um escritor que está trabalhando na solidão de seu 

escritório ou estúdio. 

Conforme discutimos na seção “Do texto a ação”, além das importantes 

discussões a partir da filosofia de Ricoeur sobre as relações entre o texto e as ações 

significativas, devemos também recordar no contexto deste argumento os comentários de 

Ricoeur sobre as características exclusivas dos discursos escritos. Ricoeur sugere quatro 

distinções principais entre os discursos falados e escritos em “The model of the text”. A 

mais importante para nossa discussão é o que ele chama de referência não-ostensiva dos 

textos escritos. “This referential function [of written texts] exceeds the mere ostensive 

designation of the situation common to both speaker and hearer in the dialogical 

situation”.155 

Se voltarmos nossa atenção por um momento para Mímesis1 como um passo 

necessário para Mímesis2, veremos que o phrónimos deve estar constantemente atento 

para qualquer potencial “referência não-ostensiva” de textos e ações para aplicá-las em 

suas deliberações futuras. Trata-se de uma singular atenção phronética que busca 

                                                                                                                                                 
154 KEARNEY, op. cit., p. 185. 
155 Ver ainda: “This referential function [of the text], as we said, exceeds the mere ostensive designation of 
the situation common to both speaker and hearer in the dialogical situation. This abstraction from the 
surrounding world gives rise to two opposite attitudes. As readers, we may either remain in a state of 
suspense as regards any kind of referred-to world, or we may actualize the potential non ostensive 
references of the text in a new situation, that of the reader. In the first case, we treat the text as a worldless 
entity; in the second, we create a new ostensive reference thanks to the kind of “execution” which the art of 
reading implies”. RICOEUR, The model of the text, op. cit., p. 110. 
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capturar as referências não ostensivas durante as experiências de vida que está, conforme 

já discutimos, ligada à formação phronética. 

Esses breves argumentos sobre as diferenças específicas da narrativa phronética 

devem, minimamente, justificar a plausibilidade da nossa sugestão de considerar a 

deliberação phronética a partir dos referenciais narrativos desenvolvidos por Ricoeur. 

Entretanto, temos que dar um passo atrás para fazer uma nova abordagem ao processo 

deliberativo. Desde suas primeiras proposições sistemáticas nos textos aristotélicos, ele 

sempre foi pensado como um processo que envolve um caso particular e um princípio 

universal que guiariam a deliberação.156 Parece que nossos argumentos precedentes 

estiveram sempre girando em torno dos casos particulares, nas narrativas phronéticas de 

situações conflitivas específicas que precisavam ser resolvidas. Mas, como integrar os 

princípios éticos na relação proposta entre phrónesis e mímesis? A aproximação de 

Ricoeur a essa questão foi discutida por Peter Kemp em um escopo mais abrangente em 

vários de seus estudos sobre a ética narrativa157, mas especialmente em seu excelente 

artigo Éléments pour une éthique narrative. Em nosso caso, devemos limitar nossa 

questão à aplicabilidade de tais princípios ao processo deliberativo ele mesmo. 

Primeiramente, devemos dizer uma palavra sobre o que pode ser tomado com o 

principio geral. Para os gregos, a relação entre ética e a metafísica provia a verdade 

universal que dava forma ao silogismo prático158, e que podia ser compreendida pelo 

phrónimos através do uso da reta razão (orthos logos). Mas é certamente um problema 

para o pensamento contemporâneo a ideia de um universal absoluto, e a alternativa de 

Ricoeur é uma de suas grandes contribuições para o debate ético hodierno. A filosofia 

                                                 
156 Se tomamos como referência a definição aristotélica de sabedoria prática, é claro que para ele a 
deliberação deve sempre ser considerada no contexto de uma certa forma de pensamento lógico, o 
silogismo prático, que implica no fato que a deliberação envolve não apenas entender muito bem a situação 
em questão, o caso particular, mas também o universal que é alcançado através da reta razão (orthos logos). 
Ricoeur não se subscreve a esse modelo lógico da deliberação porque ele poderia se aproximar de uma 
aplicação mecânica do tipo lógico-positivista, deixando de lado o aspecto dramático e singular das decisões 
a serem tomadas pelo phrónimos. 
157 KEMP, P. Ethique et narrativité: a propos de l’ouvrage de Paul Ricoeur: Temps et récit. Aquinas, v. 29, 
a. 2, p. 211-232, 1986. 
158 “Aristote lui-même a étudié le syllogisme pratique, ou enthymème qui a pour conclusion un acte 
décisionnel; la majeure est occupée par une maxime courante (eikos); dans la mineure, l’agent (par 
exemple moi-même) constate qu’il se trouve dans la situation couverte par la majeure;il conclut par une 
décision de comportement”. BARTHES, Roland. L’ancienne rhétorique. Communications, 16, 1970. p. 
172-223. 
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prática de Ricoeur sugere que os princípios da ética devem ser hauridos dos valores 

pessoais e institucionais que são constantemente colocados e refletidos dentro das 

diversas comunidades éticas, criando o que ele chama de “universais em contexto ou 

potenciais ou ainda universais incoativos”. Assim, nesse sentido, o pensamento 

ricoeuriano se aproxima da proposta de Alasdair MacIntyre ao integrar a noção dos 

padrões de excelência à sua Pequena Ética. Mas Ricoeur também integra em sua ética os 

princípios da razão prática kantiana como um momento necessário do arco ético. Em 

última análise, a regra de ouro exposta de forma racional nos imperativos categóricos são, 

para Ricoeur, um ponto fundamental para o desenvolvimento de sua ética. 

A deliberação deve, portanto, levar em consideração esses princípios na forma de 

leis racionais, leis jurídicas e valores éticos tradicionais dentro de uma comunidade, pois 

eles constituem a fonte do julgamento prático junto com o entendimento da situação 

particular em questão. 

Com respeito aos valores éticos dentro de instituições ou comunidades, podemos 

mais uma vez olhar para o processo mimético aplicado ao phrónimos que compreende 

tais valores, seja por textos éticos fundamentais seja por experiências comunitárias, e 

refigura a si-mesmo de forma que o torna um representante adequado e bom deliberador a 

partir dos valores incorporados na forma de convicções pessoais, fruto da refiguração. O 

phrónimos é também capaz de refigurar-se a partir dos valores éticos da comunidade e 

isso lhe permite deliberar de maneira consistente com o ethos da comunidade. Tal é o 

ponto em que mímesis e tradição se unem na transmissão de princípios éticos e de 

comportamentos que são sedimentados na tradição oral e escrita, e que propõem a 

refiguração das experiências vivenciais daqueles que participam de determinada 

comunidade ética. 

Richard Kearney159 ofereceu uma importante contribuição sobre a relação entre 

Mímesis3 e a identidade phronética ao lembrar que “Aristóteles já tratava essa questão do 

critério ético quando dizia que se alguém quer comunicar o significado da virtude, ele 

narra a história de alguém que personifica tal virtude - e.g. Aquiles para a virtude da 

coragem, Penélope para a virtude da constância, Tirésias para a sabedoria. Tais narrativas 

                                                 
159 Cf. KEARNEY, R. Hermenêutica diacrítica a partir de Ricoeur. In: NASCIMENTO, F.; SALLES, W. 
(org.) Paul Ricoeur: ética, identidade e reconhecimento. São Paulo, Loyola, 2013. p. 128- 139. 
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provêm modelos exemplares para a phrónesis - históricos ou ficcionais – mediante os 

quais se pode medir, julgar e agir”. Narrativas descrevem phrónimoi exemplares que 

podem servir de modelos para a refiguração. 

O movimento do “mundo do texto” para o “mundo da ação” foi também 

extremamente bem capturado por Brian Trenor em seu artigo sobre a virtude narrativa: 

“Indeed, upon reflection, the narrative structure of the acquisition of virtues applies much 

more broadly than the hearing of stories and the reading of texts. Take, for example, the 

situation of someone who happily, finds herself in close association with a 

phrónimos”.160 

A ideia fundamental de Trenor é que o momento da refiguração pode acontecer 

quando alguém “lê” as ações do phrónimos e as coloca em perspectiva a partir de sua 

própria existência. Trenor também destaca que o modelo de refiguração não é 

simplesmente uma cópia e essa característica é completamente compatível com a tradição 

da sabedoria prática. Tornar-se phrónimos não é apenas copiar as ações de outros 

phrónimoi porque as ações phronéticas têm sempre que levar em consideração as 

condições específicas dos agentes, não apenas a situação objetiva em questão. 

Refiguração não significa copiar ações, mas repensar as ações tomando um outro 

horizonte existencial como referência. 

Além disso, a refiguração, como sugerida por Ricoeur, não apenas ajuda a 

entender a “premissa maior”, o aspecto “universal” da decisão ética em termos 

aristotélicos, mas também como deliberar hic et nunc. O phrónimos é capaz de 

reconhecer os aspectos particulares dos dilemas morais e colocá-los em relação com os 

padrões éticos, porque ele gradualmente refigurou sua visão do problema baseado nas 

diversas linhas da narrativa retrospectiva que tenta capturar a história da situação 

particular. A refiguração é, em certo sentido, um esforço para reconhecer-se a si mesmo 

como um outro, como os outros implicados pela narrativa retrospectiva na busca de uma 

boa deliberação que seja capaz de produzir a vida boa. 

Com relação ao aspecto jurídico da legislação, Ricoeur discutiu os problemas que 

acompanham essa dimensão extensivamente em seus trabalhos sobre a justiça, 

especialmente nos volumes de O Justo. Uma lição crucial de tais reflexões é que deve 

                                                 
160 TREANOR, op. cit. 
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haver uma ligação intrínseca entre as leis jurídicas e o ideal de vida boa, entre o legal e o 

bom.161 Se seguirmos essa sugestão e se abstrairmos as várias complicações envolvidas 

na passagem do ideal de uma vida boa em comum para os procedimentos e leis 

formalizadas pelas instituições jurídicas, poderemos também sugerir o mesmo tipo de 

apropriação mimética do phrónimos em relação às leis que devem representar a forma 

ideal de vida para determinada sociedade pela refiguração pessoal constante. A lei se 

torna assim não apenas um mecanismo de punição, mas uma forma de oferecer padrões a 

ser reconhecidos e vivenciados pela comunidade que gera e respeita tal legislação. 

E, finalmente, a abordagem deontológica kantiana pode ser integrada à narrativa 

phronética de forma análoga à que Ricoeur propõe na estrutura de sua Pequena Ética.162 

Ela é um teste para a perspectiva ética da narrativa phronética. Ela opera como um limite 

das possíveis configurações da narrativa phronética. A deliberação não é um tipo 

qualquer de narrativa porque ela não pode dizer qualquer coisa, mas ela deve propor uma 

narrativa prospectiva que é guiada pelo objetivo da boa vida, que pode ser subvertida 

pelo egoísmo e pela violência e, portanto, deve ser submetida ao “fogo purificador” dos 

testes lógicos impostos pelo momento deontológico. 

Assim o phrónimos não apenas compõe uma narrativa phronética sobre o que 

aconteceu em uma situação conflitiva, mas também precisa conhecer, e na verdade ele 

personifica o ideal narrativo de uma determinada comunidade ética para poder bem 

deliberar. Isso envolve uma profunda pré-compreensão do mundo da ação, uma 

capacidade para constantemente se reconfigurar a partir da leitura não apenas de 

narrativas escritas, mas também de narrativas “vividas” para compreender, atualizar e 

expandir a dimensão ética de tais fontes; assim como para configurar a trama que 

compreende as diversas linhas narrativas de uma particular questão com vistas ao 

momento prospectivo no qual a decisão deve ser proposta na forma de uma narrativa 

prospectiva. 

 

                                                 
161 RICOEUR, P. Le juste entre le légal et le bon. In : ___ . Lectures 1: Autour du politique. Paris, Seuil, 
1991b. p. 176-195. 
162 O capítulo oitavo de Soi-même comme un autre (RICOUER, op. cit.) é dedicado justamente ao 
tratamento dessa questão. 
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3.1.2 A narrativa prospectiva 

Mudemos agora o foco de nossa análise da narrativa phronética passada para a 

narrativa phronética futura. Da análise do período entre os pontos A e B para a análise do 

intervalo entre os pontos B e C. Da narrativa retrospectiva para a narrativa prospectiva no 

contexto da deliberação phronética. 

George Taylor em um artigo apresentado na Conferência sobre Paul Ricoeur no 

Rio de Janeiro em 2011, desenvolveu o conceito de identidade prospectiva em Ricoeur tal 

como originalmente proposto nas conferências de Ricoeur sobre Ideologia e Utopia e 

também em suas conferências sobre Imaginação, todas proferidas ao longo dos anos 1970 

na Universidade de Chicago. A identidade prospectiva da comunidade ou de uma pessoa 

destaca a possibilidade das mudanças na identidade narrativa para que a pessoa ou a 

comunidade enfrentem novos desafios e novas exigências, que se apresentam cada vez 

mais frequentemente em um ambiente social, cultural e econômico muito dinâmico. 

Ricoeur acrescenta que “o que chamamos nós mesmos é também o que esperamos ser, 

mas que ainda não somos”.163 

Taylor sugere que a análise dos trabalhos de Ricoeur pode revelar que “certos 

aspectos da noção de identidade prospectiva se tornaram menos proeminentes quando 

Ricoeur muda a ênfase de seus trabalhos anteriores no conceito de referência produtiva 

para o modelo de mímesis tripartida: prefiguração, configuração e refiguração”164. A 

ênfase a partir de Tempo e Narrativa seria mais na continuidade entre o passado e o 

futuro em contraposição a possíveis rupturas com o passado, que poderiam levar a novas 

possibilidades de inovação: “Há um lado aspiracional na identidade prospectiva, um 

sentido do que não somos ainda e que estamos buscando além de nossos limites atuais 

(...). Há necessidade da imaginação produtiva para transformar as identidades existentes. 

A imaginação produtiva pode envolver a criação de novos modelos, seja através de novos 

encontros com tradições existentes que as revigoram e as transpõe ou através de novos 

encontros com outros modelos reais ou propostos de governos que também permitiriam a 

                                                 
163 “The ruling symbols of our identity derive not only from our present and our past but also from our 
expectations for the future. It is part of our identity that is open to surprises, to new encounters. What I call 
the identity of a community or of an individual is also a prospective identity. The identity is in suspense. 
Thus, the utopian element is ultimately a component of identity. What we call ourselves is also what we 
expect and yet what we are not”. RICOEUR, P. Lectures on Ideology and Utopia. New York: Columbia 
Press, 1986. p. 311. 
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transposição [da situação atual]”.165 

O segundo momento da deliberação parece profundamente relacionado com essa 

dimensão prospectiva da identidade narrativa. Ele é focado não no que foi, mas no que 

pode ser. O foco muda da tentativa de entender adequadamente as ações e eventos que 

levaram a situação corrente para a tarefa de propor uma extensão da narrativa phronética 

existente que possa promover a vida boa para as pessoas envolvidas naquele mythos. Ou 

seja, a narrativa muda seu foco na trama do “até o presente momento” para o “a partir do 

presente momento”. Entretanto, a marca da extensão não é apenas uma continuidade 

organizada e coerente da narrativa retrospectiva; ela pode implicar uma ruptura, 

conforme destacado por George Taylor. Mas mesmo sendo uma ruptura, trata-se de uma 

ruptura que leva em consideração a narrativa retrospectiva. Há uma dialética entre 

tradição e inovação que perpassa vários aspectos da obra de Ricoeur. 

Outro aspecto fundamental do trabalho de Ricoeur com relação à identidade 

prospectiva é sua ligação com a imaginação produtiva, no sentido kantiano, para criar 

uma nova ordem simbólica capaz de abrir novas possibilidades para as narrativas 

existentes. De fato, a imaginação produtiva é fundamental também para a composição das 

narrativas retrospectivas. Há um intenso trabalho de imaginação produtiva, como Ricoeur 

destaca, para criar um novo sentido, um novo esquema166 através do entrelaçamento de 

diferentes eventos, ações e intenções. 

Em seu ensaio Imaginação no discurso e na ação, Ricoeur diz que não há “ação 

sem imaginação”.167 Ele aponta três níveis nos quais a imaginação dá sustentação à ação: 

o projeto, a motivação e o poder de agir. A narrativa prospectiva é a narrativa e o projeto 

entremeados em uma troca mútua entre os esquemas de antecipação e estruturação. 

Parece plausível sugerir que a imaginação produtiva é uma capacidade distintiva do 

phrónimos para apreender novas propostas narrativas a partir das narrativas retrospectivas 

normalmente apresentadas como aporias em seu conjunto. 

No contexto da deliberação phronética, parece também possível refletir sobre o 

                                                                                                                                                 
164 Cf. TAYLOR, G. Identidade prospectiva. In: NASCIMENTO, SALLES, op. cit., p. 130 
165 Ibid. p. 132. 
 
166 RICOEUR, P. A metáfora viva. São Paulo: Loyola, 2005. p. 351. 
167 Cf. RICOUER, P. La imagination dans le discours et dans l’action. Du texte a l’action, op. cit., p. 246-
248. 
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papel da imaginação produtiva no círculo mimético ele mesmo. A discordância 

concordante do ponto A ao ponto C pode (e muitas vezes deve) englobar uma ruptura e 

novos encontros que são parte da escolha preferencial no ponto B através da imaginação 

produtiva do phrónimos aplicada à deliberação. O modelo da narrativa é rico porque 

permite, entre outras coisas, destacar a possível ruptura168 no ponto B, que é integrada e 

promove o sentido em um trama mais abrangente de ações e fatos entre os pontos A e C. 

Sendo assim, é preciso entender a hipótese de George Taylor realmente mais como uma 

mudança de foco de Ricoeur entre a imaginação produtiva e os momentos miméticos, 

porque em um intervalo suficientemente amplo de tempo as duas noções não apenas 

vivem juntas, mas ganham uma complementaridade fundamental para os resultados da 

deliberação phronética. 

O phrónimos tem a tarefa de encontrar possíveis continuações para a narrativa 

retrospectiva no ponto B, usando a imaginação produtiva para sugerir uma narrativa 

prospectiva. A narrativa prospectiva permite vislumbrar claramente os dois lados da 

deliberação que deixam evidente a enorme complexidade do ato de deliberar: 1) Por um 

lado a deliberação sempre parte da narrativa retrospectiva, que é ancorada no reino do 

“que é”. 2) Por outro lado, ela não pode simplesmente derivar a decisão de duas 

premissas de um possível silogismo prático ou qualquer outro tipo de procedimento 

lógico, porque há uma demanda por soluções criativas e imaginativas para fazer frente ao 

trágico da ação. Esses dois eixos propõem uma interconexão entre o que aconteceu e o 

que pode acontecer, dado o que aconteceu. Uma boa deliberação não apenas adiciona um 

segmento para a narrativa existente, mas coerente e consistentemente estende a narrativa 

em um discordância concordante ao longo do desenvolvimento da narrativa phronética. 

Podemos mais uma vez nos aproximar da deliberação tomando Mímesis2, a 

configuração narrativa, como nosso referencial conceitual. A maior diferença no 

momento prospectivo é que o phrónimos não estará tentando capturar narrativas ou linhas 

narrativas, mas deverá exercitar possíveis continuações para as narrativas retrospectivas. 

Essa abordagem nos auxilia na percepção de algumas dimensões importantes da 

deliberação como a 1) dimensão epistemológica e a 2) a dimensão poética. Ambas devem 

                                                                                                                                                 
 
168 Em Tempo e Narrativa I, Ricoeur comenta o conceito de peripécia (peripeteia) na Poética de Aristóteles 
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existir conjuntamente com a 3) dimensão ética que deve ser sempre o fundamento para 

uma boa deliberação.169 

A complexidade da narrativa é também um desafio para o momento prospectivo 

porque há um número potencialmente infinito de variações para a extensão da narrativa 

phronética. O processo de composição da narrativa phronética deve dar prioridade à 

análise das diversas linhas alternativas possíveis e suas respectivas implicações para as 

pessoas e para a comunidade envolvidas, pois o que mais importa para a construção ética 

da narrativa phronética é que ela está intimamente ligada com a vida das pessoas. 

Do ponto de vista estritamente 1) epistemológico, esse aspecto multidimensional 

de considerar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo é uma habilidade típica de outras 

formas de inteligência prática. Tomemos, por exemplo, o excelente enxadrista: ele não é 

um bom jogador apenas porque conhece todos os movimentos possíveis para cada uma 

das peças do jogo, mas porque é capaz de considerar uma grande quantidade de possíveis 

movimentos seus e de seu oponente em extensas cadeias de desenvolvimentos 

alternativos. Esse também é o caso de um compositor que é capaz de considerar ao 

mesmo tempo o efeito sonoro de cada um dos instrumentos de uma orquestra sinfônica e 

considerar como as infinitas possibilidades de combinações entre os sons e instrumentos 

poderão gerar o efeito necessário. 

O segundo aspecto trata da relação entre phrónesis e poiésis. Essa relação se 

distancia um pouco da diferenciação tradicional proposta por Aristóteles entre phrónesis 

e téchne170, pois sugere uma cooperação entre essas capacidades racionais ao invés de 

uma disjunção entre elas. Vários filósofos contemporâneos, incluindo MacIntyre e 

Martha Nussbaum, exploraram tal cooperação. John Wall, em artigo sobre o assunto, 

investiga as diversas abordagens para a relação entre phrónesis e poiésis ao longo da 

história da filosofia, de Aristóteles a Ricoeur. Embora sua análise não seja de forma 

alguma exaustiva, sua conclusão é interessante para nossa discussão e sugere que 

“Phrónesis begins in history, but its poetic task is to interpret history in new directions 

capable of creatively accounting for otherness”.171 

                                                                                                                                                 
e sua relação íntima com o desenrolar da narração. 
169 Ver o estudo sétimo de Soi-même comme un autre (RICOUER, op. cit). 
170 Ver o primeiro capítulo do livro VI de Ética a Nicômaco (RICOUER, op. cit). 
171 WALL, J. Phronesis, Poesis and Moral Creativity. Ethical Theory and Moral Practice 6. Netherlands, 
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Além da inclusão do outro à dimensão ética sobre a qual deveremos retornar em 

breve, a análise de Wall põe em destaque a criatividade poética ligada à phrónesis, pois 

não há respostas pré-fabricadas disponíveis para a composição da deliberação prospectiva 

diante de demandas éticas particulares. Como Ricoeur destaca na Pequena Ética172, a 

ação é trágica porque demandas justas podem ser conflitantes entre si.173 Esse aspecto da 

deliberação como narrativa prospectiva é profundamente relacionado com a imaginação 

produtiva. 

O phrónimos é chamado a deliberar exatamente porque não houve uma narrativa 

simples e clara que pudesse transformar a situação existente em uma boa narrativa. 

Mesmo em exemplos triviais, a deliberação phronética precisa acontecer seja porque há 

uma dificuldade para aplicar uma regra universal ao caso em questão seja porque 

simplesmente não há regra alguma aplicável para o caso em questão (provavelmente 

porque ela não foi prevista no momento em que a legislação foi feita). Podemos pensar, 

por exemplo, em situações críticas que extrapolam os limites da ordem estabelecida e 

mesmo das situações de contingência previstas na lei, como o caso do supertufão Haiyan 

que assolou grande parte das Filipinas em novembro de 2013. A situação após a 

passagem do tufão era tão particular, que as pessoas que tinham que deliberar sobre as 

ações a serem tomadas precisavam de fato “criar” alternativas em um cenário que não 

admitia soluções anteriores “pré-fabricadas”. 

O ponto B da narrativa phronética é o ponto em que uma aporia parece ameaçar a 

narrativa phronética com um fim não desejado, um fim que não promove a boa vida. A 

tarefa do phrónimos é encontrar alternativas ainda não exploradas para estender a 

narrativa phronética e essa é uma tarefa que demanda o intenso uso da imaginação 

criativa. O que parece especialmente interessante nessa abordagem é que ela ilustra o tipo 

de inovação semântica poética nos discursos éticos, que não apenas propõe novos 

sentidos, mas também deve considerar tudo o que já foi dito no momento na narrativa 

retrospectiva. Não é apenas uma criação poética ex nihilo, mas uma inovação de certa 

forma restrita pela narrativa retrospectiva e por princípios morais que precisam ser 

                                                                                                                                                 
Kluwer Academic Publishers, p. 317-341, 2003. p. 336. 
172 Veja em especial o interlúdio entre os capítulos sétimo e oitavo de Soi-même comme un autre 
(RICOUER, op. cit.), intitulado “O trágico da ação”. 
173 “... ces conflits sénracinent das la pluralité des visées et des narrations et redoublent d’intensité du fait 
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levados em conta para que uma discordância concordante significativa possa ser 

composta dentro do quadro mais abrangente e sempre aberto a novas extensões da 

narrativa phronética. 

Junto com a imaginação criativa, há também outro aspecto importante a ser explorado da 

deliberação phronética, que está relacionado com sua dimensão ética. Nossa sugestão é 

que o phrónimos é reconhecido como phrónimos não apenas porque narra bem, mas 

porque está comprometido a fazer tudo o que está a seu alcance para que as decisões da 

deliberação phronética se tornem realidade. Dizer e fazer devem estar intimamente 

ligados quando pensamos sobre a deliberação phronética. Assim como na promessa, 

quem fala não apenas pronuncia uma narrativa, mas se compromete a produzir ações que 

ajudem a transformar as decisões em mudanças nas vidas das pessoas envolvidas, de 

forma que elas possam se aproximar do ideal da vida boa em comunidade. 

Ao abordar a Teoria dos Atos de Fala, devemos lembrar sua relação com a teoria 

da identidade pessoal desenvolvida por Ricoeur em Soi-même comme un autre. Ricoeur 

defende que uma das mais importantes contribuições da teoria dos atos de fala é o fato de 

que ela deixa clara a relação entre o “eu” e o “você” que estão sempre subjacentes às 

afirmações. Ela também mostra que “every advance made in the direction of the selfhood 

of the speaker or the agent has as its counterpart a comparable advance in the otherness of 

the partner”.174 Ricoeur sugere o conceito de ato interlocucionário175 para destacar que 

todo ato de fala aponta para o outro. Isso significa implicitamente que mesmo em 

asserções explícitas há uma expectativa de que o outro concorde com o que está sendo 

afirmado. 

Há certamente uma diferença entre uma promessa que é dita em primeira pessoa e 

a deliberação que pode eventualmente afetar a outros e pressupor a ação de outras 

pessoas. Entretanto, ao invés do “Eu prometo que farei isso”, podemos tentar tornar o ato 

ilocucionário da deliberação da seguinte forma “Eu me comprometo a agir para que a 

deliberação seja realizada na realidade”. 

Isso significa que a tarefa do phrónimos não termina com a deliberação. O 

                                                                                                                                                 
de leur prétention à l’universalité”. ABEL, O. La promesse et la régle. Paris: Michalon, 1996. p. 92. 
174 RICOEUR, Oneself as Another, p. 44. 
175 Cf. RICOEUR, P. Interpretation Theory :Discourse and surplus of the meaning. Fort Worth: Texas 
Christin University Press, 1976. p. 14-15. 
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phrónimos não é um oráculo. Ele não conhece o futuro, ele sugere uma possível narrativa 

para o futuro e trabalha da melhor forma possível para que ela aconteça. Sua tarefa não é 

simplesmente narrar, mas ele está reafirmando a cada dia sua deliberação ao acompanhar 

o desenvolvimento da sua decisão, atuando da forma que deveria agir e fazendo o 

possível para garantir que os outros envolvidos na decisão também façam a sua parte. 

Como exemplo (controverso, certamente), a partir de 2012 o Brasil vivenciou um 

longo e interessante processo judicial. Ele envolveu um grande número de políticos com 

grande projeção nacional e relações próximas com o Governo Federal. Dado o grande 

número de pessoas poderosas implicadas, era quase consenso que o julgamento acabaria 

em pouca ou nenhuma punição. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo 

então presidente Joaquim Barbosa, foi capaz de investigar e julgar todos os implicados, 

inclusive o braço direito do Presidente da República na época em que os delitos foram 

cometidos. 

Foi um exercício impressionante de narrativas retrospectivas. O julgamento foi 

seguido por centenas de milhares de pessoas, que acompanhavam diariamente o 

desenvolvimento das narrativas que esclareciam um sofisticado mecanismo de corrupção 

por meio de várias linhas narrativas paralelas. A sentença foi dada e ela propunha uma 

extensão da narrativa para que o dinheiro roubado dos cofres públicos fosse (ao menos 

em parte) retornado para os donos de direito (o povo brasileiro), os políticos condenados 

fossem afastados dos cargos públicos e alguns presos. 

Infelizmente, alguns anos se passaram e várias manobras políticas e legais foram 

continuamente utilizadas para que apenas poucas condenações e ações corretivas fossem 

efetivadas na realidade. Ainda assim, até o ponto que a mídia permite que os fatos sejam 

conhecidos, parece que o Ministro Joaquim Barbosa continuou comprometido e 

trabalhando ativamente para que a narrativa prospectiva proposta fosse levada a efeito. Se 

assumirmos, mesmo conscientes de todas as limitações do exemplo, que ele realmente 

está comprometido com a sua deliberação, esse seria um exemplo do tipo de relação entre 

dizer e fazer sobre o qual estamos propondo essas reflexões. 

Esse exemplo também expõe a fragilidade da deliberação porque ela envolve não 

apenas a pessoa que delibera em (o que por si só já é uma grande tarefa), mas também os 

outros cujas ações são pressupostas para a realização das decisões tomadas na 
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deliberação. Muitas vezes, deliberações desse tipo podem envolver uma grande 

quantidade de pessoas e instituições.  

É também fundamental lembrar o que Ricoeur diz sobre a dimensão ética da 

promessa.176 A promessa deve ser mantida não apenas por conta de um ideal estoico de 

manter a própria palavra, mas porque há outras pessoas esperando que eu mantenha 

minha promessa, que eu me mantenha o mesmo “si” que prometi ser ou me tornar. De 

forma análoga, o phrónimos não deve se comprometer com a narrativa prospectiva da 

deliberação apenas por conta de uma vontade estoica, mas porque ele acredita que a 

narrativa prospectiva escolhida como resultado da deliberação phronética é o melhor 

caminho para promover a vida boa e construir instituições justas. 

Sendo assim, a força ilocucionária da deliberação parece de fato ter algumas 

semelhanças com o ato ilocucionário de prometer. Entretanto, a deliberação é ainda mais 

frágil porque precisa ser “levada à vida” por outros. Isso nos leva a pensar sobre outro 

aspecto da deliberação phronética, que poderíamos chamar de aspiração phronética. 

Quando o phrónimos delibera no ponto B, ele tem uma aspiração de promover a vida boa 

para as pessoas envolvidas na trama proposta pela narrativa prospectiva. Em vários casos 

ele é reconhecido como phrónimos pela comunidade porque suas deliberações passadas 

levaram à decisões que promoveram ações e relacionamentos interpessoais ou políticos 

que foram percebidos pela comunidade como justos e bons. 

O phrónimos aspira propor uma continuação para a narração phronética que será 

adequada para levar do ponto em que a história não tem sentido e a discordância 

prevalece para o ponto C, no qual a narrativa phronética recupera sua concordância e 

ganha sentido para a construção da vida boa. Como já mencionamos, tal aspiração deve 

operar a partir de uma narrativa que já aconteceu, uma narrativa que já foi escrita por 

ações, eventos, intenções e sofrimentos. A narrativa prospectiva deve incorporar a 

história do ponto A ao ponto B. Ela deve integrar suas restrições e limitações em uma 

narrativa prospectiva razoável e factível. Além disso, ela precisa também considerar duas 

linhas narrativas que são o ethos e as restrições legais. Trata-se, portanto, de uma 

aspiração que reconhece e decide enfrentar um número significativo de obstáculos e 

desafios práticos. 

                                                 
176 Cf. Oneself as Another,op. cit., p. 165-168. 
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Mas apenas a aspiração pessoal do phrónimos não é suficiente. A aspiração 

phronética é profundamente ligada às pessoas envolvidas na narrativa prospectiva. Uma 

das tarefas do phrónimos ao promover uma boa deliberação é propor uma decisão que 

pode disparar a mesma aspiração phronética em todas as partes envolvidas. Essa 

aspiração está no coração da intenção ética. Deve haver um desejo comum de viver a vida 

boa em conjunto ao tomar parte e construir a narrativa phronética que levará ao ponto C 

intencionado pela narrativa prospectiva. 

A aspiração do phrónimos deve ser também uma inspiração para a ação dos 

outros. Ele não está propondo apenas uma narrativa phronética perfeitamente lógica e 

coerente, mas uma narrativa que inspira os participantes a aspirarem agir de tal forma que 

a narrativa prospectiva se torne realidade. Isso nos leva a pensar em um encontro 

conceitual muito interessante e frutífero entre deliberação e retórica, que será 

desenvolvido na próxima seção.  

Podemos também nos lembrar das análises feitas, sob outra perspectiva, por 

Walter Benjamin nas quais reflete sobre a relação entre conselho, tradição e narrativa em 

sua obra O narrador. Como Jeanne Marie Gagnebin destaca, as histórias do narrador não 

são apenas para ser ouvidas e lidas, mas para ser escutadas e “seguidas” pois devem 

promover uma verdadeira formação (Bildung) dos ouvintes e leitores.177 

Mais uma vez podemos retornar ao modelo mimético para continuar nossa 

análise. A deliberação é a configuração da narrativa phronética, que é fruto da 

prefiguração do ethos, das convicções compartilhadas por uma comunidade ética, em 

conjunto com a configuração retrospectiva da narrativa do ponto A ao ponto B. No ponto 

B, a configuração muda seu foco para o futuro e ganha o aspecto prospectivo. Ela se 

torna mais próxima do modelo das narrativas ficcionais no sentido que o que está sendo 

narrado ainda não é, apenas pode ser ou deveria vir a ser na realidade. 

O ponto fundamental é que a configuração prospectiva apenas se torna realidade 

se “os personagens da vida real”, os “leitores” da decisão que devem fazer parte das 

ações necessárias para a realização da narrativa prospectiva estiverem dispostos a 

reconfigurarem suas vidas a partir das propostas configuradas na narrativa phronética. A 

decisão é o fruto da deliberação sob a forma de uma sugestão para possíveis 

                                                 
177 GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1994. p. 37. 
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reconfigurações que levam à vida boa. O efeito de tal narrativa phronética é dependente 

da refiguração das pessoas envolvidas na decisão sugerida pelo phrónimos.178 

Nesse sentido, a força ilocucionária da deliberação é diferente da promessa 

porque dizer “eu delibero essa ou aquela decisão” normalmente implica a ação de outrem. 

“Eu delibero” implica “nós vamos fazer”, senão na afirmação, ainda mais distante, “você 

fará” essas ações que foram deliberadas. Tal diferença entre a força ilocucionária da 

promessa e da deliberação aponta para o aspecto de aspiração, comprometimento e 

inspiração necessários e, talvez, sempre presentes na deliberação phronética. Em termos 

da teoria dos atos de fala, tal constatação nos convida a um exame mais detalhado das 

mútuas relações entre as forças ilocucionárias e perlocucionárias dentro do processo 

deliberativo. 

Talvez uma consideração importante nesse ponto é que, em termos práticos, a 

sociedade normalmente possui mecanismos para garantir que as deliberações do Estado 

de Direito se tornem realidade pelo uso da força. O tribunal delibera e a entidade que tem 

o direito constitucional do uso da força deve garantir que todos envolvidos na decisão 

tomada ajam de acordo com o que foi deliberado. Isso é obviamente uma objeção válida, 

mas estamos buscando uma análise ligada a algo mais original do que a lei, conforme 

sugere Ricoeur. Estamos buscando a intenção ética de viver bem em instituições justas 

como expressão fundamental da liberdade pessoal. Estamos assumindo que a hipótese de 

Ricoeur na Pequena Ética está correta e a intenção ética precede a norma ao tratarmos da 

deliberação phronética. 

Mas também reconhecemos a necessidade da mediação deontológica. Porque há 

mal e violência, a deliberação também precisa ser pensada em um contexto mais amplo 

como proposto na ética de Ricoeur. É preciso levar em consideração a norma e os 

princípios morais, mas eles não podem ser a última palavra. Porque a deliberação trata de 

situações particulares, a norma e as leis universais não são suficientes. E, nesse sentido, o 

modelo narrativo auxilia no entendimento da deliberação como uma trama de variadas 

fontes, demandas e restrições éticas e morais. 

                                                 
178 Ricoeur comenta essa relação entre narração, refiguração e ação no volume III de Tempo e Narrativa 
(op. cit., p. 249). “Reading also includes a moment of impetus. This is when reading becomes a provocation 
to be and to act differently. However, this impetus is transformed into action only through a decision 
whereby a person says: ‘Here I stand’”. 
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Parece também correta a constatação de Ricoeur, na terceira parte da Pequena 

Ética, de que a deliberação está relacionada com a sabedoria prática maturada pelo 

reconhecimento do mal e da violência. A sabedoria prática incorpora o momento 

deontológico, mas também é capaz de ir além de suas limitações pela proposta de uma 

narrativa prospectiva, que oferece uma alternativa aos dilemas ligados aos diversos níveis 

de tragédias da ação através da imaginação produtiva e da aspiração pela vida boa em 

comum. 

E quando expandimos os limites da deliberação para além da simples execução de 

decisões pelo uso da força institucionalizada, não apenas ganhamos novamente a 

perspectiva do desejo de construir a vida boa dentro de uma comunidade unida em torno 

de um ethos, mas também podemos reconhecer de forma mais intensa e evidente a 

importância da figura do phrónimos.  

Um dos principais pontos dessa investigação é que a decisão do phrónimos se 

torna efetiva porque ela possui uma forca perlocucionária diferente de uma simples 

afirmação de sentenças ou itens de uma legislação. E tal força deve estar ligada ao 

reconhecimento de que o phrónimos é capaz de prover decisões que promovem a vida 

boa. Reconhecimento e força perlocucionária operam conjuntamente e dialeticamente 

para que as decisões phronéticas sejam efetivadas na realidade. 

Antes de concluir essa seção sobre a deliberação phronética, devemos considerar 

ainda duas dificuldades significativas do modelo de deliberação como uma narrativa 

phronética. Primeiramente, se é verdade que o phrónimos aspira a propor uma narrativa 

prospectiva que seja boa, suas palavras devem ter uma força ilocucionária diferente 

porque ele está comprometido com a narrativa prospectiva. A deliberação é uma narrativa 

phronética e isso implica que o phrónimos não é apenas um bom narrador ou retórico, 

mas que ele realmente aspira e está comprometido com suas decisões. Ele está 

comprometido a fazer parte da narrativa phronética, mesmo que não como protagonista 

das ações. O presidente de um comitê de bioética pode ser alguém diferente do 

profissional de saúde que aplicará os cuidados médicos deliberados pelo comitê. Mas 

ainda assim, ele deve estar efetivamente comprometido a agir e sugerir ajustes se 

perceber que o curso da narrativa prospectiva está divergindo da proposição e das 

intenções do ponto B. Isso nos conduz a um processo muito mais fluido da composição 
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da narrativa prospectiva, que está constantemente sendo re-avaliada e, em alguns 

momentos, re-proposta. 

Em segundo lugar, outra possível dificuldade que nos acompanhou até aqui na 

reflexão da composição phronética está ligada ao aspecto que Ricoeur identificou com 

muita precisão na Pequena Ética: o phrónimos não precisa ser apenas uma pessoa 

isolada. Essa afirmação está diretamente relacionada à aproximação que Ricoeur sugere 

entre a sabedoria prática e a Sittlichkeit hegeliana.179 Uma Sittlichkeit “humilde”, mas 

ainda assim que aponta para a efetuação da sabedoria prática dentro de contextos 

institucionais. A hipótese que permeia todo este trabalho é que não apenas o phrónimos 

pode ser mais do que uma pessoa, mas que, de certa forma, o phrónimos é sempre 

reconhecido como phrónimos porque delibera como se fosse mais do que uma pessoa, ao 

levar em conta as diversas linhas narrativas da tradição, das leis morais e das histórias 

contadas sobre e a partir da condição conflitiva em questão. Essa hipótese será 

desenvolvida no último capítulo no qual trataremos da pluralidade phronética. 

 

 

3.2 A RETÓRICA 

 

A deliberação está intimamente ligada a uma forma de argumentação não 

demonstrativa própria da retórica. Em À la gloire de la phronèsis, Ricoeur indica as 

formas positivas em que a concepção aristotélica da phrónesis participa dos debates 

contemporâneos de ética e moral e entre elas destaca a retórica: “D’un point de vue 

positif, l’éloge contemporain de la phrónesis comporte trois implications majeures. (...) 

Deuxièmement, La valorisation d’une manière d’argumenter non démonstrative, proche 

de la rhetórique qu’Aristote tenait pour “l’épistrophe” de la dialectique, elle-même 

comprise comme logique du probable”.180 

Além de sua relação com a forma de argumentação própria da deliberação, a 

retórica também está ligada com outra dimensão crucial que destacamos da deliberação e 

                                                 
179 O desenvolvimento da relação entre phrónesis e Sittlichkeit aparece durante todo o nono capítulo de Soi-
même comme un autre (RICOEUR, op. cit.). 
180 RICOEUR, P. À la gloire de la phronèsis. In: CHATEAU, Jean-Yves (org.). La verité pratique: Aristote 
Ethique à Nicomaque. Livre VI. Paris: Vrin, 1997. p. 22. 
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que será tratada adiante na seção dedicada a imaginação phronética. O exercício da 

retórica está vinculado à inovação semântica por meio de diversos modos linguísticos, 

especialmente da metáfora. E tal capacidade de encontrar brechas semânticas e 

vislumbrar novas formas de trazer sentido a circunstâncias aporéticas parece fundamental 

para a boa deliberação. 

Por fim, a retórica também trata a questão da persuasão. Em termos da teoria dos 

atos de fala, diríamos que a retórica está também preocupada com a forca perlocucionária 

dos argumentos, como eles afetarão os outros participantes do diálogo ou do debate 

prático no contexto da deliberação. Ela está preocupada com o caminho de efetivação, da 

passagem do discurso falado ou escrito para a reverberação de tais discursos na ação 

daquelas pessoas implicadas na decisão phronética. 

Por todos esses motivos, é importante dedicar algum espaço para uma reflexão 

mais profunda sobre a retórica e sobre sua relação com a deliberação phronética. Uma 

das questões subjacentes dessa seção é se a capacidade retórica é também outro traço 

distintivo da identidade do phrónimos. Mas para enfrentar tal reflexão é preciso fazer um 

desvio pela história da relação entre a retórica e filosofia, porque esta relação sempre foi 

muito conturbada ao longo da história, o que nos convida a investigar que tipo de retórica 

poderia estar ligada à deliberação no quadro contextual da phrónesis. 

 

3.2.1 Uma relação de longa data 

A relação entre a filosofia e a retórica é antiquíssima e parece sempre ter 

estimulado muitas disputas e posições inflamadas sobre suas possibilidades e 

incompatibilidades.181 De certa forma, esta relação tem como pano de fundo outro 

cenário mais abrangente, que relaciona a filosofia não apenas com a retórica, mas 

também com a literatura e com a linguagem ela mesma. O trecho seguinte de Paul 

Ricoeur será nosso guia na investigação em torno desta tumultuosa relação entre a 

filosofia e a retórica. 

 

La rhétorique est sans doute aussi ancienne que la philosophie; on dit qu’Empédocle l’a 
‘inventée’. A ce titre elle est son plus vieil ennemi (...) il est toujours possible que l’art de 

                                                 
181 Essas reflexões são em grande parte fruto das instigantes aulas sobre filosofia e retórica ministradas pela 
professora Jeanne Marie Gagnebin, no curso de Doutorado da PUC-São Paulo, no inverno de 2012. 
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‘bien dire’ s’affranchisse du souci de ‘dire vrai’; la technique fondée sur la connaissance 
des causes qui engendrent les effets de la persuasion donne un pouvoir redoutable à celui 
qui la maîtrise parfaitement: le pouvoir de disposer des mots sans les choses; et de 
disposer des hommes en disposant des mots. Peut-être faut-il comprendre que la 
possibilité de cette scission accompagne l’histoire entière dus discours humain. Avant de 
devenir futile, la rhétorique a été dangereuse. C’est pourquoi Platon la condamnait.182 

 

O primeiro ponto que pode causar certo incômodo ao leitor mais sensível é pensar 

na inimizade que marca esta relação. A breve caracterização de Ricoeur indica que 

retórica e filosofia parecem realmente duas senhoras (talvez vizinhas, ou até mesmo 

parentes) conhecidas de longa data, mas que durante todo o percurso de suas existências 

nunca conseguiram viver em paz. Trata-se, aparentemente, de uma dificuldade crônica de 

reconhecimento mútuo, para usar outro tema caro a Ricoeur.  

Um agravante para esse desconforto é a duração da relação que remonta às 

origens do uso discursivo da linguagem na região da Sicília do século IV a.C. Além de 

ser conflitivo é também milenar. E como todo “bom” conflito, traz muitas oportunidades 

de reflexão e investigações filosóficas sobre os argumentos e questionamentos 

recíprocos. 

Há, entretanto, certo alento para esta angústia inicial que pode ter se abatido sobre 

o leitor perplexo pelo tom negativo da relação. Ricoeur, na continuação da passagem 

citada acrescenta que além da retórica ser a inimiga mais antiga da filosofia, ela também 

é sua aliada mais antiga. A relação é, portanto, bem instável e com contornos sinuosos, 

beirando talvez uma bipolaridade.  

Essa observação de Ricoeur e o caráter conflitivo da relação é comentado por 

IJsseling com bastante clareza: “Ce conflit entre la philosophie et la rhétorique se joue 

dans un domaine extrêmement vaste. La vérité et les sciences, l’être de l’homme, l’être 

de l’étant et surtout le champ et la fonction du langage dans la condition humaine et le 

statut du pouvoir forment l’enjeu de ce conflit”.183 Além da extensão temporal, o novo 

elemento que ilumina nosso campo de estudo é a amplitude do “campo de batalha”. O 

domínio do conflito é extremamente vasto e está relacionado com questões cardeais como 

a ontologia, a antropologia e ética/política. 

                                                 
182 RICOEUR, P. La métaphore vive. Paris: Ed. Seuil, 1975. Première étude, p. 15. 
183 IJSSELING, S. Rhétorique et philosophie: Platon et les Sophistes, ou la tradition métaphysique et la 
tradition rhétorique. Revue Philosophique de Louvain, LXXIV, 1976. p. 195. 
 



 
 

145 
 

No âmbito da ontologia, a relação entre retórica e filosofia esbarra de cheio na 

questão sobre o que é a verdade, o que é o “ser” e como ele se manifesta. Por outro lado, 

aparecem as questões antropológicas da possibilidade do conhecimento “verdadeiro”, da 

natureza da linguagem humana e do homem como ser de linguagem. Por fim, retórica e 

filosofia também se cruzam na dimensão ética e política, no uso que o homem faz da 

linguagem e na dominação do homem pelo homem pela linguagem retórica. 

Em nosso trajeto, tomaremos como ponto de partida o destaque do excerto acima 

de A Metáfora Viva, que ressalta especialmente algumas das razões para essa inimizade. 

Nessa primeira etapa procuraremos entender melhor os motivos desse afastamento e 

desconfiança: pesquisar quais são os pontos principais que alimentam essa discórdia e 

como foram desenvolvidos por alguns filósofos.  

Procuraremos também, no segundo momento dessa seção, investigar os pontos em 

que essa relação se torna mais amena e se aproxima do que poderíamos chamar de uma 

convivência pacífica e até mesmo de uma ação conjunta entre a filosofia e a retórica. 

Concluiremos por sugerir que, como na maioria das vezes, as duas maneiras extremas de 

ver as relações entre retórica e filosofia, como inimigas irreconciliáveis ou como boas 

amigas, precisam ser matizadas e qualquer análise deste ponto requer um 

aprofundamento que leve em consideração as incontáveis nuances de como os dois 

termos são entendidos separadamente e em suas mútuas implicações. Com isso estaremos 

em condições menos precárias para qualificar o tipo de relação entre a retórica e a 

deliberação phronética. 

 

3.2.2 A retórica como inimiga da filosofia 

Nesta seção exploraremos alguns fatores que poderiam justificar a visão da 

retórica como inimiga da filosofia. É interessante notar que por trás destes diversos 

fatores parece estar presente uma visão equívoca da retórica, da sua função, da sua 

caracterização e de seus limites. Ao menos três grandes linhas desta equivocidade 

parecem mais evidentes e serão exploradas a seguir: a visão platônica da retórica, a visão 

aristotélica e, por fim, a versão mais moderna que tende a igualar a retórica a simples 

teoria de tropos (figuras de linguagem). 

Veremos que os distanciamentos entre filosofia e retórica ou as críticas feitas pela 
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filosofia à retórica têm quase todos eles um tom platonizante. Como vimos, também é 

muito difícil, após mais de dois milênios de comentários e apropriação platônicas, 

distinguir claramente o fundo propriamente ligado ao pensamento do fundador da 

Academia ateniense. Talvez muitas destas observações que atribuiremos a Platão sejam 

mais “platônicas” do que as do próprio Platão. 

Outro aspecto instigante dessa análise é que, como destacado pela citação inicial 

de Ricoeur, as acusações da filosofia contra a retórica são múltiplas e multifacetadas. A 

retórica pode ser apenas um ornamento desnecessário que nada acrescenta à busca da 

verdade, ou uma perigosa ferramenta de manipulação política e ideológica, ou ainda uma 

arma de sedução e engodo que mascara e impede um caminho sério de busca da verdade, 

ou ainda uma expressão da razão decaída que se arvora em formas rebuscadas por não ser 

capaz de atingir conteúdos efetivamente relevantes. Tratemos, pois, da investigação 

destas dimensões. 

 

3.2.3 A questão da verdade ou epistéme x dóxa 

Este primeiro fator de distanciamento e inimizade entre a retórica e a filosofia está 

claramente situado na tradição platônica do embate entre as posições ontológicas de 

Platão e dos Sofistas. Sócrates e Platão teriam partido em defesa da verdade em 

contraposição à proposta retórica dos Sofistas. Parece importante ressaltar que o que está 

em jogo em toda discussão é a retórica praticada pelos sofistas e a crítica realizada por 

Platão contra aquela manifestação específica da retórica.184 

Antes de analisar esta crítica, vale a pena dar um passo atrás e olhar para a relação 

do povo grego com a arte de bem falar antes dos sofistas, para tentar entender melhor 

como eles mesmos se tornaram herdeiros de uma tradição de valorização e uso da 

linguagem.  

Os gregos estimavam muito o domínio que tinham da linguagem, da arte retórica, 

da capacidade de bem falar. A literatura e a poética tinham uma ligação direta com a 

verdade (alétheia), com o não esquecimento. Havia também a relação com o divino. 

Hesíodo fala “pelas musas”, ou seja, ele não fala apenas por si só, mas é inspirado pelas 

musas. A poesia era assim uma obra de autoria “coletiva” e de origem divina. Sua função 

                                                 
184 BERTI, E. As razões de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1998. p. 168. 
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era manter o conhecimento das coisas divinas e dos valores gregos na memória do povo 

por meio da literatura e do domínio da linguagem: “Grâce à elle les dieux pouvaient 

apparaître (phainomai), les choses briller (doxa) et les hommes être sauvés de 

l’anonymat, du néant et de la mort et acquérir célébrité ou mauvaise réputation”.185 

Homero destaca essa função privilegiada da relação do povo grego com a 

linguagem e com a arte retórica:  

 

Quelqu’un peut avoir une constitution faible, mais la divinité le dote parfois d’une langue 
belle et puissante. On le voit parler avec allégresse. Il y a de l’assurance quand il parle et 
en parlant il gagne ses interlocuteurs à sa cause. Il brille lors de l’assemblée et quand il se 
promène en ville, on l’admire comme un dieu.186 

 

Conforme sugere IJsseling187, os sofistas são herdeiros dessa tradição poética de 

íntima relação com a linguagem e com o poder derivado da arte retórica na pólis grega. 

Acompanhando ou sendo acompanhada por esta pragmática está uma decisão metafísica 

e ontológica188, que será o alvo primeiro das críticas platônicas em relação aos sofistas. 

Para os sofistas a realidade é vivida pelo homem a partir de um sistema de coisas que 

aparecem (dóxa) e de opiniões subjetivamente constituídas. Ora, diante da 

impossibilidade de um acesso direto ao Ser em si mesmo, à verdade em si, o 

conhecimento será sempre mediado pela palavra humana. Quem domina a palavra e é 

capaz de encontrar os melhores argumentos para fazer aparecer uma convicção sobre 

como viver e como se relacionar com a realidade ganha um papel e um estatuto 

privilegiado único entre os homens. Berti comenta a posição de Górgias sobre esse 

aspecto da seguinte forma: “Por isso Górgias, no Elogio de Helena, define o lógos como 

um ‘grande senhor’, espécie de encantador, de mago ao qual ninguém pode resistir”.189 

Talvez dois traços sejam especialmente marcantes nesta abordagem: a relação 

                                                 
185 IJSSELING, op. cit.,  p. 200. 
186 HOMERE. Odyssée, VIII, 167 apud  IJSSELING, op. cit., p. 199. 
187 “C’est sur ce fond que les Sophistes doivent être compris. Ils ont repris sous différents aspects le rôle du 
poète, mais en même temps quelque chose de neuf advient avec eux. Les Sophistes étaient plein ement 
conscients de ce pouvoir du discours”. IJSSELING, op. cit., p. 200. 
188 “Esse modo de entender a retórica [dos sofistas] era baseado na própria filosofia de Górgias, na 
“inversão”, por assim dizer, do eleatismo por ele efetuada, segundo a qual: 1) o ser não é; 2) ainda que 
fosse, não seria cognoscível; 3) ainda que fosse cognoscível, não seria comunicável”. BERTI, op. cit., p. 
167. 
189 Idem. 
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com o Ser e o método do conhecimento. Não é possível estabelecer uma relação segura 

com o Ser em si das coisas, de uma forma comum e absoluta. Este referencial 

“estacionário” não é acessível diretamente ao homem. Isto implica também a escolha do 

método para o conhecimento das coisas, que não deve ter como base essa possibilidade 

da imediaticidade do conhecimento daquilo que é em si. Sendo assim, o método para o 

conhecimento é sempre mediado por aquele que diz, o “dizer sobre” manifesta a 

possibilidade humana de desvelar aquilo que pode ser conhecido da coisa. Dizer bem, ter 

a capacidade de convencer de persuadir com o uso da palavra ganha, portanto, o lugar 

central do processo epistemológico.  

São justamente esses traços que talvez mais incomodem a Platão quando os 

discute nos diálogos Górgias e no Fedro. No Górgias, Platão oferece sua visão por uma 

sentença negativa contra a retórica, sem muitos matizes e com grande clareza quanto à 

sua vontade de enfrentar e, se possível, aniquilar aquela que parece ser realmente uma das 

suas maiores inimizades. A chave dessa crítica está, ainda conforme IJsseling, na defesa 

atenta que Platão faz do método dialético, do conhecimento que se dá “a partir do” 

diálogo, mas não “no” diálogo: 

 

Dans le dialogue les interlocuteurs sont obligés d’écouter une parole intérieure, le seul 
instant qui lie et commande le dialogue. On se soumet à un logos intérieur qui se conçoit 
comme rationalité. La vérité devient une affaire de l’intériorité. La raison devient une 
raison absolue, universelle et éternelle. Chez Platon l’opposition qu’établissaient les 
Sophistes entre un discours fort et un discours faible est remplacée par l’opposition du 
discours vrai et du discours faux.190 

 

Esta citação apresenta justamente os dois pontos principais que se contrapõem ao 

que destacamos da posição ontológica e do método atribuídos aos sofistas. Com relação à 

posição ontológica, aparece a crença na possibilidade de um acesso ao ser em si pelo uso 

da “razão absoluta, universal e eterna”. A verdade se torna então uma adequação do 

conhecimento humano às coisas em si.  

Por outro lado, esse acesso se dá por meio de um método que privilegia a 

interioridade do homem, o diálogo não é mais uma ferramenta retórica de persuasão de 

um pelo outro. O conhecimento não nos chega pelo convencimento que vem de fora para 

                                                 
190 IJSSELING, op. cit., p. 202. 
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dentro, por força da capacidade retórica do interlocutor que é capaz de convencer a 

audiência. O interlocutor torna-se um provocador, um instigador de um processo de 

conhecimento verdadeiro que se dá na interioridade do homem que conhece. O famoso 

trecho da Carta VII191 sobre a ignição da fagulha que brota na alma talvez seja uma das 

melhores metáforas192 para descrever essa visão, porque deixa claro que o processo de 

combustão e o próprio combustível estão na alma do homem que começa a conhecer. O 

interlocutor foi, quando muito, uma fonte de atrito intelectual para que o processo interior 

de geração de energia cognitiva fosse desencadeada naquele que conhece. 

Os diálogos seriam os traços da atividade propedêutica de Platão na busca por 

bons dialéticos capazes de percorrer o caminho de ascensão intelectual do mundo 

sensível ao inteligível, da multiplicidade das coisas materiais à unicidade do mundo das 

ideias. Este terá sempre o mesmo ponto de chegada se o bom dialético realizar as diéreses 

adequadamente, pois o real está “dado” no hiperurano e cabe ao filósofo encontrar o bom 

caminho para acessá-lo.  

Sócrates não é um retórico, ele não convence ou persuade seus interlocutores. Na 

verdade, segundo ele mesmo, nem ao menos os ensina. Ele é apenas um “parteiro” das 

ideais que já existem na alma do ouvinte. Trata-se da conhecida metáfora da maiêutica 

socrática: “como ‘auxiliar do parto’ Sócrates somente estaria trazendo à luz o que já 

existe na alma ‘grávida’ do parceiro”.193 

É importante notar que, nesse caso, a retórica de Górgias torna-se desprovida de 

valor194, seu lugar é ocupado pela dialética. Não é preciso ser persuadido por outrem 

sobre a verdade, mas é preciso encontrá-la por um esforço intelectual interior que nasce 

do diálogo. Na verdade, a retórica e os pressupostos sofistas ligados a ela não são apenas 

                                                 
191 PLATÃO. Carta VII, p. 341. “Este conhecimento não pode nunca ser colocado em palavras como outros 
assuntos, mas é gerado através de uma convivência com a questão e através de várias conversações. Então, 
assim como luz que se acende de vima simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma e de si mesmo se 
alimenta”.  
192 Retornaremos mais adiante esta quase ironia do privilégio do uso da metáfora, procedimento 
intimamente ligado à retórica, em operação nos argumentos do discurso de Platão. 
193 SZLEZÁK, T. A. A imagem do dialético nos diálogos tardios de Platão. São Paulo: Loyola, 2011. p. 99. 
194 “Socrate répond qu’il faut d’abord posséder une connaissance véritable de la justice, et cette 
connaissance ne peut pas être acquise en s’en tenant à la rhétorique. Et il ajoute que, précisément pour cette 
raison, la rhétorique ne pourra jamais prétendre au statut d’une vraie science. Elle ne repose pas sur une 
connaissance pure et n’a pas de relation avec la réalité vraie. La rhétorique n’est qu’une flatterie, un faire 
semblant et une vraie-semblance. En somme elle n’a rien de sérieux”. IJSSELING, op. cit., p. 196. 
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desnecessárias, mas também inconvenientes, pois distraem as almas do método correto 

do conhecimento e sugerem um caminho que as mantém presas às cadeias do sensível, do 

múltiplo e das opiniões. A dóxa torna-se um obstáculo, uma distração perigosa para que a 

epistéme possa ser atingida pela mediação do método dialético. 

 

3.2.4 Ferramenta de sedução e engano 

É ainda com a companhia de Platão que investigaremos esta outra forma de 

distanciamento, de olhar negativo da filosofia em relação à retórica praticada pelos 

sofistas. A retórica torna-se uma ameaça de engano amplificada por suas características 

agradáveis, prazerosas e, portanto, extremamente atraentes aos ouvintes. Ricoeur propõe 

esse risco da seguinte maneira: 

 

Le glissement de la dialectique à la sophistique définit aux yeux de Platon la plus grande 
pente du discours rhétorique. De l’art de persuader on passe sans transition à celui de 
tromper. L’accord préalable sur les idées admises glisse à la trivialité du préjugé; de l’art 
de plaire on passe à celui de séduire, qui n’est autre que la violence du discours.195 

 

O poder da retórica associado às possibilidades de seu mau uso a tornam um risco 

que deve ser evitado. As duplas de transição propostas por Ricoeur esclarecem alguns 

desses perigos: da persuasão ao engano, do “senso comum” à trivialidade do 

prejulgamento, da arte aprazível à sedução como uma das formas de violência do 

discurso. 

Há algo de encantador e ludibriador na retórica que, segundo Platão, a aproxima 

do canto das sereias: “De plus Platon se permet de comparer la parole du poète et de 

l’orateur aux chants des Sirènes: il s’agit de sons magiques”.196 A forma agradável, a 

métrica bem empregada, o cuidadoso uso das metáfora permitem facilmente a passagem, 

a sedução e a consequente capacidade e habilidade de manipulação da audiência. Assim, 

como a sereia atraía os navegantes para a morte corporal pelo seu canto sedutor, a 

melodiosa manipulação da linguagem pelo retórico seria capaz de atrair o homem ao 

suicídio intelectual ao abrir mão de sua capacidade inteligível dialética e se afogar na 

multiplicidade das opiniões apresentadas sob o manto do encantamento retórico. 

                                                 
195 RICOEUR, Rhétorique, poétique et hermeneutique, op. cit., p. 146. 
196 IJSSELING, op. cit., p. 201. 
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A sedução também é índice da diminuição ou distanciamento da razão. Ao 

seduzir, o retórico adormece o intelecto do interlocutor e o deixa a mercê de si por viciá-

lo com o prazer sensorial da linguagem entorpecente.197 A dicotomia entre o sensível e o 

inteligível aparece com toda sua força no repúdio da sedução que aprisiona o homem no 

corpóreo, na imagem e o impede de caminhar para o conhecimento real das coisas em si 

pelo intelecto. 

Ela é também uma forma de ocultar ou disfarçar o distanciamento da razão e do 

conhecimento verdadeiro do próprio retórico que se faz passar por alguém que domina 

uma arte disfarçada sob as vestes da aplicação da retórica.198 A culinária com seus 

sabores variados, com os adornos dos pratos sofisticados podem esconder prejuízo para a 

saúde e ser mesmo apresentada como um bem pelo cozinheiro que tenta se passar pelo 

médico (talvez devêssemos dizer um nutricionista hoje em dia): “C’est ainsi que la 

cuisine s’est glissée sous la médecine et feint de connaître les aliments les plus salutaires 

au corps...”.199 

 

3.2.5 Ferramenta de poder e dominação 

Outro eixo importante de desconfiança e desconforto da filosofia em relação à 

retórica é a possibilidade que sempre acompanha o discurso persuasivo de se tornar um 

instrumento de manipulação e dominação para conquistar e manter o poder do homem 

sobre o homem. 

No Górgias, Sócrates questiona Polo e o próprio Górgias sobre a necessidade do 

discurso retórico ser justo. Quando Górgias admite que é possível que seja injusto, Platão 

aponta para a disjunção entre como se diz algo e o real conhecimento de quem diz algo. 

O retórico pode dominar o auditório e convencê-lo sobre algo, neste caso especial sobre a 

justiça, sem realmente saber o que é a justiça e sem ser, portanto, ele mesmo justo. Este 

                                                 
197 “La parole de l’orateur engendre l’oubli et le sommeil; c’est le doux abaissement des paupières, le 
sommeil amollissant, le sommeil que versent les chants et le vin. Elle calme les douleurs, la colère, elle 
dissout tous les maux, même l’injustice (DETIENNE, M. Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. 
Paris: Maspero,1967. pp. 68-80)”. IJSSELING, op. cit., p. 201. 
198 “O objetivo dessa retórica [sofística], segundo Platão, não é o bem, mas somente o prazer; por isso ele a 
define como uma forma de adulação e a compara com práticas como a culinárias e a cosmética, que se 
preocupam somente em obter o prazer do corpo, e que são imitações ruins da medicina e da ginástica, 
preocupadas, ao contrário, com seu verdadeiro bem”. IJSSELING, op. cit., p. 168. 
199 PLATON, G. 464a-465b. Traduction et notes d’Émile Chambry. Paris: Editions Garneir-Flammarions, 
1967.  



 
 

152 
 

mau uso possível da retórica é sua manifestação violenta. É uma agressão intelectual que 

ao invés de roubar algo da casa alheia, coloca algo que parece verdadeiro e que o domina, 

mas que pode ser falso e enganador. O retórico arromba a morada intelectual do 

interlocutor e a enche de pseudoverdades, que passam a nortear sua vida e conduta, mas 

ele mesmo não sabe o que são essas coisas. Como no caso da medicina, o retórico pode 

convencer a tomar um remédio que um médico verdadeiro, que conhece sua arte, não o 

recomendaria e que pode, de fato, levar o doente à morte. 

Ao ser utilizada para persuadir e convencer a audiência, o mau uso da retórica 

pode comprometer a liberdade do outro, especialmente se considerarmos uma situação 

em que os ouvintes não compreendem as características próprias do discurso retórico e 

não conhecem suficientemente o conteúdo em questão para se posicionarem criticamente 

em relação ao que se está defendendo.  

 

3.2.6 A retórica como simples ornamento 

Se considerarmos a forma como Aristóteles compreendia a retórica, que 

trataremos adiante, especialmente a estreita vinculação entre retórica, lógica e filosofia, 

haveria pouco sentido dizer que a retórica é apenas um ornamento. As três regiões que a 

retórica englobava: teoria da argumentação, teoria da elocução e teoria da composição 

formavam um conjunto muito bem articulado e vinculado com as bases da própria 

filosofia.  

Ricoeur defende que a base da visão moderna da retórica como simples 

ornamento está num processo histórico de “amputamento”, que a reduziu apenas a uma 

teoria da elocução e, mais especificamente, a uma taxonomia quase estéril das figuras de 

linguagem - a teoria dos tropos.200 É sobre este reducionismo que levou à falência quase 

total desta disciplina que precisamos entender esta dimensão crítica da filosofia em 

relação à retórica.  

Essa redução que levou a uma identificação da retórica ao domínio da aplicação 

da teoria dos tropos é marcada pelo uso da metáfora no sentido de efeito linguístico 

dispensável, que serve apenas como reforço ou destaque de ideias que poderiam ser ditas 

                                                 
200 Cf. RICOEUR, La metafóre vive, op. cit. 
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diretamente com o mesmo conteúdo semântico.201 

Jean Greisch resume essa visão da retórica-metáfora como mero ornamento com a 

seguinte comparação: 

 

‘Le voir comme’ métaphorique apparaît comme un luxe du langage, surtout destiné à nous 
divertir. On pourrait dire, en empruntant une analogie architecturale, que dans cette 
conception, la métaphore a une fonction purement décorative et ornementale (un peu 
comme les putti dans les églises baroques) au lieu de jouer un rôle dans la construction 
même de l’édifice, comme c’est le cas avec les ogives d’une cathédrale gothique.202 

 

A comparação da metáfora com os meninos ou anjos (putti) que ornam a 

arquitetura barroca destaca a concepção meramente acessória da construção metafórica. 

Ela não possui nenhuma função estrutural e poderia ser removida sem prejuízo essencial 

para a construção, da qual é um ornamento estilístico.  

Por outro lado, as ogivas das catedrais que têm a função estrutural da distribuição 

do peso para a sustentação das abóbadas, que caracterizam essas construções góticas, 

seriam comparáveis a estruturas linguísticas distintas das metáforas que de fato 

acrescentam algum sentido ao discurso, que o sustentam com sua função semântica 

insubstituível. 

Interessante notar com Ricoeur, como esse esfacelamento da retórica a 

transformou de uma inimiga perigosa aos olhos de Platão em uma entidade alheia quase 

completamente ignorada aos olhos dos contemporâneos. 

 

3.2.7 Traços de uma possível amizade 

Nesta seção procuraremos destacar algumas das possibilidades de relacionar a 

filosofia e a retórica de maneira “amistosa” e até mesmo necessária. Se na seção anterior 

o grande guia das críticas mais contundentes contra a retórica a partir da filosofia foi o 

modelo de retórica dos sofistas, neste segundo momento o tom das observações será 

                                                 
201 Sobre esta desfiguração, comenta também David Pellauer: “The later rhetorical tradition reduced 
Aristotle’s theory to a theory of tropes (or figures of speech) understood as the deviant use of a word. 
Metaphors here were considered to be either a decorative substitution for what could be said 
straightforwardly or as a more or less concealed form of comparison: my love is like a rose”. PELLAUER, 
D. Ricoeur: a guide for the perplexed. London and New York: Continuum Books, 2007. p. 68. 
202 GREISCH, Jean. Le Cogito Herméneutique: L’herméneutique Philosophique et L’héritage Cartésien. 
Paris: Vrin, 2000. p. 157. 
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dominado pela tradição aristotélica. 

Como lembramos acima, Aristóteles pensou na retórica como uma disciplina 

muito bem integrada com os outros ramos de seu sistema filosófico, constituída por três 

componentes fundamentais: “Arte de persuasão, visando ao domínio da palavra pública, 

ela cobria os três campos de argumentação, de composição e de elocução”.203 

A abordagem de Aristóteles nasce de sua confiança numa possível integração 

entre a busca da verdade e o uso da retórica. Como destaca Ricoeur, “A retórica de 

Aristóteles constitui a mais brilhante das tentativas de institucionalizar a retórica a partir 

da filosofia”.204 Isto é possível em parte porque Aristóteles recoloca o problema da 

retórica a partir da lógica que deve ser operada no plano das coisas contingentes. O 

entimema, argumento verossímil que está no coração da retórica aristotélica, se relaciona 

a uma teoria das provas (písteis) que, por sua vez, indica a conexão entre o procedimento 

retórico e a busca do conhecimento verdadeiro dos contingentes. 

A retórica aristotélica é uma arte (téchne rhetoriké) que deixa de ser uma inimiga 

da ontologia e da epistemologia para tornar-se uma aliada, uma disciplina que coopera no 

processo de conhecimento da verdade ou, mais precisamente, do verossímil: “... não basta 

estar na posse dos argumentos a serem produzidos, é necessário ainda apresentá-los como 

se deve, e isto contribui muito para que o discurso pareça ter este ou aquele caráter”.205  

A arte da retórica aristotélica está, portanto, diretamente ligada tanto à dialética 

como à política. A partir da primeira a retórica tira sua forma e sua estrutura 

argumentativa e lógica, já a segunda define o âmbito de aplicação da retórica e o objeto 

de sua ação própria.206 

A seguir tentaremos explorar alguns dos traços desta forma mais “positiva” de 

olhar para a retórica a partir da filosofia. 

 

3.2.8. A argumentação retórica 

A célebre aproximação de Aristóteles, no início da Ética a Nicômaco207, sobre as 

diversas formas de conhecimento determinadas pelas diversas naturezas daquilo que é 

                                                 
203 RICOEUR, A metáfora viva, op. cit., p. 50. 
204 Ibidem, p. 21. 
205 ARISTÓTELES, Retórica (III, I, 1403 b) apud RICOEUR, A metáfora viva, op. cit. 
206 Cf. ROSS, op. cit., p. 280-281. 
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conhecido, fornece a base epistemológica para que o Estagirita desenvolva de forma 

consistente uma teoria da lógica que leve em consideração essas diversas formas de 

conhecer. 

Para tratar das coisas necessárias, Aristóteles desenvolve o silogismo científico no 

qual as premissas são verdades universais e necessárias, objeto da física e da metafísica. 

Entretanto, há outro tipo de silogismo que deve ser utilizado para tratar das coisas 

contingentes, as que podem ser diferentes do que são. Este segundo tipo de silogismo é 

tratado por Aristóteles na dialética e tem como característica fundamental o fato de que 

suas premissas são definidas a partir da verossimilhança (eikós). Um caso particular do 

silogismo dialético é o entimema, que possui todas as características do dialético, mas se 

realiza no contexto da retórica para sustentar as provas que geram a “boa” persuasão. É 

preciso, portanto, falar sobre o que caracteriza a verossimilhança para Aristóteles. Para 

tanto, vamos utilizar o comentário de Roland Barthes a respeito: 

 

Dans le vraisemblable aristotélicien il y a deux noyaux : 1) l’idée de général, en ce qu’elle 
s’oppose à l’idée universel: l’universel est nécessaire (c’est l’attribut de la science), le 
général est non nécessaire; c’est un “général” humain, déterminé en somme 
statistiquement par l’opinion du plus grand nombre ;2) la possibilité de contrariété ; certes 
l’enthymème est reçu par le public comme un syllogisme certain, il semble partir d’une 
opinion à laquelle on croit “dur comme fer”; mais par rapport à la science, le 
vraisemblable admet, lui, le contraire: dans les limites de l’expérience humaine et de la 
vie morale, qui sont celles de l’eikos, le contraire n’est jamais impossible: on ne peut 
prévoir d’une façon certaine (scientifique) les résolutions d’un être libre.208 

 

O primeiro ponto que merece destaque é uma aparente fragilidade do entimema 

em relação ao silogismo científico. Ao ser definido por premissas que são verossímeis209, 

ele não pode tratar do universal, apenas do geral. O entimema também deve admitir a 

possibilidade do contraditório. Para Aristóteles, esta aparente fragilidade é, na verdade, 

própria desse conhecimento porque seu objeto é o contingente e tem como ponto de 

partida as convicções comuns da comunidade.210  

                                                                                                                                                 
207 Cf. ARISTÓTELES. Etica nichomachea. Milano: Bompiani, 2009. 1094b. p. 10-15.  
208 BARTHES, op. cit., p. 204-205. 
209 “O entimema é, pois, um silogismo que parte de premissas prováveis (das convicções comuns e não dos 
princípios primeiros) é conciso e não desenvolvido nas várias passagens”. REALE, G. História da filosofia 
antiga. v. II. São Paulo: Loyola, 1994. p. 476.  
210 Como discutimos em aulas, o verossímil continua sendo uma “pedra no sapato” da filosofia que procura 
encontrar o seu “lugar” entre o arbitrário e o necessário.  
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Outro aspecto importante do verossímil é sua ligação com a experiência humana. 

O argumento retórico estará, assim, relacionado aos problemas que estão diretamente 

ligados à vida e que nascem e devem ser desenvolvidos na relação entre os homens. O 

bom uso da linguagem será não apenas desejável, mas necessário dado este âmbito no 

qual estas questões tomam lugar. Em outras palavras, por ter sua aplicação ligada a um 

“lugar” público, o desenvolvimento dos entimemas deve se dar no plano da linguagem e 

da persuasão, caso contrário ele cairia em um vazio não-humano. 

Mas é importante notar que esse espaço público das múltiplas opiniões que 

precisam ser consideradas, criticadas e organizadas pela argumentação bem construída 

com entimemas válidos não implica, para Aristóteles, a queda no arbitrário ou a arte 

sofística criticada por Platão. Ricoeur sintetiza essa via intermediária: “Entre la preuve et 

le sophisme règne le raisonnement probable, dont Aristote a inscrit la théorie dans la 

dialectique ...”.211 Esta ligação com o público e com as opiniões do povo não significa 

um aniquilamento do valor da retórica: “A retórica não se produz em um vazio de saber, 

mas em uma plenitude de opinião”.212 

A importância dos entimemas indica também outro aspecto crucial da retórica 

aristotélica: ela é uma arte relacionada às provas (pithanon). Os entimemas são o coração 

formal destas provas (písteis), que constituem um dos objetivos primários da prática 

retórica. O outro objetivo primário, a persuasão está também ligada à prova por um 

vínculo etimológico, como apresenta Ricoeur: ”o parentesco (que a semântica francesa 

não pode manter) entre pithanon e písteis é muito instrutivo: em grego, a expressão as 

‘provas’ (písteis, no plural) marca a prioridade do argumento objetivo sobre o alcance 

intersubjetivo da tarefa de persuadir”.213 

Prova e persuasão são dois pilares de sustentação da retórica. A prova garante a 

ancoragem objetiva da arte mediante o silogismo retórico, já a persuasão garante que o 

que deve ser dito seja também acolhido pela audiência que busca conhecimento sobre 

determinada questão contingente. Através destes vínculos Aristóteles permite a 

reaproximação da filosofia com a retórica. 

                                                 
211 RICOEUR, Rhétorique, poétique et hermeneutique, op. cit., p. 145. 
212 RICOUER, A metáfora viva, op. cit., p. 54. 
213 Ibidem, p. 55. 
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3.2.9 O discurso retórico englobante 

Este brevíssimo percurso em torno das relações, do contexto e das possibilidades 

de aproximação e distanciamento entre a filosofia e a retórica nos conduziu por uma 

trajetória interessante, que se iniciou em uma aparente contraposição irremediável da 

crítica da tradição platônica à retórica sofística, passando por uma abordagem 

conciliatória de Aristóteles e, nesta seção, veremos como essa linha de tradição 

aristotélica pode reivindicar até mesmo um discurso retórico que engloba as próprias 

fronteiras da filosofia. Este trecho do percurso será marcado pelos comentários de 

Ricoeur à proposta da nova retórica de Chaim Perelman.214 

A retórica pode ganhar uma amplitude muito maior quanto a seu campo de 

atuação próprio. Esse movimento de ampliação dos limites da retórica pode ser dividido 

em dois passos. Em primeiro lugar, enquanto para Aristóteles a retórica estava 

especialmente ligadas a três campos de aplicação específicos: a deliberação, o elogio e o 

julgamento; Perelman, segundo Ricoeur, sugere que, na verdade, ela atua e é necessária 

em toda situação comum de interlocução: 

 

On peut annexer tout l’ordre humain au champ rhétorique dans la mesure où ce qu’on 
appelle le langage ordinaire n’est autre que le fonctionnement des langues naturelles dans 
les situations ordinaires d’interlocution; or l’interlocution met en jeu des intérêts 
particuliers, c’est-à-dire finalement ces passions auxquelles Aristote avait consacré le 
livre deux de sa Rhétorique. La rhétorique devient ainsi l’art du discours ‘humain, trop 
humain’.215 

 

Assim, a sugestão é que não apenas na deliberação, no julgamento ou no elogio a 

retórica ocupa um lugar especial no discurso, mas em qualquer situação ordinária de uso 

de linguagem, que é sempre marcada por questões particulares e também envolve as 

paixões humanas que fazem parte das preocupações centrais de Aristóteles ao tratar da 

arte retórica.  

Mas isso ainda não é tudo para Perelman, segundo Ricoeur. Na verdade, a retórica 

abarca também os limites do campo de estudos considerado como reservado aos 

                                                 
214 PERELMAN, C. L’empire rhétorique. Paris: Vrin, 1977. 
215 RICOEUR, Rhétorique, poétique et hermeneutique, op. cit., p. 146. 
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filósofos. 

 

Mais ce n’est pas tout : la rhétorique peut revendiquer pour son magistère la philosophie 
tout entière. Que l’on considère seulement le statut des premières propositions, en toute 
philosophie : celles-ci, étant indémontrables par hypothèse, ne peuvent procéder que 
d’une pesée des opinions des plus compétents et donc se ranger sous la bannière du 
probable et de l’argumentation. C’est ce que le Professeur Perelman a soutenu dans toute 
son œuvre. Pour lui, les trois champs de la rhétorique, de l’argumentation et de la 
philosophie première se recoupent.216 

 

Ao sugerir que a filosofia trata fundamentalmente de proposições que são não 

demonstráveis por definição, o campo da filosofia é recolocado no domínio das questões 

que admitem apenas respostas prováveis e argumentativas. Ora, este é justamente o 

domínio sobre o qual a retórica atua. Desta forma, a retórica e a filosofia não seriam 

apenas amigas, mas “irmãs gêmeas”. 

 

3.2.10 Polissemia do conceito 

A riqueza e ramificações dos problemas que foram tangenciados nas seções 

precedentes nos afastam bastante de uma “conclusão” no sentido de encerrar o assunto 

com um veredicto (se é que isso seria possível em qualquer contexto filosófico) ou com 

uma resposta sobre a dicotomia de abordagens que observamos nas relações entre a 

filosofia e a retórica. 

Sendo assim, talvez a primeira observação que devemos fazer é que há uma 

polissemia operativa nos sentidos que a retórica recebeu ao longo dos séculos, que talvez 

indique algumas das divergências tão marcantes que foram observadas. Essa polissemia 

não parece ligada apenas a um “mal-entendido”, mas sim a opções metafísicas e 

ontológicas que subjazem à forma de aproximação do pensador à retórica.  

Ao admitir um referencial ontológico estático que pode ser acessado por um 

procedimento racional e atrelar a este referencial a única forma de conhecimento válido, a 

persuasão por meio de recursos estilísticos da linguagem que são marcas da retórica 

sofística passa a ser, no mínimo, desnecessário. Na verdade, elas se tornam realmente 

inimigas perigosas como assinalou Ricoeur na citação inicial que inspirou este 

                                                 
216 Idem. 
 



 
 

159 
 

desenvolvimento. A retórica sofística se torna um simulacro de arte que não leva à 

verdade, mas que confunde e desvia o caminho do conhecimento seguro da dialética 

segundo a tradição platônica.  

O que está em jogo aqui parece ser justamente essa disjunção entre “bem dizer” e 

“dizer a verdade”: a retórica sofística é inimiga e perigosa porque é uma farsante. Ela 

engana ao prender o ouvinte no plano das palavras que estão disjuntas das ideias 

verdadeiras. Ela também é violenta porque impõe esta pseudoverdade de fora para dentro 

do homem que dela se aproxima. Com seu poder de persuasão e sua capacidade sedutora 

ela encanta o ouvinte e amortece sua capacidade reflexiva própria, conduzindo-o a um 

transe estético de lá para cá ao gosto do retórico sem que haja vínculo real com o “dizer a 

verdade”. 

A transição para a aproximação aristotélica da retórica é, como Ricoeur diz, uma 

brilhante maneira de integração com a filosofia. Por um lado, como lembramos nas 

seções precedentes, Aristóteles defende que a retórica é uma arte da prova e com isso ela 

deve utilizar bem o entimema, argumento verossímil, e sua estrutura lógica 

correspondente, o que conduz a uma ancoragem na objetividade. Outro ponto 

fundamental neste sentido é a mudança de pressuposto epistemológico que passa a levar 

em consideração as verdades sobre as coisas contingentes e que admite, portanto, a 

possibilidade de discussão e argumentação. Com isso, a linguagem e a retórica voltam a 

ter um papel crucial no processo de desvelamento das verdades contingentes. 

A retórica como arte da prova e da persuasão por meio do bom uso da 

argumentação, composição e elocução também implica a inovação semântica operada no 

seio do processo retórico. Essa faculdade de encontrar o melhor argumento217 para provar 

e persuadir liga o discurso retórico a uma de suas capacidades mais interessantes que é 

justamente a criatividade presente no uso de boas metáforas, que abrem novas 

possibilidades de sentido e que, por isso, sustentam um discurso que abre novos flancos 

ontológicos e que gera novas provas porque mostra novos sentidos verdadeiros. 

Essa nova forma de olhar para a retórica, que, como dissemos, está ligada a outros 

pressupostos ontológicos e epistemológicos, permite sua aproximação “amistosa” com a 

filosofia. Um passo além nesta tradição foi dado por Perelman, que sugere que a retórica 

                                                 
217 Cf. ARISTÓTELES, Retórica, op. cit., 1335b, p. 25-31.  
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pode reivindicar todo o campo da filosofia, segundo ele, que está relacionado a questões 

que envolvem o provável e a argumentação. 

Por outro lado, outra bifurcação da história do desenvolvimento da retórica levou-

a a se tornar sinônimo de uma taxonomia rebuscada de figuras de linguagens (tropos). 

Esta senda levou, como Ricoeur indica, à morte da disciplina tal como foi desenvolvida 

na Idade Média e Modernidade. A retórica vista como uma teoria dos tropos torna-se fútil 

ornamento que é rejeitado a partir da filosofia, não tanto com inimizade, mas 

simplesmente com descaso. Novamente o veredicto sobre a relação entre filosofia e 

retórica repousa sobre uma definição de retórica. 

Na verdade, como em toda relação que pressupõe o reconhecimento - como 

sugerimos no início desta seção ser o caso da retórica e filosofia - tão fundamental quanto 

o reconhecimento do outro, que em nosso caso sempre temos tomado como base o 

reconhecimento da retórica a partir da filosofia, é também um reconhecimento de si 

mesma, da filosofia ela mesma. Fica mais claro que estes pressupostos ontológicos e 

epistemológicos sobre os quais falamos até agora estão relacionados ao reconhecimento 

de si da filosofia. Os quatro exemplos de relacionamento que exploramos brevemente - 

tradição platônica, tradição aristotélica, nova retórica de Perelman e a abordagem 

ricoeuriana - reconhecem diferentes formas de retórica a partir de diferentes formas de 

reconhecer a própria filosofia, lugar de onde falam. 

Talvez possamos retomar o ponto de partida marcado pela citação inicial de 

Ricoeur à luz de outro trecho do mesmo autor, que retoma a questão das diversas 

possíveis manifestações da retórica: 

 

Le discours politique est assurément le plus enclin à ces perversions. Ce qu’on appelle 
idéologie est une forme de rhétorique. Mais il faudrait dire de l’idéologie ce qu’on dit de 
la rhétorique : elle est le meilleur et le pire. Le meilleur: l’ensemble des symboles, des 
croyances, des représentations qui, à titre d’idées admises, assurent l’identité d’un groupe 
(nation, peuple, parti, etc.). En ce sens l’idéologie est le discours même de la constitution 
imaginaire de la société. Mais c’est le même discours qui vire à la perversion, dès lors 
qu’il perd le contact avec le premier témoignage porté sur les événements fondateurs et se 
fait discours justificatif de l’ordre établi. La fonction de dissimulation, d’illusion, 
dénoncée par Marx n’est pas loin. C’est ainsi que le discours idéologique illustre le trajet 
décadent de l’art rhétorique: de la répétition de la première fondation aux rationalisations 
justificatrices, puis à la falsification mensongère.218 

                                                 
218 RICOEUR, Rhétorique, poétique et hermeneutique, op. cit., p. 146. 
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O primeiro aspecto que nos interessou nesta última citação foi que também ela é 

uma metáfora da retórica pela ideologia e com isso e por isso nos abriu um novo 

horizonte semântico de interpretação sobre a citação inicial, que poderia ser desenvolvido 

muito além dessas breves notas conclusivas.  

Notemos que a dicotomia entre amizade e inimizade é retomada, agora não mais 

com comparativos, mas com o uso de adjetivos superlativos: o melhor e o pior. Esta 

mudança talvez nos convide a retificar o que foi dito acima porque, independentemente 

do ponto de onde se fala como filósofo e de como se olha para a retórica, mesmo 

reconhecendo seu valor e como amiga, quase irmã, da filosofia, parece ainda sempre 

haver um risco intrínseco nesta arte da persuasão que, como Ricoeur destacou na citação 

inicial, decorre de uma também sempre possível perversão do discurso que se torna meio 

de manipulação e exploração. 

A comparação com a ideologia também nos inspira a pensar que, apesar deste 

risco que deve sempre interpelar a filosofia e fazê-la interpelar os usos abusivos do 

discurso e da retórica, não é possível excluir a retórica da vida filosófica. Assim como 

Ricoeur nos ensina que não há um lugar “não ideológico”, também devemos perceber que 

não há um lugar “não retórico” e, indo um pouco além, um lugar “não linguístico” em 

toda reflexão humana, mesmo na reflexão filosófica. Esta abertura de Ricoeur para o 

diálogo e o aprendizado com outras “disciplinas” é marca distintiva e preciosa de seu 

estilo filosófico. 

Assim como a ideologia tem um valor positivo intrínseco e, por isso, deve ser 

cultivada e valorizada, a retórica que realce o lugar privilegiado do discurso na vida 

política e pública precisa ser integrada em referências ontológicas e epistemológicas bem 

refletidas, sobre convicções bem pensadas que estão sempre abertas a novas críticas e 

conflitos de interpretações, porque ela sempre está exposta ao risco da violência da 

palavra e do mal, que se apresentam como manipulação da palavra por interesses próprios 

e na manipulação do homem por meio de palavras. 

Por fim, a citação de Ricoeur nos coloca novamente no caminho da deliberação 

phronética e do debate público através do discurso político que está intimamente ligado 

com a aplicação da retórica para a promoção da vida boa institucional. Cabe, assim, mais 
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uma incursão ao domínio semântico da retórica, munidos do cuidado necessário que a 

polissemia do conceito exige, a partir da sua aplicação no processo deliberativo. 

 

3.2.11 Retórica e deliberação phronética 

A relação entre retórica e deliberação phronética se estabelece por diversos 

motivos e de diversas maneiras. Nessa seção procuraremos explorar essas formas de 

interação entre retórica e deliberação phronética com o objetivo de recuperar a questão 

subjacente da relação da retórica com o phrónimos e, com isso, possivelmente apontar 

para mais uma característica do homem dotado de sabedoria prática. Para tanto, teremos 

mais uma vez nessa seção a companhia extensiva de Aristóteles e Ricoeur. 

A primeira pista da relação entre retórica e deliberação é a descrição que 

Aristóteles faz dos lugares típicos em que o discurso retórico toma lugar: a assembleia, o 

tribunal e as reuniões comemorativas. Ora, tanto na assembleia como no tribunal os tipos 

próprios de discurso estão ligados à utilização da phrónesis. Tanto o discurso deliberativo 

como o judiciário estão vinculados à sabedoria prática. 

O segundo indício dessa relação é o tipo de lógica empregada pela retórica que 

está, como vimos acima, ligada ao domínio do contingente em oposição ao domínio do 

necessário característico da dialética. Essa característica é análoga e, na verdade, implica 

a posição da phrónesis em relação a sophia. Ricoeur esclarece essa relação da seguinte 

forma: 

 

Le deuxième critère de l’art rhétorique consiste dans le rôle joué par l’argumentation, 
c’est-à-dire par un mode de raisonnement situé à mi-chemin de la contrainte du nécessaire 
et de l’arbitraire du contingent. Entre la preuve et le sophisme règne le raisonnement 
probable, dont Aristote a inscrit la théorie dans la dialectique, faisant ainsi de la 
rhétorique “l’antistrophe”, c’est-à-dire la réplique de la dialectique. C’est précisément 
dans les trois situations typiques susdites qu’il importe de dégager un discours 
raisonnable, à mi-chemin du discours démonstratif et de la violence dissimulée dans le 
discours de pure séduction.219  

 

O terceiro ponto de contato é a necessária preocupação que tanto a prática da 

deliberação quanto a da retórica devem ter com os interlocutores do discurso. Como 

dissemos na seção sobre a deliberação phronética, o bom deliberador visa não apenas a 

                                                 
219 Ibidem, p. 145. 
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construção de uma narrativa ética, mas espera que tal narrativa seja levada à prática para 

a promoção da vida boa o que, normalmente, implica na participação dos interlocutores. 

Para tanto, a retórica como arte de persuasão dos interlocutores é uma companheira 

natural do bom deliberador. 

É importante notar que na citação de Ricoeur aparece também claramente a 

preocupação do abuso da retórica quando ela se torna instrumento para um recurso de 

mera sedução. Ponto sobre o qual já discutimos na breve retrospectiva histórica da 

retórica e sobre o qual devemos retornar agora no contexto da deliberação. 

Precisamente porque o discurso retórico está no “meio do caminho” entre a força 

do necessário e a arbitrariedade do contingente, ele pode tornar-se uma forma de ludibriar 

o interlocutor, de manipulá-lo pela sedução da forma e distanciar-se ou mesmo esquecer 

completamente o vínculo com a verdade. Em A metáfora viva, Ricoeur retoma esse risco 

da retórica e se pergunta sobre o que significa de fato persuadir? O que pode servir como 

critério entre uma retórica que visa a persuasão de ideias verdadeiras e a simples 

utilização da retórica como forma de engano? 

Para responder essas perguntas é preciso recuperar o escopo original que 

Aristóteles considerou em seu tratado sobre a retórica, que englobava três eixos 

principais: argumentação, estilo e composição. Como já lembramos, Ricoeur destaca que 

houve um processo de reduções sucessivas na abordagem da retórica, que a amputou de 

seus outros eixos e a deixou limitada a uma teoria de figuras de linguagem.  

A chave para repensar a dimensão persuasiva da retórica dentro do contexto da 

deliberação é a recuperação de seus outros eixos, tal como foi proposto inicialmente por 

Aristóteles, de maneira particular o eixo da teoria da argumentação, que permite alicerçar 

a prática retórica em processo de estruturação argumentativa lógica, que a torna par da 

dialética no domínio das coisas contingentes que dependem de uma revisão das opiniões 

e das situações particulares para que a decisão seja tomada. Como já discutimos, a 

estrutura do entimema aproxima da retórica da dialética e a afasta de um tipo de 

persuasão vazia baseada apenas na manipulação da linguagem para atingir os objetivos 

desejados pelo retórico. 

Entretanto, mesmo considerando a retórica com todas as suas dimensões ela 

continua sendo uma arte (techné) de persuasão que não pode ser completamente 
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dissociada de preocupações éticas. Aristóteles diz claramente que “Não devemos fazer as 

pessoas acreditarem no que é errado”.220 Há, portanto, uma ligação entre a prática da 

retórica e o compromisso com a busca da verdade e com a prática da virtude. Em outro 

ponto o Estagirita ratifica essa familiaridade dizendo que a verdade tende a ser mais 

persuasiva que a mentira.221 Ainda em outro ponto ele reconhece a dupla vinculação da 

retórica com a lógica e com a ética: “a retórica é um ramo da dialética e também dos 

estudos éticos”.222 

Lois S. Self em seu artigo Rhetoric and Phronesis explora essa relação entre a 

dimensão técnica e a dimensão ética da retórica. Ela defende uma hipótese que vale 

examinar mais detidamente pois está vinculada com a parte central da nossa preocupação 

fundamental sobre a figura do phrónimos. Sua hipótese é que a teoria retórica de 

Aristóteles sugere uma associação entre persuasão e virtude. Mais especificamente, ela 

defende que: 

 

There is an association of persuasion and virtue in Aristotle’s theory of rhetoric which 
derives from the nature of the art of rhetoric itself; more specifically, that the ideal 
practioner of Aristotle’s model of human virtue, the phrónimos or “man of practical 
wisdom” who is described in the Nichomachean Ethics.223 

 

Para sustentar essa hipótese ela desenvolve três linhas principais de 

argumentação. A primeira sugere uma aproximação entre definição e o objeto da retórica 

e da sabedoria prática. A segunda defende que a excelência na arte da retórica pressupõe 

as características associadas à sabedoria prática, e a terceira linha de argumentação 

sugere que o relacionamento desejado entre o phrónimos e o público é análogo ao 

relacionamento que Aristóteles defende entre o retórico e sua audiência. Vejamos 

brevemente alguns detalhes desses três argumentos. 

Sobre a primeira linha de argumentação, Lois Self aponta que o domínio da 

retórica e da sabedoria prática é o mesmo, a saber, as coisas variáveis nas quais a 

deliberação humana resulta em uma verdade provável sobre questões contingentes. As 

                                                 
220 ARISTÓTELES, Retórica, op. cit., 1354a, p. 24-26. 
221 Ibidem, 1355a, p. 21-22. 
222 Ibidem, 1356a, p. 25-26. 
223 SELF, L. S. Rhetoric and Phronesis: The Aristotelian ideal. Philosophy and Rhetoric, no 12, 1979. p. 
131. 
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duas envolvem princípios racionais que derivam do conhecimento de universais mas que 

operam sobre situações particulares para a elaboração de escolhas. Ambas também 

envolvem a pressuposição da dimensão interpessoal e comunitária, são orientadas para a 

prática social e dependem dela e da responsabilidade inerente a ela.224  

Além disso, tanto a sabedoria prática quanto a retórica têm uma atenção especial 

às diversas dimensões do homem. Com relação à arte da retórica, William Grimaldi 

sugere que “rhetorical demonstration which is directed toward achieving judgment from 

the auditor in the area of human action demands specifically a presentation which 

confronts both the intellectual and appetitive faculties, or reason, ethos and pathos”.225 

Esse equilíbrio entre as faculdades desiderativa e intelectiva aparece também na 

aplicação da sabedoria prática, que acontece a partir da consonância entre razão e desejo, 

no acolhimento desiderativo da verdade raciocinada que leva à ação virtuosa.226 

A segunda linha argumentativa nasce da percepção que as características 

atribuídas ao phrónimos parecem encaixar muito bem nos requisitos necessários para a 

excelência na prática retórica. O argumento é organizado a partir de duas tríades. A 

primeira ligada aos tipos de discurso retórico que Aristóteles organiza em deliberativo, 

judicial e epideitico. A própria definição de phrónimos está ligada à deliberação, o 

phrónimos é aquele capaz de bem deliberar227; com relação à política, a virtude 

fundamental para os assuntos públicos e a virtude exaltada por Aristóteles no livro V da 

Ética a Nicômaco como a “virtude completa”, é a justiça que pressupõe o uso excelente 

da sabedoria prática. Com relação ao discurso epideitico, o phrónimos tem a capacidade 

privilegiada de explicar e explorar as razões para a honra ou desonra desta ou daquela 

pessoa porque ele conhece e pratica ele mesmo as escolhas que levam à escolha do justo 

                                                                                                                                                 
 
224 Lois Self cita a passagem da Ética a Nicômaco em que Aristóteles sugere tal relação de 
interdependência entre o phrónimos e a dimensão social: “talvez o bem de uma pessoa não possa existir 
sem a organização das coisas da família nem sem uma forma de governo estabelecida”. Ética a Nicomaco, 
op. cit., 1142a 9-10. 
225 GRIMALDI, W. M. A. Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric. Hermes, 25, 1972, p. 138. 
226 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1139a, op. cit., p. 23-26. 
227 Lois Self faz um comentário interessante sobre o uso da palavra bouleusis na Ética e na Retórica 
aristotélicas. “Additional proof of the importance of practical wisdom to the rhetorician is Aristotle’s use of 
the same Word (bouleusis) to characterize the process of deliberation in the Rhetoric as he uses to describe 
the faculty of the man of practical wisdom in the Nichomachean Ethics. The Word may also be translated 
as “to counsel”. When, therefore, the most striking quality of the man of practical wisdom is his ability to 
deliberate well, it is apparent that he would be able to marshal the arguments necessary for effective 
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meio pela boa deliberação. Além disso, há outro aspecto muito prático: exatamente 

porque o phrónimos é reconhecido como tal pela comunidade é de se esperar que ele seja 

frequentemente convidado para falar à assembleia nos discursos cerimoniais. 

A segunda tríade explorada por Lois Self para justificar sua proposta de 

reconhecer o phrónimos como retórico “excelente” são os três meios de persuasão 

sugeridos pelo Estagirita: logos, ethos e pathos. Com relação ao uso do logos, o 

phrónimos é certamente capaz de gerar bons silogismos práticos, porque dessa 

capacidade lógica nasce sua habilidade de articular o universal e o particular envolvida na 

boa deliberação. Outro aspecto importante é que ele não deliberada sobre o que é bom 

apenas para ele, mas sobre o que é bom em geral; ele sempre deve considerar o bom, os 

valores, capacidades e interesses das pessoas envolvidas na deliberação e no resultado 

prático da decisão deliberada. Ou seja, há na filosofia aristotélica uma forte ligação 

epistemológica entre o silogismo prático e os entimemas, que torna o phrónimos 

especialmente apto para desenvolver esses últimos. Além disso, sua experiência deve 

também fornecer um importante arsenal de exemplos para a construção de seus 

argumentos. 

Com relação à dimensão do pathos, do sentimento, da emoção que o discurso 

retórico provoca na audiência, Lois sugere que a leitura do livro I da Retórica deixa clara 

a preocupação de Aristóteles com a capacidade de “conduzir” a audiência em um 

determinado estado emocional, mas que não é correto perverter a avaliação da audiência 

através de apelos emocionais inadequados. Nesse duplo requisito, Lois vê a necessidade 

da sabedoria prática e do phrónimos para que o pathos seja utilizado não apenas de 

maneira retórica, mas também ética. Além disso, nada melhor do que o phrónimos que 

consegue conciliar de maneira exemplar razão e desejo, para sugerir o estado emocional 

adequado com o qual a audiência pode melhor avaliar os argumentos racionais sendo 

apresentados. 

Por fim, a dimensão do ethos traz menos dificuldades para a constatação da 

necessidade das habilidades phronéticas no contexto dos discursos retóricos. A citação 

fundamental de Aristóteles é a seguinte: “Nós acreditamos em homens bons mais 

facilmente e completamente do que em outros homens: isso é geralmente verdade para 

                                                                                                                                                 
deliberative oratory – to ‘counsel’ audiences toward right choices” SELF, op. cit., p. 137. 
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qualquer questão e absolutamente verdade em casos nos quais a certeza exata é 

impossível e as opiniões são divididas”.228 

 Ao fim desse cotejamento das sugestões de Lois Self sobre a proximidade entre o 

phrónimos e o retórico excelente, queremos manter para nossa hipótese de trabalho a 

plausibilidade de que um olhar mais abrangente e sistematizado da filosofia aristotélica 

pode efetivamente apontar para a necessidade de pensar as dimensões retóricas e a ética 

de maneira articulada. 

Especialmente quando levamos a sério as consequências de retomada da visão 

orgânica da Retórica proposta por Aristóteles, como sugere Ricoeur em A Metáfora Viva, 

a aproximação entre a figura do retórico e o phrónimos parece profundamente sugestiva e 

construtiva e ilumina ambos os conceitos com “luzes trocadas”. A verdadeira atividade 

retórica pressupõe uma dimensão ética e a sabedoria prática é fundamental para o bom 

exercício da retórica. Por outro lado, o phrónimos, por conta do objeto e do objetivo da 

sabedoria prática, também deve ser um bom retórico, caso contrário o tratamento racional 

de questões práticas que visam a ação dos envolvidos no processo de deliberação 

phronética seria simplesmente inócuo. 

 

 

3.3 A IMAGINAÇÃO PHRONÉTICA 

 

Para nossa discussão sobre o papel da imaginação na deliberação phronética, 

consideraremos a seguir as reflexões de Jean-Philippe Pierron em seu livro Les 

puissances de l’imagination. Nessa obra ele procura examinar algo muito próximo da 

nossa intenção central nesse capítulo: como a imaginação auxilia na configuração da 

razão prática: “À cette fin, nous mettrons l’accent sur l’innovation qu’aporte la creativité 

de l’imagination éthique dans l’agir humain”.229 

A imaginação para Ricoeur e Pierron ocupa um lugar fundamental tanto no que 

chamamos de narrativa prospectiva quanto na narrativa retrospectiva. Primeiramente 

                                                 
228 ARISTÓTELES, Retórica, op. cit., 1356a, p. 13-14, p. 6-9. 
229 PIERRON, op. cit., p. 12. 
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porque ela tem uma ligação dialética forte com a memória.230 Em segundo lugar, porque 

ela também trabalha na configuração da narrativa passada, na conexão entre os fatos e na 

relação do narrador com os agentes da ação. Normalmente há uma tendência em esgotar a 

atuação da imaginação apenas nos aspectos prospectivos, mas é fundamental reconhecer 

sua atuação também nos aspectos retrospectivos. 

Pierron defende a urgência de uma poética da ação que integre consistentemente a 

imaginação às propostas morais. Para justificar tal urgência ele destaca três motivos 

principais. Em primeiro lugar, o conjunto do nosso contexto normativo está dominado 

por uma racionalidade instrumental que “burocratiza” a existência e a vida ética. O 

contexto moderno reduz a ética a uma técnica e a resolução prática a uma solução 

meramente lógica. Em segundo lugar, há uma exagerada valorização do aspecto 

emocional – “une culture de l’émotion exacerbant l’enthousiasme sensationnel devant la 

douleur du monde, paraît se dispenser aisément des nécessaires médiation pratiques qui 

répliquent à la souffrance ou à la joie des hommes”.231 Por fim, Pierron diagnostica a 

exaustão de uma linha de pesquisa que busca exclusivamente nos processos racionais o 

núcleo das nossas razões de agir. 

Ricoeur dá especial atenção às limitações dos processos exclusivamente lógico-

racionais tomados como fonte exclusiva de solução das questões éticas. Embora eles 

sejam uma condição necessária, uma etapa mandatória do desenvolvimento dos 

problemas éticos, eles esbarram no “trágico da ação” que exige soluções novas e 

imaginativas para dilemas aparentemente insolúveis do ponto de vista estritamente lógico 

e formal. 

A passagem da deontologia kantiana para a sabedoria prática na Pequena Ética é 

uma consequência da constatação de Ricoeur de que apenas os processos lógico-formais 

não são capazes de resolver os dilemas práticos que brotam dos conflitos em situação. A 

sabedoria prática e com ela a deliberação phronética são exatamente a resposta a essa 

limitação da perspectiva kantiana. 

A imaginação participa de maneira fundamental da deliberação phronética. Não 

parece possível pensar em uma resposta que muitas vezes precisa ser inovadora se 

                                                 
230 “L’imagination et la mémoire forment un dyptique pour l’ action qui se déplie dans la dialectique de la 
conservation et d l’ innovation”. PIERRON, op. cit., p. 12. 
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desconsiderarmos o papel da imaginação. Uma vez que partimos do pressuposto que o 

trágico da ação nasce exatamente da aplicação dos processos lógicos-formais, apenas 

uma resposta que por meio da imaginação crie uma possibilidade nova para resolver o nó 

ético pode fazer sentido. Essa é de fato a resposta para o questionamento retórico que se 

faz Pierron: “Y a-t-il possibilité de vivre en situation sans une capacité d’innovation 

pratique, une inventivité et une imagination créatrice?”.232 

Mas essa perspectiva não prevaleceu ao longo da história da filosofia, ao 

contrário. Conforme sugere Pierron, ela ganha força com Hannah Arendt e Ricoeur 

justamente porque eles operam a passagem do foco do pensamento ético de uma teoria do 

conhecimento para uma teoria da ação. 

Antes dessa mudança, com Pascal e Malebranche, por exemplo, a imaginação era 

encarada de forma negativa no domínio ético. Ela era para eles fonte de erro e antônimo 

do pensamento racional reto que forma a “boa” ética. 

Kant também rejeitava a imaginação como forma de encontrar os princípios 

morais no contexto do esquematismo moral. A imaginação não tem, portanto, a mesma 

importância no domínio prático que goza no domínio teórico e na produção do 

conhecimento. A imaginação, entretanto, já tinha um papel de apresentação que depende 

da lei moral. Ela tem um papel importante para o ser humano como “propedêutica 

moral”: “L’imagination pourra donc avoir sa place lorsqu’il s’agit de penser la moralité, 

non de l’être raisonnable, mais en l’homme, et de stimuler en lui une dynamique affective 

qui aurait pédagogiquement le rôle d’une propédeutique morale”.233 

Todavia, é com Hannah Arendt e Ricoeur que a imaginação ganha novamente 

pleno estatuto de cidadã no reino da ética e da moral. Eles fazem a ruptura com a tradição 

sobre a imaginação por passarem efetivamente da teoria do conhecimento para a teoria da 

ação. Em Arendt o escopo principal é o político, em Ricoeur, o ético que se desdobrada 

nas instituições. 

Arendt defende que a imaginação está ligada a uma antropologia do 

“imaginador”, agente e sofredor, como uma das maiores capacidades humanas. Ela vê na 

imaginação a poderosa capacidade de gerar novos começos no plano da ação. A 
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232 Ibidem. p. 106. 



 
 

170 
 

imaginação se torna um dos traços principais da ação, em contraposição aos conceitos de 

trabalho e fabricação. Nesse sentido, a imaginação está ligada a imprevisibilidade da ação 

que encontra sempre formas novas de agir: “le nouveau apparaît donc toujours comme un 

miracle (...) agir c’est donc commencer, agir c’est innover”.234 

A ideia central é deixar de encarar a imaginação como uma força oposta à outras 

forças como a razão, a vontade e os afetos. A imaginação deve ter uma atuação 

transversal no julgamento moral que impacta tanto aspectos internos quanto externos do 

agente moral, no nosso caso especial de nossa discussão, do phrónimos. 

Interiormente ela aumenta a capacidade inventiva do agente. Ela também permite 

uma maior capacidade de distanciamento das restrições objetivas e fomenta uma atitude 

de pensamento critico em relação à realidade constituída. Exteriormente a imaginação se 

manifesta ao desenvolver as antecipações, os projetos sendo concebidos. Ela está, nesse 

sentido, ligada à indignação que funciona como motor que inicia a ação. 

Pierron toca em um ponto fundamental que já destacamos em nossa pesquisa.235 

Trata-se da capacidade de realizar a passagem de exemplos a conceitos éticos gerais. 

Segundo ele, Hannah Arendt destaca na imaginação o papel crucial de permitir o 

reconhecimento de “casos gerais” a partir de exemplos, de situações particulares. O 

exemplo “n’est plus un cas subsumé sous une règle (placer le particulier sous l’universel) 

mais ce qui révèle la règle – ouvre un vaste champ pour la fonction pratique de l’ 

imagination”.236 

Chegamos então às considerações acerca da imaginação na proposta ética de 

Ricoeur, que obviamente nos interessam de modo muito especial. Pierron destaca que 

para Ricoeur o agir ético aparece como trabalho da imaginação em três níveis. 

O primeiro nível é o plano da escolha (choix). A imaginação está ligada, como 

dissemos na seção sobre a deliberação phronética a uma função projetiva. Ela é parte 

necessária para a elaboração do projeto, do plano de ação, dos meios e fins que dão 

unidade ao projeto. 

No segundo nível a imaginação tem o papel de explicitar e nutrir nossas 

                                                                                                                                                 
233 Ibidem, p. 114. 
234 Ibidem, p. 117-118. 
235 Ver por exemplo a discussão sobre o assunto na seção “A compreensão prática” (PIERRON, op. cit.). 
236 PIERRON, op. cit., p. 126. 
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motivações. Nesse nível ela está ligada mais a vida interior do si-mesmo. Através da 

imaginação “nos vemos como se”, “nos representamos como se”, “nos tornamos 

personagens como se”. Aqui está em jogo um aspecto fundamental da capacidade de 

refiguração do si-mesmo (e em nosso caso particular do phrónimos). O movimento de 

refiguração depende dessa capacidade imaginativa do “como se” o si-mesmo fosse o 

outro real ou ficcional. 

O terceiro nível é mais próximo da ação. Trata de questões como “o que podemos 

fazer dado que”, “o que lhe direi, o que poderei fazer”. A imaginação torna assim 

palpável nosso “poder de”. Ela liga o homem sonhador ao homem de ação. Esse nível é 

fundamental no processo de deliberação phronética. É o exercício contínuo do phrónimos 

em pensar as possíveis alternativas para as aporias dos dilemas éticos. Certamente essas 

variações éticas imaginativas precisarão passar pelo crivo do diálogo e das contestações 

do debate, mas elas são fundamentais para que haja novas possibilidades, novos 

caminhos possíveis que promovam formas de avançar as narrativas prospectivas. 

Esse repertório de variações imaginativas não está exclusivamente ligado ao 

absolutamente inédito, ao novo sem precedentes. É importante colocar essa capacidade 

de geração em relação dialética com as imagens que já habitam o si-mesmo e com a 

memória. Elas nascem dentro do contexto linguístico e cultural no qual estamos 

inseridos. Isso inclui as imagens que recebemos da ficção e das diversas formas de 

expressão dos valores comunitários impressas nas obras de cultura. 

A primeira parte da Pequena Ética destaca o conceito de plano de vida como 

conceito que unifica as diversas escolhas éticas em torno de um ideal de longo prazo que 

é tomado como o referencial para que o si-mesmo realize a vida boa para ele e para os 

outros. A imaginação, como destaca Pierron, possui também um papel importante para a 

esquematização do plano de vida: “le travail de l’imagination devient un travail de 

schématisation qui projette le projet, qui définit le profil global de CE qui va se 

dérouler”.237 

A imaginação na obra de Ricoeur possui essa dimensão positiva que não implica 

uma fuga da realidade ou um refúgio nas ilusões. Ela é fonte de fecundidade que permite 

ao si-mesmo caminhar além dos limites estreitos de respostas “protocolares” a uma 
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determinada situação da realidade. De forma análoga, ela não é uma força de afastamento 

de si-mesmo, uma forma de esquecer-se, ela é capacidade para uma auto-compreensão 

mais profunda e de reconhecimento de si através das variações imaginativas que nos 

permitem olhar para as situações “como se” fossemos o outro. 

Dentro desse quadro, Ricoeur propõe o conceito de imaginação ética através da 

qual “les expériences de pensée que nous conduisons dans le laboratoires de 

l’imagination sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien e du mal (...) 

[En elle] le jugement moral n’est pas aboli, il est plutôt lui-même soumis aux variations 

imaginatives propres à la fiction”.238 

Para nossa pesquisa sobre a identidade phronética parece que a imaginação é um 

dos traços característicos da capacidade de bem deliberar. Como discutimos na seção 

sobre a empatia no momento da formação, o phrónimos tem essa capacidade aguçada de 

olhar para os dilemas éticos sobre diversas perspectivas e a imaginação tem um papel 

decisivo na realização dessa tarefa. Em Parcours de la Reconaissance, Ricoeur faz essa 

relação da imaginação com a capacidade de escolha: “Imaginer plus pour vouloir 

mieux”.239 

O phrónimos age com a imaginação ética também para a resolução das aporias 

práticas. A capacidade de imaginar novos desdobramentos para a narrativa prospectiva no 

contexto da deliberação phronética dependem da capacidade das variações imaginativas 

que nutrem as possibilidades da prática. 

Por fim, a imaginação é um traço fundamental do phrónimos para a configuração 

também da narrativa retrospectiva. Como dissemos, a imaginação traz consigo a 

possibilidade do esquematismo das ações na forma das narrativas daquilo que aconteceu. 

De maneira ainda mais direta a imaginação coopera com a narrativa prospectiva, em 

especial nas situações de debates éticos nos quais pontos de vista e razões contraditórias 

precisam ser coordenados e arbitrados na tecedura de uma narrativa que dê conta dos 

vários motivos e razões envolvidos no debate. 

  
                                                 
238 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 194. 
239 RICOUER, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 134. 
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CAPÍTULO 4 

A PLURALIDADE PHRONÉTICA 

 

O segundo e terceiro capítulos trataram de maneira privilegiada do processo de 

formação e de aplicação da sabedoria prática. Quanto a formação phronética, a discussão 

girou sempre em torno de dois problemas principais. Em primeiro lugar, da possibilidade 

de reconhecimento da figura do phrónimos no outro, nas formas como o outro aparece 

para o si-mesmo como modelo de decisão prática e nas diversas formas pelas quais este 

processo de reconhecimento pode acontecer. Em segundo lugar, procuramos também 

examinar as condições de possibilidade do processo de transmissão da sabedoria prática 

do outro-phrónimos para o si-mesmo. 

Havia, entretanto, a necessidade de percorrer outra região do campo semântico em 

torno da sabedoria prática: a aplicação da sabedoria prática nos momentos em que 

decisões éticas em situação são requeridas. Para tanto, desenvolvemos os pressupostos e 

as características que nos parecem fundamentais para a deliberação phronética utilizando 

para isso o paradigma da narratividade. Tratamos também da forma como a prática 

retórica coabita o momento da aplicação phronética. Por fim, discutimos brevemente o 

importante papel da prática para a aplicação da sabedoria prática.  

Essa trajetória pelos momentos da formação e da aplicação phronética nos 

ajudaram a reconhecer vários traços conceituais da figura do phrónimos. Mas, em 

especial, ela nos encaminhou de diversas formas para a constatação de um traço 

determinante e não imediatamente evidente do phrónimos e da ação ética conforme a 

sabedoria prática: a pluralidade phronética. 

Para começar o desenvolvimento dessa noção, um ponto extremamente profícuo é 

a sugestão apresentada por Ricoeur sobre o “phrónimos coletivo”. Trata-se da figura do 

phrónimos que não está ligada exclusivamente a um indivíduo isolado, mas que nasce no 

seio de uma comunidade de pessoas competentes e sábias que debatem sobre uma 

decisão a ser tomada num processo de deliberação coletiva. Vejamos a passagem em que 

Ricoeur resume sua visão sobre essa possibilidade: “l’arbitraire du jugement moral en 

situation est d’autant moindre que le décideur - en position ou nom de législateur - a pris 

conseil des hommes et des femmes réputés les plus compétentes et les plus sages. La 
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conviction qui scelle la décision bénéficie alors du caractère pluriel du débat. Le 

phrónimos n’est pas forcément un homme seul”.240  

Esta observação de Ricoeur está no contexto da aproximação que ele realiza entre 

a sabedoria prática e a Sittlichkeit hegeliana no nono estudo de Soi-même comme un 

autre. Em especial, Ricoeur defende que a Sittlichkeit não deve ser vista como uma nova 

instância acima da ética e da moral, mas que é apenas outra forma pela qual a phrónesis 

pode ser reconhecida em sua aplicação no domínio público e institucional. Esta sugestão 

de Ricoeur será desenvolvida neste capítulo a partir do conceito do phrónimos plural.  

O conceito do phrónimos plural deve auxiliar no desenvolvimento de uma 

sugestão de que, de certa maneira, a figura do phrónimos é sempre plural ou “plurivocal”. 

Por um lado, esta sugestão nasce das observações realizadas nos capítulos anteriores que 

várias vezes apontavam para o movimento de abertura e integração do outro na formação 

da identidade phronética. Por outro lado, este conceito pode trazer frutos importantes 

quando aplicado às situações reais de decisões éticas em situações conflituosas que 

sempre, e cada vez mais, parecem exigir um processo deliberativo que transcende a 

capacidade de uma pessoa apenas. 

Cabe um comentário sobre a pluralidade e a “plurivocalidade” do phrónimos. O 

debate público que leva a uma deliberação phronética é um traço comum da atividade 

phronética. Esse aspecto já foi sugerido por Ricoeur no capítulo nono de Soi-même 

comme un autre. Nesse sentido, há de fato uma pluralidade de pessoas que interagem 

mediadas pela linguagem e pela cultura para realizarem em conjunto a deliberação 

phronética. 

Entretanto, parece haver casos em que essa pluralidade de pessoas não acontece e 

que o phrónimos aparentemente delibera de forma individual. Penso, por exemplo, no 

médico que atende uma emergência e precisa deliberar sobre o procedimento a ser 

tomado. Ou também a mãe que faz a mediação de um conflito dentre os filhos e precisa 

deliberar “sozinha”. Há também o caso de algumas situações judicias em que a 

deliberação é realizada por um único magistrado baseada na legislação vigente. 

Esses exemplos ameaçam a tese da pluralidade phronética. Em verdade, parece 

necessário admitir que, se a pluralidade é um aspecto importante da identidade 
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phronética, ela não é constante em todas as deliberações phronéticas. Mais do que isso, 

mesmo se voltarmos à situação paradigmática do debate público, veremos que na maioria 

dos casos, por trás da pluralidade há ainda presença de uma pessoa específica que 

consolida a narrativa prospectiva. Ela recolhe os diversos argumentos e propõe uma 

narrativa prospectiva como caminho para solução do dilema ético que está em discussão. 

 Com isso não queremos dizer a pluralidade phronética não existe. Ela certamente existe 

e como Ricoeur destacou ela é fundamental para que alguns problemas complexos sejam 

tratados de forma abrangente por um grupo de pessoas. É importante notar que, mesmo 

que haja um “redator” da deliberação phronética, isso não significa que ele é o portador 

exclusivo da sabedoria prática no debate. Vários ou todos os participantes do debate 

podem ser phrónimos.  

Mas mesmo nesse cenário de efetiva pluralidade de pessoas envolvidas na 

deliberação phronética parece que a decisão se forma porque cada um dos phrónimoi 

participantes é capaz de recolher as linhas narrativas e os argumentos mais adequados do 

grupo e colocá-los em uma trama englobante. Em cada de uma dessas narrativas 

prospectivas, o phrónimos é porta-voz dos participantes do debate e de seus melhores 

argumentos. O phrónimos fala por muitos, ele é “plurivocal”. 

E é justamente essa passagem da pluralidade pessoal para a plurivocalidade que 

revela uma característica fundamental do phrónimos, talvez a menos evidente e, no 

entanto, determinante. Ao mudarmos do eixo da pluralidade física de pessoas para a 

plurivocalidade, encontramos algo comum na ação do phrónimos tanto no momento do 

debate com outras pessoas, quanto no momento em que ele delibera sem outras pessoas 

fisicamente presentes. Toda a investigação até o momento aponta nas diversas formas em 

que o outro entra no discurso do phrónimos. A refiguração phronética talvez seja o 

paradigma da formação phronética. Não deveríamos ver na deliberação do phrónimos 

sempre a marcar a plurivocalidade que nasce da refiguração? Não é o phrónimos de certa 

forma sempre um porta-voz das experiências e visões de mundo com as quais teve 

contato e que o refiguraram? 

A tradição ética também oferece outra oportunidade para pensar nessa 

plurivocalidade. Como dissemos no momento da formação phronética, o phrónimos 

mediante a refiguração phronética assimila e adapta para seu próprio horizonte 
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existencial os valores das instituições nas quais participa. As suas deliberações são 

reconhecidas como boas pelos participantes das instituições exatamente porque ele é 

reconhecido como um porta-voz privilegiado dos valores éticos aceitos pelo grupo ético. 

Ele delibera como se falasse pela longa cadeia de valores éticos que foram discutidos e 

retrabalhados ao longo do vivo mecanismo da transmissão ética. 

Essa passagem da pluralidade para a plurivocalidade desvela assim um traço 

comum da identidade phronética. Ela permite analisar esse aspecto do phrónimos tanto 

na situação da pluralidade sincrônica de um debate público, como da deliberação 

“individual” que, na verdade, é sempre uma forma de falar por muitos. Isto porque a 

formação phronética implica a refiguração do si-mesmo que expande o horizonte 

existencial e ético do si-mesmo para acolher e assimilar o outro. 

A plurivocalidade sugere também uma forma para entender a força da deliberação 

phronética. Consideremos a crescente complexidade do conhecimento humano, as 

diversas linhas possíveis de argumentação, a multidão de pontos de vista e de valores que 

precisam ser considerados para a deliberação. Parece que apenas a capacidade phronética 

da plurivocalidade pode se aproximar de uma boa deliberação porque ela é justamente a 

chave para que a deliberação inclua vários tipos e naturezas diversas de conhecimento. 

Por fim, a plurivocalidade phronética toca frontalmente na questão do outro sofredor ou 

não-agente. O phrónimos, como dissemos também na análise da formação phronética, se 

refigura a partir do outro sofredor. É através da solicitude que o outro, aparentemente 

incapaz de dar qualquer coisa em troca na relação, oferece ao si-mesmo a capacidade de 

reconhecer a fragilidade de sua própria natureza. E tal refiguração permite que o 

phrónimos olhe para as decisões éticas a serem tomadas também a partir da perspectiva 

daquele que não pode mais se fazer ouvido diretamente. Certamente o phrónimos nunca 

será capaz de dizer o que o outro diria, mas ele inclui na sua deliberação o que ganhou da 

relação com o sofredor. Sua narrativa prospectiva será, portanto, também porta-voz da 

fragilidade humana e do sofrimento. Nesse sentido também o phrónimos é plurivocal.  

Nesse ponto parece possível e necessário retornar ao conceito de pluralidade. 

Nossa sugestão é que a pluralidade phronética seja estendida para além da simples 

pluralidade numérica de pessoas que deliberam para que inclua também a plurivocalidade 

conforme discutimos até aqui. Dessa forma, propomos uma redefinição do conceito de 
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pluralidade phronética para que ele dê conta dos casos em que, apesar de o phrónimos ser 

apenas uma pessoa, ele delibera como se outras pessoas também participassem da 

deliberação. Note-se que essa expansão conceitual permite revisar a fórmula de Ricoeur. 

Podemos afirmar que não apenas o phrónimos pode ser mais de uma pessoa, mas também 

que ele é sempre plural. 

Como forma de organização do argumento para uma exploração mais estruturada 

das possibilidades deste conceito, ele será ainda dividido em dois outros conceitos 

derivados, de acordo com a sincronicidade ou não dos argumentos que tomaram parte do 

processo deliberativo efetuado pelo phrónimos plural.  

A dimensão sincrônica do phrónimos plural aparece na deliberação a partir de um 

conjunto de argumentos dados em uma mesma situação de debate compartilhada por 

vários participantes simultaneamente. Muitas vezes esses participantes dão seus 

argumentos a partir de áreas de conhecimento distintas e todos precisam ser integrados e 

mediados pelo processo deliberativo. Nesse cenário é relativamente direta a constatação 

da sugestão de uma “pluralidade de pessoas” na deliberação realizada pelo phrónimos. 

A dimensão diacrônica do phrónimos plural surge, por sua vez, na deliberação fora de um 

debate com outras pessoas presentes, na qual o phrónimos age aparentemente de forma 

isolada. A hipótese a ser explorada é que, mesmo nessa situação, a pluralidade estará 

presente no processo deliberativo. Da mesma forma que o phrónimos plural sincrônico, o 

diacrônico também operará a integração e a mediação entre os diversos argumentos com 

os quais teve contato ao longo de suas experiências vivenciais. 

O elemento conceitual que sustentará essa aproximação dos momentos sincrônico 

e diacrônico é a configuração phronética. Esta tecedura da narrativa aplicada ao processo 

deliberativo permitirá reconhecer em todas as decisões tomadas pelo phrónimos uma 

pluralidade intrínseca que marca toda decisão de acordo com a sabedoria prática. 

A formação da sabedoria prática, investigada a partir da identidade phronética, havia 

mantido uma ligação constante com o momento mimético da refiguração, embora traços 

dessa formação também apareçam nos outros momentos. De forma análoga, o momento 

da aplicação da sabedoria prática esteve sempre muito próximo do momento mimético da 

configuração. 
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4.1 A PERSPECTIVA DA VIDA BOA 

 

Antes de investigarmos com mais detalhes as dimensões sincrônica e diacrônica 

do phrónimos plural é interessante refletir sobre o ideal da vida boa, pois ele deverá ser 

sempre o horizonte que guiará a ação do phrónimos. A perspectiva da vida boa é o ponto 

de partida e o objetivo último da prática do phrónimos. 

A vida boa é o primeiro componente da proposta ética defendida por Ricoeur. Seu 

papel no edifício conceitual da Pequena Ética é fundamental, pois a vida boa é, 

justamente, o objeto central de tal perspectiva ética: “La vie bonne est ce qui doit être 

nommé en premier parce que c’est l’objet même de la visée éthique”.241 As implicações 

desta afirmação são múltiplas. No contexto deste estudo, uma dessas implicações é que, 

como a realização da vida boa depende do saber agir prático, da sabedoria prática e, 

portanto, do homem dotado de sabedoria prática, o agir do phrónimos deve ser sempre 

pautado por escolhas que possam propiciar a vida boa. O phrónimos é reconhecido como 

tal exatamente porque suas deliberações e ações levam à vida boa, objeto da perspectiva 

ética. 

Entretanto, conforme afirmamos na introdução, o conceito não deixa de gerar 

grandes perplexidades diante de uma exploração mais aprofundada de seu conteúdo 

semântico. Afinal, o que é essa “vida boa” que deve ser tomada como horizonte para 

todas as ações éticas no escopo da perspectiva ética ricoeuriana? Ricoeur responde a esse 

questionamento afirmando que ela é “para cada um de nós, a nebulosa de ideais e sonhos 

a serem atingidos para que a vida possa ser considerada mais ou menos realizada ou não 

realizada”.242 A impressão é que esta definição, e as outras sugestões de Ricoeur ao longo 

de Soi-même comme un autre, ainda deixa muito a ser pensado e refletido. 

Se analisarmos, por exemplo, a relação deste conceito com a perspectiva 

aristotélica, parece claro que a ideia “nebulosa” da vida boa era muito mais clara no 

contexto da cosmologia teleológica aristotélica, na qual se fundamentam suas discussões 

sobre a ética. O conteúdo do viver bem (eu zên) na ética aristotélica possui um lastro 

                                                 
241 Ibidem, p. 203. 
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muito forte na ontologia essencialista do Estagirita, que pavimenta o caminho para sua 

compreensão. Em uma perspectiva contemporânea e existencialista, este conceito parece 

oferecer novos desafios. 

Há, especialmente, dois desvios semânticos hodiernos do conceito de vida boa 

que merecem uma consideração mais profunda, como já acenamos brevemente nas 

considerações acima. Tomaremos estes dois desvios para explorar nosso argumento 

inicialmente por uma via negativa, partindo do que não se deve entender por vida boa em 

Ricoeur, para fazer brilhar por contraste a riqueza de sua proposta.  

O primeiro desvio semântico a ser explorado é relacionar a vida boa com certo 

estado de conforto ligado a uma situação econômica, política ou financeira privilegiada. 

Pensemos, por exemplo, quando dizemos que tal pessoa é um bon vivant. O segundo 

desvio é a associação do conceito a certo individualismo e distanciamento com os 

problemas sociais e com as dificuldades da vida cotidiana comunitária. 

É evidente que tais abordagens ao conceito de vida boa são diametralmente 

opostas à ética ricoeuriana. Conforme destacado na análise do conceito em Aristóteles, a 

vida boa para Ricoeur tem a origem e está ancorada na ação do si-mesmo. Apenas pela 

prática de boas ações é possível atingir a vida boa. É pelo conhecimento reflexivo a partir 

de ações consideradas boas que o si-mesmo se reconhece como bom. Nada mais distante, 

portanto, de uma ideia passiva de vida boa baseada exclusivamente em um estado 

material pré-determinado por contingências sociais ou por favores supra-naturais. 

Não obstante, há uma diferença entre Ricoeur e Aristóteles com importantes 

implicações. Aristóteles coloca ênfase quase exclusiva na dimensão ativa do ser humano 

para a realização da felicidade, mesmo quando considera os impactos que a má fortuna 

podem causar à vida boa. A antropologia de Ricoeur vai além da aristotélica ao 

considerar o si-mesmo não apenas como um ser agente, mais também como paciente. O 

si-mesmo é marcado pela ação, mas também pelo sofrimento.  

Quanto ao segundo desvio, ligado ao individualismo ou solipsismo do “boa vida” 

que não se preocupa com problemas, muito menos com problemas alheios, Ricoeur 

esclarece bem desde o início o seu distanciamento dessa abordagem individualista ao 

atrelar a vida boa, no contexto da filosofia da ipseidade, à relação com o outro. A vida 
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boa apenas pode ser atingida com e para o outro dentro de espaços públicos, na 

construção da vida em comum, nas relações próprias de instituições que buscam sempre a 

justiça para seus participantes. 

A estrutura mesma da Pequena Ética é definida pelas dimensões interpessoais e 

institucionais para marcar que a inteligibilidade do ideal teleológico da vida boa somente 

pode ser atingida se esses âmbitos forem integrados à dimensão pessoal. 

Vale lembrar também a importância do pronome reflexivo si em “si mesmo”. Este 

conceito antropológico foi cuidadosamente escolhido para demonstrar a transcendência 

da vida boa em relação ao “eu”: “dire soi n’est pas dire moi”.243 O “si” inclui na 

avaliação das ações e da vida boa, igualmente o “tu” e o “ele”. Se do ponto de vista 

epistemológico a estrutura triádica dos capítulos da Pequena Ética é marca da necessária 

passagem do individual para o plural ou coletivo, do ponto de vista antropológico, o 

conceito que indica a necessidade da consideração do outro para o ideal da vida boa é o 

si-mesmo, mais precisamente a estima por si-mesmo. 

Três aspectos parecem importantes para a presente discussão. (1) Primeiramente, 

a estima de si ganha sentido a partir de um movimento reflexivo que brota da 

hermenêutica da ação: “mouvement réflexif par lequel l’évaluation de certaines actions 

estimées bonnes se reporte sur l’auteur de ces actions”.244 A estima de si é fruto do 

reconhecimento de um si-mesmo que percebe suas ações como boas e repercute a 

adjetivação no movimento que parte da ação e chega ao agente.245 Ao ancorar o 

reconhecimento da vida boa na prática de boas ações, a estima deve logicamente ser 

sempre supra-individual. O movimento nasce de uma ação e chega ao seu agente, não 

apenas ao “eu” que reflete sobre a boa ação. O destinatário da estima é plural porque 

pode ser tanto o “eu” quanto o “tu” ou o “ele”. Assim, a estima de si é índice da 

pluralidade da realização da vida boa, que se origina na constatação intersubjetiva de 

ações consideradas boas e se propaga para quaisquer agentes que as realizem.  

Em segundo lugar, (2) a estima de si é vazia, conforme Ricoeur246, enquanto faltar 

a referência dialógica do outro pessoal e institucional. A própria designação da ação boa, 

                                                 
243 RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 212. 
244 Ibidem, p. 202. 
245 “En cela [l’homme comme source des activités] réside la condition la plus primitive de ce que nous 
appelons reconnaissance de soi-même”. RICOEUR, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 127. 
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ponto de partida da estima, depende desse exercício dialógico. A estima de si não é um 

movimento solipsista de autoanálise baseado em critérios exclusivamente individuais. A 

garantia de seu conteúdo está na deliberação e reflexão interpessoal sobre a bondade ou 

maldade de uma prática ou ação. Portanto, o próprio movimento de discussão e 

determinação das boas ações só se realiza na relação interpessoal e institucional. Esse 

movimento é outro índice da pluralidade intrínseca ao conceito de vida boa. 

Em terceiro lugar está o (3) momento da realização, da efetivação de ações 

estimadas como boas, que dificilmente podem ser pensadas sem a referência ao outro 

como co-agente ou paciente/receptor das ações praticadas. A vida somente é boa com e 

para os outros. 

Porém, a vida boa é fruto da phrónesis. A phrónesis é a capacidade racional de 

bem deliberar para escolher ações que levem à vida boa, especialmente diante dos 

dilemas éticos e morais que se apresentam no cotidiano na vida pessoal e em comum, 

dilemas que Ricoeur chama do aspecto trágico da ação. Dada essa tragicidade, o que está 

em jogo é sempre uma forma de bem que transcende o individual. A dimensão trágica da 

ação se dá na pluralidade de razões e motivos, que muitas vezes podem ser todos 

conforme as normas e as regras racionais, mas conflitantes entre si. Nestas situações, as 

soluções formais da tradição kantiana não são capazes de oferecer uma resposta prática 

para o problema que coloque em destaque a singularidade da situação e, especialmente, 

das pessoas envolvidas nesse dilema.  

Esta compreensão mais profunda do ideal da vida boa e de suas implicações para 

a aplicação da sabedoria prática como juízo em situação, capaz de considerar não apenas 

uma solução para o indivíduo, mas que está sempre necessariamente preocupada com as 

dimensões interpessoais e institucionais de cada deliberação, conduz também a 

importantes conclusões sobre os traços característicos do phrónimos. 

O phrónimos é capaz de deliberar bem porque é capaz de colocar em relação 

várias demandas e perspectivas distintas e muitas vezes conflitantes. Em primeiro lugar, 

ele precisa desenvolver uma compreensão extensa sobre o problema particular em 

questão. Isso se dá mediante uma pesquisa narrativa247, que busca entender todas as 

                                                                                                                                                 
246 Cf. Soi-même comme un autre. op. cit. ,p. 212. 
247 Sobre as relações entre a vida boa e narração, ver o texto de Peter Kemp, “Ethique et Narrativité” (op. 
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histórias e todas as vozes envolvidas em determinado dilema. A pluralidade das visões 

precisa ser considerada porque a busca da vida boa é englobante.  

Em segundo lugar, o phrónimos também precisa levar em consideração quais 

critérios éticos aplicar para determinada decisão. Esta é outra marca da pluralidade da 

deliberação, pois esses critérios são sempre ligados a tradições comunitárias, ao ethos da 

comunidade, bem como sua forma sedimentada de leis ou normas institucionais. Por fim, 

assim como Ricoeur, acreditamos que o momento deontológico precisa ser integrado ao 

processo de escolha ética. O phrónimos também deve considerar os princípios de 

universalização como teste para suas escolhas, como limites para o que pode ser 

escolhido, de forma que esses princípios sejam barreiras para o mal e a violência que 

ameaçam sempre o ideal da vida boa. 

Por fim, o que está em jogo no processo deliberativo é uma decisão que pode ser 

vista como extensão da narrativa que levou ao dilema ético. A tarefa do phrónimos para a 

garantia da vida boa é propor essa narrativa prospectiva. Ela deve ter a marca da 

pluralidade porque nasce do diálogo com o maior número possível de pessoas envolvidas, 

ou em um debate público dentro de instituições estabelecidas. Ela visa construir uma 

trama englobante que “fale por muitos”, pois visa sempre uma repercussão supra-

individual, visa uma repercussão institucional porque é apenas nessa dimensão que o 

ideal da vida boa se realiza verdadeiramente. 

O phrónimos é capaz de deliberar bem porque, de alguma forma, consegue 

estabelecer um caminho para chegar ao âmago dos ideais que levam à vida boa. A 

pluralidade intrínseca ao conceito de vida boa aponta para a respectiva pluralidade do 

phrónimos. 

 

 

4.2 A PLURALIDADE SINCRÔNICA  

 

Convém começar esta análise sobre a pluralidade do phrónimos a partir da sua 

                                                                                                                                                 
cit.), no qual ele defende que a perspectiva da vida boa depende da capacidade de considerar a vida como 
uma unidade, o que acontece de forma privilegiada através da narração. Esta capacidade narrativa nos 
parece também fundamental para a ação deliberativa do phrónimos como resposta as demandas de 
pluralidade impostas pelo ideal da vida boa. 
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dimensão sincrônica porque esta, como dito acima, parece permitir de maneira mais 

imediata a exploração do argumento da constante plurivocalidade existente no processo 

deliberativo do phrónimos.  

Várias características encontradas no phrónimos durante a análise da identidade 

phronética já apontavam para essa dimensão plural. Em primeiro lugar a abertura para 

outros argumentos, a capacidade de participar efetivamente de um diálogo como ouvinte 

atento e disposto a entender as diversas perspectivas e sugestões para que seja tomada a 

decisão ética ótima para a situação em questão, já marcavam esta situação de debate no 

qual a decisão do phrónimos deve, idealmente, “falar por muitos”. 

Outro aspecto abordado foi a possibilidade da configuração mimética a partir de 

diversas opiniões distintas. Na situação de um debate com vários participantes 

simultâneos, cada debatedor oferece uma história possível que envolve o passado das 

circunstâncias que redundaram no dilema moral em questão e nos possíveis futuros que 

serão realizados dependendo da decisão tomada. A decisão é, de certa forma, a escolha de 

uma configuração para a história que narra o dilema e a solução proposta. A ideia de uma 

concordância discordante realizável através da intriga da narrativa parece oferecer uma 

visão conceitual muito adequada para a compreensão do processo de decisão. Em uma 

situação de debate público, o objetivo deve ser a elaboração de uma história configurada 

que busque uma possibilidade de concordância que não elimina as discordâncias, mas 

que as coloca em relação na busca de uma história que aponte para a decisão phronética. 

Esta capacidade de estar aberto aos argumentos e colocá-los em relação para a 

configuração destaca a aplicação da sabedoria prática como mediação entre diversos 

locutores. Em situações complexas de conflitos, muitas vezes há necessidade de uma 

comunidade de especialistas na qual, cada um a partir de sua área de especialidade, narra 

uma história sobre o conflito em questão. O phrónimos é chamado a perscrutar ao 

máximo cada horizonte de possibilidade levantado pelos participantes do debate e 

elaborar as diversas possibilidades de configuração ali presentes. 

Nesse exercício do debate a capacidade de configuração que encontramos na 

identidade phronética é aplicada para efetivar o processo de deliberação e chegar à 

decisão que configura as diversas perspectivas apresentadas pelos debatedores.  

Cabe, portanto, um questionamento importante com relação à configuração nesta 
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situação sincrônica: que traços poderiam ser reconhecidos na aplicação da sabedoria 

prática para a configuração da decisão? Em outras palavras, como distinguir 

características que poderiam servir como guia para a diferenciação entre o phrónimos e o 

não-phrónimos? Duas características possíveis que marcariam este tipo de configuração 

phronética serão investigadas a seguir: a densidade e a amplitude das configurações. 

Estas características devem também ajudar a esclarecer alguns dos aspectos da 

pluralidade presentes na aplicação da sabedoria prática. 

 

4.2.1 A densidade da configuração phronética 

O processo de deliberação sincrônica acontece em uma situação de debate na qual 

diversos participantes tomam parte. Nesse cenário, a deliberação muitas vezes precisa ser 

feita em um prazo determinado para que a decisão seja efetiva.  

Talvez alguns casos de possíveis aplicações possam auxiliar na compreensão 

deste cenário, que servirá de fundo para a elaboração do conceito de densidade da 

configuração. Pode-se, em primeiro lugar, pensar na decisão de um comitê de ética que 

deve deliberar sobre dilemas médicos. Essas decisões precisam muitas vezes ser tomadas 

com um prazo determinado porque envolvem a execução ou não de procedimentos 

terapêuticos. Outro aspecto a ser destacado deste exemplo é que, quanto mais complexo o 

dilema, mais exigente deverá ser a escolha dos membros adequados para participar na 

elaboração dos argumentos para que a boa deliberação seja feita. Isto também pode 

implicar a necessidade de maior diversidade dos campos de saber que serão envolvidos 

para analisar os diversos aspectos da possível decisão. 

Outro caso de possível aplicação deste cenário são as deliberações judiciais que 

envolvem a decisão sobre a culpabilidade dos acusados em determinada questão. 

Novamente, quanto mais complexo o caso, maiores serão as demandas por uma decisão 

rápida e maior será também a exigência para a seleção dos participantes adequados para o 

debate: testemunhas, oficiais de segurança pública, peritos, psicólogos forenses. 

Por fim, pode-se pensar igualmente em deliberações políticas nas diversas áreas 

de atuação pública como, por exemplo, na área econômico-social. Esse tipo de decisão 

muitas vezes está ligado a crises já instaladas ou iminentes, que demandam ações rápidas 

para que possam ser contidas ou evitadas. Trata-se igualmente de uma situação em que os 
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argumentos devem ser proferidos pelos melhores especialistas possíveis, dada a típica 

complexidade de problemas de macroeconomia e suas intrincadas relações com as 

diversas dimensões da vida social. 

Em todos estes cenários há uma multiplicidade de opiniões e argumentos 

provenientes dos especialistas em cada uma das áreas competentes sobre o dilema 

analisado. Mas para além dos especialistas, estão também implicadas as posições das 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas decisões. Em especial, é preciso lembrar o 

que foi discutido anteriormente no contexto da formação da identidade phronética e sua 

relação com a solicitude: este processo de deliberação deve permitir que as opiniões 

daqueles que sofrerão as ações provenientes da decisão e que, muitas vezes, estão muito 

debilitados para participar de um debate, sejam levadas em consideração na deliberação. 

Muito bem, estes casos ajudam a revelar algumas peculiaridades desse processo 

de configuração sincrônica: por um lado, a diversidade de opiniões e de argumentadores 

necessários para o melhor encaminhamento possível e para decisões realmente 

complexas. Por outro lado, uma restrição temporal para que a deliberação seja concluída 

e a melhor decisão seja escolhida. Estas duas peculiaridades parecem gerar pressões em 

direções opostas. Se a complexidade da situação conflitiva exige um número grande de 

argumentos e perspectivas distintas tendendo a aumentar o tempo da deliberação, a 

duração do processo deliberativo também sofre limitações que impõem um limite prático 

de tempo para que a decisão seja tomada. 

Precisamente diante deste dilema pode ser colocado o conceito de densidade da 

configuração phronética. A sugestão é que o phrónimos tem como característica a 

capacidade deliberar considerando o maior número possível de bons argumentos dos 

debatedores nos limites temporais intrínsecos à natureza dos conflitos em questão.  

Neste sentido, a aproximação entre deliberação e configuração mimética pode ser 

retomada para esclarecer o argumento. As diversas opiniões e os diversos argumentos são 

ações possíveis para a solução do conflito que está sendo discutido. Muitas destas 

opiniões precisam ser coordenadas com outras. Há casos certamente em que algumas 

delas são antagônicas entre si. O trabalho do phrónimos como deliberador será configurar 

essas ações em uma narrativa coerente. Retoma-se aqui a dialética de concordância 

discordante proposta por Ricoeur como paradigma da tecedura da narrativa. 



 
 

186 
 

A densidade phronética será uma relação entre a quantidade de variações 

configurativas da decisão, elaboradas a partir dos diversos argumentos apresentados ao 

longo do debate, e o tempo utilizado para a própria consideração dessas variações, e a 

seleção final daquela narrativa que será escolhida como a decisão do dilema em questão. 

A hipótese é que essa capacidade do phrónimos, que cria configurações colocando 

o maior número possível das vozes do debate e de pontos de vista conflitantes em 

relação, é uma das marcas da aplicação da sabedoria prática, que leva consigo a intrínseca 

natureza plural da boa deliberação.  

Neste processo, uma das capacidades dos phrónimos será a integração dos 

diversos argumentos, buscando os que melhor se encaixam para uma narrativa coerente 

da decisão. Há, entretanto, outro aspecto da identidade phronética que deve ser aplicado 

neste contexto: a imaginação ou criatividade envolvida. Assim como na criação de uma 

narrativa de ficção, o phrónimos precisará da imaginação criativa apara gerar uma 

história a partir dos diversos argumentos. Perceber as possibilidades de combinações 

coerentes e implicações mútuas dos argumentos será sempre uma atividade que demanda 

não apenas lógica, mas criatividade. Criatividade não somente para escolher os “fios” 

argumentativos desta tecedura da deliberação, mas também para pensar em variações e 

novos possíveis “fios” que completam a narração da boa deliberação. 

A narrativa deliberativa criada pelo phrónimos demanda esta criatividade e a 

mediação dos diversos argumentos, e este processo gerará uma possível explosão 

combinatória que deve ser tratada pelo phrónimos, como sugerido acima, dentro das 

restrições temporais impostas pelas situações reais de conflito. A deliberação tenderá a 

ser mais completa e possivelmente melhor de acordo com a densidade deliberativa do 

processo. Há, ainda, outra dimensão temporal que deve ser analisada para a compreensão 

das variáveis implicadas neste conceito de densidade phronética: trata-se da amplitude 

phronética. 

 

4.2.2 A amplitude da configuração phronética 

O desenvolvimento do conceito de amplitude da configuração phronética será 

introduzido por um exemplo ligado à prática dos jogos de raciocínio. Como diz Ricoeur 
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ao discorrer sobre a noção de regra constitutiva248, os jogos são boas formas de 

representação sobre práticas e ações.  

O jogo de xadrez envolve o conhecimento de algumas regras fundamentais sobre 

as possíveis movimentações de cada uma das peças. O número dessas regras é bastante 

limitado e alguém com alguma leitura sobre o assunto e orientação de um jogador mais 

experiente pode começar a praticar o jogo de xadrez em um tempo relativamente curto. 

Entretanto, esse conhecimento das regras fundamentais do jogo não é o que caracteriza 

um grande jogador de xadrez. Até mesmo praticantes com total domínio das regras e com 

algum tempo de experiência podem não ser qualificados como bons jogadores.  

Uma das marcas mais importantes de um bom jogador de xadrez é conseguir 

prever e avaliar as possibilidades para as próximas jogadas, tanto as que ele mesmo fará 

quanto as possibilidades de reação de seu adversário. Diz-se que um bom jogador 

consegue “ver” várias jogadas à frente e com isso escolher a melhor opção para a 

movimentação seguinte. O que é marcante nessa habilidade é a complexidade que pode 

estar envolvida em tal exercício intelectual, pois a combinação das jogadas seguintes 

tende a gerar um crescimento geométrico das alternativas futuras. A cada jogada futura 

planejada o jogador deve realizar um raciocínio hipotético (do tipo “e se...”) para analisar 

as implicações daquela configuração de peças do tabuleiro naquele instante. 

Outro aspecto interessante para esta comparação é o tempo de cada “jogada”. 

Todo o cálculo necessário para a determinação da melhor movimentação de peça é, 

muitas vezes, limitado a um tempo máximo. Ou seja, o bom jogador será capaz de 

realizar todas as combinações possíveis em determinado intervalo de tempo, o que remete 

a analogia novamente ao conceito de densidade do processo de deliberação. 

Mas neste ponto o que se quer destacar é o conceito de amplitude da análise. Por 

amplitude se entende a quantidade de jogadas à frente que determinado jogador consegue 

levar em consideração, durante o tempo regulamentar, para a escolha da melhor 

movimentação possível. A hipótese é que quanto maior for esta amplitude, melhores 

serão as chances para a escolha da melhor movimentação possível em determinado 

                                                 
248 “La notion de règle constitutive peut être étendue de l’exemple du jeu à d’autres pratiques pour la simple 
raison que les jeux sont d’excellents modèles pratiques”. RICOEUR, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 
183. 
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contexto. 

A aplicação deste conceito de amplitude da escolha da movimentação no jogo de 

xadrez ao processo de deliberação do phrónimos é, obviamente, apenas uma aproximação 

conceitual. A natureza de ações morais e das implicações pessoais é muito distinta das 

movimentações de peças em um jogo. Com esta ressalva em mente, pode-se pensar que o 

phrónimos plural deverá levar em consideração as diversas opiniões e procurar realizar 

uma análise deliberativa que pondere as diversas possibilidades razoáveis para a cadeia 

de efeitos ligada cada decisão possível. 

No contexto da deliberação, o conceito de amplitude da configuração phronética 

será relacionado com a capacidade do phrónimos de pensar a possível sequência de 

efeitos que serão gerados pelas possíveis decisões a serem tomadas. Assim, a decisão será 

melhor à medida que as possíveis sequências causais disparadas pela decisão sejam 

analisadas com a maior duração possível. 

A amplitude da configuração phronética pode também ser vista como a duração 

temporal da história que se pretender “contar” com a decisão sendo realizada. Ela indica 

uma preocupação do phrónimos não apenas com os efeitos imediatos da ação, mas 

também com sua capacidade de pensar nas afecções indiretas que uma determinada 

decisão terá.  

A amplitude da configuração mantém uma relação próxima com a característica 

plural do phrónimos, pois as possíveis repercussões futuras de uma decisão muitas vezes 

dependerão de argumentos de especialistas ou diferentes percepções sobre a decisão no 

futuro, que dificilmente poderiam nascer na deliberação de uma pessoa isoladamente. 

 

 

4.3 A PLURALIDADE DIACRÔNICA 

 

A investigação sobre o phrónimos plural diacrônico ficou em segundo lugar 

porque essa dimensão da pluralidade do phrónimos parece menos intuitiva do que a 

sincrônica. Isto se deve, certamente, ao fato de que o momento da deliberação do 

phrónimos plural sincrônico é marcado por uma situação de debate com outros 

participantes, enquanto na dimensão sincrônica se assume que a deliberação acontecerá 
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fora de uma situação de debate e somente uma pessoa será responsável por deliberar. 

Nossa hipótese é que mesmo nesta situação de aparente solidão do phrónimos no 

processo deliberativo, há uma clara marca de pluralidade na deliberação para que a 

decisão seja de fato phronética. Se esta sugestão for sustentável, a hipótese mais geral de 

que todo phrónimos é, na verdade, plural ganharia maior solidez conceitual. 

Tomemos como ponto de apoio inicial para nossa reflexão a ideia de refiguração 

mimética. Como dissemos na seção sobre formação phronética, o phrónimos desenvolve 

a sabedoria prática a partir da refiguração de si-mesmo no contato com as obras de 

cultura, com o ethos da comunidade em que vive e na leitura da vida dos outros 

phrónimos com os quais tem contato. Trata-se, portanto, de um continuo processo de 

refiguração que transforma também a formação phronética em algo acontece ao longo de 

toda a vida do si-mesmo.  

Mas quais são os traços deixados no si-mesmo em cada interação que gera 

refiguração? Fundamentalmente é uma ampliação do horizonte existencial do si-mesmo a 

partir do que o outro, real ou ficcional, faria e diria em cada situação ética conflitiva. E no 

caso específico da identidade phronética, o pressuposto é que esse traço está ligado a 

uma experiência de bem deliberar. Em outras palavras, a cada ciclo de refiguração o si-

mesmo fica com um pouco da visão de mundo do outro. Ele retém para si um pouco do 

modo como o outro responde às demandas éticas, ou seja, ele incorpora em si a maneira 

de deliberar do outro. 

Com isso, no momento da aplicação o phrónimos deliberará a partir de seu novo 

horizonte existencial, que traz consigo o conjunto de refigurações pelas quais ele passou. 

A sua deliberação é, assim, sempre marcada pelas experiências existenciais anteriores. 

Ele deliberará como se os outros que participaram de sua formação tivessem também 

participando da aplicação da sabedoria prática. Nesse sentido, portanto, há uma 

pluralidade phronética assíncrona, pois a narrativa prospectiva é fruto de um processo 

interior do phrónimos que aplica todas as narrativas que o refiguraram em seu processo 

decisório.  

Podemos igualmente pensar sobre a refiguração a partir das grandes narrativas 

éticas que moldam os valores de determinada cultura. O phrónimos é para aquela 

comunidade alguém que se refigurou profundamente a partir desses textos. Quando ele 
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delibera, sua narrativa prospectiva está repleta dessa refiguração. É esse um dos motivos 

pelos quais ele é reconhecido pela comunidade como dotado de sabedoria prática.  

Há também nesse caso o traço do que chamamos da pluralidade phronética 

diacrônica. O phrónimos cria a trama da narrativa prospectiva que constituirá sua boa 

deliberação a partir dos valores e horizontes existências desses grandes textos 

formadores. Ele “dialoga” com os textos para realizar sua deliberação.  

Ainda é possível pensar na refiguração phronética que nasce de obras ficcionais 

que, como Ricoeur sugere, são laboratórios éticos. Mesmo não reais, essas obras 

refiguram o phrónimos no momento da formação. E no momento da aplicação da 

sabedoria prática a voz do texto de ficção e de suas diversas interpretações participarão 

da maneira como phrónimos fará sua deliberação. 

Enfim, parece bastante razoável reconhecer esses traços diacrônicos na identidade 

phronética. Ao utilizar o paradigma da narrativa e os momentos miméticos como fizemos 

nesse trabalho, fica evidente que formação phronética implica a constante refiguração do 

si-mesmo que incorpora em si um pouco da “voz” do outro. Por isso, bem deliberar é 

sempre uma atividade marcada pela pluralidade refigurada no phrónimos. 
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CONCLUSÃO 
 

Parece que toda jornada investigativa pressupõe uma série de incertezas, falsas 

certezas, surpresas no desenvolvimento das ideias e novos problemas que ficam por 

serem desenvolvidos. Em nosso trabalho essas quatro situações aconteceram em diversos 

momentos. Nesta breve conclusão proponho um olhar retrospectivo não apenas do texto 

final, mas também das diversas mudanças que aconteceram ao longo do tempo de seu 

desenvolvimento. Creio que elas oferecem um panorama interessante que pode ajudar a 

esclarecer as eventuais contribuições dessa discussão para a elaboração do conceito de 

sabedoria prática. 

Na categoria das falsas certezas estava o problema que pretendíamos enfrentar. 

Ao final de nossa dissertação de mestrado249, era clara a importância cardeal do conceito 

de sabedoria prática na ética de Paul Ricoeur. A impressão que tínhamos era que a 

Pequena Ética parecia desembocar em um terreno arenoso se não ficasse claro o papel e 

a natureza da sabedoria prática que Ricoeur propõe como momento final da estrutura 

triádica de sua ética. Era também nossa impressão, e continua sendo, que muito mais 

poderia ser explorado do conceito de sabedoria prática a partir do ponto em que Ricoeur 

encerrou suas reflexões em Soi-même comme un autre. O problema parecia ser enfrentar 

frontalmente o conceito de sabedoria prática. 

Para isso começamos com o que deveria ser um pequeno excurso sobre a figura 

do phrónimos, uma vez que ele era apontado por Aristóteles, com a anuência explicita de 

Ricoeur, como uma chave de leitura fundamental para a compreensão da sabedoria 

prática. Ocorreu que ao longo do desenvolvimento do “excurso” sobre o phrónimos ficou 

aparente que a melhor forma de falar mais sobre a sabedoria prática seria de forma 

indireta. Ou seja, o objeto central da pesquisa passou de uma elaboração direta do 

conceito de sabedoria prática para uma abordagem indireta, que tem seu foco na figura do 

phrónimos. 

Esse desvio trouxe uma série de vantagens. Especialmente porque ele sugeriu uma 

aproximação à figura do phrónimos mediante o desenvolvimento que Ricoeur fez do 

                                                 
249 NASCIMENTO, F. Um estudo sobre a ética de Paul Ricoeur a partir de alguns de seus conceitos de 
origem aristotélica. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2009. 
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conceito de identidade narrativa. Esse conceito, por sua vez, permitiu que começássemos 

a delinear uma das possíveis contribuições conceituais desse trabalho pela elaboração da 

ideia de identidade phronética. Ele também nos encaminhou para a percepção dos 

benefícios de uma abordagem narrativa para compreender melhor o phrónimos e, por 

conseguinte, a sabedoria prática. 

Em primeiro lugar, o círculo mimético nos ajudou a organizar a investigação 

sobre o phrónimos em dois grandes momentos: a formação e a aplicação phronética. Essa 

divisão auxiliou na organização das ideias e na definição de dois campos conceituais em 

torno da sabedoria prática. Além disso, essa organização lançou luz à dialética entre 

formação e aplicação que acontece ao longo de toda a vida do phrónimos. Se do ponto de 

vista pedagógico podemos tratar um momento após o outro, na vida real esses dois 

momentos se entrelaçam e interagem dinamicamente para que a identidade phronética 

seja construída. 

O segundo benefício da abordagem à sabedoria prática mediada pelo phrónimos 

foi exatamente a construção, ainda preliminar, do conceito de identidade phronética. A 

tentativa ao longo do trabalho foi utilizar a estratégia que Ricoeur propôs com a 

identidade narrativa para encontrar os traços de identidade que marcam a pessoa dotada 

de sabedoria prática. 

Isso nos conduziu a felizes encontros conceituais tanto no momento da formação 

quanto no da aplicação. No momento da formação vários traços da identidade phronética 

foram destacados. De forma especial apareceu a capacidade constante do phrónimos de 

se refigurar. Propusemos uma extensão da análise da refiguração do mundo do texto para 

o mundo da vida. Essa abordagem permitiu explorar a sugestão de Aristóteles que ligava 

a sabedoria prática ao tempo e à experiência. Aliás, aqui tivemos uma das gratas 

surpresas conceituais ao perceber que a abordagem narrativa que Ricoeur utilizou 

exatamente para tratar da questão do tempo humano põe em relevo a relação entre a 

sabedoria prática e o tempo vivido. 

Outra característica importante oriunda da abordagem narrativa para a 

compreensão da identidade phronética foi a promessa. Ela é categoria chave na 

identidade narrativa proposta por Ricoeur por marcar a dialética entre identidade-idem e 

identidade-ipse. A promessa é também um fator determinante para a caracterização do 
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phrónimos como agente ético que não está pré-determinado a ser o phrónimos, mas que 

constrói sua identidade através da autodeterminação de suas ações a partir dos 

compromissos que assume com os outros e que o tornam responsável pelos outros através 

da palavra que foi dada. Nesse ponto tocamos também o belíssimo conceito de solicitude 

que marca a identidade phronética como relação atenta e recíproca com o outro que é, 

também ele, agente e sofredor.  

Por fim, a refiguração mimética emergiu como grande chave de leitura para a 

formação phronética. A relação entre identidade e identificação permitiu um acesso 

privilegiado à sugestão aristotélica de que a formação da sabedoria prática está 

intrinsecamente ligada ao contato com o outro, que já é reconhecimento phrónimos. O 

processo de refiguração mimético permitiu pensar mais profundamente como a 

transmissão da sabedoria prática acontece entre o si-mesmo e o phrónimos.  

A elaboração dessa ideia também nos conduziu a duas extensões que parecem 

fecundas. Em primeiro lugar, pensar o mecanismo de formação da identidade phronética 

não apenas na relação entre o si-mesmo e o phrónimos, mas do si-mesmo com todas as 

suas relações. Isso nos permitiu acrescentar ao processo de refiguração uma dimensão 

negativa. A formação não acontece, portanto, apenas pela assimilação da semelhança em 

relação ao ideal ético, mas também pela assimilação das diferenças.  

O segundo ponto parece ainda mais fecundo. Voltando a considerar o processo 

mimético em seu lugar original na obra de Ricoeur, vimos a formação phronética a partir 

da relação com o mundo dos textos históricos e ficcionais. Assim, o si-mesmo se refigura 

não apenas porque tem a grande sorte de se relacionar pessoalmente com alguém dotado 

de sabedoria prática, mas também porque tem contato com obras que possuem figuras de 

pessoas que incorporam os valores fundamentais da sabedoria prática para uma 

determinada instituição. Assumindo, por exemplo, que Aristóteles estivesse certo em 

indicar Péricles como um exemplo de phrónimos e que seus valores éticos ainda fossem 

aceitos como padrão para determinado grupo ético, o contato com uma boa biografia de 

Péricles poderia ser fonte de refiguração phronética.  

A refiguração lançou luz também à relação entre a identidade phronética e a 

tradição. A ideia de tradição, que Ricoeur retoma em vários pontos da qual recupera o 

aspecto positivo de passagem do conhecimento e de valores fundantes ao longo das 
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gerações em uma comunidade, também pode ser retomada a partir do mecanismo de 

refiguração. E é dentro do mecanismo de tradição que as pessoas que incorporam 

exemplarmente os valores éticos tradicionais aparecem e se formam.  

A passagem do momento da formação para o momento da aplicação foi mediado 

novamente pela promessa. Ela marca a dimensão da identidade-ipse na antropologia 

ricoeuriana e permite reconhecer um dos pontos fundamentais do aspecto dinâmico da 

identidade phronética. O phrónimos é especialmente capaz de bem avaliar suas 

promessas. Ele o faz tanto em relação à escolha ética que será realizada como quanto à 

sua própria capacidade de agir conforme a decisão e autocolocação determinada no ato da 

promessa. 

O momento da aplicação phronética foi muito pródigo em relação a boas 

surpresas conceituais durante o desenvolvimento de nosso texto. Os três conceitos 

principais que emergiram nesse capítulo foram inesperados em relação ao projeto inicial 

e surgiram como exigências do desenvolvimento da intenção inicial de tratar de maneira 

privilegiada o momento do debate público. 

O primeiro deles foi a ideia da deliberação phronética. Nesse ponto novamente a 

aplicação do modelo da narratividade ofereceu uma profícua fonte de argumentos e 

formas de aproximação ao problema. De maneira especial a organização da deliberação 

phronética como narrativas retrospectivas e prospectivas permitiu tratar as 

complexidades inerentes ao debate público, mas também estruturar um modelo que dá 

conta da deliberação em situações particulares. Ele também favorece o reconhecimento 

dos reflexos do momento da formação no momento da aplicação e do dinamismo da 

formação phronética, que está sempre acontecendo a cada instância da aplicação 

phronética.  

As discussões sobre a deliberação phronética nos conduziram naturalmente à 

questão do uso da retórica pelo phrónimos. Após uma breve retrospectiva histórica, 

alinhamos nossos argumentos às posições de Aristóteles e Ricoeur. Ambos reconhecem 

que há vários usos da retórica, mas que há um uso bom e necessário dessa arte para a 

aplicação da sabedoria prática. As situações de debate público em geral e também cada 

momento em que uma decisão precisa ser comunicada a partir da deliberação exigem a 

habilidade do phrónimos em portar organizadamente e persuasivamente para a 
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deliberação seja efetiva. 

O último grande conceito que exploramos no contexto da aplicação phronética foi 

a imaginação. Desde os primeiros desenvolvimentos sobre a deliberação ficou evidente 

que a imaginação criativa era um conceito chave para entender a capacidade do 

phrónimos de bem deliberar. O desafio específico de bem deliberar nasce normalmente 

em situações aporéticas. É precisamente porque uma narrativa prospectiva evidente não 

está disponível e aceita pelos envolvidos que o dilema ético se apresenta. A imaginação 

vem ao auxílio do phrónimos para buscar novas maneiras de configurar a narrativa 

prospectiva de forma a criar alternativas possíveis para que o ideal da vida boa possa ser 

concretizado a partir do dilema ético.  

Novamente a abordagem narrativa auxiliou o argumento porque as análises do 

papel da imaginação na configuração de narrativas ficcionais ou histórica se estendem de 

forma natural para a deliberação phronética. A imaginação participa evidentemente da 

narrativa prospectiva, mas seu papel na narrativa retrospectiva é igualmente fundamental. 

Através da imaginação o phrónimos esquematiza as diversas tramas, as diversas 

perspectivas, os diversos argumentos em uma narrativa consistente que tenta se aproxima 

ao máximo da realidade e fornece uma base sólida para a configuração da extensão 

prospectiva da deliberação. 

A imaginação é também um dos pontos que sugere um novo conjunto de 

questionamentos e aponta para possíveis trabalhos futuros no aprofundamento do papel 

da imaginação como atributo distintivo da identidade phronética. 

O conjunto de observações sobre as características do phrónimos a partir da identidade 

narrativa foi apontando para uma constante pluralidade na atuação phronética. Essa 

intuição foi desenvolvida no último capítulo. Procuramos explorar as regiões semânticas 

dessa pluralidade usando como esquema a dimensão temporal. A pluralidade phronética 

acontece sincrônica e assincronicamente. A dimensão síncrona fica evidente na situação 

do debate público onde várias linhas narrativas são consideradas para a configuração da 

deliberação. 

Nós sugerimos a expansão do conceito de pluralidade para que ele inclua a 

plurivocalidade. Ou seja, há uma pluralidade phronética mesmo quando não há várias 

pessoas participando fisicamente da deliberação. Essa sugestão nasce do reconhecimento 
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do mecanismo de refiguração que participa do momento da formação phronética de 

maneira decisiva. Nossa sugestão foi que o phrónimos sempre “fala por muitos”. Ao 

englobar a plurivocalidade, a pluralidade phronética deixa explícita sua dimensão 

temporal diacrônica. 

Essa dimensão diacrônica propicia uma via instigante para novas investigações 

futuras sobre a dialética entre sabedoria prática e tradição, assim como para a exploração 

da relação entre tradição e inovação. Outro aspecto interessante dessa diacronia é que ela 

permite uma conciliação entre as reflexões de Aristóteles, que normalmente sugerem a 

figura do phrónimos como uma única pessoa deliberando isoladamente, e as reflexões de 

Ricoeur que colocam o acento na aproximação da sabedoria prática ao debate público e a 

pluralidade explícita de muitas pessoas. 

A exploração das dimensões sincrônica e diacrônica da pluralidade phronética 

parece outro ponto do nosso trabalho que indica novas possibilidades de desenvolvimento 

e pode fornecer um arcabouço conceitual interessante para explorar as possibilidades da 

sabedoria prática, diante das demandas cada vez mais exigentes da consideração de 

múltiplos argumentos para a boa deliberação. Multiplicidade que cresce por conta da 

multiplicação das especializações das áreas de conhecimento (biologia, física, medicina, 

política internacional, direito, etc.) e do multiculturalismo que se torna sempre mais 

atuante com a diminuição progressiva entre os grupos éticos e culturais. 

Essa crescente multiplicidade e multiculturalismo e os desafios sempre constantes 

de problemas éticos cada vez mais complexos aliados ao esgotamento de soluções 

meramente procedimentais ou formais demandam uma retomada do papel da sabedoria 

pratica. Ela deve dar conta da pluralidade necessária de visões para que boas deliberações 

propiciem caminhos para a realização do ideal da vida boa em instituições mais 

heterogêneas e complexas. A abordagem narrativa à sabedoria prática mediante a 

exploração da identidade phronética permite o reconhecimento de vários atributos do 

phrónimos que, esperançosamente acreditamos, podem lançar novas luzes a um renovado 

influxo de pesquisas em torno das possibilidades da ética teleológica em nossos dias. 
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