


2. Todo o pensamento filosófico de Platão (Ética, Política, Conhecimento,
Estética, Cosmologia) deriva da sua Teoria das Ideias. O baricentro do
pensamento ético de Platão é a ideia de ordem (taxis), unificando, dessa forma,
como dito acima, sob a égide da Teoria das Ideias, todos os outros
componentes do seu edifício filosófico. O conhecimento da ordem implica o
conhecimento do BEM, do qual deriva o conhecimento das realidades.Essa
ideia assegura a justa medida da ARETÉ ao indivíduo e à cidade. Há, portanto,
no pensamento ético de Platão, uma ligação íntima entre indivíduo e cidade.
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3. Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã
opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são
necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil
obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Para Epicuro, a finalidade
do homem consiste em alcançar o prazer moderado e a felicidade
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4. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a
escolha e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós,
a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem
dotado de sabedoria prática.
Para Aristóteles, a virtude ética reside no meio termo, que consiste
numa escolha situada entre o excesso e a falta
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5. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que,
da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade; que os homens
agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo.
Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e
não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por
exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos.
O ceticismo, caracteriza-se por defender a indiferença e a impossibilidade de
obter alguma certeza.
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6. "Nenhum jovem deve demorar a filosofar, e nenhum velho deve parar de
filosofar, pois nunca é cedo demais nem tarde demais para a saúde da alma.
Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou é a mesma
coisa que dizer que a hora ainda não chegou ou já passou; devemos,
portanto, filosofar na juventude e na velhice para que enquanto
envelhecemos continuemos a ser jovens nas boas coisas mediante a
agradável recordação do passado, e para que ainda jovens sejamos ao mesmo
tempo velhos, graças ao destemor diante do porvir. Devemos então meditar
sobre tudo...“ Para Epicuro, portanto, como se expressa na Carta a Meneceu,
o objetivo da filosofia é a felicidade do homem.
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