


1. “A ética toma como ponto de partida a diversidade de morais no tempo, com
seus respectivos valores, princípios e normas. Como teoria, não se identifica
com os princípios e normas de nenhuma moral em particular e tampouco pode
adotar uma atitude indiferente diante delas. Juntamente com a explicação de
suas diferenças, deve investigar o princípio que permita compreendê-las no seu
movimento e desenvolvimento”.(Vázquez, Ética).
O termo ética, etimologicamente, vem do grego ethos e significa morada,
caráter, costumes.
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2. Em seu livro “Ética a Nicômaco”, Aristóteles consagrou a tão famosa ética
do meio-termo. Em meio a um período de efervescência cultural, o prazer e o
estudo se confrontam para disputar o lugar de melhor meio de vida. No
entanto, a sobriedade de nosso filósofo o fez optar por um caminho que
condene ambos os extremos, sendo, pois, os causadores dos excessos e dos
vícios.
Para ele, o homem virtuoso mergulha na integralidade do desenvolvimento
das suas faculdades, tendo a virtude como justo meio, a reta razão como
suporte da mediania.
Para Aristóteles, a ação ética consiste em agir com moderação.
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3. Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética:
A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento
humano. (VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 12).

Adolfo Sanchez, acima, enfatiza a singularidade da definição sobre ética. Para
ele, a ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens em
sociedade.
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4. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do
mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição
existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a
saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos estão
presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a
identificamos como felicidade. (ARISTÓTELES).
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos,
Aristóteles a identifica como finalidade das ações e condutas humanas
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5. 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.
A ordem (taxis) comporá a relação entre as partes da alma.Para Platão, a alma
humana possui três partes ou funções. A alma racional tem a função da
sabedoria e corresponde à classe social dos governantes.
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6. ÉTICA E MORAL
•A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da
existência da história da moral.
•Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo
moral e ética objetiva. Ou seja, os que defendem que os valores éticos são
objetivos e universais e os que enfatizam que toda moral é relativa à
determinada cultura.
•A filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos
concretos, que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de
mudar conforme vai mudando o material histórico.
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