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As formas mais antigas que conhecemos da ética vêm dos primeiros
documentos em que essas referências ficaram registradas. Constituindo-se
como a tradição inaugural da Ética no Ocidente. Essas concepções que
iriam perdurar e debater-se através da evolução do pensamento helênico
são: a Areté homérica como uma qualidade de classe, qualidade inata dos
indivíduos de certo grupo social ao lado da Areté hesiódica, considerada
como produto de um esforço individual. Homero está dentro da linha do
pensamento aristocrático e em Hesíodo, a Areté não é dom que nasça com
certos e determinados indivíduos, mas sim alguma coisa de acidental, a
todo o homem acessível por seu próprio esforço, seja ele nobre ou plebeu,
rico ou pobre.
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Para Sócrates, a única ética possível ao homem é a ética da razão. A
dialética socrática tem como finalidade a promoção da ação moral,
colocando-se ao interno do diálogo, sem a busca pela persuasão (os
sofistas), mas perquirindo o despertar das energias do sujeito
(maiêutica) no processo da descoberta da verdade. É o próprio
indivíduo que se dará conta de não saber, que tomará consciência do
seu falso e parcial conhecimento. A dialética aqui é a promotora dessa
autoanálise, da descoberta de si mesmo, resultando no juízo sobre a
própria existência moral: como devo agir?
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ÉTICA: ética racionalista. O saber pressupõe o querer (se eu sei o que é
certo, não faço o que é errado). A origem do erro são a ignorância (não
saber de não saber) e o erro de cálculo (pensar que seja possível tirar um
bem de um mal). Para os gregos, de uma maneira geral, não existe
ruptura entre razão e vontade. Segundo Sócrates, o homem realiza,
voluntariamente, somente as ações que são classificadas por ele como
“boas”. Um homem não realiza ações consideradas más por uma
“perversão da sua alma” ou por um defeito da vontade (como defenderá
a Ética cristã), mas porque o conceito que ele possui de bem não
corresponde ao conceito universal de Bem (eidos). Se um homem
conhece o conceito verdadeiro de bem, realizará este bem.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. EXPLIQUE AS DUAS FORMAS MAIS ANTIGAS DA ÉTICA GREGA.

2. COMO SÓCRATES EXPLICA A ORIGEM DO ERRO?


