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O berço da civilização ocidental, isto é, do modo ocidental de compreender a
realidade que cerca o homem, é a Grécia. Foram os gregos que cunharam
(moldaram) os termos, os conceitos e as palavras nos seus significados, aos
quais fazem referência os estudos do mundo ocidental. Também chamados
de Helenos, os gregos revelaram-se profundos investigadores e grandes
cientistas como é o caso de Aristarco1 que viveu entre os anos 320-250 a.C.2
em um lugar cujo nome era Samos. Eles, em suas pesquisas, apresentavam
um profundo conhecimento e habilidade para investigação.
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Curiosamente, a concepção que os gregos desenvolvem em
relação ao seu estudo para com os planetas e sua realidade física é
projetada na realidade humana. Em outras palavras, o que o grego
chama de Kosmos3 significa para ele não apenas universo, mas
ordem, beleza, harmonia, o qual corresponde ou nosso cosmo que
também é chamado de universo e, assim, como o observador
encontrava tal equilíbrio para a ordem das estrelas, considerava o
grego que na órbita das relações humana deveria haver uma
harmonia. Tal harmonia seria, obviamente, movida por uma
orientação interna, a qual, será mais tarde, chamada ética.
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ÉTICA ARISTOTÉLICA
Aristóteles (384-322 a.C.) foi um importante filósofo
grego. Um dos pensadores com maior influência na
cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão.
Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre
praticamente todos os assuntos existentes, como a
geometria, física, metafísica, botânica, zoologia,
astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia,
retórica, matemática e principalmente lógica. Aristóteles
nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega, no
ano de 384 a.C. Filho de Nicômaco, médico do rei
Amintas III, recebeu sólida formação em Ciências
Naturais.
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Para Aristóteles, o homem é um ser dotado de razão que busca a
realização da felicidade (eudaimonia).
Pode ser alcançada através das virtudes racionais;
• VIRTUDES INTELECTUAIS: provenientes do ensino, da educação e
da experiência
• VIRTUDES MORAIS: provenientes do hábito
A VIRTUDE MORAL É o ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta
de uma virtude. Deve-se buscar um “meio termo de ouro”.
Exemplos: Generosidade (virtude)
Avareza (falta da virtude)
Prodigalidade (excesso da virtude)
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