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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. Em outras palavras, se alguém sabe (razão) o que é

certo, não fará (vontade) o que é errado. Não temos na ética socrática a

ruptura entre razão e vontade, muito presente na ética cristã.



3

O intelectualismo ético socrático consiste em alcançar o bem através do
conhecimento. Significa que fazemos sempre aquilo que acreditamos que
seja o bem e se fazemos o mal é por ignorância. Para Sócrates, a virtude é
conhecimento. 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.
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REVISITANDO OS CONCEITOS: ÉTICA SOCRÁTICA

Contra os sofistas Sócrates afirma que a virtude não é ensinável, mas
alcançada racionalmente e interiormente por cada um.
Saber de não saber: a virtude é o livre exercício da razão.
Os instrumentos da busca: a dialética, a ironia, a confu- tação e a definição
(o conceito).
A maiêutica: educação e autoeducação.
A virtude é conhecimento. Por isso, só o sábio é feliz.
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ÉTICA PLATÔNICA
a) 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.

b) Essa ideia assegura a justa medida da ARETÉ ao indivíduo e à cidade. Há, no
pensamento ético de Platão, uma ligação íntima entre indivíduo e cidade. Platão
comparava a cidade a uma nau. Da mesma forma que em um barco é necessário
que cada pessoa assuma o seu lugar específico, conforme-se ao seu papel para
que o barco navegue plenamente, assim deve ser a relação política e ética do
indivíduo com ele mesmo e com a pólis.



6

A ordem (taxis) comporá a relação entre as partes da alma. Para Platão, a
alma humana possui três partes ou funções:

ALMA VIRTUDE CLASSE SOCIAL
RACIONAL SABEDORIA SÁBIOS GOVERNANTES
IRASCÍVEL FORTALEZA MILITARES
CONCUPISCENTE TEMPERANÇA PRODUTORES


