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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.
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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
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ÉTICA ARISTOTÉLICA (ÉTICA TELEOLÓGICA) – Todas as ações humanas tendem a
um fim (τέλος / telos).
Cada fim particular está em relação com um fim último = Bem Supremo =
Felicidade (Eudaimonia).
A felicidade consiste em obter prazer, riqueza, poder, honra, sucesso? Mas,
estes bens põem o homem em dependência daquilo de que dependem. Visar
somente o prazer e o gozo nos torna semelhantes aos escravos e aos animais. A
honra, por sua vez, depende mais de quem a confere do que daquele que a
recebe, não se manifestando como algo que nos seja próprio, mas como algo
extrínseco. E, por fim, as riquezas se constituem um meio e não um fim. A partir
destas considerações, "a virtude constitui a raiz donde decola a ação conforme
o bem, o prazer é o seu acompanhamento natural e a prosperidade a sua
condição prévia normal“.
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Aristóteles distingue duas espécies de virtude: a virtude intelectual, que tem
como objeto o saber e a contemplação, e a virtude moral, que tem como objeto
os atos da vida prática. Enquanto a virtude intelectual requer experiência e
tempo para desenvolver-se, pois vem, via de regra, através do ensino, a virtude
moral é adquirida pelo hábito. Diferentemente dos sentidos que já estão
presentes em nós desde o início, isto é, os possuímos antes de usá-los, as
virtudes são adquiridas pelo exercício. Tornamo-nos justos praticando atos
justos.
Sobre a prática destes atos, Aristóteles indica o caminho da moderação. A falta
ou o excesso devem ser evitados. Um sentimento ou uma conduta, sendo
deficiente ou excessiva, torna-se um vício. O excesso ou a falta de exercícios
levam o corpo à debilidade, assim como o excesso ou a falta de ingestão de
alimentos. O mesmo ocorre com as virtudes.
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Uma pequena lista de virtudes pode ser extraída da Ética a
Nicômaco, fornecendo-nos um quadro resumido de vícios por
deficiência e por excesso e a virtude correspondente, que está
situada entre ambos:

Vício por deficiência Virtude Vício por excesso
Covardia Coragem Temeridade
Avareza Liberalidade Esbanjamento
Indiferença Gentileza Irascibilidade
Enfado Amizade Condescendência


