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RESUMO 

 

Assumimos como objeto de trabalho a proposta de uma nova teoria ética elaborada pelo 

filósofo alemão Hans Jonas(1903-1993). Preocupado com o rumo catastrófico que a 

civilização tecno-cientifica parece estar tomando, Jonas em seu Principio Responsabilidade 

(1979) desvela os problemas engendrados pelo uso desmedido da técnica. Desta forma, tal 

obra se revela aqui como reflexão fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. No 

primeiro momento, nos deteremos a abordar a questão da técnica imbricada à sociedade 

tecnológica, passando pela figura alegórica do Prometeu desacorrentado, percorremos as 

implicações do programa baconiano de dominação da natureza assumido na era moderna, 

retornando à influência do estoicismo, até uma reformulação do imperativo kantiano, dada as 

modificações pelas quais a ética contemporânea é submetida. No segundo momento, a 

questão da ontologia da vida evidencia a necessidade do reconhecimento do valor intrínseco 

do ser orgânico, pensando uma ética para além do antropocentrismo; ao reconhecer o homem 

não só como agente modificador da natureza, mas também, como objeto de sua própria 

invenção, refletir até que ponto o homem da sociedade tecnológica ainda mantém sua essência 

humana. Por fim, o terceiro momento abriga a heurística do temor assumida como método, 

pensando a responsabilidade como um princípio politico, ético e coletivo, mas sobretudo, um 

compromisso para com as gerações futuras. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ética. Responsabilidade. Hans Jonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

We assume, as object of work, a new proposal ethical theory developed by the German 

philosopher Hans Jonas(1903-1993). Concerned about the catastrophic direction that techno-

scientific civilization seems to be taking Jonas in his Principle Responsibility (1979) unveils 

the problems engendered by excessive use of the technique. Thus, this work reveals itself as 

crucial to the development of this work reflection. At first, we will consider in addressing the 

issue of imbricated technique technological society, through the allegorical figure of 

Prometheus unchained, traveled the implications of baconian program assumed domination of 

nature in the modern era, returning to the influence of estocisimo, to a reformulation of 

Kantinian impertive given the changes for which contemporary ethics is submitted. On the 

second point, the question of life ontology highlights the need to recognize the intrinsic value 

of being organic, ethical thinking beyond anthropocentrism; to recognize the man not only as 

modifier of nature, but also as an object of their own involvement, reflecting the extent to 

which the man of the technological society still retains his human essence. Finally, the third 

phase houses the heuristic method assumed as fear , thinking the responsibility as a political , 

ethical and collective principle , but above all , a commitment to future generations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário das transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas, marcadas 

pelo uso da técnica, e o caráter planetário do alcance das questões éticas que delas decorrem, 

descortina uma nova dimensão, ainda carente de sentido, sobre os rumos e consequências da 

ação humana, que se faz ver tanto na ação presente como nos lampejos de um vislumbre do 

futuro. É diante dessa tese fundamental, de que os novos desafios fazem urgente a 

necessidade de uma nova ética, capaz de abarcar em largura e profundidade as novas 

extensões do agir humano, que Hans Jonas (1903 - 1993) construirá, no século XX, uma das 

mais claras e atuais propostas éticas de nosso tempo.  

O desejo de progresso aliado ao desenvolvimento de novas tecnologias concede 

ao homem moderno poderes antes inimagináveis, inaugurando um novo panorama, no qual os 

modos de ação do homem seriam alterados radicalmente. A dominação da natureza e o poder 

de transformação sobre a própria natureza humana, refletem o caráter desse novo modo de 

agir do homem tecnológico.  

Das possíveis consequências decorrentes do desenfreado uso das tecnologias, urge 

a necessidade de uma ética que seja capaz de abarcar as dimensões desse novo agir. Desta 

feita, Jonas elabora uma ética voltada para a civilização tecnológica, que se faz pertinente 

diante do “vácuo ético” em que a sociedade atual se encontra. A proposta desta nova ética 

encontra sua relevância no fato de que, segundo o autor, as éticas tradicionais se limitam ao 

âmbito do imediato e do humano, o que não encontra mais lugar diante das transformações 

vividas na era contemporânea.  

                  O texto que se segue é a tentativa de percorrer tal proposta a partir de elementos 

basilares a esta. Para tanto, recorreremos a obras fundamentais a seu pensamento como: O 

princípio vida (1966), O princípio responsabilidade (1979) e Pensar sobre Deus (1992), 

como via de aproximação do quadro conceitual da ética jonasiana. Certamente, uma proposta 

de uma exegese que seja capaz explicitar em evidência as delimitações de cada elemento 

presente em uma teoria filosófica é uma tarefa, se não fadada ao fracasso, demasiadamente 

engenhosa e infindável; o leitor não encontrará esta tentativa ao longo dos três capítulos aqui 

apresentados. 

Nossa hipótese de trabalho é que, a partir da articulação de conceitos 

fundamentais à teoria ética de Hans Jonas, podemos reconstruir a objetividade de sua proposta 

explicitando sua contribuição para a ética contemporânea. No encalço de seu pensamento 

retomaremos questões fundamentais ao nosso tempo, tais como: quais são as consequências 
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das transformações empreendidas pelo homem moderno sobre o agir humano? Teria a vida, e 

em específico a vida humana, algum valor intrínseco, ou uma teoria dos valores estaria fadada 

a um vácuo ético? Pode o homem reconhecer-se diante do dever? De um modo estruturante, 

tais indagações traçam o percurso, que por ora se propõe.  

No primeiro capítulo, voltamo-nos ao temário das transformações empreendidas 

pela era Moderna, em seu caráter transformador não só das relações do saber como do poder. 

A figura alegórica do Prometeu desacorrentado nos guia pelas ressonâncias do projeto 

baconiano de dominação da natureza, como modificação radical dos modos do agir humano. 

O êxito de tal projeto culminaria na identificação entre saber e poder, o que levaria o homem a 

se reconhecer como agente transformador e dominador da natureza. O poder do homem se 

imbrica à técnica, que ocupando o lugar central de sua relação com mundo, acaba por se 

converter ela mesma em condição determinante ao modo de fazermos experiência.  

Jonas reconhecerá nessa “emancipação da técnica”, isto é, na possibilidade de que 

esta saia do controle humano, um elemento perigoso, posto que seu uso desmedido pode 

trazer consequências catastróficas em um futuro próximo. Hans Jonas propõe, diante da 

ameaça iminente, uma ética consequencialista da responsabilidade, a qual, contudo, em 

contraste com o utilitarismo e outros modelos teleológicos de ética, propõe-se a explicitar 

uma ontologia capaz de servir de critério objetivo de valoração das finalidades das ações 

humanas. Tornando necessária uma recolocação do agente moral diante do todo da natureza. 

 Percorremos, assim, a herança estoica no pensamento de Jonas, como via de 

demonstrar a necessidade de religarmos o homem à universalidade da natureza que, desta 

feita, é retomado em seu caráter cosmopolita. A responsabilidade diante do todo da vida se 

coloca como princípio moral, no qual não só os assuntos estritamente humanos compõem o 

conjunto dos assuntos éticos, agora alargando também o dever e a responsabilidade às outras 

espécies, ecossistemas e às próprias condições a tudo que vive.  

Uma reavaliação do próprio conceito de dever se faz necessária, e a 

apresentaremos sob a insígnia da reformulação, empreendida por Jonas, do imperativo 

categórico de Kant, que doa ao dever uma nova dimensão e um novo significado no reino dos 

fins. A revolução, contida no pensamento de Jonas, se assenta na certeza de que a ação 

humana toca o Ser, o que já nos remete a necessidade de tematizar esse Ser e a razão de sua 

dignidade, que requer uma ética, tal seja tema do nosso segundo capítulo. 

Para Jonas, o corpo orgânico toma a centralidade da ontologia: a vida constitui a 

esfera do Ser, uma vez que reúne tanto matéria como espírito, em contraposição ao puro 

inorgânico, somente material, que é não-Ser. A multiplicidade da vida se apresenta em uma 
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sequência que vai do mais primitivo ao mais evoluído, a qual segue de acordo tanto com 

conceitos da percepção, ou saber, quanto da ação, ou poder. O ser humano, em ambas as vias, 

é o maior grau de realização do Ser, dotado do máximo de liberdade. No entanto, salienta-se 

que toda forma orgânica já prefigura essa forma do espírito e detém liberdade, ainda que em 

nível primitivo.  

Em Jonas, o Ser, que é vida, tem valor intrínseco diante do qual os seres humanos 

se tornam responsáveis, uma vez que são os únicos seres com conhecimento e vontade. A uma 

hierarquia de Ser, em que o ser humano está no topo, segue uma hierarquia de valor, na qual o 

ser humano tem mais valor, mas que não elimina o valor do todo da vida e dos outros seres 

orgânicos. É preciso, portanto, pensar a ética para além do antropocentrismo, uma vez que 

não só o ser humano é digno de valor, respeito e responsabilidade. 

A investigação volta-se, assim, para a possibilidade de transformação da essência 

humana no contexto de progresso da técnica, cenário no qual as biotecnologias demonstram 

seu poder de intervenção na natureza humana. Tendo em vista a manipulação genética, o 

controle de comportamento e hipótese de que a ciência-técnica pode prolongar a vida, para 

além dos limites naturais, Jonas reconhecerá como desafio para a nova ética traçar limites às 

modificações trazidas pelas novas tecnologias. 

Seus postulados se constroem como exigências diante da situação atual e dos 

problemas da sociedade técnico-científica; exigindo uma investigação do todo do Ser e seu 

valor, uma ontologia, dentro da qual surge o Ser do homem, seu valor e sua responsabilidade. 

O tema da responsabilidade é explorado no terceiro capítulo em um caminho que 

passa seu papel como responsabilidade política, pensada diante do valor das gerações futuras. 

Contudo, não se trata de encaminhar a ética a um “futurismo”, mas antes de uma ética que 

considera as consequências da ação atual no futuro da natureza e da civilização humana. A 

relação fundamental, aqui, é entre poder e responsabilidade, e que a abrangência dos efeitos 

das ações exige conhecimento, assim o saber torna-se dever ético. O dever-ético, nesse 

momento, conjuga-se a responsabilidade política em si, que deve tratar do momento presente 

em sua imediaticidade, ao mesmo tempo em que, deve reconhecer a possibilidade de 

problemas que poderão advir destas ações. Assim, a responsabilidade deve projetar-se para 

garantir que o agir responsável possa se dar no futuro.  

A responsabilidade atua, para Jonas, como princípio ético, seu caráter mais 

fundamental, mas também como base ao agir político e o pensar coletivo, ocupando o centro 

de toda a sua teoria. Por fim, a demonstração de que a responsabilidade deve ocupar o lugar 

central de fundamentação ética, nos encaminha ao último movimento de nossa investigação, 
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qual seja a necessidade de pensarmos a heurística do temor como instrumento de antecipação 

das ameaças apocalíptica colocadas no contexto da intervenção técnica do homem sobre as 

condições da vida na Terra.  

A heurística do temor é recobrada por Jonas, como recurso metodológico que 

expõe o mau prognóstico sobre o bom, e ao fazê-lo acaba por inaugurar um novo modo de 

pensar sobre o futuro. Assim, cientes das consequências nefastas de suas ações presentes o 

homem deve reconhecer sua responsabilidade sobres as ações, de modo a preservar o valor 

inalienável da vida diante do qual toda a ética jonasiana se constrói. 
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                                                          CAPÍTULO I 

 

2. O PROMETEU DESACORRENTADO 

 

2.1 - O ideal baconiano: as implicações da era moderna no agir humano 

 

“[...] mas a técnica não tende a um fim, não promove um sentido, não inaugura cenários de 

salvação, não redime, não desvela verdades: a técnica funciona.” 

Galimberti 

 

A figura alegórica do Prometeu
1 desacorrentado, assumida por Hans Jonas no 

prefácio a O Princípio responsabilidade (1979), evidencia o mote inicial de sua 

argumentação ao simbolizar a mudança radical no agir humano, empreendida pela técnica 

moderna, ao afirmar que: 

O Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere 

forças antes inimagináveis e a economia o impulso infatigável, clama por 

uma ética que, por meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens 

de se transformar em uma desgraça para eles mesmos. A tese de partida 

deste livro é que a promessa da tecnologia moderna se converteu em 

ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da 

constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a 

submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se 

estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto 

ao ser humano pela sua própria ação. (JONAS, 2009, p. 21). 

Tal qual o personagem da mitologia grega, que ao desafiar os deuses rouba-lhes o 

fogo, símbolo do poder do homem sobre a terra, a ciência moderna empodera o homem, 

colocando-o como senhor e mestre da natureza, construindo um universo aberto em 

possibilidades à sua ação. A promessa da tecnologia se converteu em ameaça, à medida que o 

homem moderno, assim como o Prometeu desacorrentado, se vê livre de seus grilhões. Como 

detentor de um poder antes inimaginável, a ação humana e seus desdobramentos inauguraram 

_______________ 
1
Apesar de ser contestada desde o século XIX, a autoria de Prometeu acorrentado é atribuída a Ésquilo, 

dramaturgo grego que viveu entre 524 a . C – 456 a . C. A narrativa da obra se desenvolve em torno de 

Prometeu, semi-deus, arrogante e orgulhoso – tal qual o homem diante da técnica –  tinha o dom de prever o 

futuro;  foi  castigado  por  Zeus  ao  entregar  aos  homens  o  fogo  divino.  Acorrentado a uma rocha por 

indestrutíveis correntes de aço; toda madrugada Prometeu tinha seu fígado devorado por um abutre, o qual se 

regenerava durante o dia. 
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um novo continente onde, na mesma proporção em que se sobressaem e alcançam novos 

horizontes, a novidade trazida pela técnica se converte em um perigo iminente; dado que, o 

novo é desconhecido.  O desafio a que o homem foi conduzido envolve muito mais do que 

uma relação de benefício e malefício com a técnica; o que está em jogo, segundo Jonas, é o 

vácuo ético em que o homem tecnológico se inseriu. 

Ainda em consonância com o Prometeu, que ao dar aos mortais aquilo que só os 

deuses possuíam, o homem da era tecnológica apresenta os mesmo traços ao tentar “brincar 

de Deus” – mediante todas suas intervenções sobre a natureza e sobre si mesmo – e assim 

como Prometeu recebeu seu castigo, a punição do homem não tardará se não houver um freio 

que o impeça de usar a ciência sem a devida prudência.  

Passados mais de dois mil anos, o mito grego mantém viva sua atualidade e 

valor metafórico à condição humana. O século XX renovaria sua ligação com a narrativa em 

um breve e enigmático escrito do escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924), que nos fala: 

Sobre o Prometeu se contam quatro lendas: De acordo com a primeira, ele 

foi acorrentado ao Cáucaso por ter revelado os segredos dos deuses aos 

homens, e os deuses enviaram águias para se alimentarem do seu fígado 

sempre regenerado. De acordo com a segunda, Prometeu, aguilhoado pela 

dor ante os dilacerantes bicos, afundou-se cada vez mais na rocha, até tornar-

se um com ela. De acordo com a terceira, sua traição foi esquecida ao longo 

de milhares de anos, os deuses esqueceram, as águias, ele mesmo esquecera. 

De acordo com a quarta, todos se cansaram do caso sem sentido. Os deuses 

se cansaram, as águias se cansaram, a ferida cansada se fechou. Permanece a 

inexplicável cadeia de rocha. – A lenda tenta explicar o inexplicável. Como 

ela vem um substrato de verdade, deve de novo terminar no inexplicável.
2 

Kafka ao apresentar uma reconfiguração do mito de Prometeu o faz sob a ótica 

das contundentes transformações ocorridas no início do século XX, onde o rompimento com 

os padrões fixos da tradição compõe o enredo de um homem cuja própria definição recai no 

inexplicável. Assim são apresentadas as quatro novas versões sobre o fim do titã e, no 

entanto, em nenhuma delas, Prometeu é libertado. Somos levados a concordar com Kafka 

em sua metáfora sobre o esquecimento a que Prometeu foi submetido, e ao cansaço “do que 

havia se tornado sem fundamento”, posto que nem as águias se lembram mais que ele precisa 

ser punido, ou seja, a dominação do homem sobre a terra, sua arrogância, seu desejo de 

criação se tornou algo como as próprias pedras; o poder do homem sobre a técnica e sobre o 

próprio homem alcançou limites tão exorbitantes, que nem mesmo a punição parece algo que 

_______________ 
2
 Tradução retirada da revista online e-scrita Revista do Curso de Letras da UNIABEU Nilópolis, v.4, Número 4, 

setembro-  dezembro, 2013.  
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faça algum sentido. O que resta é a cadeia inexplicável das rochas, ou seja, o “novo modo de 

ação do homem”
3
 que se tornou uma espécie de segunda natureza, mas que perdeu totalmente 

seu sentido originário. Deste modo, se o castigo não vem mais dos deuses e das águias quem 

corre o risco de punir o próprio fígado é o Homem, com suas ações autodestrutivas. 

No âmbito dessas ações, a técnica moderna alteraria, radicalmente, o horizonte no 

qual se dão, a um só tempo, as ações humanas e as consequências inevitáveis de seus 

desdobramentos. A respeito da técnica moderna e suas implicações no agir humano, Giacoia 

comentando Jonas, afirma que: 

 

o novo poder tecnológico abriga uma dimensão ameaçadora e perigosa; o 

risco que se encontra encerrado no sucesso extraordinário do poder 

tecnológico é aquele que envolve a possibilidade de desfiguração da essência 

ou natureza daquilo que tradicionalmente é pensado sob o conceito de 

homem, risco face ao qual Jonas propõe uma postura fundamental de temor e 

reverência. (GIACOIA, 2000, p. 194) 

 

Assim, a tese fundamental de Jonas é a de que a mudança na natureza do agir 

humano – e nas instituições humanas – impõe uma modificação à ética, pois altera o próprio 

contexto em que se situavam as filosofias éticas e políticas antigas.  

A ideia de que a natureza humana seria guiada por traços fundamentais fixos, nos 

quais, os pressupostos estabelecidos tacitamente sobre os direitos e deveres que a ética 

tradicional se encarregava até então, perde a sua validade ao passo que a ciência, na segunda 

metade do século XX, adquire uma “emancipação”- nas palavras de Jonas: “o poder tornou-se 

autônomo” (JONAS, p. 237, 2006). Enquanto o quadro tradicional da ética até aquele 

momento se referia ao homem como seu centro, ou seja, toda a fundamentação da ética se 

referia ao homem e para o homem, concebendo assim uma ética estritamente antropocêntrica; 

o advento da técnica rompe esse paradigma, à medida que traz consigo transformações inéditas 

e inesperadas. “Durante muito tempo, a entidade 'homem' apareceu como constante e situada 

fora do campo da techné transformadora; contudo, hoje as modernas tecnologias, 

particularmente as biotecnologias, são capazes de introduzir elementos completamente novos e 

_______________ 
3
 Utilizamos aqui o Prometeu de Kafka como referência ao que posteriormente Jonas irá defender em sua teoria. 

Embora no conto de Kafka Prometeu nunca alcance sua liberdade, enquanto o Prometeu de Jonas se mostra 

desacorrentado, a ideia que os une é a que: assim como no Prometeu Kafkiano, o que perdemos foi um ponto 

mesmo para condenar o Prometeu, bem como o que acontece com a humanidade da era tecnológica e seu 

novo modo de ação,  que perdeu seu sentido originário, ao executar mudanças tanto sobre a  natureza quanto 

sobre a si mesmo. Desse modo, para Jonas, o que resta é pensar nas consequências de sua ação, ao ter em 

vista que, esse novo modo de agir do homem o torna sujeito modificador da natureza, sendo assim, 

responsável por ela. 
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fazer, do homem, o objeto do seu agir” (ALENCASTRO, 2009, p. 18). 

O progresso tecnológico deu ao homem poderes que transcendem a imaginação do 

homem primitivo; poderes que são capazes de modificar a natureza, o meio em que o homem 

está inserido, mas, sobretudo, tornar o próprio homem objeto da técnica. As biotecnologias 

como: o controle de comportamento e a manipulação genética compõem o cenário de tais 

modificações, no qual, a técnica afeta a natureza das ações humanas, o que torna imperativo 

uma ética que seja capaz de lidar com as novas dimensões do agir humano. Para Jonas, tal 

diagnóstico se dá 

não somente no sentido de que os novos objetos do agir ampliaram 

materialmente o domínio dos casos aos quais se devem aplicar as regras de 

conduta em vigor, mas em um sentido muito mais radical, pois a natureza 

qualitativamente nova de muitas das nossas ações descortinou uma 

dimensão inteiramente nova de significado ético, não previsto nas 

perspectivas e nos cânones da ética tradicional. (JONAS, 2006 p. 29) 

 

O descortinamento de uma nova dimensão, ainda obscura em sentido, diante da 

qual a tradição ética se torna impotente é o cenário em que, para Jonas, deve surgir “uma ética 

que, por meio de freios voluntários, impeça o poder dos homens de se transformar em uma 

desgraça para eles mesmos” (JONAS, 2006 p. 21). A tese jonasiana é a de que as promessas da 

técnica, a liberdade mesma do Prometeu, correm o risco de se converter em uma ameaça, ou 

antes, de que estas se associem indissoluvelmente. É preciso recobrar aqui que a questão 

não se reduz a constatação da evidente ameaça física, pois, uma vez que, a dominação da 

natureza fora concebida para a felicidade humana, o sucesso de sua submissão só pôde se 

concretizar na medida em que esta também se estendeu à própria natureza do homem. Deste 

modo, o que se torna evidente para Hans Jonas é que o desafio ético fundamental emerge das 

consequências da própria ação humana. 

O homem moderno inaugura uma nova era, na qual tudo se apresenta de forma 

diferente do que já foi experienciado anteriormente. A modernidade apresenta traços inéditos, 

tanto pelo caráter de seu desenvolvimento tecnológico quanto pela sua capacidade de 

intervenção no agir humano. O desenvolvimento desenfreado de novas tecnologias faz com 

que o homem assuma riscos demasiadamente grandes, comparados à sua habilidade de 

resolvê-los, visto que, tais atos podem causar danos irreparáveis à vida na terra. Jonas acredita 

que “vivemos em uma situação apocalíptica, às vésperas de uma catástrofe, caso deixemos 

que as coisas sigam o curso atual” (JONAS, 2006, p. 235). Seguindo este raciocínio é certo 

afirmar que desta busca incondicional de progresso tecnológico emergem inúmeros problemas 
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que ameaçam o futuro da humanidade, como alguns exemplos podemos citar: o aquecimento 

global, a contaminação do ar, das águas, da terra e a extinção de espécies; modificações 

significativas ao meio-ambiente que podem levar a uma autodestruição da vida na terra. 

Considerando este contexto de modificações, desenvolvimento tecnológico e uma 

provável extinção, no qual o homem (pós) moderno está inserido, a teoria jonasiana apresenta 

o programa baconiano
3 como uma ameaça tenebrosa; ao levarmos em conta que, tal 

programa tem como objetivo melhorar as condições humanas utilizando-se da dominação da 

natureza através do uso do saber, ou seja, para Bacon
4
, a natureza existe para que os homens 

possam servir-se desta no que melhor lhes convir. 

O rompimento com a tradição e o uso da razão como aspecto determinante para 

a validade do conhecimento são traços do surgimento da modernidade. Inserido neste 

cenário, Bacon rejeita todo o conhecimento que foi produzido até então, por acreditar que 

seria um conhecimento adotado sem validade; a partir de tal crítica à tradição, o ideal 

baconiano visava instituir uma sociedade fundamentada na razão e na ciência empírica. 

Segundo Bacon: 

[...] a experiência pura e simples que, quando ocorre por si, é chamada de 

acaso e, se buscada, de experiência. Mas essa espécie de experiência é 

como uma vassoura desfiada, como se costuma dizer, mero tateio, à 

maneira dos que se perdem na escuridão, tudo tateando em busca do 

verdadeiro caminho, quando muito melhor fariam se aguardassem o dia ou 

acendessem um archote para então prosseguirem. Mas a verdadeira ordem 

da experiência, ao contrário, começa por, primeiro, acender o archote e, 

depois, com o archote mostrar o caminho, começando por uma experiência 

ordenada e medida — nunca vaga e errática —, dela deduzindo os axiomas 

e, dos axiomas, enfim, estabelecendo novos experimentos. (BACON, 1999, 

p. 64) 

Notadamente a crítica ao conhecimento da tradição é estabelecida por meio da 

_______________ 
3
Segundo Giacoia (2000, p. 204): “A fórmula baconiana diz que saber é poder. No entanto, a realização dessa 

fórmula, no ápice do seu triunfo, tornou manifesta a dialética em que se envolve esse poder: o ápice do poder 

de exploração técnica da natureza para sujeição desta aos fins humanos revela, sob o signo da catástrofe 

ecológica, sua insuficiência e sua autocontradição; esta se apresenta sob a figura da perda de controle sobre si 

mesmo em que mergulha o programa baconiano em sua incapacidade de proteger não somente o homem de si 

mesmo, mas também de proteger do homem a natureza e a própria natureza humana, tal como esta se revelou 

em sua essência até aqui”. 
4
Francis Bacon (1561- 1626) renomado filósofo inglês, é considerado o pai da ciência moderna ao redirecionar a 

posição do homem em relação à natureza através de sua obra magna Novum Organum; na qual apresenta a 

ciência como processo metódico, e defende o uso de máquinas para a dominação da natureza. A partir da 

compreensão da ciência como alicerce para o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico, Bacon constitui 

um novo conceito de “dominação da natureza”, através do qual abre portas ao que posteriormente seria 

denominado pós-modernidade, e toda a tecnologia que esta for capaz de produzir. sobre a mesma; pois, 

segundo Bacon, “ciência e poder do homem coincidem” (BACON, 1999, p. 13). 
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comparação com “tatear na escuridão”, uma vez que, uma investigação concebida sem 

metodologia não é capaz de encontrar o caminho; por conseguinte, Bacon descreve o que 

seria uma metodologia científica fundamentada na experiência prática, a qual observa e apura 

dados da experiência. Seguindo essa direção, o ideal baconiano apresenta como objetivo a 

elaboração um sistema em que o homem seja capaz de conhecer a natureza e ter 

domínio.  

Tomando como referência estes pressupostos acerca do método elaborado por 

Bacon, a questão abordada por Hans Jonas é a de que o ideal baconiano “não contou desde as 

origens, na sua execução capitalista, com a racionalidade e a retidão que lhe seriam 

adequadas” (JONAS, 2006, p. 235). A ameaça de catástrofe trazida pelo ideal baconiano se 

dá justamente pelo êxito de tal projeto, uma vez que a dominação por meio da técnica 

fomenta a crise vivida pela sociedade tecnológica. Se é de Bacon a fórmula “saber é poder”, o 

próprio programa baconiano não foi capaz de projetar sua insuficiência em lidar com o revés 

assumido no ápice do seu triunfo. Nas palavras de Galimberti: 

 

contudo, na época de Bacon, os meios técnicos ainda eram insuficientes e 

o homem ainda podia reivindicar a sua subjetividade e o seu domínio 

sobre a instrumentação técnica. Hoje, pelo contrário, o “meio” técnico 

agigantou-se […]. Enquanto a instrumentação técnica disponível era 

minimamente suficiente pra alcançar os fins nos quais se expressava a 

satisfação das necessidades humanas, a técnica era simples meio, cujo 

significado era inteiramente absorvido pelo fim, mas quando a técnica 

aumenta quantitativamente de tal forma que se torna disponível para a 

realização de qualquer fim, a pesquisa, a aquisição de meios técnicos, mas 

será acrescida disponibilidade dos meios técnicos que abrirá o leque de 

qualquer fim que por seu intermédio pode ser alcançado. (GALIMBERTI, 

2003, p. 6). 

 

Nos tempos remotos, a técnica
5 surgiu como meio, como ferramenta utilizada pelo 

homem para se chegar a algum fim; hoje, a técnica de meio se transforma em fim. Somente 

através da mediação técnica o homem consegue alcançar os objetivos e fins almejados, 

perdendo a sua subjetividade e tornando-se apenas um operador de máquinas, na medida em 

que o aparato técnico aumenta quantitativamente. À vista disso, assistimos a uma inversão de 

papéis, onde a técnica se emancipa, deixando de ser um mero instrumento do uso humano e se 

torna ela mesma, condição determinante ao modo de fazermos experiência. A afirmação de 

_______________ 
5
Segundo Alencastro (2009 p. 17), sobre o desenvolvimento da técnica: “nada é mais ameaçador do que este 

sucesso da tecnologia. O domínio da natureza pelas ciências e pelas tecnologias se transforma no projeto central 

das sociedades modernas. A técnica, antes um simples meio, passa a ser, como moderna tecnologia, a própria 

finalidade. 
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Prometeu de que “a técnica é muito mais fraca do que a necessidade” (ÉSQUILO, 1993, 

p.23), salienta o paradoxo acarretado pelo uso imbricado ao poder, no qual a técnica, num só 

tempo, escraviza e liberta o homem. Sobre tal paradoxo podemos pensar com Manfredo Oliveira 

(2010), quando afirma que:  

A contradição dessa civilização tecnológica se torna visível na incapacidade 

espantosa de o ser humano pôr um fim ao previsível progresso destrutivo de 

si mesmo e da natureza: hoje possuímos os meios técnico-científicos e 

industriais para extinguir a humanidade e todas as outras formas de vida 

sobre o planeta [...]. Uma das possibilidades da história humana é então a 

possibilidade da própria extinção, de modo que a catástrofe ecológica se 

revela como o inimigo verdadeiro e comum da humanidade. Isso se 

constitui hoje como o desafio da toda humanidade, pois manifesta a enorme 

desproporção entre a sabedoria ético-política de que dispõe e o imenso 

potencial tecnológico adquirido. (OLIVEIRA, 2010, p. 11)   

Enquanto no mundo antigo o homem era sujeito e a técnica instrumento, dado 

que era o território humano que estava encravado na natureza; a cidade hoje representa o 

território em que a natureza é reduzida.  A technè produzida nos tempos remotos 

apresentava-se como esboço da técnica pré-moderna; o poder e o fazer humanos o 

empossavam como senhor da natureza. O coro de Antígona de Sófocles 
6
 entremostra a ideia 

de Jonas quanto à visão que os antigos possuíam a cerca da natureza e o poder que o 

homem exercia sobre a mesma
7
. A afirmativa de tal coro segue: 

Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o 

homem! Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele 

avança e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor! / E Gea, a suprema 

_______________ 
6
De um modo geral a tragédia Antígona de Sófocles se define por meio do conflito entre a natureza (physis) e a 

lei (nomos), que era imposta pela palavra do monarca. A história se desdobra em torno do decreto do rei 

Creonte, no qual, o irmão de Antígona, morto em batalha contra o monarca de Tebas, perde o direito ao 

sepultamento, dada a sua conduta contra o mesmo. Antígona acredita que as leis humanas não devem se 

sobrepor às leis divinas; assim sendo, desrespeita a lei do rei e dá o devido sepultamento ao seu irmão. Ao não 

cumprir o decreto do rei,  Antígona é condenada a ser enterrada vivia. Diante disso, o filho do rei, que era noivo 

de Antígona, se suicida ao lado de sua noiva e na presença de seu pai. Ao saber da morte do filho, a rainha 

também tira a própria vida. A tragédia chega ao fim com o rei clamando pela sua morte. Cf. SÓFOCLES. 

Antígona In: A trilogia tebana. Tradução Mário da Gama Kury. ed. 11. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.  
7
Tal qual a época histórica em que a tragédia de Sófocles se dá, – haja vista, que a tragédia tenta retratar um 

momento particular, no qual, com o surgimento da pólis, a figura do monarca passa a exercer o que era papel 

dos deuses, no que seja, ditar as leis a serem seguidas, causando um conflito entre homem e divino -  a 

sociedade contemporânea também passa por mudanças no seu modo de conviver com a natureza. A 

experimentação do novo trazida pela novidade técnica, gera conflitos e dá luz a um novo horizonte que 

necessita de uma ordem reguladora.  Apreendemos de Antígona a ideia de que a lei divina deve ser guisa para a 

constituição da lei humana, a fim de promover uma convivência harmônica entre as mesmas. Em Jonas 

captamos a mesma ideia ao compreender que as mudanças vividas pelo homem atual e seu projeto de 

dominação da natureza podem trazer consequências irreversíveis. 
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divindade que a todos mais supera, na sua eternidade, ele a corta com 

suas charruas, que, de ano em ano, vão e vem, fertilizando o solo 

graças à força das alimárias! / Os bandos de pássaros ligeiros; as hordas 

de animais selvagens e peixes que habitam as águas do mar, a todos 

eles o homem engenhoso captura e prende nas malhas de suas redes. / 

Com seu engenho ele amansa, igualmente, o animal agreste que corre livre 

pelos montes, bem como o dócil cavalo, em cuja nuca ele assentará o jugo, 

e o infatigável touro das montanhas./ E a língua, e o pensamento alado, e 

os sentimentos de onde emergem as cidades, tudo isso ele ensinou a si 

mesmo! E também a abrigar-se das intempéries e dos rigores da natureza! 

Fecundo em recursos previne- se sempre contra os imprevistos. Só contra 

a morte ele é impotente, embora já tenha sido capaz de descobrir remédio 

para muitas doenças, contra as quais nada se podia fazer outrora./ Dotado 

de inteligência e de talentos extraordinários, ora caminha em direção ao 

bem, ora ao mal... Quando honra as leis da terra e a justiça divina a qual 

jurou respeitar, ele pode alçar-se bem alto em sua cidade, mas excluído de 

sua cidade será ele, caso se deixe desencaminhar pelo Mal. (Sófocles apud 

Jonas 2006, p. 31) 

O poderio humano é exacerbado por entre suas habilidades de reflexão, 

socialização, dominação e poder de criação; dadas como inatas à própria existência humana. 

No entanto, mesmo que não dito expressamente, segundo o coro, há um limite onde “todas as 

liberdades que se permite com os habitantes da terra, do mar e do ar deixam inalterada a 

natureza abrangente desses domínios e não prejudicam suas forças geradoras” (JONAS, 2006, 

p. 32); tal afirmação soa aos nossos ouvidos como uma visão inocente e até “romântica” 

sobre a capacidade de criação e destruição que seria adquirido pelo homem através da técnica 

moderna. A ideia de que aquele seria o ponto máximo de dominação da natureza tornava 

tolerável o audacioso projeto de transferir ao homem o título de dominador da natureza. No 

entanto, a technè utilizada pelos antigos, apesar de parecer “fantástica” aos olhos do homem 

pré-moderno, era essencialmente empregada para assistir às necessidades, ou seja, como dito 

anteriormente, era o meio para algum fim, e não o fim em si. 

Com o advento da técnica moderna fez-se luz toda a vulnerabilidade a qual a 

natureza estava submetida enquanto tratada como mero objeto de exploração do homem. O 

desenvolvimento da technè ultrapassou os limites alcançados pelos antigos. O homo faber, - 

aquele que produz - supera o homo sapiens à medida que “a autopropagação cumulativa de 

mudança tecnológica no mundo ultrapassa incessantemente as condições de cada um de seus 

atos contribuintes e transcorre em meio a situações sem precedentes, diante das quais os 

ensinamentos da experiência são impotentes” (JONAS, 2006, p. 40). O triunfo do homo faber 

sobre a técnica moderna faz emergir o ambiente artificial engendrado pelo contínuo impulso 

de produzir, e de dominação sobre os objetos e sobre o próprio homem; noutras palavras, a 
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técnica torna-se fim. Diante disso, é cabível a assertiva de que a civilidade do homem e a 

violação da natureza constituem um laço, porém, ambas caminham em direções opostas. Ao 

passo que a civilização – ou ambiente artificial – se desenvolve, a natureza é obstruída; a 

ação do homem sobre a natureza produz um desarranjo de tal grandeza, que pode facilmente 

e em pouco tempo produzir catástrofes de ordens inimagináveis. 

 Gradativamente o avanço científico reverteu o poder do homem sobre a 

técnica em poder da técnica sobre o homem, sobre a natureza e sobre ela mesma; o poder 

tornou-se autônomo.  O homem se converte em escravo de sua própria invenção, ao passo que 

vislumbra sua impotência diante do mundo técnico detentor do fazer como pura produção de 

resultados. No entanto, as modificações ocorridas em detrimento do desenvolvimento 

tecnológico, vão além do mero aspecto físico, trazendo também consequências no campo da 

ética.  Desta forma, subjugadas ao poderio da técnica, 

 

nem a natureza nem a natureza humana podem ser tomados como dados 

últimos e imutáveis, para, com base neles, erguer-se uma avaliação ética dos 

efeitos da ação tecnológica. A tendência utópica e o poder da tecnologia 

exigem escolhas no que antes eram especulações. A grandeza do poder 

tecnológico modificou totalmente a distância entre questões próximas e 

remotas, entre as esferas da prudência e da sabedoria. Exige-se dessa forma, 

uma nova responsabilidade, co-extensiva à escala da excessiva grandeza do 

poder humano, na qual, cada escolha imediata exija o conhecimento das suas 

consequências remotas. (ALENCASTRO, 2009, p. 18) 

 

   A revolução tecno-científica, engendrada no século XX, trouxe mais do que 

especulações sobre o alcance dos efeitos que o poderio humano sobre a técnica seria capaz de 

produzir. Assistimos a um momento no qual, o receio das possíveis e prováveis consequências 

que uma ação tecnológica desmedida pode causar, se torna cada vez mais próximo. Se nas 

éticas tradicionais as ações positivas ou negativas eram enquadradas apenas no âmbito do 

imediato, o novo modo de ação do homem modificado pela técnica, demanda uma nova ética 

que apresente como panorama um prognóstico de ações a longo prazo, ao pensarmos que, “o 

alcance efetivo da ação era pequeno, o intervalo de tempo para previsão, definição de objetivo 

e imputabilidade era curto, e limitado o controle sobre as circunstâncias” (JONAS, p. 36, 

1994). 

                     O poder de ação e modificação do homem sobre a natureza traz um novo 

continente, no qual novas situações foram introduzidas ao cenário ético. Se os efeitos remotos 

eram legados ao acaso, dado a ideia de que a natureza seria inesgotável, a civilização 

precedente ao homem moderno, assim como as éticas tradicionais, não tinham como prever a 
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dimensão catastrófica que a intervenção humana aliada ao uso da técnica seria capaz de 

produzir, considerando-se que “as teorias éticas tradicionais desenvolveram-se em uma época 

em que a atmosfera e os oceanos pareciam recursos ilimitados, e as responsabilidades e os 

danos, eram de modo geral, claros e definidos” (ALENCASTRO, 2009, p. 19). E tendo em 

vista que “nenhuma ética tradicional nos instrui, portanto, sobre as normas do 'bem' e do 'mal' 

às quais se devem submeter às modalidades inteiramente novas do poder e suas criações 

possíveis” (JONAS, 2006, p. 21), urge a necessidade da elaboração de uma nova ética que 

retire a sociedade tecnológica desse vácuo ético em que está inserida.  

  A proposta de Jonas parte do pressuposto de que, para que exista ética, deve 

haver humanidade; posto que “a presença do homem no mundo era um dado primário e 

indiscutível de onde partia toda a ética de dever referente à conduta humana: agora, ela 

própria tornou-se um objeto de dever” (JONAS, 2006, p. 45).  A premissa básica é, portanto, 

que exista humanidade no futuro, para tal, é imperativo que o dever se volte também para o 

ambiente físico, ou seja, o mundo em que o homem esta inserido. Jonas rompe com as éticas 

da tradição - de caráter imediatista e antropocêntrico – ao propor uma nova teoria ética em 

que o dever e a responsabilidade sejam estendidos para com as coisas extra-humanas, não 

estando mais restrita apenas ao círculo do humano.  A fim de que o homem não perca sua 

essência e seja capaz de preservar sua vida e de tudo que coabita a biosfera, Jonas aponta o 

dever para si e para com o outro, como meio pra alcançar esse fim. 

 

2.2 - O dever assumido como responsabilidade: uma fundamentação estóica 

 

“As piores dificuldades de um homem começam quando ele é capaz de fazer o que quer”. 

Thomas Huxley 

 

Partindo das considerações precedentes, onde nos detivemos a apresentar o 

cenário em que a técnica moderna se torna agente modificador da conduta humana, temos 

como instituto agora postular o dever assumido como responsabilidade proposto na teoria de 

Hans Jonas.  

Enquanto na era pré-tecnológica a natureza era tida como algo inabalável e, 

portanto, não requeria proteção, haja vista, que todo o conhecimento humano até então não 

contava com a previsão de que seus recursos seriam esgotáveis; o homem da sociedade 
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tecnológica e seu novo modo de agir trazem consigo um novo horizonte, no qual, a natureza, 

antes fonte de recursos inexauríveis, revela sua vulnerabilidade mediante o uso desmedido de 

seus recursos conduzido pelas ações do homem tecnológico. A capacidade de interferência do 

homem sobre a biosfera se torna cada vez mais evidente, ao passo que sua capacidade de 

intervenção sobre a mesma põe em risco a continuação da vida sobre a terra. 

Tendo em vista o momento vivido pela sociedade tecnicista, na qual a natureza é 

subjugada pela ação da técnica, Jonas propõe uma nova compreensão sobre os direitos e 

deveres, que já não se restringe ao humano. O novum de sua teoria se refere à retomada de 

uma dignidade ética que foi usurpada da natureza ao longo da tradição, à exceção dos estóicos 

que já reconheciam um caráter valorativo próprio à natureza. O advento da ciência moderna 

aposta na racionalidade humana, onde natureza e razão se distinguem em nome da construção 

de um modelo de saber que diferencia a subjetividade que conhece, da natureza como objeto a 

ser conhecido. 

Deste modo, para além da ligação mais evidente com a filosofia prática kantiana, 

podemos recobrar aqui uma filiação do projeto ético de Hans Jonas à concepção ética do 

estoicismo, posto que em Jonas se reproduz a exigência de universalidade do princípio ético 

aliado ao saber racional. 

Como já observara Peter Singer (1979): “Há uma antiga corrente de pensamento 

filosófico que tenta demonstrar que agir racionalmente é o mesmo que agir eticamente. Hoje, 

o argumento é associado a Kant, sendo encontrado em especial nos escritos dos kantianos 

modernos, muito embora remontem aos estóicos” (SINGER, 1998, p. 335). Assim, na leitura 

de Singer, já nos estóicos podemos encontrar a prefiguração da necessidade de ligarmos os 

juízos éticos à universalidade; tendo em vista a não diferenciação entre o homem e o todo da 

natureza para os estóicos, podemos compreender que também é para natureza que se voltam 

às questões morais. 

A filosofia estoica
8
 busca retomar a harmonia entre homem e natureza, através 

da tríade: lógica, física e ética; nela a fundamentação de tal ética compreende aspectos físicos 

e lógicos. O embasamento físico se refere ao cosmos, ao mundo como um único organismo, 

como um universo organizado, que é regido pela physis, o princípio racional. O homem então, 

como sujeito desse universo é guiado pelo cosmos, por conseguinte, a felicidade e a virtude 

seriam o corolário da adesão do homem à natureza.  Fica ao encargo da lógica estoica, 

_______________ 
8
Neste ponto estamos em consonância com a referência histórica da escola estoica, bem como sua formação e 

características em, Cf. REALE, Giovanni; ANTISERE, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga, v. 1. 

Tradução: Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus. 2003. p. 279 
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formular os critérios para conhecimento da verdade; para que o indivíduo seja capaz de ter 

uma percepção efetiva do mundo exterior, os estóicos elaboram um critério denominado 

“representação compreensivos”, por meio do qual, é por fim determinada a existência de uma 

harmonia entre o sujeito individual e o universo. Tais concepções se constroem em face do 

momento histórico no qual se dá a filosofia estoica. 

A dissolução da pólis grega a partir do domínio do império alexandrino, 

representa um marco histórico para a civilização grega do século IV a.C. Um novo sistema 

político é instaurado; com as invasões no mundo grego profundas transformações vão surgir 

pelo impacto cultural com esses outros povos, desse modo, todo o conceito de democracia 

grega sofre profundas transformações, cedendo lugar a uma nova política que tem como 

primazia a aquisição de poder. O cidadão grego se vê, por tanto, sem o amparo dos 

valores éticos e morais que lhe eram repassados pelo modelo democrático da pólis. A morte 

de Alexandre, o Grande, e a posterior dissolução de seu império, que foi dividido por seus 

generais, acresce ainda mais a sensação de desamparo dos cidadãos gregos. Em meio a tantas 

modificações, surge à necessidade de retomar as virtudes éticas perdidas durante o tempo de 

dominação, é nesse contexto que no final do século IV a.C, nascia em Atenas a Estoá
9
, 

escola integrante da filosofia helenística. 

No ideal jonasiano encontramos traços do estoicismo
10

, no que se refere a uma 

ética voltada para a preservação do ser; em ambas as éticas o dever de cuidado de si e do 

outro é o aspecto primordial.  

Divergente ao que fora praticado até então, a ética estoica, não tinha como 

objetivo a contemplação, seu interesse estava diretamente ligado à ação, à conduta humana, 

posto que, as oportunidades de ser ou não ser somente se circunscrevem no âmbito da ação; é 

através da ação que o ideal de vida estóico se realiza, pois, somente por meio da ação o dever 

do cuidado de si e da natureza é conferido. Neste ponto, 

 

a ética estoica caminha no sentido de postular a independência do homem 

com relação a tudo o que o cerca e seu atrelamento com causas e 

regularidades universais. A preocupação com o conceito de dever (kathékon) 

irrompe com uma série de consequências histórico-filosóficas que haviam de 

_______________ 
9
 Termo que significa pórtico, lugar em que Zenão se reunia com seus seguidores; daí vem a denominação da 

escola estoica, que recebe tal nome em referência ao lugar dos encontros.  
10

 Consta como a corrente helenística de maior duração, aproximadamente cinco séculos. Foi dividido em três 

grandes fases: Estocismo Antigo, representado por seu fundador, Zenão de Cítio, sendo sucedido por Cleanto 

de Assos e Crísipo de Sole; Estoicismo Médio, que  tem  como  representantes:  Diógenes,  o  Ba bilônio, 

Antípatros de Tarsos, Possidônio de Apameia e Panécio de Rodes; e finalmente o Estoicismo Romano - que se 

dá em Roma e não mais na Grécia- , seus principais representantes são: Sêneca, Musônio Rufo, Epíteto e 

Marco Aurélio. 
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marcar nuanças anteriores inexistentes. Razão, dever, felicidade, sabedoria e 

autonomia, relacionam-se com proximidade inusitada dentro da tradição 

romana. (BITTAR, 2001, p. 133) 

 

O termo dever
11

, empregado inicialmente por Zenão
12

, refere-se ao ato de agir em 

coerência com as disposições da natureza
13

. Segundo os estóicos, considerando que a natureza 

do homem racional é sua própria razão, para o homem atuar o princípio de conservação ele 

deve buscar apenas as coisas que incrementam sua razão e fugir das que o prejudicam, ou 

seja, o dever primordial do homem é a sua sobrevivência e ao ter consciência de que existe, o 

homem deve lutar para conservar sua vida, fazendo isso através de uma convivência 

harmônica não só com sua natureza individual, mas com a natureza universal. Diógenes diz: 

 
Os estóicos dizem que o primeiro impulso do ser vivo é o da sobrevivência, 

que lhe foi dado desde o início pela natureza. No primeiro livro de sua obra 

Dos Fins, Crísipos afirma que o primeiro bem possuído por cada ser vivo é a 

sua própria constituição física e a consciência da mesma.  Não se pode 

admitir logicamente que a natureza torne o ser vivo estranho a si mesmo (de 

outra forma ela não o teria criado). (LAERTIOS, 1988, p. 201). 

 

De acordo com a doutrina estoica a partir do nascimento, cada ser vivo tem como 

finalidade a sobrevivência; encontramos, portanto, na ética estoica as raízes fundamentais da 

ética proposta por Hans Jonas, qual seja: a preservação da vida. Fazendo uno o homem e a 

natureza, se torna imperativo conservar não apenas a existência física do homem, mas 

principalmente a essência da humanidade. O valor fundamental da ética torna-se desta forma 

vinculado ao respeito ao Ser, e qualquer justificação ética passa a ter como pano de fundo 

essa obrigação abrangente. Jonas acredita que “o homem não tem nenhuma outra vantagem 

em relação aos outros seres viventes, exceto a de que só ele também pode assumir a 

responsabilidade de garantir os fins próprios aos demais seres” (JONAS, 2006, p. 175); dito 

isto, o ser humano se diferencia de todos os outros seres pelo fato de que estes estão 

_______________ 
11

 De acordo com a doutrina estoica o dever é um ato passível de ser justificado racionalmente, desde que esteja 
de acordo com a natureza da vida. 

12
 Zenão de Cítio (340 a . C – 264 a . C), filósofo da Grécia antiga. Nasceu em Cítio, na ilha de Chipre, por volta 

de 312 a .C muda-se para Atenas onde torna-se fundador da escola estoica. 
13

 Entendemos que por “natureza” a escola estoica se refere à virtude.  O pensamento de Hans Jonas corrobora 

com esta ideia, tendo em vista que, o homem se diferencia do outros animais justamente por ser virtuoso, ou 

seja, racional; por ser uma característica exclusivamente humana, os homens adquirem o dever de cuidar de si 

e dos outros seres - o que inclui a natureza em geral – através do uso e domínio da razão. Em outros termos, o 

bom uso da virtude é assumido como responsabilidade. Com Laertios ( 1988, p. 201) observamos: “Dizem 

ainda que a natureza não faz diferença alguma entre as plantas e os animais, porque regula também a 

vida das plantas, em seu caso sem impulso e sem sensações, e por outro lado geram-se em nós fenômenos 

análogos aos das plantas. Mas, já no caso dos animais foi acrescentado o impulso por meio do qual os mesmos 

se dirigem a seus próprios fins, daí decorre que sua disposição natural atua no sentido de seguir o impulso. E já 

que os seres racionais receberam a razão com vistas a uma conduta mais perfeita, sua vida segundo a 

razão coincide exatamente com a existência segundo a natureza, enquanto a razão se agrega a eles como 

aperfeiçoadora do impulso”. 
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completamente submetidos às leis da natureza, enquanto o homem, como ser racional, pode 

dar a si mesmo a sua própria lei, elaborada pela razão. 

  Para a filosofia estoica ao mundo se resguarda certo fatalismo, no qual “o 

problema da liberdade se traduz em alcançar o máximo possível de independência interior, 

com uma espécie de recusa da relevância do engajamento exterior do homem” (JONAS, 2010, 

p. 92). A physis é, portanto, tomada como um ser vivo, absolutamente autossuficiente, posto 

que é capaz, pela ação do logos imanente, de reconduzir à ordem todos os conflitos que nele 

acontecem em consequência do devir ininterrupto das coisas. Neste movimento, interioridade 

e exterioridade se fundem em uma síntese: o homem. Na condição humana se encontra 

dissolvida a interioridade subjetiva e exterioridade da natureza, postas em um tênue 

equilíbrio. 

        Através do uso da razão, o homem dominaria todas as tensões exteriores que 

ameaçam sua tranquilidade interior. Para Jonas, sob a ótica estoica “a verdadeira liberdade do 

homem consiste no que eles chamam seu completo poder de assentir ou dissentir ante tudo o 

que se apresenta” (JONAS, 2010, p. 92). Deste modo, cabe ao sujeito a decisão de aderir ou 

negar, de “dizer sim ou não, aceitar ou recusar”, e esse poder “é alcançado mediante um 

processo de autoeducação interior e autodisciplina” (JONAS, 2010, p. 92). Na ética estoica 

encontramos, segundo Jonas, uma postura “corajosa, que afirma a liberdade humana diante do 

Fado, ao mesmo tempo em que insere a dimensão da relevância no ego racional do homem” 

(JONAS 2010, p. 93). O fado, apresentado como condição de existência do eu e do mundo, 

aponta para uma relevância do papel a ser cumprido pelo ser racional, que já não se limita ao 

cuidar de si, mas nos diz que em cada decisão o que está em questão é o todo, o cosmo, que, 

por conseguinte, abriga a mim e ao outro. 

Podemos compreender, assim, a ética de Hans Jonas em diálogo com a teoria ética 

estoica, ao passo que estas compartilham a mesma ideia de que o dever de preservação da 

vida humana é uma tarefa coletiva e que cabe exclusivamente ao homem, com Zenão, em 

sua obra Politéia, na qual o termo “homem cosmopolita” é inaugurado, este homem, tem 

deveres não apenas consigo mesmo, mas também com a família estendendo-se para toda 

humanidade. O dever do homem cosmopolita não está restrito à sua vida individual, ele é 

movido pelo dever que transcende sua individualidade, posto que, 

 
anterior a ser grego, fenício ou espartano, o que é essencial é ser 

cosmopolita, cidadão do mundo, o que significa desconsiderar os limites 

geopolíticos traçados pela historicidade. Deve-se atentar bem mais à 

consonância com a physis que constituiu o modo de ser humano originário 

do que as regras mutáveis erigidas, em geral, pelo oportunismo dos 
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poderosos. (GAZOLLA, 1999, p. 50) 

A Politéia propõe uma cidade onde não há limites geográficos ou fronteiras 

individualizadas; somente é considerado cidadão aquele que é virtuoso, ou seja, a Cosmópolis 

de Zenão é habitada somente por sábios. Por ser um lugar onde só existem sábios, não há 

diferenciação de classe, portanto, todos são amigos. Zenão acredita que o homem traz 

a cidade no coração, e para onde for o cosmo estará consigo. Tal pensamento reflete a ideia 

de um princípio universal voltado para a solidariedade para com o próximo a fim de que se 

estabeleça uma comunidade fraterna entre as pessoas de comunidades específicas; é 

estabelecida, portanto, uma relação de igualdade, haja vista que, todos os homens são iguais 

por natureza e pertencentes aos cosmos, uma vez que todos têm como característica 

em comum a racionalidade. 

O cosmopolitismo, assumido como impulso ético, é também chave de leitura à 

obra de Hans Jonas, pois se encontra na base de uma crítica ao modus operandi da 

Modernidade, embasado na violência e na exploração hegemônica. Em sua reinterpretação 

esse cosmopolitismo aponta para o abandono da ideia de domínio antropocêntrico sobre as 

demais manifestações da vida, isto é, um modelo de universalidade ética que não pressuponha 

a supremacia do homem, e seu direito de exploração, sobre os demais seres vivos e o todo da 

natureza. Para pensarmos com Linares (2011):  

Se trata de um cosmopolitismo que assume a nova responsabilidade de 

preservar os ecossistemas da Terra, e que detenha a rápida perda de 

biodiversidade e a extinção de espécies. Não é mais um projeto de 

dominação, mas um projeto de convivência e comunidade com a natureza, e 

de reconciliação desta com a natureza humana
14

 (LINARES, 2001, p.132). 

 

Assim, o traço cosmopolita que deve se demarcar na ética contemporânea, em 

particular a teoria de Jonas, se impõe a partir do fenômeno para qual esta se volta. Partindo da 

concepção de que os problemas enredados pelo uso da técnica como instrumento de 

transformação das condições naturais do planeta não se restringem a nichos, culturas ou 

sociedades isoladas, isto é, sempre demonstram seu caráter global, faz-se necessário que o 

princípio norteador da ética seja capaz de acompanhar a largura e profundidade de tais 

questões. O cosmopolitismo se alinha a uma responsabilidade coletiva, assim capaz de propor 

uma comunidade internacional, ao ponto em que as questões se apresentam em que os 

_______________ 
14

Tradução nossa. Cf. LINARES SALGADO, Jorge Enrique. Del colonialismo al cosmopolitismo: hacia una 

ética cosmopolita. In: Utopia y Praxis Latinoamericana. Maracaibo:Universidad del Zulia, 2011.p. 132 
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desafios éticos convergem a um ponto comum: a preservação das condições da vida sobre a 

Terra. 

       A necessidade de reconciliar o homem e a natureza no século XX, aponta para a 

interdependência e a ampliação de nossa responsabilidade coletiva e individual. Diante do 

novo panorama das interações sociais e tecnológicas, encurta os espaços e a velocidade em 

que indivíduos podem afetar e serem afetados pelas ações de outrem. Gostaríamos de ressaltar 

que no novo quadro de interpretação, as ações humanas devem ser mensuradas não apenas em 

relação aos seus efeitos à comunidade humana, mas em sua capacidade de deterioração das 

condições de vida de outras espécies e ecossistemas.  

Para Jonas, a ética deve estar à altura da nova extensão das questões impostas pelo 

século XX, nela a dimensão do dever como responsabilidade ocupa o lugar central de sua 

fundamentação. Portanto, uma ética cosmopolita, fundamentada no princípio responsabilidade 

precisa considerar como objeto moral os demais seres vivos e os ecossistemas, bem como as 

gerações futuras dos seres humanos. Para tanto, se faz necessária uma revisão do conceito 

tradicional de dever que, desta feita, deve se adequar as exigências dos novos objetos para os 

quais se volta. 

Retornando ao pensamento jonasiano, a ideia tradicional11 de direitos e deveres é 

criticada, uma vez que, segundo Jonas, tal ideia não condiz com a necessidade atual do 

homem na idade da técnica; haja vista que, refletir o meu dever no dever alheio estabelece 

também uma relação entre o meu direito e o direito do outro, que se dá através da 

reciprocidade; quando o dever ou o direito não é atendido, cabe a reinvindicação. Partindo da 

ideia de que “reivindicação só surge daquilo que reivindica – daquilo que, antes de tudo, é” 

(JONAS, 2006, p. 89), a teoria jonasiana propõe uma ruptura com os aspectos da ética 

herdada da modernidade, fundamentando uma ética baseada na responsabilidade para com 

aquilo que pode vir a ser, em que haja uma ideia de independência entre direito e 

reciprocidade, desta forma, o fato de não existir não impede que aquilo que é potência de ser 

tenha seus direitos reivindicados. 

Segundo Jonas, existe na ética tradicional
15

 uma forma de cuidado que envolve 

responsabilidade e obrigação não recíproca: a relação dos pais para com os filhos que, sem a 

devida assistência pereceriam, a qual é praticada espontaneamente e de forma incondicional. 

Sobre a responsabilidade dos pais para com os filhos, Spaemann (1996) salienta: 

_______________ 
15

 Para Jonas, as éticas tradicionais seriam limitadas à natureza humana, isto é, apenas os elementos expressos 

na condição humana – a racionalidade, por exemplo – seriam inclusos e tematizados no âmbito da ética que, 

desta feita, encontrava sua orientação para a ação imediata, cotidiana e acabava por assumir a ideia de que a 

ordem cósmica e a natureza humana eram imutáveis. Cf. JONAS, H. O princípio responsabilidade, 2006. 
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Esta responsabilidade não se fundamenta nem sobre um princípio, nem 

sobre uma máxima, mas sim numa percepção. Porque a criança existe, e 

porque ela precisa de sua mãe, eis aí o que explica o fato de a mãe 

existir para ela, sem que para isso precise haver intermediação de qualquer 

princípio que seja. (SPAEMANN, 1996, p. 283). 

 

Partindo da concepção de que a ideia de direitos e deveres recíprocos provém da 

relação entre adultos autônomos, Jonas confere à progenitura não autônoma a origem genuína 

da ideia de responsabilidade; em outros termos, o fato biológico da procriação é o paradigma 

de todo agir responsável. Nas palavras de Jonas: 

 
A marca distintiva do Ser humano, de ser o único capaz de ter 

responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus 

semelhantes – eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade –, e que 

realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para tal é a 

condição suficiente para a sua efetividade. Ser responsável efetivamente por 

alguém ou por qualquer coisa em certas circunstâncias (mesmo que não 

assuma nem reconheça tal responsabilidade) é tão inseparável da existência 

do homem quanto o fato de que ele seja genericamente capaz de 

responsabilidade – da mesma maneira que lhe é inalienável a sua natureza 

falante, característica fundamental para a sua definição, caso alguém deseje 

empreender essa duvidosa tarefa. (JONAS, 2006, p. 175-176) 

Este agir responsável para com a prole deve ser estendido para com as gerações 

posteriores, independentemente de serem descendentes diretos; o primeiro dever assumido é 

para com a existência da humanidade futura. Há um dever intrínseco no Ser do homem 

existente, que se dá pela sua faculdade de causalidade, onde a responsabilidade externa se 

torna uma obrigação objetiva. Além da responsabilidade parental, Jonas aponta a 

responsabilidade política, como as duas formas em que a responsabilidade apresenta uma 

essência mais completa. Tomando como referência a ideia aristotélica de ratio essendi – a 

razão de ser – aplicada ao Estado, que “surge para tornar possível a vida humana e continua a 

existir para que a vida boa seja possível. Essas são também as preocupações do verdadeiro 

homem público” (JONAS, 2006, p. 180). Enquanto a responsabilidade parental visa a 

existência da criança e fazer com que esta se torne o melhor dos seres, a responsabilidade 

política é mais ampla, se estende à totalidade da vida da comunidade, onde também tenta 

alcançar interesses como: segurança, boa condução, plenitude e até felicidade. 

        Salvo as divergências quanto à representatividade – a responsabilidade parental é 

marcada pela singularidade, ao passo que a responsabilidade política distingue-se pela 

generalidade –, as duas formas se interpenetram enquanto uma se torna aliada da outra no 
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dever de preservação do humano.  “O privado se abre para o público e incorpora-o como parte 

integral do Ser da pessoa” (JONAS, 2006, p. 181). A responsabilidade parental educa o 

cidadão para o Estado, visto que o homem é um animal social; do mesmo modo em que a 

responsabilidade política assume o papel da educação do indivíduo, por meio de uma “política 

educacional”, que objetiva participar da formação dos seus cidadãos, quando estes são 

submetidos a uma regulamentação e supervisão do Estado. A educação é, portanto, o espaço 

de convergência entre as duas formas de responsabilidade supracitadas. 

Dada à importância destas duas esferas na formação e preservação do humano, 

Jonas admite um caráter quase tautológico, posto que, a atividade de ambas deve ser 

constante. Dessa forma,  

as assistências paterna e governamental não podem tirar férias, pois a vida 

do seu objeto segue em frente, renovando as demandas initerruptamente. 

Mais importante é a continuidade dessa experiência assistida com uma 

preocupação que ambas as responsabilidades aqui analisadas necessitam 

considerar em cada oportunidade de atuação. (JONAS, 2006, p. 185). 

À medida que a responsabilidade parental atua nas particularidades, não se 

limitando a apenas um aspecto; a responsabilidade política se insere em um âmbito muito 

mais amplo, no qual se apresenta uma esfera de totalidade, onde é necessário proceder de 

formar histórica, ou seja, o objeto deve se enquadrar na sua historicidade. Desta forma, 

estando a responsabilidade política interligada ao conceito de vida, que encontra seu 

correspondente direto no conceito de liberdade, a responsabilidade não poderia 

circunscrever-se em um modelo de autoritarismo ou tirania política, uma vez que estas 

seriam a negação do lugar mesmo onde se fundamenta o dever interpretado como 

responsabilidade, isto é, na correspondência tácita entre vida e liberdade.  

Para que a responsabilidade total seja alcançada, Jonas aponta como critério 

alguns questionamentos como: o que vem agora? Para onde vamos?  O que houve antes? 

Diante deste quadro, Jonas afirma que “a responsabilidade por uma vida, individual ou 

coletiva, se ocupa antes de tudo com o futuro, bem mais que com o presente imediato” 

(JONAS, 2006, p. 186). Somente uma ética fundamentada na amplitude do ser, e não apenas 

na singularidade ou na peculiaridade do ser humano é capaz de englobar o universo das 

coisas. Desse modo, Jonas propõe uma reformulação no imperativo categórico kantiano, que 

será apresentada adiante. 
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2.3 A reformulação do imperativo Kantiano e suas implicações frente aos desafios da 

ética contemporânea 

 

“O 'progresso' é simplesmente uma ideia moderna, ou seja, uma ideia 

falsa”. 
 

 
Nietzsche 

 

Assim como Kant, Hans Jonas acredita que o ser humano se diferencia de todos os 

outros seres pelo fato de que estes estão completamente submetidos às leis da natureza, 

enquanto ao homem, por seu caráter racional, é reservada a autonomia, isto é, a capacidade de 

dar a si mesmo sua própria lei, elaborada pela razão moral prática. Dialogando com o legado 

kantiano, Hans Jonas elabora uma nova teoria ética tendo como preceito a preservação da vida 

humana e dos seres extra-humanos. A filosofia de Kant, no entanto, propõe que apenas o 

que estivesse de acordo com a natureza humana seria incluso no âmbito da ética, que por 

sua vez, estava orientada somente para a ação imediata, cotidiana, assim como toda teoria 

ética elaborada na idade moderna, onde a ideia era a de que a ordem cósmica e a natureza 

humana eram imutáveis. 

Fundada sobre o princípio de liberdade, a moral kantiana encontra na razão 

prática, ou seja, na própria vontade, seu lócus. Neste sentido, a vontade é a própria expressão 

da razão prática. Para Kant, a liberdade é a fonte da lei, portanto, se não existisse nenhuma 

liberdade, também não haveria nenhuma lei moral. Partindo do princípio de que o homem é 

livre e dotado de razão, este é capaz de autolegislar-se, pois possui condições de reconhecer 

essa moral, ao contrário dos animais. Em outras palavras, a consciência de reconhecer-se 

como livre e como ser dotado de vontade possibilita ao homem a ideia de autonomia e, por 

conseguinte, permite a moralidade. Para a teoria kantiana, todo homem é autônomo, visto que 

a vontade é independente de motivos empíricos. Segundo Kant: 

 

O conceito de liberdade é um conceito racional puro e que por isto mesmo 

é transcendente para a filosofia teórica, ou seja, é um conceito tal que 

nenhum exemplo que corresponda a ele pode ser dado em qualquer 

experiência possível, e de cujo objeto não podemos obter qualquer 

conhecimento teórico: o conceito de liberdade não pode ter validade como 

regulador desta e, em verdade é, meramente negativo. Mas no uso prático 

da razão o conceito de liberdade prova sua realidade através de princípios 

práticos, que são leis de uma causalidade da razão pura para determinação 

da escolha, independentemente de quaisquer condições empíricas (as 

sensibilidades em geral) e revelam uma vontade pura em nós, na qual 

conceitos e leis morais têm sua fonte. (KANT, 2003, p. 64) 
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Em sua formulação ética, Kant acaba por conferir uma autonomia conceitual à 

moralidade que se assenta em princípios a priori, guiada pelo sentido de dever, 

entendido como a necessidade de uma ação por respeito à lei. O imperativo categórico se 

insurge, neste contexto, como o dever que se impõe à consciência de modo incondicionado, 

cujo fundamento é a própria Razão. A racionalidade é, portanto, o fio condutor que guia o 

sujeito ao reconhecimento de suas obrigações morais para consigo e para com toda a 

comunidade dos seres racionais, assinalando a concepção kantiana do reino dos fins. 

Kant, ao longo de sua filosofia prática, demarcada em textos como A 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1985), Crítica da Razão prática (1788) e A 

metafísica dos costumes (1797-98), compreenderá a ética como elemento restrito aos 

seres racionais, posto que somente através do exercício razão poderíamos depurar a ética 

em seus elementos formalistas, o que o leva a conceber a moral atrelada a um princípio 

apriorístico que deve atuar como orientação precisa à toda ação: o imperativo 

categórico. Ao expressar como exigência basilar a pretensão de validade universal: “age 

de tal modo que a tua máxima possa ser elevada a uma máxima universal”, o imperativo 

coloca, categoricamente, como exigência, o desprendimento de todas as inclinações e 

apetites (experiência) como móbiles possíveis para a ação. Deste modo, toda ação para 

ser considerada moralmente correta deve ser cumprida única e exclusivamente pelo seu 

caráter necessário demonstrado racionalmente, logo, “o caráter da legislação moral é 

realizar atos pelo simples fato de serem deveres” (KANT, 1993, p. 33). Ao sujeito ético 

se exige, assim, que cumpra ações não apenas em conformidade com o dever, mas por 

dever, onde a finalidade de cada ação, bem como de cada ser racional, deve ser tomada 

em si mesmo.  

A teoria da responsabilidade jonasiana toca o conceito de dever em Kant, na 

medida em que conserva da teoria kantiana a noção do dever circunscrito no conceito de 

responsabilidade, alargando-o, porém, no sentido de uma superação do antropocentrismo e 

do imediatismo característicos da ética tradicional. Jonas acredita que o imperativo de Kant 

não consegue resolver as questões das novas exigências morais por se tratar de algo 

estritamente formal e lógico. A teoria jonasiana tem como imperativo a ação coletiva, no 

âmbito social. A ética da responsabilidade apresenta, assim, outro princípio de 

universalidade. Vale ressaltar também que o novo imperativo proposto por Jonas situa o 

ético nas causas finais, e não mais como pensava Kant. 

O dever imposto ao indivíduo pelo imperativo categórico kantiano, não assume 

como princípio a preocupação com o futuro longínquo, o que salienta uma bifurcação 
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entre seu pensamento e o de Jonas, uma vez que sua máxima volta-se para o indivíduo, 

como princípio formal e critério momentâneo. O conceito de dever põe-se, assim, distinto 

em cada filósofo, uma vez que para Jonas o dever é imanente à natureza do ser, ao passo 

que Kant sustentava uma concepção de dever proveniente da construção lógica. Dentro 

da proposta ética de Hans Jonas o reino dos fins, formulado por Kant ganha novas 

dimensões, alargando-se do nível das consciências a todo mundo natural. Destarte, as 

questões éticas partem do homem para além do homem, cujo pano de fundo é o 

reconhecimento da inserção de toda humanidade em um projeto complexo no qual a vida e 

as relações humanas se dão. 

Ao considerarmos este quadro, regido por questionamentos de ordem universal 

e histórica recobramos aqui, o imperativo categórico kantiano em sua formulação: “aja de 

tal maneira que o princípio de tua ação se transforme numa lei universal”, para Jonas, 

este imperativo ético não corresponde mais às necessidades da sociedade contemporânea, e 

o reformula. Em seus termos: 

 

‘aja de tal modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra’; ou, expresso 

negativamente: ‘Aja de modo que os efeitos da tua ação não sejam 

destrutivos para a possibilidade futura de tal vida’; ou, simplesmente: 

‘Não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação 

indefinida da humanidade sobre a terra’; ou, em um uso novamente 

positivo: ‘Inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem 

como um dos objetos do querer’. (JONAS, 2006, p. 47- 8) 

 

Esta reinterpretação do imperativo categórico, circunscrito na fundamentação do 

princípio responsabilidade traz como preceito a ideia de que exista humanidade, vinculado à 

preservação da vida, não apenas humana, mas de todos os seres que coabitam à biosfera. 

Deste modo as éticas tradicionais de caráter antropocêntrico não mais exaurem o sentido do 

ético. Sobre as modificações e os perigos trazidos pela técnica, Ricoeur (1996, p. 230) afirma 

que: “se pela técnica, o homem tornou-se perigoso para o homem, isso ocorre na medida em 

que ele põe em perigo os grandes equilíbrios cósmicos e biológicos que constituem o alicerce 

vital da humanidade do homem. Em resumo, o homem põe em perigo o homem enquanto 

vivente”. 

Dado o desenvolvimento tecnológico e as modificações vertiginosas, por ele 

estabelecida, a humanidade inaugura novos limites do agir, o que faz com que seja necessária 

uma ética condizente com as novas situações estabelecidas. Jonas empreende uma crítica ao 



36 

 

 

 

caráter antropocêntrico da ética tradicional, uma vez que, esta ética voltada apenas para as 

relações humanas não corresponde mais às necessidades da nova sociedade, ao considerarmos 

que a ética antropocêntrica tradicional se baseia apenas no que acontece dentro dos limites do 

ser humano, não se preocupando com as coisas extra–humanas. A teoria jonasiana propõe uma 

ética voltada para o homem e a natureza, se preocupando principalmente em conservar não 

apenas a existência física do homem, mas a essência da humanidade. Sobre isto, Jonas diz: 

 

Todo o trato com o mundo extra-humano, isto é, todo o domínio da technè 

(habilidade) era – com exceção da medicina – eticamente neutro [...] Em 

suma, a atuação sobre objetos não humanos não formava um domínio 

eticamente significativo. [...] a significação ética dizia respeito ao 

relacionamento direto do homem com o homem, inclusive o do homem 

consigo mesmo; toda ética tradicional é antropocêntrica. (JONAS, 2006, 

p.35) 

 

A crítica à ética tradicional também se estende pelo seu caráter imediatista, ao 

apresentar com plano central de sua problemática apenas o presente ou um futuro próximo; 

segundo Jonas “todos os mandamentos e máximas da ética tradicional, fossem quais fossem 

suas diferenças de conteúdo, demonstram esse confinamento ao círculo imediato da ação” 

(JONAS, 2006, p. 36). Tal imediatismo é considerado por Jonas uma das grandes limitações 

da ética tradicional, tendo em vista que o futuro é condição de possibilidade de continuação 

da humanidade, e é também o espaço dos efeitos possíveis e longínquos da ação humana. 

Visto que: 

Se uma ação é “boa” ou “má”, tal é inteiramente decido no interior desse 

contexto de curto prazo. Sua autoria nunca é posta em questão, e sua 

qualidade moral é imediatamente inerente a ela. Ninguém é julgado 

responsável pelos efeitos involuntários posteriores de um ato bem- 

intencionado, bem refletido e bem-executado. (JONAS, 2006, p. 37) 

Partindo do preceito de que a natureza não reconhece o bem ou mal, conhece 

apenas o equilíbrio e o desequilíbrio; somente o homem se constitui como detentor da 

capacidade de agir e valorar o que seria essencial à sua permanência no planeta terra. A 

responsabilidade adquirida deve ser executada “agora”, dado que as consequências de suas 

ações atuais irão refletir no futuro. 

Nas palavras de Heidegger (2000, p. 17): “o enraizamento do homem atual está 

ameaçado na sua mais íntima essência”. Com o intuito de preservar tal essência, Jonas propõe 

uma relação entre ética e metafísica – que se configura como uma ontologia da vida, ou 
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metafisica biológica. Apresentaremos adiante as implicações desse novo conceito metafisico 

elaborado por Jonas. 
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CAPÍTULO II 

 

3. A ONTOLOGIA DA VIDA 

 
 

3.1. O valor intrínseco do ser orgânico 

 
 

“A ferramenta corta precocemente a mão humana para dar nascimento à máquina” 

A. Leroi-Gourhan 

 

Em seu Princípio vida (1966) Hans Jonas busca uma interpretação “ontológica” 

dos fenômenos biológicos evidenciando uma relação entre ética e ontologia, muito embora 

esta última careça de uma determinação rigorosa, constituindo-se antes em “intuições acerca 

da ontologia”. Tal ontologia constitui, por assim dizer, um “vitalismo”, isto é, a crença de 

que toda realidade é, em última instância, Vida
16

. Para, Jonas a questão da vida, e com ela o 

problema do corpo, deve ocupar o centro de toda ontologia. Vida que se entende como 

material, corpo vivo, em suma, o Ser-Corpo-orgânico, no qual se encontra a síntese das 

grandes contradições que o ser humano encontra em si mesmo: liberdade e necessidade, 

autonomia e dependência, o eu e o mundo: a síntese entre matéria e espírito. 

Ao deslocar o conceito de vida para um lugar tão privilegiado, Jonas acredita 

que o filósofo deve se pôr diante do grandioso panorama da vida e entender-se como 

parte deste e, desta forma, não se contentar com a hipótese, tão cara a ciência, que o 

“projeto da vida” pode ser reduzido às meras permutações mecânicas de elementos que 

_______________ 
16

É válido ressaltar que a vida não ocupou, como questão fundamental, os primórdios da investigação sobre o 

Ser, nesta primeira ontologia a vida encontrava-se por toda parte, e o ser confundia-se com o ser vivo: 

“animismo”, “pampsiquismo”. A alma ocupava o todo da realidade, e o grande mistério, com o qual o ser 

humano se defrontaria é a morte, que contradiria tudo o que ele compreende. Se o natural é a vida, o que se 

pode compreender, então a morte é o incompreensível. Segundo Jonas, a metafísica surge com a tarefa de 

resolver essa contradição, de que tudo é vida e que toda vida estaria, invariavelmente, sujeita à morte. A 

metafísica superaria a contradição negando a morte, ao apontar uma esfera distinta, para além da vida factual e 

material, na qual a verdade em si das coisas se manteria a salvo da corrosão da morte. Somente no pensamento 

moderno, pós revolução copernicana, isto é, diante da projeção do homem para o Universo, e o 

reconhecimento de sua limitação ante um campo infinito de possibilidades, a vida passa a ocupar um lugar 

menor diante do conceito de natureza. Pensando com Jonas (JONAS, 2004, p. 19): “o pensamento moderno, 

que teve inicio com o renascimento, encontra-se na posição oposta [ontologia antiga]: o natural, aquilo que se 

pode compreender, é a morte, o que constitui um problema é a vida”. Assim, os modernos puderam substituir o 

monismo vitalista, por um monismo mecanicista. O problema é interpretado em termos de como pode surgir a 

vida em um mundo agora reduzido às meras propriedades da matéria extensa. 
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acumulam seus resultados aleatórios em formas de espécies, e com estas vão provocando, 

de maneira também aleatória, os processos subjetivos. Pelo contrário, é justamente 

porque a matéria organizou-se desta maneira que o pensamento deve reconhecer que o 

que esta chegou a realizar já está depositado em sua natureza primitiva.   

A vida assumida como uma categoria ontológica, dá origem a “uma filosofia da 

vida [que] tem como objeto a filosofia do organismo e a filosofia do espírito. Esta  é  já  uma  

primeira afirmação da filosofia da vida, na verdade a sua hipótese preliminar” (JONAS, 

2004, p. 11). Deste modo a temática de uma filosofia da vida: que tem como objeto a 

“filosofia do organismo e a filosofia do espírito” assume como premissa básica a certeza de 

que mesmo em suas dimensões mais primitivas o orgânico já prefigura o espiritual, e o 

espírito, mesmo em suas dimensões mais elevadas permanece parte do orgânico. 

Para Jonas mesmo as mais primitivas manifestações da vida já mantém em si um 

precário equilíbrio entre ser e não-ser  “já  trazendo  dentro  de  si  um  horizonte  de 

‘transcendência’”(JONAS 2004, p.08). Essa característica comum a toda vida é analisada 

através de uma gradação das capacidades e funções orgânicas: do metabolismo ao 

movimento, do apetite à sensação e percepção, da imaginação à arte e ao conceito, uma escala 

ascendente de liberdade e risco que culmina no ser humano. Segundo Jonas: 

 

O metabolismo, portanto, a capacidade que distingue o organismo, sua 

soberana primazia no mundo da matéria, é ao mesmo tempo sua forçosa 

obrigação. Podendo o que pode, ele não pode entretanto, enquanto 

existir, não fazer o que pode. Possuindo o poder, tem que exercê-lo para 

existir, e não pode cessar de fazê-lo sem que cesse de existir: liberdade 

para o fazer, mas não para o omitir. (JONAS, 2004, p. 107) 

 
Significa dizer que, o privilégio da liberdade

17
 traz consigo o fardo da 

necessidade, e significa existência em risco, posto que “suspenso entre o ser e não-ser, o 

organismo é dono de seu ser apenas de modo condicional e revogável” (JONAS, 2004, p. 14). 

O ser é, portanto, uma realidade imposta que se reafirma, e um ser afirmado é existência como 

desejo. No corpo está amarrado o “nó do ser” que o dualismo  cartesiano
18

   rompe,  mas  não  

_______________ 
17

 Gostaríamos de ressaltar que, para Jonas (2004, p. 14): “o privilégio da liberdade carrega em seus ombros o 

fardo da necessidade, e significa existência de risco. Pois a condição básica para o privilégio consiste no fato 

paradoxal de a substância viva, por um ato primordial de isolamento, se haver desprendido da integração geral 

das coisas no todo da natureza, de haver-se oposto ao mundo, com isto introduzindo na segurança indiferente 

da posse da existência a tensão entre o 'ser e não-ser'”. 

 
18 A vida, pensada na modernidade, é reduzida ao organismo, que traria a res cogitans  e a res extensa. O 

dualismo acabaria por ligar esses dois extremos, preservando sua distinção e tornando impossível um 

monismo. O dualismo acaba por mostrar que a matéria (mundo) pode mesmo existir independentemente da 
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desata. Materialismo e Idealismo tentam desamarrá-lo, mas nele ficam presos. Jonas afirma 

que em relação à questão da vida todo o  legado  ontológico  do  passado  deve  ser  levado  

em consideração, mesmo o “animismo”, isto é, o monismo panvitalista dos tempos 

primitivos, assim sendo, “é preciso recorrer ao todo da ontologia” (JONAS, 2004 p. 34). 

      A ética jonasiana necessita, assim, de uma fundamentação ontológica, que tem a 

ver com a constituição do ser, ou seja, com a essência, aquilo que o humano é, o que 

pressupõe uma antropologia, visto que, não posso saber o que é bom para o homem se não sei 

o que é o homem. O corpo orgânico assume papel primordial diante da constituição desta 

ontologia que busca apreender a essência do humano, posto que, 

 

o corpo que vive e que pode morrer, que pode possuir o mundo e a ele 

pertencer como um pedaço do mundo, o corpo que sente e que pode ser 

sentido, cuja forma exterior é organismo e causalidade, e cuja forma interior 

é o ser-ele-mesmo e a finalidade – é ele que à pergunta ainda sem resposta 

da ontologia lembra o que é o ser, é ele que tem que ser a norma das futuras 

tentativas de solução, que superando as abstrações particulares aproximam-

se da base oculta de sua unidade, e que por conseguinte, para além das 

alternativas, não pode deixar de buscar um monismo integral em um nível 

mais elevado. (JONAS, 2004, p. 28) 
 

Uma fundamentação ontológica é a priori e pressupõe o conhecimento da essência 

do homem, a qual só pode ser pensada após o Ser. É neste ponto, que Jonas distancia-se da 

ética da tradição ao diagnosticar que as éticas modernas pressupunham uma passagem 

impossível do ser para o dever-ser. Na contramão desta distinção Jonas desenvolverá uma 

ética metafísica que promova a passagem do ser para o dever-ser. Esta metafísica não é 

fundamentada, mas apenas suposta. Partindo da ideia que o perigo da extinção e a 

preservação da essência da humanidade deve ser algo pensado ontologicamente, Ricouer 

(1996) corrobora o pensamento de Jonas ao afirmar: 

 
O perigo tem de ser enunciado em termos ontológicos: a possibilidade 

_______________ 
alma e vice-versa. Assim, todo monismo pós-dualista implica uma decisão por um lado ou por outro, e sempre 

se confronta com o seu oposto como possibilidade que ficou excluída. Descartes, em sua metafísica acabaria 

por resguardar à razão, o pensamento, da matéria que, caso queira ter realidade efetiva deveria ser reduzida à 

extensão: o matematizável que torna o corpo mecanicamente. Opondo-se à mecânica cartesiana, Hans Jonas 

afirma que o ser não é algo que subsiste, como um corpo morto, mecânico. O ser jonasiano se aproxima ao 

Dasein de Heidegger, que é puramente seu próprio ato de ser. A vida é uma categoria ontológica porque o ser 

vivo tende a ser, e luta para não ser. Nas palavras de Jonas (2004, p. 69): “o dualismo cartesiano levou a 

especulação sobre a natureza da vida a um beco sem saída: quanto mais compreensível de acordo com os 

princípios da mecânica tornou-se res extensa a relação entre estrutura e funcionamento – tanto mais perdeu-se 

na bifurcação a conexão entre estrutura-mais-função e sentimento ou experiência (modos de ser da res 

cogitans), e com isso o próprio fato da vida se torna incompreensível no exato momento em que a explicação 

de sua realização corporal aparece como garantia”. 
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do não-ser acompanha como uma sombra a asserção do ser pela vida e faz da 

vida uma aventura improvável e revogável. Daqui provém a terceira 

lição que nos conduz ao limiar da ética, mas de uma ética ontologicamente 

fundamentada: o fenômeno de auto-organização, germe da 

autotranscendência, permite que se fale de um testemunho que a vida dá a 

ela mesma. A vida não se prova; ela se arrisca e se atesta. Esse testemunho 

deve ser oposto à concepção segundo a qual a matéria morta é uma evidência 

e a vida um enigma. Desde o Renascimento, apenas o não-vivente é 

considerado  cognoscível;  o  vivente  deve,  pois,  ser-lhe  reduzido;  nesse 

sentido, todo o nosso pensamento está atualmente sob o domínio da morte; o 

idealismo da consciência não é, sob esse ponto de vista, menos mortífero, 

desde que ele sanciona unicamente a inteligibilidade do não-vivente: é em 

relação a essa ontologia da morte que se diz que a vida dá testemunho para 

vida (RICOUER, 1996, p. 234) 

 

Neste ponto, é preciso reconhecer o “valor intrínseco do ser”, diante do qual nos 

tornamos devedores, isto é, responsáveis. Ora, a necessidade de uma fundamentação 

metafísica urge, ao passo que a civilização tecnológica detém em suas mãos – e máquinas – 

o poder de modificar não apenas o aspecto físico do homem, como também compromete sua 

essência. Ao considerarmos as prováveis catástrofes vindouras e algumas outras já 

vivenciadas – a bomba atômica, por exemplo, que contabilizou centenas de milhares de 

mortos – nos vemos diante do questionamento: Como chegamos até aqui? Até onde os 

desdobramentos tecno-cientificos levarão a humanidade? Ou ainda: Como manter-se seguro 

diante desse quadro de absoluta arrogância tecnológica? Jonas busca elucidar tais indagações 

ao propor que a ética necessita de um “encaminhamento” metafísico no qual o valor do Ser 

seja reconhecido. 

       Às voltas com o niilismo, a tecnologia instaura uma crise do valor, posto  que, o 

todo do Ser- homem, natureza e tudo que coabita a biosfera- torna-se objeto e refém da ação 

da técnica. Considerando esse quadro, a ética deve ter como apontamento uma nova questão 

fundamental, onde  o questionamento: “o homem deve ser?”
19 é reconduzido para: “por que 

deve ser algo, e não antes o nada?”. O dever-ser de um ente específico não mais exaure o 

problema proposto pelo novo panorama metafísico, o qual aborda uma reflexão muito mais 

ampla: o valor absoluto do Ser sobre o nada. O niilismo contemporâneo se configura como 

desafio para essa nova ética que tem como pano de fundo uma abordagem metafísica. Jonas 

se vê diante de “um mundo neutro e objetivo desprovido de toda finalidade e de todo valor um 

_______________ 
19

 Uma reflexão que mesmo relativamente nova, não compreende mais a extensão ético-metafisica proposta 

por Jonas, tendo em vista que, a questão central deixa de ser uma preocupação individual, que aponta 

apenas para o homem, mas toma a noção do próprio valor do Ser, como um todo. 
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mundo que só o sujeito pode valorizar, mas para o qual ele não encontra nele mesmo critério 

algum” (FROGNEUX, 2000, p. 65).   Reafirmamos, portanto, a ideia de que, para Jonas, a 

experiência niilista trazida à tona pelo desenvolvimento da técnica moderna desencadeou a 

crise do valor na qual o Ser (vida) está inserido. 

A filosofia, contudo, ao deparar-se com a engenhosidade de um projeto 

grandioso que através das eras avança e rateia em rodeios, dando origem as mais diversas e 

sutis formas de vida, não pode conformar-se com a hipótese de que este projeto não passe 

de um projeto “cego”. A cegueira consistiria na posição ingênua de não ver no dinamismo 

no qual a vida se dá além de permutações mecânicas e aleatórias, destituídas de qualquer 

caráter originário e organização.  

Tal situação niilista encontraria seu fundo metafísico no dualismo entre o 

homem e a physis. É preciso que recobremos que, para Jonas, há uma diferença 

fundamental entre o dualismo gnóstico e o existencialista
20
, já que: “o ser humano gnóstico 

foi lançado dentro de uma natureza contrária a Deus, e por isso contrária ao ser humano; o 

ser humano moderno, em uma natureza indiferente” (JONAS, 2004, p. 251). Em sua 

distinção, Hans Jonas, reconhece no caráter de “indiferença” da natureza, a qual fora 

lançada o homem moderno o único momento em que se dá um vácuo absoluto, aquele 

abismo verdadeiramente sem fundo, incapaz de conduzir ao valor último e primordial da 

vida (Ser). Ora, na natureza gnóstica, mesmo em seu caráter de hostilidade demoníaca, 

ainda se encontra sempre o traço antropomórfico, familiar o bastante para oferecer uma 

orientação, mesmo que negativa, à existência; ainda é capaz de, através do contraste entre 

transcendência negativa e positividade do mundo, encontrar sua contrapartida qualitativa.  

A ciência moderna acabaria por tomar a natureza em uma invariável 

neutralidade, na qual não se preservaria nenhum caráter antagônico, cuja consequência 

direta é a que desta natureza não se poderia obter nenhuma “má” orientação. O niilismo 

moderno seria, para Jonas, muito mais radical do que jamais poderia ter sido o niilismo 

gnóstico e o seu horror ao mundo. Assim,  

que a natureza não se preocupe, é este o verdadeiro abismo. Que só o ser 

humano se preocupe, não tendo diante de si, em sua finitude, outra coisa a 

não ser a morte, que ele esteja só com sua contingência e com a ausência 

objetiva de sentido de seus projetos de sentido, é na verdade uma situação 

_______________ 
20

Nesta sessão primeira sobre a ontologia de Jonas, bem como, para uma análise mais completa a cerca da 

relação entre o dualismo gnóstico e o existencialismo em sua teoria, temos como referência,Cf:  LOPES, 

Wendell Evangelista Soares. A fundamentação metafísica do princípio responsabilidade em Hans Jonas. – 

Belo Horizonte, 2008. (Dissertação de mestrado). 
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nova. (JONAS, 2004, p. 252) 

O homem moderno se vê, assim, empurrado pelo niilismo moderno para um 

vácuo: ausência objetiva de sentido. Neste ponto reside seu caráter radicalmente mais 

profundo, pois coloca em questão sua própria coerência interior, posto que: 

A ideia de uma natureza demoníaca, contra a qual o eu precisa 

autoconquistar-se, possui algum sentido. Mas o que dizer de uma natureza 

indiferente, que não obstante contém em seu seio aquilo para que seu ser 

possui significado? O discurso [heideggeriano] do ser-lançado ao mundo é 

um resquício de uma metafísica dualista, que o ponto de vista não-metafísico 

não tem direito de usar. Que seria o ser-lançado sem alguém que lance, e sem 

um lugar de onde se seja lançado? O existencialista deveria antes de dizer 

que o ser humano – o eu consciente, preocupado, capaz de sentir – é lançado 

pela natureza. Se o foi de maneira cega, então o que vê é produto do que é 

cego, o que se preocupa é produto do despreocupado, uma natureza 

teleológica foi produzida de maneira não-teleológica. (JONAS, 2004, p. 

252) 

 
Sob o prisma de uma natureza indiferente ladeado por um niilismo existencialista, 

cabe ressaltar que: qualquer sentimento de valor não detém mais um recurso que seja capaz 

de transcender seu significado, há uma ruptura entre o homem e a totalidade do real, no qual, 

a ideia de homem como homem perde seu sentido. O antropomorfismo, afinal, teria sido 

tão radicalmente excluído do conceito de natureza que nem mesmo ao homem caberia um 

sentido antropomórfico, posto que este seria, antes do mais, uma causalidade dessa natureza. 

No entanto, se o humano não é humano – ou já se pode ser interpretado 

antropomorficamente – como pode desempenhar ações que visem um fim, se isso já se 

configura como um fim em si mesmo? Diante desse paradoxo, Jonas conclui que “como um 

produto do indiferente, também o seu ser deve ser indiferente [...]. Não há sentido em se 

preocupar com o que não tem sanção alguma atrás de si em uma intenção criadora” 

(JONAS, 2004 p. 252). À fuga do nada resta recobrar uma posição que pense para além do 

fato de existirmos, mas que reconsidere em sua interpretação o como existimos.  

Diane desse contexto de neutralidade e neutralização, o fundamento metafisico da 

ética proposta por Jonas, assume como axioma a defesa do valor absoluto do ser frente 

ao nada, todavia, Jonas admite a precariedade e imprecisão da teoria do valor, como um 

empreendimento nada promissor, ao considerar o ceticismo e a análise niilista. A busca de um 

“Bem em si” no âmbito do próprio ser, se revela como uma possível solução à empreitada de 

uma metafísica biológica.  
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No entanto, para lograr êxito nessa missão, é necessário se confrontar com a 

“guilhotina de Hume”, onde a relação ser e dever-ser é apresentada em uma crítica à moral 

natural, colocada em termos de uma “falácia naturalista”:  

 

Em todo sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor 

segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a 

existência de Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos 

humanos, quando, de repente, surpreendo-me ao ver que em vez das cópulas 

proposicionais usuais, como é e não é, não encontro uma só proposição que 

não esteja conectada a outra por um deve ou não deve. Essa mudança é 

imperceptível, porém da maior importância. Pois, como esse deve ou não 

deve expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser notada e 

explicada; ao mesmo tempo, seria preciso que se desse uma razão para algo 

que parece inteiramente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode 

ser deduzida de outras inteiramente diferentes. (HUME, 2001, p. 509). 

 

Hume critica, assim, ao modo que as éticas precedentes teriam conectado o 

domínio do dever ser ao domínio do Ser, como uma derivação necessária; pondo em questão 

a possibilidade de uma derivação deste tipo. O que se identifica nesse tipo construção que 

salta de um é para um dever ser, sem que sua conclusão não se deixe ver nas próprias 

premissas, é uma insustentabilidade no sentido lógico. Neste sentido, não se poderia extrair de 

premissas factuais nenhuma conclusão de valor prescritivo, uma vez que seus domínios 

seriam distintos.  

É evidente que a “falácia naturalista” se impõe como desafio a qualquer um que 

tente defender uma origem natural para ética, e sua distinção entre o ser e o dever ser se faria 

ver na diferença entre aqueles juízos descritivos, preocupados em anunciar como as coisas são 

e os juízos prescritivos, que buscam expressar como as coisas deveriam ser. Neste horizonte, 

os enunciados éticos pertenceriam ao campo dos enunciados normativos e não descritivos, e 

qualquer intenção de mesclá-los ao âmbito dos descritivos, só poderia ocorrer sob pena de 

anular seu caráter normativo. Atribuir à natureza o conceito de bom conduziria a teoria ética, 

invariavelmente, a uma falácia, posto que buscaria extraí-lo de um conjunto de elementos 

naturais, cujo problema estaria em determinar qual é o valor moral de um princípio que é 

determinado pela natureza e daquilo que é tomado como bom. Assim, o homem para ser 

considerado bom teria que estar em sintonia e, de certo modo, dar continuidade a natureza. 

Ora, jaz nessa tentativa um determinismo problemático, uma vez que a determinação do valor 

moral, do dever, seria decidida de modo exterior ao agente, cerceando assim sua liberdade.  

Gostaríamos de salientar que tal crítica não pode ser direcionada ao projeto ético 

de Hans Jonas, pois à medida que este busca fundamentar o conceito de dever a partir de uma 
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concepção ontológica, não o liga a uma ideia determinada de Natureza, de Deus ou de 

experiência. Assim, Jonas recorre a uma escala evolucionista-ascendente da natureza, na qual 

a multiplicidade da vida se apresenta como em uma sequencia crescente de degraus, do mais 

“primitivo” ao mais “evoluído”, e esta sequência escalonada pode ser interpretada de duas 

maneiras: de acordo com os conceitos da percepção, ou seja, do saber, e de acordo com os 

conceitos da ação, ou seja, do poder. Ambas as vias de interpretação culminam no homem, 

que é visto, segundo os graus ascendentes da presença no mundo, como a mais ampla e livre 

objetivação do ser, e segundo os graus da progressiva liberdade de ação.  

Hans Jonas não extrai de uma ideia de natureza o princípio moral. Ao recorrer ao 

todo da natureza o intuito é reconduzir o agente moral à plenitude da vida, isto é, superar as 

concepções dualista que impunham uma polaridade entre Razão e Corpo, entre natureza e 

espírito. Assim, não se trata de “naturalização da moral”, mas antes, para pensarmos com 

Comín (2005, p. 48) de uma “biologização do ser moral”, cujo intuito não é usar a natureza 

como critério moralizante, mas reafirmar a pertença do homem ao reina da natureza, em uma 

espécie de ontobiologia, onde a vida, pensada em nível ontológico, explicita seu valor.  

Estamos aqui em consonância com a leitura de Apel (1993, 113), quando salienta 

que “o conceito jonasiano de ser é intencionalmente oposto ao conceito moderno da 

facticidade axiologicamente neutra de natureza; por conseguinte, a crítica lógica que apela a 

'falácia naturalista' não pode ser-lhe aplicado”. Assim, não atribuindo a natureza como lugar 

do qual emana a moralidade, tampouco como facticidade neutra, Jonas reconstrói o 

fundamento ético que mira no valor ontológico do ser orgânico. 

 O respeito, o dever assumido diante do Ser (vida), é o elemento que, para Jonas, 

conduz o princípio ético para além de uma constatação descritiva, sendo antes parte da 

metafísica. A questão se converte em uma pergunta mais profunda: há, realmente, “o valor” 

como tal? A profundidade de tal questionamento não reside na tentativa de tomar o valor 

como algo real, um aqui e agora, mas antes como algo conceitualmente possível. É neste 

sentido que, para Hans Jonas, “é inquestionável a necessidade de se estabelecer o status 

ontológico e epistemológico do valor de um modo geral e explorar a questão de sua 

objetividade” (JONAS, 2006, p.102). A necessidade de se pensar o valor “de um modo 

geral” reside na certeza de que o mero fato da existência de valorações subjetivas, que 

sempre atuam no mundo de alguma forma. Que haja querer e não-querer, e mesmo que se 

possa pensar em cada decisão subjetiva a expressão do Ser, ainda não corresponde ao 

modelo radical, proposto por Jonas, pois, presas ao âmbito da emoção, o enredo das 

valorações subjetivas podem, facilmente, na ausência de um resultado final, refugiar-se no 
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nada, sem que aí se chegue a uma valoração objetiva.  

No entanto, Jonas percebe que à fundamentação metafisica da ética não cabe 

apenas responder sobre a transposição do ser ao dever-ser, não basta confirmar o valor 

absoluto do ser diante do nada, para ele, “é necessário, em se tratando de ética e dever, 

aprofundar-se na teoria dos valores, ou melhor, na teoria do valor como tal, pois somente de 

sua objetividade se poderia deduzir em dever-ser objetivo e, com ele, um compromisso com a 

preservação do Ser, uma responsabilidade relacionada ao ser” (JONAS, 2006, p. 103). A 

questão ético-metafísica de Jonas se constrói diante da necessidade de reconhecimento de um 

valor efetivo e intrínseco, o valor enquanto tal, atribuído ao ser orgânico, diante do qual o 

homem é devedor. O dever-ser do homem é assim pensado no contexto de um mundo, no qual 

este se encontra inserido, que deve ser, e por seu status ontológico demostra a necessidade de 

preservação, da qual o homem é responsável.  

 

 

3.2 Para além do homem: pensar a ética além do antropocentrismo 

 

 
“O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na 

complacência em face dos senhores do 

mundo”. 

 
Adorno e Horkheimer 

 

 
 

 
O advento da técnica moderna aliado ao seu desenvolvimento vertiginoso conduz 

a humanidade a uma modificação na sua natureza do agir, onde a relação do homem com o 

mundo se dá de uma maneira completamente nova. Convertida em ameaça, a promessa de 

felicidade trazida pela técnica, inaugura um panorama de projeções apocalípticas, quando 

pensado no aspecto da sua magnitude; não há na história da humanidade um quadro 

equivalente ao avanço tecnológico produzido na era contemporânea, e às mudanças por ele 

acarretadas. Segundo Galimberti: 

Continuamos pensando a técnica como instrumento à nossa disposição, 

enquanto a técnica se tornou o ambiente que nos envolve e nos constitui 

segundo as regras de racionalidade que, baseando-se apenas em critérios de 

funcionalidade e de eficiência, não hesitam em subordinar as exigências do 

homem às exigências do aparato técnico. Inconscientes, movemo-nos ainda 
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com os traços típicos do homem pré-tecnológico que agia tendo em vista 

fins inscritos num horizonte de sentido, com uma bagagem de ideias e uma 

coletânea de sentimentos em que se reconhecia. (GALIMBERTI, 2003, p. 1) 

A experiência humana restringui-se ao horizonte da técnica, enquanto esfera que 

nos dita suas próprias regras. A subordinação do homem ao avanço tecnológico se dá à 

medida em que, segundo Galimberti (2003) a pergunta “o que podemos fazer com a técnica”, 

se converte em “o que a técnica pode fazer conosco”. O homem como habitante do mundo da 

técnica, acredita desfrutar de benefícios que a humanidade vivida na era pré-tecnológica não 

pôde usufruir. Todavia, enquanto a técnica se configura como instrumento que tem como 

função proporcionar “felicidade”, traços do homem primitivo ainda estão inseridos em seu 

inconsciente, tendo em vista que, essa bagagem de ideias e sentimentos produzidos pela 

experiência de alguma forma ainda buscam respostas às perguntas de sentido, no entanto, a 

técnica parece extinguir todos os questionamentos voltados à compreensão do Ser. A questão 

aqui tratada se refere à “perda do humanismo”, posto que, a essência do homem parece ceder 

espaço cada vez maior ao condicionamento técnico. Ora, ao acreditar ser “superior” aos seus 

precedentes, já que dispõe de artifícios tecnológicos que estes não possuíam, o homem que 

habita o mundo da técnica, não consegue enxergar sua própria condição de existência, como 

objeto de um sistema, no qual, todas suas escolhas, ações, desejos e condutas são articulados 

na direção do que é ditado pela tecnologia. 

O momento assistido pelo homem tecnológico adentra um novo continente, em 

que a teoria ética se configura, segundo Jonas, como “terra de ninguém”. Posto esse vácuo, 

em que a teoria ética se encontra e toda a transmutação de valores causada pela experiência 

tecnológica, dado que, a ética tradicional tem como ponto central as ações humanas, e estas 

foram amplamente modificadas pela esfera do progresso técnico, faz-se urgente a constituição 

de uma ética que seja capaz de abranger o terreno intersubjetivo da contemporaneidade 

e tenha como conceito a responsabilidade, haja vista que, 

 

toda ética até hoje – seja como injunção direta para fazer ou não fazer certas 

coisas ou como determinação dos princípios de tais injunções, ou ainda 

como demonstração de uma razão de se dever obedecer a tais princípios – 

compartilhou tacitamente os seguintes pressupostos inter-relacionados: (1) a 

condição humana, conferida pela natureza do homem e pela natureza das 

coisas, encontra-se fixada de uma vez por todas em seus traços 

fundamentais; (2) com base nesses fundamentos, pode-se determinar sem 

dificuldades e de forma clara aquilo que é bom para o homem; (3) o alcance 

da ação humana e, portanto, da responsabilidade humana é definida de forma 

rigorosa. A argumentação que se segue pretende demonstrar que esses 

pressupostos perderam a validade e refletir sobre o que isso significa para a 

nossa situação moral. Mais especificamente, creio que certas transformações 
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em nossas capacidades acarretaram uma mudança na natureza do agir 

humano. (JONAS, 2006, p. 29). 

 

Os pressupostos supracitados remetem a uma crítica à ética tradicional que tem 

em seu seio um caráter antropocêntrico. A validade de tais pressupostos não mais compreende 

a nova situação moral que adveio com a técnica empregada na idade moderna, visto que, a 

ética da tradição estava voltada apenas para as questões que envolviam a esfera do humano. 

Diante de um cenário com previsões de um futuro avassalador para o planeta terra, Jonas 

propõe em sua teoria uma ética voltada para a responsabilidade que englobe o homem e tudo 

que for extra-humano. 

Ao pensarmos que, da ideia de progresso surge a técnica, como meio elaborado 

pelo homem, que inicialmente atendia somente às necessidades humanas mais primitivas, e 

posteriormente tornou-se um fim em si; a técnica moderna instaura um ritmo de produção e 

inovação numa escala nunca imaginada até então, porém, à medida que aumenta a demanda 

de produção, cresce também a “necessidade” de coisas que, antes de tudo, não eram 

essenciais. Para atender as essas necessidades, o ritmo de produção se torna cada vez mais 

acelerado; diante desse ciclo, onde quanto maior a produção, maior a necessidade, nos vemos 

perante um quadro no qual a devastação da natureza se torna proporcional à escala de 

produção. Nas palavras de Jonas: 

 
Tome-se, por exemplo, como primeira grande alteração ao quadro herdado, a 

crítica vulnerabilidade da natureza provocada pela intervenção técnica do 

homem – uma vulnerabilidade que jamais fora pressentida antes de que ela 

se desse a conhecer pelos danos já produzidos. Essa descoberta, cujo choque 

levou ao conceito e ao surgimento de ciência do meio-ambiente (ecologia), 

modifica inteiramente a representação que temos de nós mesmos como fator 

causal no complexo sistema das coisas. (JONAS, 2006, p. 39) 

 

Frente a esta constatação, é sabido afirmar que as éticas tradicionais se encontram 

presas numa época em que somente o homem se circunscrevia no âmbito da responsabilidade, 

apenas o homem era objeto do dever humano, ou seja, a ética só atendia aos seus interesses. 

Diante dessa conjectura, urge reconhecer a natureza como possuidora de um valor intrínseco, 

pois, segundo Jonas as éticas tradicionais não mais atendem aos desafios trazidos pelo 

desenfreado progresso tecnológico, à medida que a possibilidade de extinção da vida se 

tornou viável por meio da ação da técnica, e as consequências de nossas ações futuras 

imprevisíveis, um novo horizonte do cenário ético deve ser considerado; como 
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orientação para essa nova ética, duas perspectivas são necessárias: o anti-antropocentrismo e 

a fundamentação na metafísica. 

O caráter antropocêntrico da ética da tradição não mais exaure o sentido do ético, 

posto que, algo mais do que o interesse do homem deve ser levado em consideração, ao 

pensarmos que, como detentor do poder e agente das modificações sofridas pela natureza, 

não cabe mais ao homem pensar somente em sua causa, dado que ecoa da natureza “um 

apelo mudo pela preservação de sua integridade” (JONAS, 2006, p.42). Como detentor de 

um poder de transformação cada vez ilimitado, o homem se vê diante de uma obrigação 

inerente de cuidado para com as coisas extra-humanas, a saber: os animais, as plantas e tudo 

que existe no limite da biosfera; ao passo que, ao ameaçar a totalidade da natureza, o homem 

também é conduzido à perda de sua integridade, tanto no caráter físico, com sua extinção, 

quanto no aspecto da perda de sua essência. 

Somado ao limite antropocêntrico, outra característica da ética da tradição deve 

ser reconfigurada: a dimensão do agir restrita ao circulo imediato da ação.  Segundo 

Jonas (1998, p. 135): “a responsabilidade deriva para nós, de maneira não intencionada da 

pura dimensão do poder que exercemos diariamente a serviço do imediato, mas que deixamos 

repercutir sem querer sobre tempos vindouros”. Ora, o homem pré-tecnológico era detentor 

de um poder de modificação ínfimo, se comparado às transformações que o homem 

contemporâneo é capaz de inferir sobre natureza, por tanto, incluir o futuro e as previsões do 

que poderia advir posteriormente, eram compreensões que fugiam à consciência humana e 

não cabiam ser inseridas no âmbito da ética, que centralizou sua qualidade moral apenas no 

ato momentâneo. Cabe a uma nova teoria ética a tarefa de direcionar uma projeção causal que 

compreenda o futuro, ao pensarmos que,  

todos os mandamentos e máximas da ética tradicional, fossem quais fossem 

suas diferenças de conteúdo, demonstram esse confinamento ao círculo 

imediato da ação. “Ama teu próximo como a ti mesmo”; “Faze aos outros o 

que gostarias que eles fizessem a ti”;” Instrui teu filho no caminho da 

verdade”; “Almeja a excelência por meio do desenvolvimento e da 

realização das melhores possibilidades da tua existência como homem”; 

“Submete o teu bem pessoal ao bem comum”; “Nunca trate os teus 

semelhantes como simples meios, mas sempre como fins em si mesmos”; e 

assim por diante. Em todas as máximas, aquele que age e o “outro” de seu 

agir são participes de um presente comum. Os que vivem agora e os que de 

alguma forma tem trânsito comigo são os que tem alguma 

reinvindicação sobre a minha conduta, na medida em que estas afete pelo 

fazer ou pelo omitir.. (JONAS, 2006, p. 36) 

Na ética da tradição, o futuro longínquo não se circunscreve no limite da ação 

moral, que é calculada a curto prazo, ou seja, o universo moral está restrito aos que vivem 
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agora e no máximo, esse horizonte de futuro se estende ao tempo de vida dos homens 

inseridos nessa época. Noutras palavras, a moralidade se restringe ao círculo imediato da 

ação, e esta, modificada pela técnica, se converte em ameaça para o próprio homem, enquanto 

pensada somente nas relações proximais. A crítica de Jonas se legitima, ao considerarmos 

que, o futuro é condição de possibilidade, e também espaço possível dos efeitos das ações 

humanas, dessa forma, a nova teoria ética, deve incluir o futuro no horizonte de sua projeção, 

e nele, inserir os direitos daqueles que ainda estão por vir18, isto é, a esfera da ação deve se 

estender ao futuro, a fim de preservar os direitos não só daqueles que vivem agora, mas 

também dos que são potência de ser. 

Quanto à metafísica, esta se faz necessária enquanto se configura como 

fundamento para responder à questão: “porque o homem deve estar no mundo”, ou seja, a 

metafísica é em si o próprio fundamento da ética, à medida e m  que, o valor da vida se 

enquadra como categoria ontológica. De acordo com Alencrastro: 

 

Ao abordar a questão da essência humana, Hans Jonas incorre 

invariavelmente numa metafísica. Tradicionalmente a metafísica é a parte 

mais central da filosofia, e a “filosofia primeira”, na medida em que se 

ocupa dos princípios e das causas primeiras. Ao considerá-la como uma 

reflexão definitiva sobre o significado das coisas e dos entes, na qual o 

pensador metafísico procura algo basilar, firme, permanente, a partir do qual 

interpreta a dinâmica das coisas e dos homens, e que este elemento basilar 

chama-se substância, fundamento ou essência ou modelo de interpretação 

do mundo, fica fácil perceber que toda a argumentação de Hans Jonas 

sustenta-se na metafísica. (ALENCASTRO, 2009, p. 15) 

 
 

Para Jonas, somente a metafísica é capaz de desvelar o sentido da existência 

humana, enquanto fundamento primordial para resolver a problemática que tem como pano de 

fundo os questionamentos relacionados à doutrina do Ser. Se por um lado, a ética tradicional 

preconiza o homem como sujeito capaz de designar suas próprias leis, e desse modo se 

constituir como agente autônomo; a ética sugerida por Jonas, aposta na compreensão do Ser 

como meio para que se alcance uma vida equilibrada, em que os princípios e valores não se 

permeiem em relativismos. Se a ideia é a de que exista uma humanidade, esta se 

constitui como um primeiro imperativo admitido por Jonas. Todavia, a responsabilidade que 

deve ser assumida não se refere aos homens do futuro, mas sim a ideia do homem, ou 

seja, sua imagem, essência. 

À medida que o imperativo ontológico da preservação da ideia do homem é 

assumido, ele nos aponta a direção do por que os homens devem existir e como eles devem 

ser. Para Jonas: 
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A distinção kantiana entre um imperativo hipotético e um imperativo 

categórico, própria daquela ética da simultaneidade, também se aplica aqui a 

essa ética da responsabilidade em relação ao futuro. O imperativo hipotético 

(do qual há muitos casos) diz: se houver homens no futuro – o que depende 

da nossa procriação -, então valem para eles tais ou tais deveres que devemos 

respeitar antecipadamente... O categórico impõe simplesmente que haja 

homens com uma ênfase que recai igualmente sobre este que e sobre o que 

deve existir. Para mim, este imperativo é o único ao qual realmente cabe a 

determinação kantiana de categórico, isto é, da incondicionalidade. (JONAS, 

2006, p. 95) 

 

A doutrina do Ser se dá, ao pensarmos que a razão do imperativo não impõe leis 

do agir, como se pensasse em uma ideia do fazer, mas concorda com a ideia de que exista algo 

que seja um possível autor da ação, por tanto, a ética voltada para o futuro encontra seu 

ancoradouro na metafísica, enquanto doutrina do Ser, e onde está fundamentada a ideia do 

homem. Com a concepção de que “só uma ética fundamentada na amplitude do ser, e não na 

singularidade ou na peculiaridade do ser humano, é que pode ser de importância no universo 

das coisas” (JONAS, 2004, p. 272), Jonas em seu Principio Vida (1966), elabora uma biologia 

filosófica, na qual, nos apresenta a ideia de que a vida em si já se constitui como imperativo 

para que haja existência. Ora, a partir do momento que em o homem ou qualquer criatura 

nasce, a condição do não existir é superada, o que responde ao questionamento levantado por 

Leibniz do “porque existe algo e não o nada” , para Jonas, é evidente que o Ser vale mais do 

que o não- Ser, dado que “ a existência de um mundo é sempre melhor que a existência 

de nenhum” (JONAS, 2006, p. 45). Portanto, o valor da existência e da essência humana deve 

ser pensado, ao passo em que o avanço de novas tecnologias decreta uma modificação na 

natureza do agir humano; mirar a metafísica como reflexão e fundamento para a ética, é o 

artificio que Jonas acredita ser capaz de solucionar, ou ao menos minimizar os efeitos dos 

problemas adquiridos através da ação da técnica. 

 

 

3.3. O homem como objeto da ação da técnica: perdemos a essência? 

 

 

“Os efeitos do presente sobre o futuro constituem a matéria da ética.” 

Alfred North Whitehead 

Ao longo da história da humanidade, a ética se desenvolve tendo como 
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fundamento a imediaticidade e simultaneidade, onde a ética kantiana se apresenta como 

expressão. No entanto, ao invés de sua validade, a questão abordada por Jonas se refere à sua 

insuficiência em lidar com as modificações do agir humano causadas pela ação da técnica. Os 

novos limites do agir demandam uma ética que tenha como pressuposto a habilidade de lidar 

com a previsão dos possíveis efeitos da ação humana e que se enquadre nesses novos limites 

do agir, onde a responsabilidade seja capaz de atender a essas modificações. 

O poder que a técnica exerce sobre a natureza é inegável, assim como a proporção 

de seu alcance de destruição. O homem, que passou de criador da técnica a objeto utilizado 

por ela, agora irrompe novos horizontes, no qual, ele mesmo, passa a ser alvo da ação 

tecnológica. A medicina e as ciências biológicas também entram no quadro das modificações 

vividas nas ultimas décadas; tais transformações fizeram com que as formas tradicionais tanto 

de fazer, como de decidir pelos profissionais dessas áreas entrassem em um novo momento, o 

qual, 

 
constitui um desafio para a ética contemporânea providenciar um padrão 

moral comum para a solução das controvérsias provenientes das ciências 

biomédicas e das altas tecnologias aplicadas à saúde. A bioética é o estudo 

sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e cuidado da 

saúde, enquanto essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios 

morais. (CLOSET, 2006, p.15) 

 
Esse novo horizonte, no qual a técnica é lançada sobre o próprio homem, 

inaugura um cenário completamente novo para a ética, que tem como desafio visualizar 

novos caminhos para o que parecia ser definitivo quando se fala da constituição humana, 

dado que, a essência do homem agora se vê ameaçada pelo dito benefício que a tecnologia 

domina. Dentre as modificações que a técnica trouxe ao homem e que parecem 

colocar em apuros sua integridade, nos deteremos em citar: o prolongamento da vida, o 

controle do comportamento e a manipulação genética. 

                  Quando falamos em prolongamento da vida, é fácil pensar em seu oposto, ou 

seja, a mortalidade. Uma vida “eterna” já foi e continua sendo tema de mitos e lendas, não 

passando de uma fantasia; ter a opção de escolher até que ponto estender sua vida, sempre 

fora desejo de muitos homens. A imortalidade parecia um sonho distante até pouco tempo, 

mas, segundo Jonas , dado os progressos da biologia celular voltados para uma atuação nos 

processos químicos do envelhecimento, parecem trazer uma perspectiva de que seja possível 

essa ampliação da vida. Jonas afirma: 

 
a morte não parece mais ser uma necessidade pertinente à natureza do 
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vivente, mas uma falha orgânica evitável; suscetível, pelo menos, de ser em 

princípio tratável e adiável por um longo tempo. Um desejo eterno da 

humanidade parece aproximar-se de sua realização. Pela primeira vez temos 

de nos pôr seriamente a questão: “Quão desejável é isto? Quão desejável 

para o indivíduo e para a espécie?” (JONAS, 2006, p.58) 

 

Ora, incutir a ideia de que a morte não é algo necessário, nos faz refletir sobre a 

perda de autenticidade do homem, uma vez que, viver em uma perspectiva de infinitude é 

ir contra a natureza humana; se assim fosse, “a postura diante da morte e o significado 

biológico geral do equilíbrio entre morte e procriação” (JONAS, 2006, p. 58), estaria vazio de 

sentido.  

       Antes de pensar sobre o projeto de instituição da infinidade da vida, é preciso 

analisar que conduta seria adotada para a escolha dos “beneficiados”.  Jonas reflete sobre a 

escolha de critérios para que se possa identificar aqueles que seriam merecedores de 

usufruir do avanço que a tecnologia trouxe às ciências biológicas. Quais seriam, afinal, os 

seres dignos de se beneficiar com o avanço de tais biotecnologias? Deveriam  ser  “pessoas  de  

valor  e  mérito  especial?  De eminência e importância social? Aqueles que podem pagar por 

isso? Todos?” (JONAS, 2006, p. 58). Para Jonas, se tal projeto um dia impor a questão 

objetivamente para a humanidade, a escolha mais plausível seria a última, ou seja, todos 

deveriam ser “beneficiados” com a extensão da sua existência sobre a terra, uma vez que a 

vida possui valor incondicional nela mesma, elevando-se para além de qualquer valor 

condicional impostos pelo mérito especial ou importância social. 

Ainda segundo Jonas, o preço a se pagar por um prolongamento da existência 

seria uma dívida cobrada pela própria humanidade. O fluxo natural que guiou o 

aparecimento e desaparecimento das gerações ao longo da história se determinou pela 

certeza de que tudo o que nasce compõe o conjunto dos viventes apenas de modo 

transitório, tendo, por fim, que chegar a seu o oposto: a morte. A morte seria algo além da 

simples interrupção do movimento da vida, tomada antes como parte desta, ou pelo menos 

como fim para o qual toda vida deveria se encaminhar. 

 A descontinuidade do ciclo de renovação das gerações humanas, isto é, que 

pelo prolongamento assegurado pela técnica, a vida já não encontre na morte seu fim 

natural teria como consequência direta uma população carente de vida nova. Portando, a 

suspensão do diálogo entre vida e morte, como suposto bem dessa vida duradoura além do 

naturalmente biológico, se configuraria antes como um malefício para o homem. 

Jonas vai mais afundo, e recorre a uma hipótese extrema: a abolição da morte 



54 

 

 

 

que, consigo traria também a impossibilidade de novas vidas. Pois, com a extinção da morte, 

é certo que a procriação também estaria suprimida, ao pensarmos que, de acordo com o 

equilíbrio da natureza, o nascimento é a resposta da vida à morte, isto é, a renovação do 

movimento que fora cessado por esta. 

 Pelo fato evidente de que é preciso que haja uma proporcionalidade entre a 

presença dos seres vivos no mundo e a capacidade que este tem de abrigar a vida, um mundo 

no qual as gerações se perpetuam estaria fadado a ser habitado somente por pessoas idosas, e 

a vida, como fenômeno da novidade, não poderia se renovar.  Isto posto, fica clara a ideia de 

que, para Jonas, a morte, em toda sua severidade, é ensinamento, pois, oferta a possibilidade 

de que o mundo seja renovado; a cada nascimentos é trazidas à tona a novidade, em 

detrimento daquilo que um dia teve/terá que deixar de Ser. 

Outro ponto a ser considerado é o da experiência, visto que, é importante também 

pensar nas alterações das experiências vividas por cada indivíduo. Com a vida prolongada o 

homem perderia o privilégio de vivenciar momentos que facilmente incitariam aquilo que 

chamamos de felicidade; experiências simples, como perceber o mundo pela primeira vez; a 

maternidade e a paternidade estariam ameaçadas e por conta de um prolongamento 

indefinido, iriam se esvair de sentido. 

       Enquanto o prolongamento da vida se circunscreve no âmbito hipotético, existem 

outras possibilidades acarretadas pelo progresso das ciências biomédicas, que parecem 

apontar um cenário mais concreto. O controle de comportamento, bem mais próximo de uma 

aplicação prática, deve estar inserido também no campo da ética, dada a sua “relação direta 

com a concepção moral do homem” (JONAS, 2006, p. 59). Ao recorrer ao uso da química, 

como instrumento auxiliar ao controle social, e a partir desta tentar reproduzir no homem seu 

mecanicismo determinista – uma engenharia social – as sociedades tecnológicas corre o risco de 

extirpar do homem a subjetividade, inerente ao indivíduo, adentrando ao campo de sua 

liberdade, como manifestação de suas vontades. Normatizados, os indivíduos podem, assim, 

serem orquestrados como massa, um amontado de seres onde se cindem, a um só tempo, a 

particularidade e o senso coletivo.   

Traçar limites parece ser o desafio principal de uma ética voltada para a idade 

da técnica. Ao considerarmos que as novas dimensões do agir possibilitam uma 

interferência na vida, por meio da tecnologia, podemos reconhecer que estas ultrapassam 

todas as categorias das éticas precedentes. Diante da insuficiência dos padrões normativos 

tradicionais é preciso se pensar um princípio ético que esteja preparado para discutir quais 

ações tomar diante de quadros como “o controle psíquico por meio de agentes químicos ou 
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pela intervenção direta no cérebro por meio da implantação de eletrodos” (JONAS, 2006, p. 

59). Para Jonas, mesmo que estas intervenções possam ser empreendidas em nome de fins 

defensáveis ou dignos de louvor, demonstram uma ligação perigosa entre ações benfazejas e 

ações claramente perigosas. É diante de tal situação que se coloca a dificuldade de se traçar 

limites.  

Mesmo em medidas tomadas onde ações “boas” ou “perigosas” não se encontram 

totalmente mescladas, ou seja, onde a intervenção parece ser claramente uma boa ação, tais 

como “libertar doentes mentais de sintomas dolorosos e perturbadores” (JONAS, 2006, p. 

60). Embora aparente uma situação onde o benefício seja maior que o malefício, é oportuno 

perceber até que ponto, a preocupação está de fato em resolver os problemas individuais, ou 

se isso se trata de uma conveniência social, onde a sociedade tenta camuflar os problemas 

pessoais de seus membros. Desta forma, 

 

os renitentes problemas da ordem e da anomia na moderna sociedade de 

massa tornam extremamente sedutora, para os fins de manipulação social, a 

aplicação desses métodos de controle de forma não medicinal. Aqui se 

levantam inúmeras questões de direitos do homem e dignidade humana; o 

difícil problema da oposição entre assistência com interdição tutelar ou com 

liberdade de movimento urge por respostas concretas. Devemos induzir 

disposições de aprendizagem em crianças na escola por meio da prescrição 

maciça de drogas, e assim contornar o apelo à motivação autônoma? 

Devemos superar a agressão por meio da pacificação eletrônica de regiões 

cerebrais? Devemos produzir sensações de felicidade ou ao menos de prazer 

pela estimulação independente dos centros de prazer, quer dizer, 

independentes dos objetos da felicidade e do prazer e da sua obtenção na 

vida e no desempenho pessoal? (JONAS, 2006, p. 60). 

 
A cerca do que foi exposto por Jonas, faz-se necessário ponderar até que ponto o 

tratamento médico pode se converter em uma regulação dos comportamentos, tendo em vista 

que, se é de fato possível um controle de comportamento, não seria difícil que a sociedade 

fosse dominada pelo poder da técnica, onde os indivíduos seriam objetos de uma 

massificação. Segundo Drane e Pessini: 

 

à medida que a prática médica tornou-se mais poderosa com as tecnologias, 

os problemas éticos associados com ela proliferaram. A gama de coisas que 

os médicos podiam fazer com os pacientes aumentou lado a lado com o 

aumento da eficácia e do grau de intrusão de suas intervenções tecnológicas. 

(DRANE, PESSINI, 2005, p. 21). 

 
Cabe apontar aqui uma critica, empreendida por Jonas, à sociedade da era 

tecnológica que, para resolver seus problemas, seja de quais ordens forem – social, emotiva, 

política ou profissional – acabam recorrendo a artifícios que estão para além dos limites 
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naturais do humano. Dessa forma, “sempre que contornamos os problemas humanos, 

substituindo-os pelo curto-circuito de um mecanismo impessoal, subtraímos algo da 

dignidade dos indivíduos e damos mais um passo à frente no caminho que nos conduz de 

sujeitos responsáveis a sistemas programados de conduta” (JONAS, 2006, p. 60). O 

desafio da ética que assume o dever moral como responsabilidade tem de transpor essa 

redução ao mecânico reconhecendo como mais importante de que funcionalidade é a 

qualidade do indivíduo que se torna essencial para a existência de uma sociedade valorosa.  

A questão do valor do Ser é decisiva para o empreendimento humano; de nada 

adianta preservar uma sociedade em que todos os seus indivíduos parecem ter perdido o que é 

primordial para a vida, que é seu valor enquanto ser vivente, a sua essência enquanto ser 

humano.  De acordo com Closet: 

 

Já nos primórdios da civilização e do pensamento ocidental há sinais desse 

interesse pelo valor do ser humano e pelo respeito a ele devido. Contudo, as 

exceções a essa constatação, ao longo da história da humanidade, foram e 

continuam sendo, infelizmente, muitas. No Corpus Hippocratium – 

denominação dada ao conjunto dos escritos da tradição hipocrática, hoje se 

sabe que Hipócrates não foi o único autor dos mesmos – é manifesto o 

interesse por não lesar ou danificar as pessoas, de forma geral, e as pessoas 

enfermas, de modo particular. Não causar prejuízo ou dano foi a primeira 

grande norma de conduta eticamente correta dos profissionais da medicina e 

do cuidado da saúde. (CLOSET, 2006, p. 55). 

 

Se tomarmos o fato de que em seu aspecto mais originário à conduta ética da 

medicina é o “cuidar” e, portanto, afastar de sua prática ações danosas e prejudiciais ao 

homem, podemos compreender que as intervenções médicas, cuja finalidade fira esse preceito 

fundamental, acabam por contraria a norma de conduta de sua atuação. O desenvolvimento 

das técnicas usadas pela medicina cada vez mais invasivas e manipuladoras do corpo que, por 

vezes, nem sempre se restringem ao diálogo entre o fármaco e o patológico, como no caso do 

uso indiscriminado de medicamento, de cirurgias plásticas, implantes de próteses ou retiradas 

de componentes corporais. Assim, a medicina pode, por fim, transpor seu fundamento moral: 

o cuidado da saúde, e chagar a seu oposto, isto é, ser ela mesma a responsável por uma gama 

de enfermidades, corporais e psíquicas, que ponham em risco a saúde humana. 

Além da contradição que o desenvolvimento da técnica pode encaminhar às 

ciências da saúde, quando abordamos o campo mais largo das biotecnologias como o da 

manipulação genética, do mapeamento do genoma humano, e a possibilidade de que estes 

alterem as características biológicas da humanidade, nos confrontamos com uma hipótese 



57 

 

 

 

ainda mais avassaladora: a de modificarmos definitivamente o orgânico, a tal ponto que não 

sobre nenhum vestígio daquilo que já fomos um dia. É diante da possibilidade dessa ameaça, 

que Jonas vê a necessidade de que o princípio ético deve considerar as consequências da ação 

presente no futuro. 

A ética voltada para o futuro assume a responsabilidade com a preservação da 

ideia de homem, sua imagem naturalmente posta. No entanto, essa tarefa deve ser iniciada 

aqui no presente, que é o tempo onde se estabelece a constituição do que a humanidade futura 

será. Quanto à abordagem da manipulação genética, Jonas se detém em, 

 
indicar esse sonho ambicioso do Homo faber, condensado na frase de que o 

homem quer tomar em suas mãos a sua própria evolução, a fim não 

meramente de conservar a espécie em sua integridade, mas de melhorá-la e 

modificá-la segundo seu próprio projeto. Saber se temos o direito de fazê-lo, 

se somos qualificados para esse papel criador, tal é a pergunta mais séria que 

se pode fazer ao homem que se encontra subitamente de posse de um poder 

tão grande diante do destino. (JONAS, 2006, p. 61) 

 
Ambição do homo faber, o homem produtor de mundo, alcança seu mais alto 

grau, quando pretende recriar o mundo não como o espaço de um mundo tangível, no qual os 

objetos humanos o auxiliam a fazer da Terra um lar, e se impõe ele mesmo como criador das 

condições da vida, a sua e a das demais espécies, como na transgenia de vegetais e animais 

que busca atender a uma demanda estritamente humana.  

O poder adquirido pelo homem através da técnica, e que agora ele de forma 

audaciosa usa sobre si mesmo, atinge a constituição essencial do homem, desse modo, 

somente uma ética pensada no plano metafísico é capaz de oferecer ao homem a ideia daquilo 

que deve preservar. A responsabilidade como fundamento ético não pode ser pensada como 

princípio hipotético para situações subjetivas e interesses particulares, ela é antes posta tão 

objetivamente quanto à vida para a qual se volta: em seu caráter ontológico.  
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                                                             CAPÍTULO III 

 

4. DA RESPONSABILIDADE À HEURÍSTICA DO TEMOR 

 

4.1 A responsabilidade como principio ético, político e coletivo 

 

  ma técnica que é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o corpo 

com o foco de forças que é preciso tornar  teis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, 

temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida; uma tecnologia 

que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população." 

Michel Foucault 

 

Em O princípio Responsabilidade (1979), Jonas desenvolve uma cadeia de 

argumentos a fim de nos fazer compreender que o conceito de responsabilidade deve ser 

inserido como concepção central no campo da ética. No entanto, dentre as teorias morais 

tradicionais, tal conceito nunca se apresentou como constitutivo de algum valor. Até então, os 

elementos afetivos constitutivos da vontade moral se voltavam para sentimentos como: o 

amor e o respeito.  

Na teoria de Jonas, a responsabilidade se apresenta como uma função do saber e 

do poder, cuja articulação entre ambas as faculdades é pensada diante da conjuntura atual, 

fortemente marcada pela expectativa do progresso técnico-científico. A ética em um mundo 

pré-tecnológico, onde o futuro poderia ser abandonado ao acaso do destino, e estabilidade 

natural da ética voltava-se para a prescrição dos modos corretos do agir no presente, acabou 

por associar o “ser correto” com a “virtude”, que representaria o melhor Ser dos homens, sem 

que sua atuação em longo prazo fosse digna de preocupação.  

Na via oposta desse modelo das éticas precedentes, Hans Jonas, ao construir uma 

teoria moral com base no princípio da responsabilidade, que projetará a ética em duas novas 

direções: a inserção do futuro como elemento de ocupação da ética e o alargamento do dever 

ético, a ser cumprido pelo agente moral, para além dos limites do humano. Contudo é preciso 

que salientemos que, propor um redimensionamento da ética, não se trata, para Jonas, de uma 

simples negação ou depreciação dos valores e princípio postos pelas éticas clássicas. Para 

pensarmos com Alencastro (2009): 
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Jonas não deprecia as tradicionais prescrições de caridade, honestidade, 

virtude e justiça, pois todas mantêm seu valor no dia a dia e nas relações 

pessoais. Mas o predomínio crescente da ação coletiva, ou da soma das 

ações dos indivíduos, teve a sua natureza modificada, e todos os atos feitos 

são, agora, passíveis de serem potencializados pelo imenso poderio 

tecnológico disponível. Há, portanto, a exigência de uma nova e radical 

responsabilidade. (ALENCASTRO, 2009, p. 20). 

 

Às modificações da natureza do indivíduo – que se configura no cenário de 

desenvolvimento da técnica – segue a potencialização dos efeitos de suas ações, que em um 

momento anterior ao seu advento, não possuíam o poder de interferir drasticamente sobre a 

própria constituição do humano. Assim, é o novo quadro traçado pelo “poderio tecnológico” 

que desvela a necessidade de um novo princípio ético.  ma “radical responsabilidade” 

desvelada pelo alcance do novo poder das ações humanas.  

Jonas parte da constatação de que a humanidade que se encontra de posse de um 

poder, outrora inexistente, necessita de uma ética que ofereça uma orientação para seus atos, 

não somente na esfera do agir individual do sujeito, mas, sobretudo, que seja capaz de 

contornar o âmbito político e coletivo. Para evitar desvios de compreensão, é preciso que se 

reafirme que a ética jonasiana não rompe como o modo de determinação do fundamento ético. 

Pois, como nos alerta Vazquez (2002, p.26), ao reconhecermos que “a maioria das doutrinas 

éticas, sem excluir aquelas que se apresentam como uma reflexão sobre o factum da moral, 

procuram explicá-lo [o fundamento] à luz de princípios absolutos e a priori. Jonas não foge à 

regra. Sua ética se funda no princípio da responsabilidade”. Assim, a responsabilidade não 

esvazia o sentido de um fundamento ético, impõe-se como tal em uma ética consequencialista 

que, mesmo voltada para o presente não perde a mirada do futuro.  

A imputação da responsabilidade vem, em primeiro plano do nexo causal da 

minha ação e as consequências desta. Contudo há outra noção, salientada por Jonas, na qual a 

determinação do que se tem a fazer se coloca “não por minha conduta e suas consequências, 

mas pelo objeto que reivindica meu agir” (JONAS, 2006, p. 167). `É nesse sentido que 

podemos pensar a responsabilidade com o bem-estar dos outros, que acaba por considerar 

ações não só sob a ótica da aceitação moral, mas também aquelas levam o agente a atos sem 

nenhum outro objetivo.  

O poder do ser responsável transpõe a auto-referente conexão entre o agir e seus 

resultados, para mergulhar em um fluxo de interdependência, no qual o egoísmo cru do poder 

se dissolve diante do reconhecimento do valor intrínseco do objeto. “o poder se torna, assim, 

objetivamente responsável por aquele que lhe foi confiado e efetivamente engajado graças ao 
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sentimento de responsabilidade” (JONAS, 2006, p. 167). O cuidar do objeto, posto diante do 

valor deste, a ponta para necessidade de um “estar coletivo”, pois só na coletividade, isto é, 

apenas no reconhecimento de que o valor do objeto para qual se volta à ação responsável se 

coloca fora de mim, é que a responsabilidade pode emergir como princípio ético. 

Nesse caso, acatamento da responsabilidade leva o agente moral a considerar um 

bem de primeira grandeza, que deve compor o campo de sua ação já estando incluído em sua 

atividade efetiva. Mesmo que essa não tenha sido, necessariamente, o fruto de uma escolha 

subjetiva, não cabe ao agente moral omitir-se diante dela.  

Outra construção de responsabilidade, proposta por Jonas, é aquela instituído 

pelos acordos contratuais que, pelo menos em parte, é sempre fruto de uma escolha, embora 

não possui um bem em sentido imperativo como aquele reconhecido no valor mesmo do 

objeto, pois a responsabilidade nesse caso tão revogável quando o contrato que a deu origem.  

Existe um caso excepcional de constituição da responsabilidade, no qual um 

objeto que não se encontra no campo tangível e atual do nosso poder, passa a ter um bem de 

primeira grandeza e uma dignidade incondicional, diante da qual nos tornamos responsáveis 

por livre escolha. Segundo Jonas, “o caso paradigmático é o do político que ambiciona o 

poder para assumir responsabilidades e ambiciona o poder supremo para exercer a 

responsabilidade suprema” (JONAS, 2006, p. 171). Neste caso, termos que considerar que 

essa livre escolha pode encontrar seu móbile nos atrativos e recompensas que podem ser 

trazidos pelo poder, tais como a glória, o prestígio ou a satisfação do prazer de comandar. 

Contudo, se deixarmos de lado o egoísmo e crueldade tirânica, que nunca se 

inserem de fato na política, uma vez que a política não passa de pretexto para uma postura 

hipócrita, Hans Jonas é enfático ao afirma que:  

É, sobretudo, o verdadeiro homo politicus quem ambiciona a 

responsabilidade ligada ao poder e tornada possível graças a ele, e que por 

isso ambiciona ambos ao mesmo tempo. O homem público autêntico 

estimará com sua glória (que pode lhe ser muito cara) precisamente que se 

possa dizer a ele que fez o melhor que pôde por aqueles sobre os quais 

detinha poder, ou seja, para aqueles em virtude de quem ele tinha poder. Que 

o “sobre” se torne “para” constitui a essência da responsabilidade. (JONAS, 

2006, p. 172). 

  

A essência da responsabilidade residiria, assim, na singularidade espontânea da 

escolha humana, pois mesmo sem o fardo da necessidade, sem uma missão posta por interesse 

privado e sem a obrigatoriedade imposta por um acordo, o político deve aspirar o poder para 
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assumir para si a responsabilidade.  

O sentimento que permeia a responsabilidade é, portanto, o da res publica, a 

certeza de que em uma rep blica, a “coisa p blica” pertence a todos, muito embora só o seja 

dentro dos limites da cidadania, isto é, à medida que se cumprem os deveres gerais da 

cidadania. Para Jonas, a responsabilidade pode servir como princípio político na medida em 

que recobra o compromisso de todos com os assuntos comuns, onde se presume um igual 

valor e um igual respeito entre todos, posto que este emana da própria condição orgânica dos 

seres humanos.  

No contexto das organizações políticas, demarcadas pela técnica a 

responsabilidade política deve ser pensada diante do compromisso com a manutenção, em 

primeira instância da própria vida orgânica, mas também com a preservação dos pilares que 

devem orientar a constituição do corpo político, tais como a liberdade, o respeito mútuo e a 

igualdade entre os homens. 

O diagnóstico da situação atual, como dissemos, acaba por reconhecer a técnica 

como elemento demarcador do campo em que a liberdade humana, suas escolhas e decisões 

podem se dar, como bem percebeu Santos (2011): 

A técnica é uma forma específica de ação humana e configura, portanto, 

um âmbito no qual a liberdade do sujeito é exercida. Dada a necessidade 

vital do ser humano valer-se de suas disposições e aptidões, o 

conhecimento torna-se, ao longo da história humana, imperioso, 

condição de possibilidade do seu vir-a-ser. (…). Se nos primórdios da 

humanidade, ela representava uma condição de possibilidade do vir-a-

ser humano na perspectiva cultural, nos tempos atuais poderíamos 

afirmar que ela é condição de possibilidade do vir-a-ser humano também 

na perspectiva biológica. Isso corrobora o que Jonas quer evidenciar 

quando fala que a técnica ultrapassou há muito o sentido meramente 

instrumental e que ela cria novos fins para a vida humana. (SANTOS, 

2011, p. 32) 

 

 

Se os novos fins para os quais podem se encaminha a vida humana, são 

drasticamente influenciados pela ação da técnica, toda a esfera do agir, seja ele ético, coletivo 

ou político, também passarão a ter seus traços retraçados pela nova situação. Nesse horizonte, 

a responsabilidade deve ser tomada com princípio moral irrefutável, cuja principal tarefa é 

preservar o caráter humano do homem, onde é assegurada a permanência dos traços de 

humanidade nas gerações futuras. 
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4.2 Responsabilidade política no futuro: compromisso com as próximas gerações 

 

“É impossível imaginar um horizonte de responsabilidade política mais indefinido e, no 

entanto, mais realista que esse”. 

 
Hans Jonas 

 

 

Com o imperativo: “nada fazer para que possa impedir o aparecimento de seus 

semelhantes; ou seja, não obstruir a fonte indispensável, mesmo imprevisível, da 

espontaneidade na coletividade, de onde poderão ser recrutados os futuros homens públicos” 

(JONAS, 2006, p. 201), Jonas apresenta a dimensão da responsabilidade política que deve ser 

estendida para o futuro. Enquanto na responsabilidade parental há um laço finito, posto que, 

em algum momento ela tem um fim; a responsabilidade política, e especialmente aquela que é 

voltada para as gerações futuras, se vê sobrecarregada, à medida que, imaginar consequências 

resultantes de uma causalidade futura, e lidar com incertezas numa temporalidade muito mais 

distante da que vem sendo tratada pela ética da tradição, é uma tarefa que exige projeção. 

O escopo assumido por essa responsabilidade é a de que a arte de governar 

continue sendo possível no futuro, de modo que, enquanto se configura como uma 

responsabilidade integral, um conjunto de tarefas particulares, assume como princípio a 

garantia de que o agir responsável no futuro seja possível. Devido a extensão das 

transformações trazidas pela ação da técnica moderna, à responsabilidade política cabe, 

naturalmente, tratar daquilo que se dá no momento presente, dada as mudanças que são 

perceptíveis na esfera do imediato. Por sua vez, à responsabilidade politica estendida para o 

futuro, cabe o papel de ampliar essa visão e reconhecer a possibilidade de problemas que 

poderão advir dos novos quadros da ação humana. O pensamento de Jonas afirma que: 

 

essa amplidão de visão, tem dois horizontes distintos: aquele mais próximo, 

no interior do qual, graças ao conhecimento analítico disponível e às 

extrapolações possíveis, podemos calcular os efeitos de iniciativas isoladas 

(por exemplo, o aumento e diminuição de impostos) para além da situação 

imediata, de forma mais ou menos  hipotética; e o horizonte mais amplo, no 

qual o resultado acumulado daquilo que se iniciou aqui conduz às interações 

recíprocas com todos os fatores da condição humana, das quais não é mais 

possível  extrair  conclusões,  por  causa  de  muitas  incógnitas  da  equação, 

salvo duas: determinadas possibilidades (eventualidades) causais que 

poderiam escapar ao controle; e as enormes ordens de grandeza dessas 

possibilidades, que poderiam afetar a humanidade como um todo. 

(JONAS, 2006, p. 202). 
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Os horizontes de uma visão mais ampla se impõe diante da envergadura causal em 

que as ações modernas se encontram. Em um primeiro, podemos contar com o auxílio da 

previsibilidade tênue de um conhecimento analítico, como via de se prever os efeitos de ações 

isoladas, mesmo que hipoteticamente. Se tomadas em um campo mais alargado, que toma os 

resultados daquilo que se iniciou no presente em suas interações com os diversos fatores da 

condição humana, torna não mais possível a pressuposição de conclusões seguras. Entretanto, 

podemos ainda compreender diante dessa amplitude duas demarcações precisas: o fato de que 

as ações da técnica possam escapar ao controle humano, e uma segunda que, como 

consequência da primeira, constitui-se como o reconhecimento da grandiosidade do conjunto 

de possibilidades – dos resultados – que os rumos das ações presentes podem tomar.  

Deste modo, podemos pensar dois campos distintos, aquele no qual se dão as 

ações de indivíduos particulares, que são abordadas pela ética da imediaticidade, já que, suas 

ações apresentam consequências instantâneas e sem grandes efeitos posteriores; e um outro 

no qual podemos pensar as ações em um horizonte mais amplo, onde se incluem os 

resultados causados pela ação coletiva, e pressupor que tais interações podem se conferir 

como corolário catastrófico no futuro. Por ora, Jonas propõe que essa dimensão longínqua das 

consequências futuras seja analisada após uma investigação mais profunda das implicações da 

ética na atualidade, para, a partir daí, se pensar como a ética deve se adequar a esse contexto 

do excessivo poder possuído pelo homem. 

Ao pensarmos as formas de governo dos períodos anteriores, é plausível a 

afirmação de que o nosso conhecimento sobre a arte de governar segue dois caminhos, onde, 

por um lado somos detentores de uma destreza maior que nossos antepassados, quando nos 

voltamos às questões de cunho analítico-causal, posto que, o emprego das metodologias 

foram se aperfeiçoando com as experiências; por outro lado, ao lidarmos com progressivas 

mudanças, enquanto nos tempos remotos as transformações não eram tão constantes, nos 

faz pensar que a arte de governar implica também ser capaz de trabalhar com as 

inconstâncias. Sobre os pré-modernos, pensamos com Jonas:  

eles podiam estar certos de que costumes, sentimentos e perspectivas, 

relações de poder, formas econômicas e recursos naturais, técnicas de guerra 

e de paz das gerações seguintes não seriam muito diferentes dos seus. Nós 

sabemos, ainda que não saibamos muito mais do que isso, que a maioria das 

coisas serão diferentes. É a diferença entre uma situação estática e uma 

situação dinâmica. O dinamismo é a marca da modernidade; ele não é um 

acidente, mas a propriedade imanente desta época e, até nova ordem, nosso 

destino. (JONAS, 2006, p. 203). 
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Para o pensamento moderno o novo é mais que uma possibilidade, constituindo-se 

antes como uma certeza que temos que contar, mas que, contudo, não podemos calcular. Deste 

modo, estando certo de que haverá mudança o homem moderno deve-se confrontar com a 

impossibilidade de dizê-la. Segundo Jonas, esta impossibilidade de afirmar com segurança 

como serão essas mudanças, reside no fato de que as invenções futuras e as descobertas ainda 

por vir, não podem ser antecipadas, como se pudéssemos incluí-las em cálculos futuros. 

 Hans Jonas pode, assim, ligar a certeza da mudança, o cerne do pensamento 

moderno, à construção do novo quadro das questões éticas, pois se é certo que as mudanças 

acontecerão, também é certo que muitas delas possuam consequências e significados práticos 

contundentes. No entanto, o valor revolucionário das mudanças por vir, nunca pode ser de 

pronto quantificado ou definido. “Esse x desconhecido de permanentes novidades é o fantasma 

que assombra todas as equações” (JONAS, 2006, p.203). A existência de tal incógnita é, pois 

certeza de que diante do avanço da capacidade que a tecnologia nos permite fazer predições, 

abre-se proporcionalmente um campo de questões que permanecem em aberto. 

Assim, compreendemos, com Jonas, que o advento da técnica moderna alterou 

todo o quadro em que a ética se encontrava até então, pois por mais que os sujeitos da idade 

pré-moderna estivessem cientes de que mudanças ocorreriam, estes jamais poderiam imaginar 

que as possíveis alterações tivessem a magnitude que obtiveram na contemporaneidade. O 

homem inserido na idade da técnica é consciente de que está situado em uma ordem, um novo 

momento, no qual todas as modificações sobrepujadas sobre a natureza e sobre ele mesmo, 

movem-se em uma dinâmica demasiadamente acelerada. Segundo Capra: 

a transformação que estamos vivenciando agora poderá muito bem ser 

mais dramática do que qualquer das precedentes, porque o ritmo de mudança 

em nosso tempo é mais célere do que no passado, porque as mudanças são 

mais amplas, envolvendo o globo inteiro […] A crise atual, portanto, não é 

apenas uma crise de indivíduos, governos ou instituições sociais; é uma 

transição de dimensões planetárias. Como indivíduos, como sociedade, como 

civilização e como ecossistema planetário, estamos chegando a um momento 

decisivo. (CAPRA, 1998, p.23). 

 

 
Apesar dessa constatação é difícil afirmar a que tipo de mudanças o homem estará 

exposto, motivo pelo qual Jonas se mostra cauteloso em confabular sobre a longínqua 

dimensão das consequências futuras, posto que a certeza é de que haverá mudanças, no 

entanto, calcular sua dimensão ainda é uma tarefa impossível. 

A amplitude da situação atual se demarca na certeza de que a crise, como marca 
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do nosso tempo, não pode ser pensada como a crise de indivíduos, uma vez que as 

consequências das ações tecnológicas podem atingir a toda comunidade humana, tampouco de 

sociedades isoladas, pois sua extensão é planetária. Os conceitos de ecossistema e civilização, 

como expressões radicais do biológico e do espiritual, são para Jonas muito mais precisos, 

pois apontam para uma universalização das questões humanas em suas vias definidoras.  

A crença no auxílio da técnica para resolvermos problemas que se impõe como 

demanda do modo de vida no último século, acabou por transformar a predição em política 

prática; assim, o reconhecimento da importância do assunto para o qual a intervenção técnica 

se volta – a manutenção do fornecimento de energia, por exemplo – justificaria o risco de um 

fracasso danoso – como o desenvolvimento da energia atômica, e os danos que esta pode 

causar a humanidade.  

A prevenção como postura responsável, ante a insegurança dos resultados, é 

assumida por Hans Jonas como prima causa, onde a proposta é a de que devemos pensar nos 

efeitos que poderão advir sobre o homem, a natureza e todo o globo.    

Lidar com o desconhecido é a tarefa que cabe ao homem contemporâneo; apesar 

de contar com a ajuda de métodos computadorizados, as projeções não passam de predições, 

de forma que, ao calcular possíveis danos futuros usando como base dados retirados do 

presente, mais que uma certeza matemática, a resposta, como dissemos, é a de que 

mesmo assim ainda haverá questões que ficarão em aberto. Todavia, 

 
a experiência tem mostrado que, com bastante empenho, será possível lograr 

determinados progressos: isto não é certo, mas a margem de certeza é 

suficiente para que se façam os esforços necessários e (de acordo com a 

importância do assunto) também para justificar o risco de um fracasso 

custoso. (JONAS, 2006, p. 204). 
 

 
Para Jonas, é melhor uma predição que sirva como advertência, do que tatear à 

escuridão dos resultados da ação desmedida, ou seja, o que deve ser alcançado é a prevenção 

de futuros danos. É exigida das politicas governamentais uma atuação que se volte para a 

responsabilidade, a fim de evitar essa trajetória que, considerando o panorama atual, pode 

levar a uma catástrofe. A hipótese de que o pior pode estar por vir, nada mais é, do que uma 

forma de evitar que este mal de fato se concretize em outros termos, a profecia do mal se 

constitui como artificio usado em benefício da humanidade, posto que, ao prevenir os efeitos 

que poderão vir como resultado da ação presente, podemos construir uma política que desvie 

a trajetória do caminho que leva à catástrofe.  

Na grande aposta que se transformou o empreendimento humano, quando 
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predizemos o pior, só lograremos um mérito quando este não se concretize, assim, a aposta na 

catástrofe só tem valor quando visa justamente impedir que o enunciado da profecia do mal se 

realize. Do contrário o preço a pagar seria, em última instância, o risco da extinção.  

Como exemplo do despreparo humano em utilizar novas tecnologias, Jonas 

aponta a destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki como o marco inicial do abuso do 

domínio do homem sobre a natureza; ao perceber o nível de destruição que as novas 

tecnologias podiam produzir, Jonas afirma: 

 

A ameaça ao mundo vivo por parte de nossa tecnologia, de que o fantasma 

da bomba atômica é apenas o aspecto mais dramático (e talvez o mais fácil 

de ser controlado), diz para a visão aqui desenvolvida, que em nosso lugar do 

universo a imagem de Deus corre perigo como jamais correu antes, e isto no 

mais claro dos sentidos. (JONAS, 2004, p. 269) 

 

Quando o poder alcançado se torna desmedido ao ponto de intervir na vida de 

milhares de pessoas, e especialmente no caso da bomba atômica, onde as consequências não 

foram sentidas apenas na situação momentânea, mas se desdobra até hoje nas gerações que 

vieram posteriormente, cabe ao governo tomar medidas cautelares para que experiências 

desse tipo não tornem a ocorrer. Porém, o perigo se instala em ações que podem não ser tão 

invasivas quanto um ataque atômico, o problema de desenvolver altas tecnologias está 

justamente no fato de que não há, do ponto de vista das éticas precedentes, medidas que 

sejam capazes de refreá-las. A responsabilidade politica deve se voltar a essas questões, 

garantindo que existência de vida sobre a terra seja possível. 

Para que isso seja possível, as pesquisas nos mais variados campos de estudo 

devem ocorrer, desde uma pesquisa populacional, que mostre o panorama geográfico a 

que o planeta estará submetido daqui a uma determinada época; até pesquisas que se voltam 

pra o cunho médico, por exemplo, a cura de determinadas doenças como a AIDS e o câncer. 

Esse tipo de pesquisa é o que poderíamos chamar de “apostas”, Jonas acredita que o 

homem público deve ser cauteloso ao fazer uso de tais apostas, dado as “rupturas” que por 

ventura podem acontecer e, por rupturas, como o nome sugere, eventuais quebras na pesquisa, 

ou por se constatar que aquele não era o caminho certo, ou por apontar em uma direção e sua 

trajetória mudar de percurso.  

A ideia é a de que calcular projeções futuras é uma tarefa difícil, mas que, por 

entre a penumbra, é possível traçar um horizonte, a partir do qual o vislumbre sobre que 

medidas devem ser tomadas, e sobre o que a responsabilidade deve ser assumida, seja de fato 
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algo concreto. No entanto, segundo Jonas: 

 

uma questão muito diferente são as expectativas de milagres instiladas pelo 

desejo ou pela necessidade, frequentemente alimentadas por uma crença 

supersticiosa na onipotência da ciência. Por exemplo, a crença de que serão 

descobertas novas fontes de energia ou novas reservas das fontes já 

conhecidas, de que, enfim, nunca cessarão as surpresas positivas do 

progresso e alguma dessas surpresas sempre acabará por nos salvar do aperto 

a tempo. (JONAS, 2006, p.205). 

Assim, a crença na “onipotência da ciência”, a de que esta sempre possa, por 

ventura, transpor milagrosamente o nível da teoria pura, para a qual não há fim definido, ao 

âmbito da utilidade prática, capaz de servir aos interesses públicos, demarcam com realismo 

ímpar o horizonte da responsabilidade política. Pois, ao pensarmos que: 

Os elementos considerados essenciais para o desenvolvimento de sociedades 

de consumo, baseados no aumento da produção industrial, passaram a ser 

questionados. Isto porque, com o esgotamento dos recursos naturais e os 

desequilíbrios ambientais locais e globais, percebeu-se que havia limites 

físicos, ambientais, sociais e culturais para o modelo de 

desenvolvimento que vinha ocorrendo desde a Revolução Industrial. 

(SERRÃO, ALMEIDA, CARESTIATO, 2012, p.8). 

já não podemos mais nos assegurarmos na hipótese de que estes estarão sempre à disposição, 

ou de que seu desaparecimento não seria uma questão tão determinante a pondo de a ciência 

não poder de pronto encontrar substitutos à altura. 

Enquanto se fundar na incerteza de uma hipótese se mostra algo perigoso e até 

irresponsável, se deixar abandonar por uma certeza tem o mesmo efeito. Tendo em vista 

que, ao esperar o milagre da salvação, acreditando que as fontes de recursos naturais serão 

sempre renovadas; acreditar que diante do quadro oposto, da total escassez de recursos o 

homem seja capaz de se adaptar não passa de uma crença tola. Fazer com que esse quadro 

seja revertido é tarefa do homem público, aquele que deve estender sua responsabilidade 

diante das projeções que podem ter desdobramentos catastróficos. 

Assim como aconteceu no passado, visualizar o que pode ocorrer no futuro 

não é uma tarefa que o homem contemporâneo conseguiu realizar de fato, no entanto, 

dada a ampliação do planejamento e tendo como referência experiências anteriores, esse 

vislumbre se mostra menos embasado. Portanto, dentro do panorama no qual a 

responsabilidade política deve se estender ao futuro, o primeiro imperativo deve ser o de que 

a responsabilidade política assumida no presente seja capaz de preservar e manter segura a 
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existência humanidade, bem como o futuro da própria a arte de governar. 

 

4.3. A heurística do temor assumida como método 

 

“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelos menos outros dez”  

George Bernard Shaw 

 

O traço utópico inerente aos novos modos de ação – seja a utopia alcançada ou 

não – está diretamente ligado a própria magnitude dos efeitos em cadeia do poder tecnológico 

que, para Jonas, “nos impele adiante para objetivos de um tipo que no passado pertenciam ao 

domínio da utopia” (JONAS, 2006, p. 63). Ao conduzir a ação a um novo domínio, o que se 

opera é uma transformação no campo da teoria ética, isto é, sob o efeito do novo poder 

tecnológico, exercícios hipotéticos, outrora pertencentes ao campo da razão especulativa, 

passam a concorrer como esboço de projetos executáveis, nos quais a escolha deve se dar 

entre extremos de efeitos distantes, quase sempre desconhecidos. 

      A técnica impõe o automatismo de um utopismo indesejado como regra de 

funcionamento do mundo, obrigando-nos a nos confrontar todo tempo com perspectivas 

finalistas, onde a escolha positiva exige mais que o bom senso ordinário. Aqui reside o 

problema central dessa perspectiva, pois se já não basta o “bom senso ordinário”, há a 

exigência do uso de certa “sabedoria iluminada”, dada em mais alto grau, o que, para Jonas, 

constitui uma “situação definitivamente impossível para o homem em geral, pois ele não 

possui essa sabedoria, e para o homem contemporâneo em particular, que até mesmo nega a 

existência de valor absoluto e verdade objetiva” (JONAS, 2006, p. 63). Contraditoriamente, 

no momento em que se exige uma maior sabedoria é justamente aquela em que a sabedoria 

se encontra mais desacreditada.  

Se, como pretende Jonas, a nova natureza do agir humano encontra seu par na 

exigência de uma nova ética da responsabilidade, esta carrega consigo a exigência de um 

novo modo de humildade, “uma humildade não como a do passado, em decorrência da 

pequenez, mas em decorrência da excessiva grandeza do nosso poder” (JONAS, 2006, 

p.63). Tendo em vista o caráter quase escatológico dos modernos processos técnicos, 

devemos mensurar o excesso de poder humano, na forma de uma predição do próprio poder 

de conceder valor e julgar. 

A agilidade com a qual a técnica rompe a barreira entre o natural e a manufatura 
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acaba, para Jonas, por aprofundar o enraizamento dos produtos humanos em durações mais 

inumanas. Desumanizadas, as ações perdem os parâmetros que tinham guiado o agir moral 

até então, as quais sempre se remeteram ao campo das ações humanas. É imprescindível 

notar que ao denunciar os novos problemas posto pelo desenvolvimento de uma sociedade 

tecnicista, Jonas, não parte de valores determinados pela tradição como bem e mal, ou seja, 

à crítica ao uso da técnica não se volta apenas ao “mal” que esta possa produzir, mesmo os 

“bens” que possam ser alcançado através do uso dessas também está englobado pela 

necessidade de tomar a responsabilidade como bússola. Para pensarmos com Sève (2007), 

 

o bem obtido pela técnica é uma “faca de dois gumes” do qual, o segundo 

gume não se mostra espontaneamente. Aquilo que deveria assustar não 

assusta; ao contrário a dinâmica extraordinária da técnica produz uma 

confiança irrefletida, confiança que se agrega por sua vez, a essa dinâmica e 

contribui para torná-la ainda mais irrepreensível. Essa confiança essa má 

confiança, culmina na utopia, que é, ao mesmo tempo, caricatura e verdade 

disso. O primeiro trabalho segundo Jonas, é então revelar os perigos contidos 

no desenvolvimento técnico. É nesse contexto que ele fala da heurística do 

medo. O medo torna-se um instrumento de conhecimento e ele nos revela, ao 

mesmo tempo, o valor do que está ameaçado e nossa ligação com esse valor. 

(SÈVE, 2007, p. 169). 

Nesse sentido, o desconhecimento objetivo dos fins da ação presente se converte 

em um medo
21

 de que estes possam ser catastróficos, não só pela predição de tragédias como 

um grande acidente nuclear ou escassez total de alimentos, mas se estende às ações e usos 

corriqueiros de recursos tecnológicos dos quais parecemos não inferir nenhuma consequência 

danosa. Para Hans Jonas, a técnica normatizada carrega o risco inerente a toda técnica.  

A confiança irrefletida na técnica, construída por seu dinamismo, faz com que o 

homem das sociedades contemporâneas a tome de um modo irrepreensível. Na contramão, 

dessa irreflexão Hans Jonas irá propor como método uma heurística do temor
22

. A heurística, 

desde os gregos antigos, fora utilizado como método capaz de conduzir à solução problemas e 

em seu processo pedagógico, buscaria encontrar a resoluções, mesmo que imperfeitas, 

_______________ 
21

É importante observar que há uma distinção entre medo e temor. O termo original vem do alemão (FURCHT), 

perdendo seu significado com a tradução.  Como afirma Jelson de Oliveira (2012): “ a palavra medo tem uma 

posição negativa na língua portuguesa que não traduz bem o alemão Furrcht, que seria melhor traduzido por 

temor, que daria a ideia não de um medo passivo, mas de um  receio fundado, de um medo acompanhado de 

respeito frente à força do mal eminente”. Cf. OLIVEIRA, Jelson. A heurística do temor e o despertar da 

responsabilidade. In: Revista do Instituto Unissinos. Nº 371. 2011.  Adotaremos, portanto, o termo: heurística do 

temor. 
22

Temos como intenção apenas a apresentação da heurística do temor  elaborada por Jonas; diante de tal fato, 

nos deteremos em uma análise breve, porém, esclarecedora, tendo em vista que um debate mais profundo seria 

material para outro trabalho.  
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sobretudo através de perguntas e suposições. Uma heurística do temor seria assim útil na 

busca dos princípios éticos frente à obscuridade dos fins possíveis da ação tecnológica, isto é, 

ao vislumbramos as consequências nefastas do uso da técnica, como hipóteses que podem vir 

a se concretizar, podemos demonstrar o papel que o princípio responsabilidade cumpre como 

orientação ética para o impedimento de suas concretizações.  

Como afirmamos, durante todo o desenvolvimento de sua teoria, Jonas trata da 

possível ameaça de um futuro apocalítico, dada a intervenção da técnica e os efeitos 

catastróficos que seu mau uso pode trazer em um futuro próximo. E é, precisamente, diante 

dessa constatação que se formula a heurística do temor proposta por Jonas, na qual o temor, 

heuristicamente utilizado, é antes uma representação, um aviso, que nos permite prever, em 

certo sentido, as ressonâncias de nossas ações no futuro. É necessário entender este temor não 

como algo patológico, mas tão-somente entende-lo como uma representação que nos torna conscientes 

do poder que a técnica assumiu na modernidade. Segundo Jonas; 

 

Precisamos da ameaça à imagem humana - e de tipos de ameaça bem 

determinados - para, com o pavor gerado, afirmarmos uma imagem humana 

autentica. Enquanto o perigo for desconhecido não se saberá o que há para se 

proteger e por que devemos fazê-lo: por isso, contrariando toda lógica e 

método, o saber se origina daquilo contra o que devemos nos proteger (...) só 

sabemos o que esta em jogo quando sabemos que isto ou aquilo esta em 

jogo. (JONAS, 2006, p.71). 

O papel heurístico do temor se revela, portanto, na construção de quadros que nos 

quais a “imagem do humano” se encontre ameaçada, o que implica dizer que seu valor seja 

posto nele mesmo, cumprindo antes a uma tarefa metodológica, que ao produzir o “pavor”, 

remete ao reconhecimento de uma “imagem humana autêntica”, aquela de valor intrínseco 

assegurado ontologicamente, por ser vida.  

Inserida em um contexto de desenvolvimento científico que o homem jamais 

pensou alcançar, que vai desde a invenção da bomba atômica, construção de usinas nucleares 

até intervenções que o homem sofre sobre o próprio corpo – se pensarmos o desenvolvimento 

das ciências médicas – a heurística do temor se elaborada dentro de um contexto no qual é 

necessário que a humanidade reflita em que ponto quer chegar, ou se vai chegar a algum, se 

continuar agindo da mesma forma. Segundo Zacanaro (1998): 

 

A heurística do temor não é seguramente a última palavra na busca do bem, 

mas, um veículo extraordinariamente útil. Deveria ser aproveitada para o 

empreendimento de preservação do planeta, podendo, dessa forma, acordar 

para a possibilidade de uma catástrofe, assim que provocando a necessidade 
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do limite e da renúncia em relação ao uso de certas tecnologias. O medo 

seria uma forma de frear a compulsão e a onipotência prometeana de 

considerar o conhecimento científico ilimitado. (ZANCANARO, 1998, 

p. 57). 

 

Ter uma visão otimista e pensar somente nos benefícios que a técnica trouxe e 

pode trazer, é se deixar levar por um pensamento “romantizado” sobre o poder de intervenção 

que a técnica adquiriu ao longo do tempo. A heurística do temor mesmo não sendo “ ltima 

palavra na busca bem”, denuncia a necessidade de revermos uma postura que reconsidere a 

relação com os recursos tecnológicos ou a possibilidade de abandonarmos o uso de parte 

destes, como via de assegurar as condições à vida. 

 O mau prognóstico sobre o bom inaugura um novo modo de pensar sobre o 

futuro. A heurística do temor faz parte da nova teoria ética proposta por Jonas, que surge a 

partir desse conceito, onde uma previsão negativa do futuro deve ser projetada, noutras 

palavras, a heurística propõe uma antecipação de situações desastrosas, tendo como pano de 

fundo, a dimensão que a técnica e seus saberes incorporaram desde seu surgimento. Por 

tanto, a heurística é conferida como uma direção para que um possível mal seja evitado. 

Sobre isso Jonas fala: 

o que pode servir como bússola? A previsão do perigo. Antes de tudo nos 

seus relâmpagos surdos e distantes, vindos do futuro, na manifestação de sua 

abrangência planetária e na profundidade de seu comprometimento humano 

podem revelar-se os princípios éticos dos quais se permitem deduzir as 

novas obrigações do novo poder.  Eu denomino isso: “heurística do medo 
23
”: 

somente então, com a antevisão da desfiguração do homem, chegamos ao 

conceito de homem a ser preservado. (JONAS 2006, p. 21). 

 
 

 
Dentro da heurística, o elemento primordial para que ela se realize é o temor, no 

sentido de que, ao temer o mau, o homem tenha uma reação e busque agir com 

responsabilidade. Diferente do medo, pensado negativamente, que se configura como algo 

medonho naquele exato momento; o temor se impõe para além da passividade que o medo 

pode carregar, ele é antes um receio fundamentado na possibilidade de que algo ruim 

aconteça. O temor, para Jonas, representa a condição de ação responsável, dessa forma, “o 

medo que faz parte da responsabilidade não é aquele que nos aconselha a não agir, mas 

aquele que nos convida a agir. Trata-se de um medo que tem a ver como objeto a 

responsabilidade” (JONAS, 2006, p.351). Assim, através de uma heurística do temor 

_______________ 
23

 Nota nossa. A fim de retomar o que foi dito anteriormente, deixamos claro mais uma vez que, na tradução 

portuguesa, o que for expresso pela palavra “medo”, assumiremos com o significado de “temor”. 
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ganhamos não um motivo para a inação, não se trata de um amedrontamento orientado à fuga, 

mas o seu o oposto um impulso ao reconhecimento do dever moral: a responsabilidade 

concreta diante da vida. 

      A heurística do temor lida com uma ameaça imperceptível, aí se dá o ponto alto 

da teoria jonasiana. Ora, as ameaças concretas e visíveis possuiriam uma solução muito mais 

evidente do que as previsões de uma destruição. O que significa adotar uma posição de 

proteção mediante a antevisão de um problema. Segundo Sève: 

 
Jonas mostra com muita força que nossas avaliações espontâneas das 

ameaças são, mais frequentemente, inexatas, e que a ameaça mais 

temível não é necessariamente a mais diretamente perceptível. As 

promessas imprecisas da tecnologia dissimulam os perigos inerentes de 

um modo de avanço dos poderes técnicos que ninguém pode, segundo 

Jonas, controlar ou gerenciar. O importante para o que estamos dizendo 

aqui é o seguinte: o perigo mais grave aqui não é aquilo que é evidente, 

mas o que é essencialmente imperceptível. (SÈVE, 2007, p. 168-169). 
 
 
 

A tomada de consciência do perigo é, por tanto, o caminho que leva a teoria de 

Jonas, a reconhecer a responsabilidade como obrigação ética. O problema se estende em 

vários aspectos: primeiro, o advento da técnica como detentora de um poder próprio; 

segundo, a transformação no agir humano, provocada pelo uso desmedido das tecnologias; 

terceiro, a alteração de todo o âmbito da natureza, incluindo a biosfera e tudo que nela se 

circunscreve. A junção desses três aspectos leva a uma inigualável crise ambiental. De acordo 

com Oliveira (2010): 

O mérito de H. Jonas consiste, em primeiro lugar, em ter mostrado, a 

partir de uma reflexão feita no horizonte da crise ecológica, que só é capaz 

de enfrentá-la uma teoria que reconhece o valor intrínseco do ser natural, 

sobretudo do ser orgânico, o que é incompatível com as posições 

formalistas modernas e pressupõe uma metafísica da natureza.  Para H. 

Jonas, um filósofo que pretende articular uma ética deve, em primeiro 

lugar, admitir a possibilidade de uma metafísica racional, se por racional 

não se entende necessariamente o que é determinado de acordo com os 

critérios da ciência positiva. (OLIVEIRA, 2010, p.32) 

 

Ao admitir o valor intrínseco do Ser – e por Ser, Jonas entende todo corpo 

orgânico –, com sua ontologia da vida, a qual é fundamento de sua teoria ética, onde além de 

reconhecer o Ser como detentor de um valor, torna-se um imperativo ético a preservação do 

mesmo frente a um futuro indeterminado; para Jonas, todo Ser orgânico, e nisto estão inclusas 

as menores formas de vida, é detentor de um valor em si, à vista disso, cabe ao homem, 
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único Ser detentor de racionalidade, a tarefa de preservar os outros seres.  

Dessa forma, vale ressaltar que a natureza também está inclusa na esfera da 

responsabilidade proposta por Jonas. Como já vimos, a ética deve se libertar do 

antropocentrismo da ética da tradição, pois, não somente o homem, mas todo o círculo da 

vida deve ser protegido. A natureza foi tida por muito tempo como uma fonte inesgotável de 

recursos; hoje, essa afirmação não se mostra tão verdadeira, sua preservação é necessária, 

pois, ao proteger a natureza, também o homem é protegido, dado que este é o espaço que 

ele habita. Segundo Jonas:  

 

A marca distintiva do ser humano, de ser o único capaz de ter 

responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus 

semelhantes, eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade, e que 

realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para tal é a 

condição suficiente para a sua efetividade. Ser responsável efetivamente por 

alguém ou por qualquer coisa em certas circunstâncias (mesmo que não 

assuma e nem reconheça tal responsabilidade) é tão inseparável da existência 

do homem quanto o fato de que ele seja genericamente capaz de 

responsabilidade da mesma maneira que lhe é inalienável a sua natureza 

falante, característica fundamental para a sua definição, caso deseje 

empreender essa duvidosa tarefa. (JONAS, 2006, p. 175-176). 
 

 
Deste modo, a responsabilidade para Jonas é uma tarefa inseparável da existência 

humana. Mesmo que, como sujeitos de responsabilidade, nem sempre tenham consciência de 

seu dever de preservação dos seus semelhantes, não apenas aqueles identificados como 

“racionais” pela ciência positiva moderna, mas todo o ser orgânico presente na natureza. 

 Até agora falamos da natureza e de sua possível extinção de recursos, para 

salientar que a heurística do temor e seu mau prognóstico não se refere apenas à técnica em si, 

mas a todos os efeitos que ela pode causar; a devastação da natureza, por exemplo, se deu à 

medida que a escala de produção foi aumentada pela crescente demanda das culturas humanas 

e pela produção de novas tecnologias, a fim de atendê-las.  É nesse contexto que, nos 

filiando a leitura de Frogneux (2007), para quem “Jonas [se] propõe, então, desenvolver 

uma atitude de proteção, e de cuidado. O que é vulnerável, frágil, incerto, ofendido, precário, 

deve ser protegido proporcionalmente a sua vulnerabilidade” (FROGNEUX, 2007, p. 199). 

Quanto mais vulnerável for o ser orgânico maior é o dever de proteção e a urgência de que a 

responsabilidade humana intervenha como via de assegurar a preservação da vida. Aqui se 

encontra a responsabilidade humana diante da poluição e degradação de ecossistemas que 

levam a crescente ameaça de extinção de espécies animais, vegetais e, todas as formas de vida 
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que os compõe.  

A prerrogativa de que não só exista vida no futuro, mas que esta seja uma vida 

boa, ou seja, que haja a preservação e a qualidade de vida, é conferida como a motivação de 

toda a teoria ética proposta por Jonas. A heurística do temor é o método para que tal objetivo 

seja atingido. Propor uma ética em que o sujeito deva pressupor uma ameaça futura, 

fazendo uso do sentimento de temor é, por certo, um projeto audacioso; ao pensarmos que 

esse sujeito de fato se entregue ao sentimento do temor e pense sobre as possíveis catástrofes, 

poderíamos, em um desvio de leitura, pensar como resultado oposto ao esperado instinto de 

preservação, concluindo daí uma ideia fatalista, diante da previsão da catástrofe. 

Este fatalismo-inação, certamente, não é o legado da teoria moral de Hans Jonas 

que, sem exageros, assegura um impulso para o agir moral, assegurado em uma metafísica 

racional. A responsabilidade dormita como fundamento de sua teoria ética como princípio 

capaz de ressignificar o agir moral diante das transformações impostas pelo projeto de 

desenvolvimento de uma sociedade tecnológica. 
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CONCLUSÃO 

 

Partimos aqui da tese de que as sociedades contemporâneas apresentam uma 

profunda distinção em relação àquelas que as precederam e que tal distinção se demarca, 

sobremaneira, na nova dimensão de suas questões éticas, cujos novos alcances já não podem 

ser mensurados pelas éticas clássicas. Nossa empreitada seguiu seu caminho no encalço da 

teoria ética de Hans Jonas, buscando percorrer seus traços mais fundamentais. Desse modo, a 

partir da reflexão empreendida no quadro teórico de Jonas, reconhecemos a profundidade e 

exatidão de seu pensamento que, a um só tempo, denuncia os desafios da situação atual e 

propõe uma redefinição do princípio ético.  

A velocidade de transformação, como novo panorama das ações humanas, 

encontra no ideário moderno, expresso no projeto baconiano de dominação da natureza, seu 

elemento catalizador. A técnica moderna que, gradativamente, apoderou o homem fazendo 

com que este se enchergasse como agente transformador e dominador da natureza, se 

encontra, assim, na raiz do problema ético, posto que carrega consigo a capacidade de 

modificar radicalmente o horizonte no qual se dá vida sobre a Terra. A ameaça iminente de 

que o uso desmedido dos recursos naturais, a destruição dos ecossistemas e as possibilidades 

de intervenção na figura do humano – através das biotecnologias – mesclada ao seu alcance 

planetário, fazem urgente uma ética que seja capaz de acompanhar seus dimensionamentos.  

O homem e as sociedades humanas do século XX seriam, assim, profundamente 

marcados pelo tecnicismo e a ciência, cuja consequência direta seria uma nova interpretação 

do homem e da natureza, circunscrita na distinção moderna entre o racional e o natural, o que 

ressoa na condução do agir humano. Dotado de razão e detentor da técnica, o homem seria 

como um titã desacorrentado que, livre das amarras – a natureza – como ponto mais alto do 

que nela se habita, inferindo dessa assertiva o poder de impor a natureza seus interesses.  

Neste panorama, o novo princípio ético só pode advir depois superado o dualismo 

entre o homem racional e o biológico, isto é, é preciso reencaminhar o agente moral ao seu 

status de ser orgânico. Entendemos que essa reinserção do homem em sua dupla constituição 

espiritual e biológica, para além da simples harmonização entre as dimensões presentes no 

humano, abre caminho para que a ética possa ser pensada a partir de um princípio que 

assegure o valor e a dignidade humana, sem perder o horizonte da dignidade do todo da vida. 

O princípio postulado por Jonas é o da responsabilidade, que só pode, portando, 

ocupar o lugar central do agir moral, à medida que se entende como dever diante do Ser 

(vida). A condição é, assim, o reconhecimento de que o Ser, categoria ontológica por 
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excelência, deve ser traduzido no conceito de vida. Logo, a vida, possuí um valor intrínseco 

diante do qual os seres humanos se tornam responsáveis; uma vez serem a maior expressão da 

liberdade, posta pela progressiva manifestação do espírito no orgânico, estes também 

possuiriam proporcionalmente uma maior carga de responsabilidade. 

Estando o ser humano no topo da hierarquia de Ser, a este é conferido um maior 

valor, contudo, esta distinção de grau não doa ao homem uma diferença específica, mas antes 

recobra o fato de que seus atributos se encontram demarcados – em menor proporção – em 

todos os seres viventes. O horizonte da liberdade e o valor do Ser, diante do qual a ética da 

responsabilidade deve se reconhecer, não pode ser limitado aos assuntos humanos. A vida, 

como tal, demonstra seu valor ontologicamente.  

A ameaça contida no evento da “emancipação da técnica”, do qual podemos 

pressupor que, pelo seu desenvolvimento, o uso de recursos tecnológicos fuja à capacidade 

humana de mensurar suas consequências não só no presente, mas também em um futuro 

próximo, projeta os dilemas éticos para além da facticidade do aqui e agora.  

O princípio responsabilidade assumido como fundamento do agir impõe ao agente 

moral um dever a ser cumprido objetivamente diante da dignidade da vida, na qual se insere a 

tarefa de preservá-la, isto é, o fim da ação, ao reconhecer e respeitar o valor da vida, deve 

também visar à preservação desta e assegurar as condições à sua existência futura. No 

entanto, não se trata de transformar a ética em um futurismo, como se toda responsabilidade 

preterisse a ação presente em nome da promessa de um futuro, pelo contrário, Jonas é claro ao 

nos dizer que ao assumir a responsabilidade sobre as condições que demarcam o domínio do 

orgânico no presente já é, em si, o modo de garantir que as condições sobres as quais a vida 

pode se dar.  

Uma vez que a vida possui um estatuto ontológico, o seu valor é atemporal e 

independente das condições factuais e subjetivas. O valor objetivo do ser, da vida tomada nela 

mesa, nos mostra que não se trata, para Jonas, de retirar da natureza valores como o Bom ou 

Bem, estes não se dão de um móbile externo ao sujeito ético e, superam, portanto, a crítica 

posta nos termos de uma “falácia naturalista”.   

A interpretação do ser como o orgânico – a síntese entre o biológico e o espiritual 

– nos leva ao reconhecimento do dever como responsabilidade. Neste movimento, não há uma 

biologização da moral, tampouco, uma naturalização da moral. A responsabilidade é, ela 

mesma, via de construção de uma ponte que interligue a passagem do ser ao dever-ser. A 

responsabilidade se coloca diante do fato de que a existência da humanidade é uma obrigação 

incondicional que, deste modo se diferencia da existência meramente subjetiva, onde não cabe 
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as inclinações ou intenções individuais de cada indivíduo.  

A existência da humanidade é incondicional, é antes uma obrigação, o que a 

diferencia da existência de indivíduos, tomados particularmente. A humanidade não cabe o 

direito do suicídio, mesmo que esse possa ser ponderado por sujeitos isolados, aqui 

novamente, podemos pensar com Jonas, que o dever de responsabilidade a ser cumprido 

diante das gerações futuras, já que não podemos supor que a humanidade que ainda está por 

vir pode concordar com sua própria inexistência.  

A humanidade como manifestação da vida, em seu valor ontológico, não pode em 

hipótese alguma ser destituída de sua condição. As consequências do uso irrefletido da técnica 

representam um desafio ético à medida que estas ao intervirem na natureza podem não 

respeitar o dever primário tomado diante do ser. A ameaça de desumanização, como negação 

da vida humana em suas características biológicas e espirituais, incutida no uso irresponsável 

dos recursos tecnológicos se torna o cerne de toda ética da responsabilidade. 

A ameaça de que a humanidade, agora escrava da técnica, intervenha de tal modo, 

sobre si mesma e sobre todas as formas viventes na biosfera, desvela o temor de que a vida, 

tal qual a conhecemos, possa não mais existir no futuro. A heurística do temor é assim um 

recurso, utilizado por Jonas, como veículo à reflexão das consequências da postura 

prometeica, de onipotência diante da natureza.  

O temor cumpre a função de frear os impulsos do homem, recobrando sua 

responsabilidade diante das gerações futuras dos seres humanos e da sobrevivência das 

demais espécies de seres vivos. Para Hans Jonas, imaginação da catástrofe futura faz urgente 

a postura ética do presente. No vislumbre dos resultados a que podem chegar os modos de 

agir atual se demonstra a necessidade de um princípio ético como a Responsabilidade, pois, 

como se buscou mostrar nesse trabalho, essa orientação se apresenta como uma espécie de 

bússola capaz de readequar a ética às questões apresentadas em nosso tempo. 

A uma hierarquia de Ser, em que o ser humano está no topo, segue uma hierarquia 

de valor, na qual o ser humano tem mais valor, mas que não elimina o valor do todo da vida e 

dos outros seres orgânicos. Neste quadro, a responsabilidade do ser humano diante do Ser 

mostra-se ampliada por seu poder, que o torna, ao final, vulnerável diante da ameaça de 

autodestruição pela predominância da técnica e pelo ideal baconiano de dominação da 

natureza. Estes se contrapõem frontalmente ao respeito devido ao conjunto dos seres vivos e 

nossa responsabilidade diante das gerações futuras. A responsabilidade surge, portanto, como 

mediação entre a liberdade daquele que age e o caráter valorativo do ser, que é tocado pela 

ação. 
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