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RESUMO: O objetivo deste artigo reside em refletir sobre o significado de aceitar e assumir 

a responsabilidade para com o futuro do Homem na Terra a partir da concepção jonasiana. No 

presente trabalho, as seguintes definições são adotadas: a responsabilidade para com o 

próximo significa reconhecer que as ações, mediadas pela tecnologia, possibilitam a diferença 

no futuro por serem ações que repercutem a longo prazo. Assumir responsabilidade significa 

também o esforço para descobrir algo positivo e agir conforme essas conclusões. Em Hans 

Jonas as respostas estão ligadas ao desenvolvimento humano e ambiental, de certo modo, por 

meio da responsabilidade. Baseado nestas duas afirmações de certeza, porque é a regra ou 

porque é legal, discuti-se o fato de que ser responsável pelo outro significa além do que saber 

se uma ação não é proibida pelo que ela é capaz de causar ao próximo. Simplesmente dizer às 

pessoas que devem seguir as normas sem levar em conta o resultado da sua ação, porque é 

legal, não significa ser responsável para Jonas.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Hans Jonas. Responsabilidade. Tecnologia.  

 

ABSTRACT: The purpose of this article is to reflect about the meaning of accepting and 

taking the responsibility for the future of Man on Earth from the jonasian conception. In this 

work, the following definitions are adopted: the responsibility towards the next one means to 

recognize that the actions, mediated by the technology, make possible the difference in the 

future for being actions that have long term repercussions. Taking responsibility also means 

striving to discover something positive and act according to these conclusions. In Hans Jonas 

the answers are linked to human and environmental development, in a way, through 

responsibility. Based on these two assertions of certainty, because it is the rule or because it is 

legal, the fact that being responsible for the other means beyond knowing whether an action is 

forbidden by what it is capable of causing to others is discussed. Just telling people that they 

should follow the rules without taking into account the outcome of their action, because it is 

legal, does not mean being responsible to Jonas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assumir a responsabilidade significa tentar fazer o bem em relação a si, ao outro e ao 

futuro da humanidade. Consequentemente, aceitar a responsabilidade com o futuro implica 

que se está disposto a fazer mais do que simplesmente cumprir as tarefas ou trabalhos de 

acordo com o que estabelecem as regras morais. Ter responsabilidade em relação ao futuro, 

significa usar a capacidade de raciocínio prático para saber o que é uma ação desejável.  

Assim, as famosas frases “estou apenas fazendo meu trabalho” ou “estou cumprindo 

minhas tarefas como de costume” não seria uma resposta suficiente para a questão de ser 

desejável fazer algo. Baseados em entendimentos de responsabilidade é muito comum, 

especialmente no cotidiano dos advogados, argumentos que não defedem políticos corruptos, 

mas aplicando o que dita à legislação, para garantir aos réus o direito de uma defesa técnica. 

 Para isso, os advogados alegam inocência dos clientes, mesmo quando cientes de que 

eles de fato cometeram atos ilícitos. Dessa forma, a sociedade passa a admitir, sem maiores 

questionamentos, que o direito de defesa seja exercido apenas com as balizas legais, apesar de 

estar evidente que a conduta do acusado é imoral.  

Nesse sentido, assumir a responsabilidade, em Jonas (2006), implica também em saber 

se as normas específicas, diretrizes ou costumes são desejáveis. No cotidiano, a compreensão 

e aceitação da responsabilidade que subjaz ao trabalho que se faz, evitam argumentos como 

“eu agi de acordo com as regras, então não fiz nada de errado”, ou, “todos estavam envolvidos 

nisso”.  

Apoiados nestas duas afirmações de certeza, porque são regras, costumes, discuti-se o 

fato de que ser responsável pelo outro significa ir além do que saber se uma ação não é 

proibida. Faz-se necessário saber se no futuro tais ações não trarão consequencias ruins para o 

próximo.  

 

Responsabilidade e o papel social 

 

   A responsabilidade não pode ser deduzida de normas morais acriticamente dos 

papéis ou tarefas que os profissionais representam ou desempenham. O problema, explica 

Applbaum (1999, p. 58), está nos elementos descritivos de funções e nos elementos 

normativos do papel que alguém representa: “um papel é simplesmente o que é, não é o que 

deveria ser”.  
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  A obediência não pode se limitar às regras formais e informais somente pelo papel ou 

tarefa. Como assevera Applbaum (1999) ser bom em uma determinada tarefa ou profissão não 

significa que a tarefa ou profissão em si é boa. Por exemplo, pode haver um “bom” carrasco, 

no sentido de que é capaz de executar alguém de forma eficiente.  

O mesmo argumento poderá ser feito sobre os cientistas que trabalham com armas 

nucleares. Uma pessoa é considerada um físico brilhante, pois constrói uma bomba atômica 

eficiente, mas o que faz não responde à questão de saber se é relevante ser um cientista que 

desenvolve armas atômicas.  

O argumento de Applbaum (1999) está intimamente ligado aos diferentes significados 

de bom em Jonas (2006). Pode-se ser bom ao executar determinadas tarefas, todavia isso não 

significa que também desempenhou um papel socialmente desejável, nem implica que a 

pessoa aja virtuosamente. Isto porque as regras de uma determinada ação surgem com o 

tempo e são tradicionalmente compartilhadas a partir de convicções sociais, porém isso não 

justifica que essas regras sejam boas. Quanto ao pensamento de Jonas, a responsabilidade 

também inclui, além do presente, o futuro da vida na Terra. 

Contudo, não há nenhuma regra adequada para avaliar o papel de mediação das novas 

tecnologias, bem como não é suficiente simplesmente rejeitar as regras estabelecidas pelos 

profissionais da tecnologia, porque se quer ter um melhor controle sobre como as novas 

tecnologias deve-se mediar às vidas futuras. 

 É consentâneo que a importância social dos códigos morais, contratos, leis e afins são 

regras inegáveis, mas até serem estabelecidos podem ser poucas, não adequadas o suficiente, 

ou pode ser tarde demais para lidar com o futuro papel social das novas tecnologias.  

            Sob o mesmo ponto de vista, a sociedade deve ter o direito de discutir a respeito do 

que poderá acontecer no futuro devido ao uso de novas tecnologias. Assim também deve ser 

uma ética que reflete sobre os desdobramentos futuros da tecnociência (COECKELBERGH 

2006; MARTIN 2006). 

 Na visão de Jonas (2006), duas ideias surgem da reflexão pós-homéricas e ambas são 

ideias que dizem respeito à busca e a luta do homem pela excelência nas diversas práticas da 

vida. Alguns podem conceber erroneamente o que é a excelência da tecnologia é o progresso 

constante e muitos podem não conseguir alcançar seus objetivos. 

Mas todos, independentemente do quanto consigam realizar, são medidos por um 

padrão que não foi feito por eles, mas que descobre primeiro nas várias téchnai às quais se 

dedicam. Assim, segundo Jonas (2013, p. 37) “ao invés de reduzir a margem do que resta para 
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ser descoberto, a ciência surpreende-se a si mesma hoje com dimensão após dimensão de 

novas profundidades”. 

Segundo outra imagem, oposta à primeira, os seres humanos visam um tipo particular 

de poder, este de refazer o mundo social e natural, na medida do possível, de acordo com seus 

próprios desejos. 

 Ao mencionar em desejos não se refere ao outro que não tem como avaliar o bem ou o 

mal de qualquer empreitada científica. Sendo assim, cabe ao cientista se responsabilizar pelo 

outro que será atingido pelos seus inventos, principalmente, quando se destina a guerra. 

Especialmente porque o exercício de poder pode ser frustrado por uma inteligência 

inadequada, bem como pela falta de habilidade em resistir à hybris ou, ainda, por não se 

possuir firmeza de propósito. Para a discussão sobre novas tecnologias ou novos empregos de 

tecnologias, a responsabilidade para com o futuro do Homem e o outro são importantes, 

porque em algumas situações não está definido, claramente, quais detalhes são moralmente 

mais relevantes.  

Isto acontece devido ao fato de que os cientistas necessitam de tempo para conhecer os 

efeitos colaterais de tal descoberta. Além disso, as pessoas afetadas por esses experimentos, 

muitas vezes, permanecem “invisíveis”, fator que torna os parâmetros éticos imprescindíveis 

no mundo contemporâneo.  

Nesse contexto, reside o porquê do conteúdo da decisão racional dever ser muito 

diferente do que é para os protagonistas dos bens de eficácia. Para estes, a ação racional só 

pode ser baseada em um cálculo racional e não nos meios utilizados ou no menor custo que 

possibilitará a satisfação de seus desejos.  

Por último, o importante é alcançar os fins propostos por seus desejos, quaisquer 

sejam eles. Desse modo, o cidadão responsável deve ser um profissional reflexivo em relação 

ao futuro, como sugere Jonas (2006), porquanto utiliza recursos do seu raciocínio prático e 

imaginação moral. Nesse sentido, surge a indagação: mas o que significa ser um profissional 

reflexivo? 

  Como ressalta Jonas (2006), ser um agente moral significa perceber que a 

identidade é diferente da identificação dos outros e não somente ligado a uma profissão, mas 

também um cidadão, pai, mãe, amigo, um membro de um clube de xadrez, e assim por diante. 

Com isso, torna-se claro a necessidade de profissionais reflexivos, por entender que, 

como agentes morais, a identidade moral não é distinta da identidade profissional, no entanto, 
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a relação entre a divisão do agir no trabalho e a divisão enquanto ser possuidor de uma 

moralidade, não é simples.  

O fato de alguém ter um papel profissional a desempenhar na sociedade não implica 

que a pessoa possa ignorar as responsabilidades morais. Acredita-se que um fabricante 

descubra que os fones de ouvido fabricados para adolescentes possibilita ao usuário ouvir 

acima do que é permitido pelas normas técnicas, por ser um produto de baixo custo e fácil 

comercialização, somando-se a isso a certeza de que a empresa terá o maior lucro possível, ele 

opta pela fabricação e venda, apesar de prejudicar a saúde auditiva do usuário. 

 Além disso, há pais que possuem condições financeiras estáveis e compram o produto 

para os filhos mesmo sabendo que o uso contínuo pode torná-lo vulnerável à perda de 

audição. Então, por que o fabricante não assume a responsabilidade para proteger a audição 

dos adolescentes que compram os fones de ouvido? Este é um exemplo que só pode ser 

respondido através do que Jonas (2006) denomina de responsabilidade constituida pela 

natureza.  

 

Responsabilidade em Jonas 

 

A responsabilidade proposta por Jonas (2006) é aquela que garante a lealdade das 

relações sobre as quais se fundam a sociedade e a vida coletiva: e este é um bem substantivo 

que tem a faculdade de impor-se como obrigação.  

Esse devido bem só poderá ser atingido por meio de um princípio que possa ser 

encontrado na natureza das coisas, pois não seria vítima do subjetivismo ou de outras formas 

de relativismo. 

 

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 próprio, 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). 
 

O porquê da existência humana, em particular a existência das futuras gerações, é o 

cerne da questão a ser resolvida. Caso a existência humana for considerada um objetivo 
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primário, frente aos riscos que a tecnologia oferece, passou a ser também objeto do dever. 

Jonas fundamenta-se na premissa de que a ciência não está fora da racionalidade moral, ao 

contrário, por ser uma atividade humana, que está exposta à avaliação moral.  

Além disso, “cada novo passo em qualquer direção, em qualquer terreno novo da 

técnica não conduz a um ponto de equilíbrio ou de „saturação‟ na adequação dos meios aos 

objetivos pré-fixados, mas – ao contrário –, em caso de êxito, constitui o motivo para dar 

outros passos” (JONAS, 2013, p. 29-30). 

Assim, a responsabilidade advém do risco das catástrofes que repercute e contamina o 

meio ambiente por longos anos. Diante disso, é necessário entender que a responsabilidade é 

formulada de forma distinta e, por isso, torna-se fundamental compreender que a 

responsabilidade não está mais na esfera do agente individual do ato, nem do efeito e, sim, na 

esfera do agir coletivo.  

Esse outro ser contingente, imperfeito e vulnerável, tem a força para motivar a vontade 

de lutar por sua existência. Para Jonas (2006), o sustentáculo desse sentimento de 

responsabilidade é o cuidado com a descendência, contido na responsabilidade paterna. A 

partir desse sentimento com a prole, a natureza colocou no ser humano a capacidade de ser 

responsável, além do simples instinto. A responsabilidade que se aprende com a própria 

natureza, que Jonas denomina de responsabilidade natural é irrevogável, irrescindível e 

global. 

Do mesmo modo, deve-se entender que a identidade moral necessita possuir valores 

iguais ao papel que se desempenha enquanto profissional. Ser responsável no caso do médico, 

por exemplo, “não é facultativo, mas justamente o contrário. Curar, ou seja, melhorar o 

paciente é sua profissão e, portanto, também a melhoria na capacidade de curar é uma parte de 

sua obrigação” (JONAS, 2013, p.137). 

 Assim como o médico, a melhoria responsável com o próximo é uma visão que pode 

ser relacionada à questão da tecnologia, porque para desenvolvê-la é necessário que o 

raciocínio prático do outro seja correto. Em contrapartida, isso não significa que se deve 

obedecer cegamente os outros. E sim, tomar cuidado para não ser vítima passiva.  

Nas palavras de Carl Mitcham (2003), a compreensão de Jonas (2006) em relação ao 

papel do sujeito responsável não implica uma aceitação passiva, mas em uma ação ativa ao 

reconhecer o grau de responsabilidade no tocante às funções por ele exercidas. Assim, a 

responsabilidade moral é criada pela moral de quem desempenha determinada ação.  
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Desse modo, acredita-se que antes de realizar uma determinada tarefa ligada a 

qualquer profissão é obrigatório à informação se esta é parte de uma ação que está 

comprometida com o florescimento da vida humana e da natureza. 

O objetivo final da análise sobre a profissão do médico pode ser compreendida como 

um esforço para capacitar pessoas a assumir a responsabilidade por suas ações. Isto também 

se aplica aos cientistas envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias. A primeira vista 

parece que os profissionais da ciência podem agir assim. Entretanto, sabe-se que: 

para a ciência, o único valor é o conhecimento, em todo caso, suas próprias 

normas de conduta, o bem que se poderia chamar a ética territorial do campo 

científico: ater-se às regras do método e da demonstração, não enganar, isto 
é, não enganar nem a si mesmo nem a outros, por exemplo, mediante 

conclusões isoladas ou experimentos frívolos, omitir a não verificação de 

seus resultados – em suma, retidão e seriedade intelectual. Do ponto de vista 
ético, isto vai mais além do mandamento de ser um bom cientísta ao invés de 

um mau cientista (JONAS, 2013, p. 103). 

 

            O trecho acima remete apenas a uma possibilidade. Sabe-se que a ciência não é toda 

verdadeira. Este comportamento era válido até quando a ciência estava no campo da 

contemplação, separada da esfera da ação. Não se pode esquecer os maus efeitos que ela 

causa no presente e no futuro. 

Portanto, assumir a responsabilidade enquanto profissional significa usar a capacidade 

de raciocínio prático para decidir em qual ocasião é possível fazer o bem.  Desse modo, a 

argumentação jonasiana mostra que a racionalidade utilitarista da ciência não é convincente, 

porque não há “bens” abstratos a serem direcionados por pessoas, mas somente por ações. 

 Na verdade existem bens específicos que se percebe por meio do raciocínio prático. 

Não se deve ser demasiadamente acríticos em relação às novas tecnologias, e sim, ser 

responsável, ter direcionamento crítico e, não apenas, confiar nas outras pessoas.   

Independência significa que cada um é capaz de avaliar as razões das ações que faz em 

relação a si e aos outros, de modo que se faça responsável por endossar a partir das 

conclusões práticas dos outros, bem como para com a própria conclusão.  

Não é interessante, portanto, pensar independentemente das ações sem ser capaz de 

dar conta aos outros do seu próprio raciocínio. Contudo, esta satisfação dada aos outros não 

precisa ser em qualquer sentido substancialmente teórico. Porém, o fato de alguém se tornar 

um ser racionalmente menos dependente de outro ser humano, envolve, também o fato de ser 

responsável por outras pessoas, uma vez que se precisa uns dos outros para desenvolver 
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capacidades de raciocínio “independente” no momento de avaliar as ações, modificar ou 

rejeitar julgamentos.  

Trata-se, sobretudo, de perguntar-se se as ações e atitudes que são consideradas boas 

pela moral estabelecida, são realmente boas como ações, como sugere a heurística do temor 

em Jonas. 

Max Born ponderou em 1944, em carta endereçada a Einstein, sobre a necessidade de 

um “código de comportamento ético” para os cientistas e demais pesquisadores. Einstein, ao 

responder, pareceu cético no tocante ao efeito de um código de ética para cientistas, por estes 

possuírem um modo de pensar “mecanizado e individualizado” (EINSTEIN E BORN. 2005).  

Ademais, aquele que trabalha com tecnologia deve pensar, antes de tudo, nas 

implicações do seu proceder, entendido como fator que pode ser determinante para o 

aniquilamento da vida na Terra, caso algo não saia como foi programado, quer dizer, se 

houver um erro humano ou um fenômeno da natureza que atrapalhe o desempenho adequado 

de algum dispositivo tecnológico como os reatores nucleares que podem ser afetados por 

terremotos, tufões, furacões, dentre outros. 

 A responsabilidade inserida na ação por meio das normas de uma tradição, no 

discurso da filosofia moral se refere ao Homem como pessoa moral que se sente atrelada aos 

resultados das suas práticas. É por isso que a responsabilidade pensada por Jonas inclui o 

futuro, leva o cientista a pensar nos efeitos em longo prazo.  

Neste sentido, aparece claramente a importância dos cientistas serem 

responsabilizados pelas suas próprias pesquisas, pois ele hipoteca não só o seu futuro, mas 

assumi o risco e o perigo de extinção dos seus entes queridos.  

Contemporaneamente este discurso é o segundo maior eixo nas discussões sobre 

tecnologia, sobretudo nas últimas duas ou três décadas. Nele sobressai a questão do cálculo 

das consequências das inovações e ele separa ou, ao menos, relativiza a problemática da 

relação entre o indivíduo – cientista/engenheiro – e as inovações tecnológicas. Na medida em 

que os resultados sistêmicos, ecológicos e sociais adentram nesta reflexão, granjeia este 

discurso atributos econômicos, políticos e sociais. 

Ao mesmo tempo uma avaliação científica é quase uma reação futura em detrimento 

do já causado ou no mínimo posterior à invenção ou inovação já obtida. Assim, desenvolve-se 

a tecnologia em um âmbito totalmente fora da área de jurisdição da responsabilidade e, volta-

se para o campo econômico dominado por interesses particulares. 
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 E, por fim, não se pode esquecer que o setor da indústria militar negocia 

conscientemente o incremento de tecnologias devastadoras, ante a esta realidade, o apelo à 

responsabilização pelos prováveis consequências dos efeitos colaterais de armamentos, passa 

a ser algo bastante distante de uma provável solução das dificuldades que advém na esteira do 

uso da tecnologia, como tão bem previu Oppenheimer.  

Os riscos no século XXI são incomensuráveis, por isso é relevante lembrar-se da frase 

célebre Monod (1970, p. 194-195): “a antiga aliança foi rompida: o ser humano sabe, por fim, 

que está só na imensidade indiferente do universo de onde emergiu por acaso. Tanto seu 

destino quanto seu dever não está escritos em parte alguma. Deve ele mesmo escolher entre o 

Reino e as Trevas”.  

           Assim, Monod (1970) aclama o credo de Galileu: a natureza e implacável, 

impassível ao ser humano. A tecnociência é arriscada, porém ela rompeu com a velha união 

animista do Homem com a natureza e estabeleceu um apartamento entre as demandas de vida 

referentes ao ser humano e a busca da verdade:  

é bom que o ser humano, por fim, desperte de seu sono milenar para 

descobrir sua total solidão e sua estranheza radical. Ele sabe agora que, 
como um cigano, ele está a bordo do universo onde ele deve viver, um 

universo surdo à sua música, indiferente a suas esperanças, sofrimentos e 

crimes (MONOD, 1970, p. 195).  
 

           Não se pode olvidar que os aparelhos tecnológicos não se desenvolvem em um 

universo governado exclusivamente pelo imperativo da eficácia, eles congregam normas e 

valores da prática e do meio social que derivam, por isso mesmo, demarcam e condicionam 

seu sucesso.  

           Segundo Feenberg (2004, p. 47), “os objetos tecnocientífico não são coisas 

abstratas, eles são aprisionados no meio social e não dependem exclusivamente de uma 

racionalidade instrumental”. O uso de determinadas técnicas são motivadas pelos interesses 

diversos que implicam não somente as considerações da eficácia, do lucro e da utilidade, 

como também da aceitação social. 

Responsabilidade é algo que advém do poder e da vontade humana atrelada à ideia de 

valor. O argumento jonasiano é no sentido de dizer que, se o Ser em si mesmo possui um 

valor e dele surge o dever de que os detentores do poder ajam de forma responsável, logo a 

fragilidade e a precariedade do Ser diante de um poder extremo apelam para a 

responsabilidade. 
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 O referido filósofo recorre à responsabilidade, porque se preocupa com o alcance do 

poder destruidor que a técnica adquiriu ao longo do tempo. Nas palavras esclarecedoras de 

Jonas (2006, p. 77), na Idade Antiga: “a técnica era um atributo cobrado pela necessidade, e 

não o caminho para um fim escolhido pela humanidade – um meio com um grau finito de 

adequação a fins próximos, claramente definidos”. 

A responsabilidade jonasiana quer fundar uma proposta capaz de trazer uma reflexão 

profunda sobre o papel do sujeito contemporâneo na condução dos destinos do planeta, capaz 

de proteger o homem de si mesmo, e proteger do homem a natureza e a sua própria natureza 

humana.  

Para Jonas (2006), buscar um princípio que fundamente o agir moral do homem 

contemporâneo é abrir um diálogo sobre a possibilidade da permanência de um mundo viável, 

habitável e, para isso, pergunta-se claramente: até onde o homem quer chegar com sua técnica 

que coloca em risco de extinção a própria vida humana?  

Com o intento de solucionar essa questão, Jonas (2006) mostra que o perigo reside no 

fato de que homo faber, ao se desvencilhar do homem sapiens, perdeu a noção de perigo, o 

que reforça ainda mais a crescente necessidade de se tornar responsável pelo futuro como 

forma de salvaguardar a vida no planeta. Por isso, considera-se necessário para Jonas (2006) 

uma responsabilidade direcionada à nova forma de atuar no mundo do Homem 

contemporâneo.  

Assim sendo, a responsabilidade revela à humanidade a sua frágil condição, frente ao 

poder da técnica, bem como a importância desta para que continue a existir vida na terra. O 

princípio responsabilidade emergiu do grande e impetuoso poder da técnica que afeta o futuro 

e se torna evidente através da magnitude de seus efeitos remotos e, também, sua 

irreversibilidade.  

O princípio responsabilidade quer preservar a permanente ambiguidade da liberdade 

do cidadão, que nenhuma mudança de circunstância pode abolir, bem como preservar a 

integridade do mundo e de sua essência, frente aos abusos de seu poder.  

Nesse contexto, no século XXI o ponto de partida de qualquer ação, sobretudo ações 

envolvendo o uso da tecnologia, deve ser mediado pela prudência porque “hipotecamos a vida 

futura em troca de vantagens e necessidades atuais em curto prazo – e, quanto a isso, na 

maioria das vezes, em função de necessidades autocriadas” (JONAS, 2013, p. 54).  
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Esta conclusão a que chegou Jonas (2013) possui importância capital, haja vista que o 

princípio da responsabilidade jonasiano fundamenta-se na capacidade que o homem possui 

de impor limite a si mesmo, e assim poder assegurar a continuidade da vida no planeta Terra.  

Neste sentido como alerta Jonas (2006) a termos responsabilidade com a natureza, 

posto ser inadiável a mudança no agir da sociedade contemporânea. A responsabilidade 

jonasiana pretende acender o alerta na humanidade para que possa ser visto os riscos 

espalhados por todos os quadrantes do planeta, frutos do agir sem pensar no futuro.  

Zuben (2006, p. 123) corrobora com este pensamento ao mostrar que “por ação da 

tecnologia, a máquina, já há décadas, deixou de ser entendida como instrumento com 

finalidades definidas e expressa pela intenção e pela vontade de quem as utilizava e 

incorporou a si mesma, a potencialidade de tomar decisões”. 

Neste contexto, Jonas (2006) faz alguns esclarecimentos precisos a respeito da sua 

teoria da responsabilidade. A responsabilidade advém do risco das catástrofes que já 

aconteceram e das que podem acontecer. Por essa razão é conveniente entender que a 

responsabilidade é formulada de forma distinta e se torna fundamental compreender que a 

responsabilidade não está mais na esfera do agente, do ato, nem do efeito e sim na esfera do 

agir coletivo. É uma responsabilidade construída para conter os abusos da ciência e da 

técnica, e se respalda como princípio de precaução, cuidado e prevenção.  

Caso a preservação da natureza se encontra ameaçada, essa situação exige uma nova 

concepção de direitos e obrigações, pois o saber técnico determina um novo poder. Este 

excesso de poder, que não se acha somente no raio de ação mais próximo, precisa de uma 

responsabilidade que ajude a preservar a vida humana no presente, no futuro e para a natureza 

também.  

Pensar a natureza como algo que deve ser respeitado não é algo próprio da ciência, 

mas um critério de valor que a antecede. Por isso, Jonas (2006) funda o dever da 

responsabilidade com a intenção de resgatar a dignidade dos fins presentes na natureza das 

coisas.  

Caso as ciências naturais não digam toda a verdade sobre a natureza, faz-se necessário, 

desse modo, a junção de ambos os saberes. É, portanto, o reconhecimento de um fim em si 

para a natureza, a orientar o agir tecnológico e a própria pesquisa científica, com base no 

princípio responsabilidade.  

Jonas (2006), com a finalidade de caracterizar a responsabilidade por ele pensada, 

tematiza a diferença entre a responsabilidade jurídica, a moral, a contratual, a do político e a 
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natural. Na responsabilidade jurídica, as consequências e imputação do poder que se tem 

quando se é o móvel da ação, obriga a responder juridicamente por essa mesma ação, assim 

também é a responsabilidade pelas consequências de nossos atos.  

No entanto, se a ação causou um dano a outrem, este deverá ser reparado 

independentemente de ter havido ou não intenção quanto ao resultado. Para que alguém seja 

considerado responsável juridicamente em face de determinado resultado, necessita que este 

alguém seja o móvel ativo da ação. Entretanto, essa imputação só é possível quando há uma 

estreita relação causal entre ato e resultado, de modo incontestável e objetivo. Jonas (2006, p. 

164) dá este exemplo para aclarar mais sua ideia: 

[...] O esquecimento do famoso prego na ferradura não pode tornar o 
aprendiz de ferreiro responsável pela derrota na batalha e pela perda do 

reino. Mas o cliente imediato, o cavaleiro do cavalo, teria direito a queixar-

se junto ao ferreiro, o qual seria “responsável” pela negligência do seu 

aprendiz, sem que ele mesmo coubesse qualquer acusação. 

 Outro ponto importante acerca da responsabilidade jurídica é que, à noção de 

compensação legal, misturou-se à ideia de punição, que tem origem moral e qualifica o ato 

causal como sendo moralmente culpável. Neste caso o castigo ou a pena tem como objetivo 

restaurar uma ordem moral perturbada com tal atitude, pois o castigo poderá não restituir o 

dano causado.  

O móvel causador responderá, não só pela causalidade do ato, como também por sua 

qualidade. Assim sendo, a responsabilidade moral é representada pela disposição do sujeito de 

assumir seus atos.  

Para Jonas (2006, p. 167) existe outra noção de responsabilidade “que não concerne ao 

cálculo do que foi feito ex post facto, mas à determinação do que se tem a fazer; uma noção 

em virtude da qual eu me sinto responsável, em primeiro lugar, não por minha conduta e suas 

consequências, mas pelo objeto que reivindica meu agir”. 

O mesmo sentimento de culpa, expiação ou orgulho pelo ato feito é igual ao 

sentimento antecipado no início da ação, que poderia servir de motivo para executá-lo ou 

eliminá-lo. 

 Jonas (2006) expõe essa reflexão tentando mostrar que, neste tipo de imputação 

causal, a responsabilidade não exige fins, e sim uma formalidade que pesa sobre a ação 

causal, entendendo que se poderá pedir contas desta ação. Segundo Jonas (2006, p. 166), “em 

primeira e última instância tem a ver com a apresentação, reconhecimento e motivação de 
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finalidades positivas para o bonum humanum. Da inspiração desses fins, do efeito do bem 

sobre o sentimento pode brotar a disposição de assumir responsabilidades”. 

 Na perspectiva de Jonas (2006) há outro conceito de responsabilidade. É o que 

diz respeito ao olhar para a conta a pagar pela ação, a determinação pelo que se há de fazer 

que caminhasse além das formalidades que tratam da responsabilidade sobre atos e suas 

consequências. O Homem é responsável por si, bem como pelo que se encontra à sua volta 

por estar, ao mesmo tempo, no raio de ação do seu poder, submetido às suas decisões e 

vontades, ainda quando esteja ameaçado por elas. 

Este conceito de responsabilidade é diferente do anterior porque evoca uma 

responsabilidade pelo que ainda não foi feito. No objeto, que exige um sentimento que 

reconheça a sua bondade própria, existe um comprometimento que afeta a sensibilidade e que 

cala o egoísmo de poder. 

 O objeto que está sob controle e poder, por um direito intrínseco, pode se converter no 

mandante, pela causalidade de detentor do poder, transformar-se em detentor da obrigação, do 

dever. Depois de tomar consciência dessa ideia de responsabilidade é que haverá um 

compromisso efetivo em cumprir o dever que o objeto suscita no agente causal. Segundo 

Jonas (2006, p. 164): 

em primeiro lugar está o dever-ser do objeto; o segundo, o dever-agir do 
sujeito chamado a cuidar do objeto. A reivindicação do objeto, de um lado, 

na insegurança de sua existência, e a consciência do poder, de outro, culpada 

da sua causalidade, unem-se no sentimento de responsabilidade afirmativa 

do eu ativo, que se encontra sempre intervindo no Ser das coisas. Caso brote 
aí o amor, a responsabilidade será acrescida pela devoção da pessoa, que 

aprenderá a temer pela sorte daquele que é digno de existir e que é amado. É 

a esse tipo de responsabilidade e de sentimento de responsabilidade – e não 
àquela “responsabilidade” formal e vazia de cada ator por seu ato – que 

temos em vista quando falamos na necessidade de ter hoje uma ética da 

responsabilidade futura. 
 

 Jonas (2006) está preocupado, desse modo, com a relação de responsabilidade 

que se tem com natureza humana. Segundo Jonas, isso quer dizer que nossa responsabilidade 

para com outrem inclui também nossa obrigação para com o outro em relação ao futuro:  

o “outro” que tem menos chances de comigo partilhar alguma coisa, quando 

comparado a todos os outros objetos transcendentes da ética clássica: um 
outro, não como algo incomparavelmente melhor, mas como nada mais do 

que ele mesmo em seu próprio direito e sem que essa alteridade possa ser 

superada por uma aproximação minha em sua direção, ou vice-versa 
(JONAS, 2006, p. 159). 
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Esse outro contingente, imperfeito e vulnerável tem a força para motivar a vontade de 

lutar por sua existência autêntica. Para Jonas (2006), o sustentáculo desse sentimento de 

responsabilidade é o cuidado com a descendência, contido na responsabilidade paterna. A 

partir desse sentimento para com a prole, a natureza colocou no ser humano a capacidade de 

ser responsável, além do simples instinto.  

A responsabilidade que aprendemos com a própria natureza, que Jonas denomina de 

responsabilidade natural, é irrevogável, irrescindível e global. No entendimento de Jonas 

(2006, p. 223-224), “o recém-nascido reúne em si a força do já existente, que se auto-

reconhece, e a queixosa impotência do „não ser ainda‟; o incondicional fim em si de todos os 

viventes e o „ainda ter de se tornar”. 

O principal fato a ser entendido é de que a responsabilidade é o dever-ser da relação de 

responsabilidade e está em proteger as relações de fidelidade sobre as quais toda a sociedade 

está assentada para uma convivência adequada entre os seus indivíduos. Para Jonas (2006), 

entretanto, os sujeitos são responsáveis por um bem depende exclusivamente deles mesmos, 

visto que a vontade é portadora de liberdade de aceitar, ou não, determinadas 

responsabilidades, como a contratual.  

No entanto, a responsabilidade defendida por Jonas (2006) possui caráter ontológico: o 

fato de a natureza ter dotado o Homem com a capacidade de possuir responsabilidade, mesmo 

possuindo a liberdade de escolha, nos obriga a sermos responsáveis pela continuidade da vida 

na Terra, pois somos guardiões do Ser.  

A responsabilidade contratual, como a do coletor de impostos é construída de modo 

artificial de acordo com a tarefa, tendo conteúdo e tempo determinado para cumpri-la. Por 

isso existe a possibilidade de renunciá-la se o sujeito assim o quiser. 

 Em relação à responsabilidade contratual, Jonas (2006, p. 170) esclarece que: “a 

responsabilidade delimitada pela tarefa, seja quanto ao conteúdo, seja quanto ao tempo; a 

aceitação comporta um elemento de escolha em relação ao qual é possível uma renúncia, da 

mesma forma que do outro lado é possível uma dispensa da obrigação”. A responsabilidade 

contratual, portanto, é construída de modo artificial de acordo com a tarefa, tendo conteúdo e 

tempo estipulado para alcançar.  

Jonas (2006) apresenta também a responsabilidade do político. Segundo Jonas (2006, 

p. 172) o político deseja o poder para obter responsabilidade e quando obtém adquire o poder 

supremo.  
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Na visão de Jonas (2006), a responsabilidade do político é um caso singular de 

responsabilidade contratual porque “o homem público autêntico estimará como sua glória 

(que pode lhe ser muito cara) precisamente que se possa dizer dele que fez o melhor que pôde 

por aqueles sobre os quais detinha poder, ou seja, para aqueles sobre os quais detinha poder”. 

O poder político pode ser um grande incentivo ou um grande risco porque quem aceita 

a responsabilidade de um cargo público, aceita consequentemente que pode errar. E como a 

aposta na verdade da convicção moral não é um dever moral positivo, quem aceita 

responsabilidades, aceita também o risco de errar. O objeto da responsabilidade do político é a 

coisa pública, o que é de todos. Nenhuma pessoa é obrigada a assumir esta responsabilidade. 

No tocante à responsabilidade paterna, Jonas (2006, p. 219) diz ser esta “o arquétipo 

original e intemporal da responsabilidade”. Ela é, sobretudo, o exemplo maior dever com o 

futuro. Para confirmar esta assertiva de Jonas (2006) basta olhar para a criança recém-nascida 

que sozinha não consegue sobreviver sem o devido cuidado. Por conseguinte, para que 

continue a existir necessita de cuidados.  

Este cuidado de que a criança necessita pode não ser dado pelos pais biológicos. Nesse 

caso, alguém terá que assumir esta vida para que ela se conserve. Esse exemplo da 

responsabilidade paterna mostrada por Jonas (2006) ilustra, sobremaneira, a responsabilidade 

que o homem contemporâneo deve ter para com a continuidade da vida.  

O encargo não pode ser renunciado, sob pena, de incorrer-se em irresponsabilidade do 

Homem para com a permanência da vida neste ser. Assim, no objeto que exige de mim um 

sentimento que reconheça a sua bondade própria, há um comprometimento que afeta a 

sensibilidade e cala o egoísmo de poder de quem recebe este chamado para cuidar da vida. 

A partir de então, o que está sob poder por um direito intrínseco, pode se converter no 

mandante, pela causalidade de detentor do poder, e transformar-se em possuidor da obrigação, 

do dever.  

Por isso, somente depois de tomar consciência dessa ideia de responsabilidade e de 

sentimento de responsabilidade é que haverá um compromisso efetivo em cumprir o dever 

que o objeto suscita no agente causal.  

Segundo Jonas (2006, p. 164), é “a esse tipo de responsabilidade e de sentimento – e 

não àquela responsabilidade formal e vazia de cada ator por seu ato – que temos em vista 

quando falamos na necessidade de ter hoje uma responsabilidade para com o futuro”. Neste 

caso, quando o Homem pensa na contingência, na imperfeição e vulnerabilidade do que se 
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encontra a seu lado, é que surge a força que motivará a vontade de lutar por uma existência 

autêntica. 

Por conseguinte, para Jonas (2006, p. 223) é a partir desse sentimento com a prole que 

a natureza colocou no ser humano a capacidade de ser responsável, além do próprio instinto. 

Assim, é através da responsabilidade que se aprende com a natureza, que Jonas denomina de 

responsabilidade natural, irrevogável e global. 

O político e o pai, desse modo, representam a responsabilidade nos dois extremos da 

natureza e da liberdade. A responsabilidade de ser pai é direcionada a alguns indivíduos em 

particular, causada diretamente pela procriação, em relação íntima e direta de parentesco. A 

do político, por outro lado, é dirigida ao público, sem acepção de pessoa, dependendo da 

iniciativa espontânea, que é realizada à distância e por meios institucionais.  

O ponto de convergência entre esses dois tipos de responsabilidade é a criança. A 

socialização da criança, ou seja, a linguagem, o sistema de crenças e normas sociais, que 

permite ao indivíduo fazer parte do grande grupo social, é feita pela família.  

Por outro lado, o Estado assume a educação das crianças, na grande maioria dos 

países. Além do mais, o Estado pode, em casos especiais, assumir a defesa da criança contra 

os pais dela. A esfera da educação, sem dúvida, é uma das formas de evidenciar como se 

complementa a esfera da responsabilidade natural com a responsabilidade do político.  

A outra, na concepção de Jonas (2006, p. 187) é que tanto a responsabilidade paterna, 

quanto a responsabilidade do político, pela criança, demonstra cuidado para com o futuro. 

Assim, torna-se evidente que “a responsabilidade não é nada mais do que o complemento 

moral para a constituição do nosso Ser temporal”. 

Nesses moldes, Jonas (2006) mostra que o ser humano é um valor fundamental. 

Mesmo diante de sua vulnerabilidade e de sua precariedade, a comunidade humana é 

responsável por esse humanum, quer dizer, é responsável pela totalidade do mundo vivente, 

bem como pela continuidade do Ser e pelo futuro. Portanto, objeto de responsabilidade e viver 

é condição humana. 

 Assegurar, portanto, a existência da humanidade é o primeiro mandamento a 

ser seguido por essa prerrogativa da responsabilidade, segundo Jonas (ANO). Desse modo, 

preservar a possibilidade de ser da humanidade é o que representa, para ele, dever de 

existência.  

Desse modo, a responsabilidade jonasiana construiu uma nova compreensão da 

natureza, estendida a todos que propiciará uma saída para a humanidade, uma vez que a razão 



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE - Ano 6, Nº 11 – Julho a Dezembro de 2017  

ISSN 2238-6408              

 

Página | 37  
 

passa a ser a vida em toda a sua extensão, ou seja, no presente e no futuro, não se atendo 

somente ao ser humano como matriz definidora de seu escopo. 

 

Considerações finais 

 

 Por fim, impõe-se destacar que Jonas (2006) primeiramente direciona aos 

governos e aos governantes a tarefa de controlar as consequências em curto prazo das opções 

políticas por eles tomadas, cujos resultados somente serão sentidos em longo prazo. A 

importância das decisões políticas deve, portanto, remeter à prudência, no sentido aristotélico, 

diante da força do grande crescimento do corpo social e do esgotamento do ambiente natural. 

 Importante ressaltar que o destaque na proposta jonasiana é a importância que 

ele dá à necessidade de uma conscientização do Homem em relação ao poder que possui sobre 

a técnica por ele inventada. No tocante a esse fato, Jonas (2006, p. 237) diz que “torna-se 

necessário agora, a menos que seja a própria catástrofe que nos imponha um limite, um poder 

sobre o poder – a superação da impotência em relação à compulsão do poder que se nutre de 

si mesmo na medida de seu exercício”.  

 Jonas (2006) é ciente que até mesmo a responsabilidade não dará aos sujeitos 

um futuro perfeito, pois a imperfeição faz parte da condição humana. Mas essa 

responsabilidade por ele defendida poderá preservar a vida futura na Terra, uma vez que nesse 

ponto a utopia da tecnologia falhou. A pretensão jonasiana, portanto, não é de oferecer a 

humanidade um mundo perfeito, mas proteger e preservar o futuro da vida ao alargar o 

horizonte da responsabilidade à totalidade do mundo vivente. 

É comprovado que não basta a atual sociedade adotar medidas no sentido de 

transformar a política econômica e os padrões de energia para salvar o planeta e tudo o que 

nele existe, uma vez que o pensamento técnico-científico e as transformações por ele 

provocadas se encontram assentadas sobre valores que não incluem em seus postulados a 

relação homem-natureza. Esta carência de responsabilidade em relação à natureza deixou o 

campo livre para a exploração sem limites dos recursos naturais, ocasionando a devastação da 

natureza.  

Por conseguinte, pode-se afirmar que o “princípio responsabilidade” de Hans Jonas 

deve ser um pressuposto fundamental para o comportamento do homo tecnologicus, porque os 

atos e os efeitos das ações humanas só poderão ser modificados se estiverem arraigado ao 

princípio da vida. Desse modo, o novo imperativo de responsabilidade preenche esta 
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necessidade, uma vez que a responsabilidade com a natureza humana e extra-humana estará 

protegida por valores que permitirão a vida se manifestarem em todas as incontáveis 

variações. 

 O pensamento jonasiano, por ser embasado na experiência dos anos vividos 

pelo referido filósofo na Segunda Grande Guerra (século XX), não pode ser abandonado. 

No pensamento do padre Antonio Vieira (1641/2006), nos Sermões, “as palavras de 

quem não viu são somente palavras; por outro lado, as palavras de quem passou pela 

experiência são profecias por trazerem consigo a marca da experiência”. É o caso de Jonas 

que viveu e sentiu os efeitos desastrosos da tecnologia quando é aplicada à guerra.  
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