
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP  

 

 

 

RAIMUNDA DIVA DE VASCONCELOS RIBEIRO  

 

 

 

 

 

A TÉCNICA NA VISÃO DE HANS JONAS: 

UMA RELEITURA A PARTIR DE  

ALASDAIR MACINTYRE 

 

 

 

 

DOUTORADO EM FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



RAIMUNDA DIVA DE VASCONCELOS RIBEIRO 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A TÉCNICA NA VISÃO DE HANS JONAS: 

UMA RELEITURA A PARTIR DE  

ALASDAIR MACINTYRE 

 

 

 
 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de 

Doutora em Filosofia sob a orientação do Prof. Dr. 

Marcelo Perine 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

SÃO PAULO 

2013 



RAIMUNDA DIVA DE VASCONCELOS RIBEIRO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A TÉCNICA NA VISÃO DE HANS JONAS: 

UMA RELEITURA A PARTIR DE  

ALASDAIR MACINTYRE 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Perine 

 

Profa. Dra. Marijane Vieira Lisboa 

 

Profa. Dra. Sonia Campaner 

Prof. Dr. Jelson Roberto de Oliveira 

Prof. Dr. Helder Buenos Aires de Carvalho 

 

 
 

 
 

 
 
 

SÃO PAULO 

2013 



Pai, 

 

 

 

 

 
Estou terminando mais uma etapa da viagem infindável em busca  

daquilo a que tu davas mais valor, o conhecimento. Desta vez não 

pude contar com tuas palavras, conhecimento e sabedoria. É 

incomensurável a saudade dos teus olhos, da tua voz, das tuas 

palavras, dos teus conselhos, do teu gargalhar, de te ouvir cantar, 

de te ver trabalhar, de te ver abrir o portão para eu entrar, de te ver 

feliz por poder ajudar o outro, principalmente do teu jeito simples de 

viver. Sempre pensarei em ti, mas fica a vontade de tê-lo, ainda, por 

aqui. Homem forte nos embates com a vida, sem demonstrações de 

fraqueza ou desânimo, disciplinado em tudo o que fazia. Amor ao 

conhecimento, à lei moral, ao cuidado com o corpo para ter saúde e 

sempre poder trabalhar. Para todos que te conheciam, eras exemplo 

maior de pai, irmão, avô, amigo e servidor público. Aposentado, 

passou a ser jardineiro, motorista, cuidador dos netos e, acima de 

tudo, sempre foste “meu amigo de fé meu irmão camarada”. Desde 

que paraste de conversar, sinto uma saudade eterna de tuas 

palavras. O que acontece em momentos de despedida como este é 

mais uma amostra do que tu sempre me ensinaste: “As leis da 

natureza são implacáveis, minha filha”. Por isso mesmo, ensinaste-

me a ser guerreira, a ver sempre o lado bom do outro e da vida; a 

aprender em todas as situações por mais adversas que fossem. Não 

será possível tomar contigo uma cerveja bem gelada para 

comemorar o término do meu doutorado, conquista esta que dedico 

a ti. Não é possível! Partiste, mas lembrarei eternamente que foi 

contigo que aprendi a amar o conhecimento e a não reclamar de 

nada que não é possível mudar, como a morte física, por exemplo. 

Desculpe-me, pai! A tua ausência é insuportável, estou lutando com 

todas as forças para compreender que tu és imortal só para quem te 

ama. Para a natureza, eras só mais um que, inexoravelmente, por 

ser contingente criado e dependente, não estarias  

sempre no mesmo estado. 

Amare te usqüe in sempiternum! 
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Certeza 
 

Se antes do tempo de Copérnico tivésseis perguntado à 
terra inteira: “O Sol nasceu? Pôs-se hoje?,  

todos os homens vos teriam respondido:  
Temos certeza absoluta disso”. 

   Tinham a certeza e laboravam em um erro. 
Os sortilégios, as adivinhações, as obsessões foram durante tempos 

sem conta a coisa mais certa deste mundo aos olhos do povo.  
Que multidão inumerável de pessoas não viram tanta coisa bela, e 

estavam certíssimas de as ter visto! 
Hoje em dia, já esta certeza é menos firme.                                                                                 

 
Voltaire, 1764. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
 
 

Esta tese faz uma releitura do conceito de técnica em Hans Jonas buscando expandir sua 

avaliação como o telos predominante da sociedade contemporânea, isto é, que a técnica 

deixou de ser instrumento e passou a ser entendida como finalidade humana em um mundo 

cada vez mais tecnológico. O objetivo é pensá-la como uma prática, à luz dos aportes 

conceituais de Alasdair MacIntyre, na qual a dimensão ética é uma característica fundamental, 

já que toda prática – como atividade socialmente desenvolvida e organizada – possui 

uma estrutura teleológica e, por conseguinte, conceitos de virtude e de um bem humano como 

excelência maior. Assim, pode-se atingir um plano de reflexão distinto de Jonas e, deste 

modo, com a contribuição de MacIntyre, superar as dificuldades parciais do pensamento 

jonasiano no tocante à compreensão da tecnociência, ainda vinculada a uma visão 

instrumentalista. Para tanto, acreditamos ser necessário identificar, aclarar, compreender e 

refletir sobre a tecnociência como ela se faz em toda sua complexidade, os benefícios que 

suprem as necessidades humanas, sem deixar de lembrar a necessidade de vê-la não mais 

como um instrumento neutro, mas como prática no sentido dado por MacIntyre, portadora de 

uma dimensão ética que lhe é iniludível. Procurou-se apresentar elementos teóricos para a 

compreensão da evolução e das transformações conceituais nos domínios da técnica até 

transformar-se em tecnociência, visando fornecer elementos conceituais para defender uma 

interpretação crítica dos principais problemas e desafios de ordem ética, colocados pela 

emergência da sociedade tecnocientífica do século XXI. Além dos filósofos citados, discute-

se também algumas contribuições de autores contemporâneos que estudam questões 

pertinentes à nossa reflexão sobre o uso da tecnociência no tocante ao poder da salvar e 

destruir que esta possui. 

 

 
Palavras-chave: Hans Jonas. Alasdair MacIntyre. Tecnociência. Ética. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
ABSTRACT 

 
 
 

This thesis revisits the concept of technical in Hans Jonas by looking to expand its evaluation 

as the dominant telos of contemporary society, that is, that technique is no longer a mere 

instrument and has increasingly become a human end in a technological world. The aim is to 

think of technique as a practice, in light of the conceptual contributions of Alasdair 

MacIntyre, in which the ethical dimension is a key feature, since every practice – as a socially 

developed and organized activity – has a teleological structure, and consequently mobilizes 

concepts of virtue and also of a greater human good as excellence. Thus, it is possible to 

achieve a distinct perspective from Jonas’s, with the contribution of MacIntyre, to overcome 

partial difficulties of the Jonasian thought regarding his understanding of technoscience, 

which it seems to be still connected to the instrumentalist vision. Therefore, it is necessary to 

identify, clarify, understand, and reflect on technoscience in all its complexity, the benefits 

that supply many human needs, while remembering the need of seeing it not as a neutral 

instrument, but as a practice in the MacIntyrian sense, which it means that carries on an 

inescapable ethical dimension. Theoretical elements were sought to provide evidence for 

understanding the evolution and conceptual transformations in the fields of technical until 

becoming technoscience, in order to provide conceptual elements to make a case for a critical 

interpretation of the main ethical problems and challenges posed by the emergence of 

technoscientific society in the XXI century. Besides the philosophers mentioned above, some 

other contributions are discussed from authors who study contemporary issues relevant 

concerning the use of technoscience and its power of saving and destroying.  

 

 

Keywords: Hans Jonas. Alasdair MacIntyre. Technoscience. Ethics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez uma sociedade em busca dos melhores 
argumentos e das mais coerentes justificativas. Homens e 

mulheres vivendo nas cidades, campos e praias de forma 
organizada e racional. Tudo na mais perfeita ordem. 
Para progredirem, deixaram para trás aquilo que os 

atrapalhava: crenças, afetos e sentimentos. A partir dessa 
revolução, passaram a viver seguindo apenas os preceitos da 

ciência e da racionalidade, extirpando de seus dicionários 
termos como “paixão” e outras incertezas emocionais. 

Escolheram o caminho do conhecimento e da verificação: 
mas foram inverossímeis para sempre... 

Adauto Novaes 

 

 

s questões a respeito da relação homem/natureza/técnica, motivadas pela 

inventividade humana, são seculares. Começaram quando o homem passou a 

usar o poder que adquiriu com a técnica1, construído ao longo do tempo com a 

finalidade primeira de suprir sua fragilidade frente às intempéries da natureza, e juntou-a com 

a ciência. Com isso, surgiu a tecnociência que o dotou de um grande poder sopesado pela 

humanidade após o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Assim, passo a 

passo, além de modificar a natureza para atender as necessidades humanas criando a 

antroposfera,2 passou, segundo alguns teóricos, como, por exemplo, Hans Jonas, a ameaçar a 

continuidade da vida no planeta Terra. 

  

Sobre a origem da palavra tecnociência mesma, as posições divergem: de um lado há quem se 

refira ao texto de Heidegger – La question de la tecnique que, desde 1953, denunciava as 

                                                             
1
 Para Aristóteles (1973), techné é a virtude intelectual que tem como finalidade um saber fazer, no que diz 

respeito à habilidade técnica, ou seja, uma prática artística, científica, desportiva, moral ou política. Segundo 

Platão, o termo techné deriva de héxis noû, que significa ser patrão e dispor da própria mente. Cf. PLATÃO, 

Crátilo 400 b; 414 b-c. 
2
 “A antroposfera pode ser conceituada, nos termos sintéticos do ciclo geoquímico, como o conjunto articulado 

que consiste da biomassa humana acrescida das interações antrópicas. Tais interações diferenciam a antroposfera 

perante a biosfera e as interações inorgânicas. A estabilização dinâmica, tanto da antroposfera quanto da 

biosfera, depende de substratos da crosta terrestre; antroposfera, biosfera e crosta terrestre se relacionam ao 

conjunto dos ciclos materiais por constituírem estruturas estabilizadas perante os fluxos de energia e matéria pré-

existentes”. Cf. LEVI, F. Resumos do 1º Encontro de Docentes e Pesquisadores da USP Sobre Meio Ambiente, 

1988, p.219. 

 

A 
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orientações da ciência moderna como uma atividade animada por uma visão enganosa. 

Segundo Hottois, a quem muitos creditam a criação do termo – tecnociência – em paralelo 

com a antiga figura do demiurgo, o artesão ou o artista que no Timeu de Platão forma o corpo 

e depois a alma do mundo com a ajuda de materiais básicos, os cientistas e os engenheiros da 

atualidade moldam o cosmos a partir dos tijolos elementares da matéria. Além de moldar o 

cosmos a ciência do século XXI visa conhecer ou compreender menos a natureza para cada 

vez mais fabricá-la. “Disso decorre o uso agora quase banal do termo tecnociência, que 

combina em um só termo a visão cognitiva da ciência e a visão praxiológica da técnica, mais 

precisamente, uma manifestação da vontade humana de dominar a tudo e a todos”.3  

Assim, pelas possibilidades que a tecnociência oferece, torna-se cada dia mais instigante, e 

por este motivo a indecisão perante o bem e o mal que esta concebe em si mesma deixa 

muitos indecisos no sentido de perceber, claramente, se são seguros ou não alguns dos seus 

inventos. Isto contribuiu para o modo acomodado com que nos habituamos a pensar tudo o 

que dela provém. Por isso mesmo, é campo fértil para estudos e pesquisas, e desperta 

acaloradas discussões entre acadêmicos, intelectuais, juristas, filósofos, religiosos e cientistas.  

Os avanços que trouxe para a humanidade no que toca à cura de doenças, vacinas, próteses, 

somados às pesquisas do genoma humano e em todas as esferas da vida, faz a tecnociência4 

ser deificada e ansiada ou demonizada por muitos. 

 

A tecnociência tornou-se para a humanidade fonte de temor e desejo, proporcionando uma 

releitura tanto da relação homem/natureza quanto da relação tecnociência ética, e exigindo 

uma reflexão não só sobre a criação de novas coisas, mas também sobre a transformação que 

essa multiplicidade de produtos provoca no mundo, na natureza humana e enfim no próprio 

homem que se vê frente à possibilidade de reduzir-se ao funcionamento de uma máquina. 

 

                                                             
3
 Cf. FORMAN, 2007, 23 (1-2), p. 25. 

4
 Nesta tese usamos o conceito de contemporaneidade para nos reportamos aos tempos recentes, mais 

precisamente, os últimos sessenta anos, definidos basicamente como a época de surgimento da sociedade em 

rede, do risco e do perigo, da contingência, sistêmica, de informações à distância e de fluxo contínuo, tendo 

como suporte a tecnologia, que organiza a vida econômica, política e social, segundo uma ordem mundial. As 

comunicações ultrapassam quaisquer limites ou barreiras nacionais dos estados, estabelecendo apoiadas na alta 

tecnociência, um fluxo rápido e em moto contínuo de dados – sons, imagens, informações e conhecimento 

cruzando o planeta, sem controle e sem limites, abertos a toda possibilidade. Assim, a tecnociência passou a ser 

compreendida como a terceira onda industrial, ou revolução eletrônica, que propiciou grande salto nas 

comunicações, vencendo as distâncias, acelerando o tempo da história e da veiculação, de notícias e dados, 

potencializando e mantendo a memória, da otimização de estocagem destes, expandindo possibilidades no 

futuro, a partir de pressupostos ou probabilidades. Esse inexorável avanço estabelece sua presença e ação em 

todo o planeta, principalmente quando se trata de interesses de ordem política e econômica, resultando em 

profundas transformações irreversíveis para a condição humana.
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O conhecimento e a inventividade do homem são sempre um continuum, por isso, é pertinente 

refletir sobre a relação técnica por meio das lentes da ética, aspecto significativo que pode 

encurtar a distância entre as ciências exatas e as ciências humanas na contemporaneidade.4 

Não é mais possível tolerar, em pleno século XXI, a separação destes dois campos do saber, 

visto que a finalidade de ambos é melhorar a vida do homem. Como assevera Snow, no 

clássico Duas Culturas, não tem sentido falar de contradição, só de diferença entre estes dois 

campos de estudos.  

Num polo os literatos; no outro os cientistas e, como mais representativos, os físicos. 

Entre os dois, um abismo de incompreensão mútua – algumas vezes 

(particularmente entre os jovens) hostilidade e aversão. Cada um tem uma imagem 

curiosamente distorcida do outro […]. Os não cientistas tendem a achar que os 

cientistas são impetuosos e orgulhosos […], e têm a impressão arraigada de que 

superficialmente os cientistas são otimistas, inconscientes da condição humana. Por 

outro lado, os cientistas acreditam que os literatos são totalmente desprovidos de 

previsão […], num sentido profundo anti-intelectuais [...], existem atitudes comuns, 

abordagens e postulados comuns. Isso se manifesta surpreendentemente de maneira 

extensa e profunda. Passa por outros padrões mentais como a religião ou a política 

ou a classe social.
5
 

 

De forma que são muitas as questões trazidas para a vida humana por meio da tecnociência, 

como, por exemplo, a biotecnologia, nanotecnologia, segurança alimentar, acidentes 

atômicos, pesquisas com células tronco, biopirataria, dentre outros. Em cada uma dessas 

áreas, novos questionamentos éticos profundamente perturbadores surgem cotidianamente. 

No âmbito político as preocupações se inscrevem, dentre outros, com os problemas referentes 

ao superpovoamento e tecnocracia, por exemplo.  

Como todo empreendimento humano, a tecnociência cria, assim, situações paradoxais. De um 

lado, o homem consegue prolongar seu tempo de vida na Terra porque conta com sua 

inventividade que possibilitou o conhecimento da tecnociência, permitindo-o, assim, 

sobreviver às intempéries da natureza por meio da construção de moradia; as doenças que 

combate com medicamentos. Se tudo isso foi arquitetado com tal saber, por outro, sua 

utilização indevida faz com que, para alguns, seja vista também como um Prometeu 

desacorrentado.6  

O trecho abaixo, elucida, de modo exemplar, a extensão que tal paradoxo adquire no mundo 

hodierno para Jonas, assim como revela a necessidade percebida por ele de uma apreensão 

densa e abrangente da dificuldade que teremos que enfrentar. 

                                                             
5
 Cf. SNOW, 1995 apud FERNÁNDEZ 1999. 

6 
Prometeu desacorrentado é como Jonas (1984, p. 38) chama a ciência que confere poderes ao homem jamais 

antes conhecidos.  
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É porque a técnica, hoje em dia, interfere em quase tudo o que diz respeito ao ser 

humano – viver e morrer, pensar e sentir, agir e padecer, ambiente e coisas, desejos e 

destino, presente e futuro –, em suma, dado que ela se tornou um problema tanto 

central quanto ameaçador da existência humana global sobre a terra, que ela, por 

meio disso, se converte também em uma questão da Filosofia. Com isso, faz-se 

necessário algo como uma Filosofia da Tecnologia.
7
 

Sendo assim, por estarmos vivendo em uma época de grande desenvolvimento tecnocientífico 

torna-se necessário pensar qual será a resposta à questão primeira da filosofia moral “Como 

viver uma vida boa?”, formulando-a do seguinte modo: como viver uma vida boa com a 

presença da tecnociência impactando de forma significativa a vida dos indivíduos?  Ou como 

podemos lidar responsavelmente com a tecnociência para termos uma vida boa?  

Na obra Technik und Wissenschaft als Ideologie, Habermas assevera que a partir do século 

XIX um procedimento sui generis segue o capitalismo, a saber, “a cientificação da técnica”.8 

Para ele, todo o sistema estava voltado para a produção, caminho este aberto pelas inovações 

adivindas da técnica. Até aquele momento as inovações aconteciam de maneira mais 

instintiva ou espontânea, conquanto fosse possível fomentá-las através da economia.  

Contemporaneamente, agregado às questões supracitadas, junta-se o vazio ético, promovido 

pela perda de sentido, pela falta de referências básicas. Vazio este que se mostra de modo 

contundente na deslegitimação da política, enquanto possibilidade de construção do bem 

coletivo. 

Vivemos num momento em que as referências tradicionais desapareceram, e que 

não sabemos mais exatamente quais podem ser os fundamentos possíveis de uma 

teoria ética. O que é que nos permite dizer que uma lei é justa? Nós o ignoramos. É 

num vazio absoluto que a ética contemporânea se cria [...]. A crise dos fundamentos 

que caracteriza todo universo contemporâneo, crise visível na ciência, na filosofia 

ou mesmo no direito, afeta também o universo ético. Os próprios fundamentos da 

ética e da moral desapareceram.
9
 

Nesse mundo, entretanto, saturado de agressões e autodestruição, comandado por homens que 

parecem ter perdido a noção do que é solidariedade, respeito, dignidade e responsabilidade o 

homem vive entre dois polos cruciais, como expõe Prigogine:10 o da repetição que 

proporciona o determinismo desde Newton, e o da criação através da imaginação, que 

reinventa o mundo. E, por possuir essa grande capacidade inventiva, pode reconstruir, 

                                                             
7
 Cf. JONAS, 1994, p. 18. 

8
 Cf. HABERMAS, 1975, p. 28. 

9 
Cf. RUSS, 1999, p. 10. 

10  
Cf. PRIGOGINE, 1996. 
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principalmente, seus valores morais para superar essa crise na qual se encontra mergulhado.11 

A esse respeito disto, na visão de Agamben, o homem  

é o ser sem lugar próprio, sem um molde, sem qualidades específicas e, por isso, a 

ciência moderna o verá como portador da liberdade de se tornar besta ou deus. 

Aquilo que o particulariza diante dos outros seres vivos é apenas saber de sua 

finitude – conhecimento sobre o qual poderíamos dizer “tão pouco!” ou “tanto!”.
12

 

 

Assim, os avanços alcançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico no campo da 

biotecnologia, principalmente nos últimos trinta anos, têm colocado a humanidade frente a 

situações até pouco tempo impensáveis. E na contemporaneidade também nos encontramos 

agindo de modo que nos remete ao cuidado, a precaução e a responsabilidade pelo alcance e 

poder que temos de construir ou destruir.  

 

A ética possui os recursos intelectuais necessários para abordar estes problemas, ajudando a 

encontrar soluções justas. Diante deste quadro, não fica difícil entender que “a ética deve-se 

mover hoje no terreno do diálogo, da interdisciplinaridade e da busca cooperativa de respostas 

para as questões complexas da sociedade contemporânea”.13
  

 

Isso se faz necessário porque o mundo do século XXI é globalizado, os avanços tecnológicos 

são extraordinários e vertiginosos, enquanto, os dados referentes ao bem-estar das pessoas são 

preocupantes. Segundo Sen, “só a mudança climática causa a morte de trezentas mil pessoas 

por ano”.
 14 Este número revela a tremenda assimetria que existe entre os ricos e os pobres, 

visto que nas catástrofes os menos favorecidos são sempre os mais atingidos, por não terem 

acesso a modernas moradias, medicamentos e, até mesmo, a água potável em alguns casos, 

bem como aos incontáveis benefícios trazidos pelos cientistas que trabalham com a 

tecnociência.  

 

Desse modo, para minorar e não aumentar ainda mais a exclusão social que é afetada 

diretamente pelo poder de quem possui o domínio da tecnociência, a humanidade necessita da 

união entre ética e esta área do conhecimento porque se, por um lado, todas estas conquistas 

trazem na esteira renovadas esperanças de melhoria da qualidade de vida para uns, por outro 

criam, como todo empreendimento humano, uma série de contradições que carecem ser 

analisadas responsavelmente para evitar que pessoas inescrupulosas visem, somente, o lado 

                                                             
11 

Cf. AGAMBEN, 2004. 
12 

Idem, 2011, p. 39. 
13 

Idem. 
14 

Cf. SEN, 2010, p. 9. 
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econômico distorcendo, com isso, tal empresa.  Acima de tudo, devemos enfrentar ainda o 

vazio de sentido que permeia hoje o Ocidente, bem como pensarmos a ética em outro 

horizonte, para poder superar o niilismo moral e achar um novo caminho que possibilite o 

surgimento de um outro pensamento ético, que não seja o da velha racionalidade 

instrumental.15  

Outro ponto preocupante hoje que necessita de novos parâmetros éticos é a conexão ciência–

capitalismo, com sua lógica do lucro, da produção e da funcionalidade. Tudo passa a ser 

produto ou matéria para tornar-se mercadoria, ou então uma peça que possibilita ou não o 

bom andamento do sistema de produção, mantenedor do ideal do lucro. Disto resulta que tudo 

e todos passam a ser meios ordenados à única finalidade possível: o acúmulo de capital. E 

dentro desta ótica, o ser humano passa a ser uma peça, um meio, uma coisa que pode ser 

descartada, caso não desempenhe sua função nos moldes atuais. No século XXI, parece que o 

ordinário é o homem de rebanho com seu fardo carregado, com sua gregariedade 

domesticada. Tornou-se simplesmente uma alma escrava inteiramente submetida aos valores 

do pseudo progresso.  

Também é nessa ótica que os outros seres não humanos são enxergados como coisas à 

disposição, a serviço da lógica da produtividade, que, por sua vez, é escrava da lógica do 

lucro. Movidos por tais motivos, pode-se saquear todos os ecossistemas para que se mantenha 

de pé a lógica do capital. Com isso, não há nenhum valor ético estável, a não ser os valores do 

lucro e do consumo. Desse modo, o homem perde sua dignidade, já que se torna um mero 

meio, e não um fim em si mesmo. Para colocar tal pensamento em termos latourianos, através 

do emprego de tecnologias, pessoas são desviadas dos seus objetivos iniciais e 

se deixamos de reconhecer o quanto o uso de uma técnica simples é capaz de 

deslocar, modificar ou flexionar a intenção inicial porque nós mudamos o fim ao 

mudar o meio, e porque, através de um deslize da vontade, começamos a desejar 

algo muito mais do que nós havíamos desejado em primeiro lugar.
16

  

Um exemplo basilar para ilustrar tal situação, é a primeira geração de lâmpadas que poupam 

energia: elas foram concebidas para reduzir o consumo de energia, mas na verdade, tal 

tecnologia alcançou o oposto, 17 ou seja, lâmpadas que economizam energia passaram a ser 

usadas para iluminar lugares que anteriormente costumavam ficar às escuras, como, por 

exemplo, jardins e corredores; e o que era para diminuir fez crescer o consumo de energia. 

                                                             
15

 Cf. LEFF, 2006. 
16 

Cf. LATOUR 2002, p. 252.   
17 

Cf. ACHTERHUIS, 1998. 
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Com este simples exemplo é possível verificar que o resultado da interação homem-

tecnologia é, muitas vezes, difícil de imaginar. 

 

Ademais, não é possível negar que o simples uso de uma tecnologia comum é capaz de 

levantar questões importantes relativas à liberdade de nossas ações, bem como sobre questões 

de responsabilidade ao se fazer uso de uma das criações da tecnociência.  Assim, perguntas 

surgem como, por exemplo: é desejável que a técnica aliada à ciência seja capaz de alterar 

nossas ações ou entrar em conflito com a nossa autonomia? Até que ponto a técnica aliada à 

ciência limita a nossa liberdade? Estas questões são de suma importância porque se 

tecnologias passam a direcionar nossas ações, é questionável se ainda podemos ser 

responsável por elas. E se somos responsáveis qual é o tipo de responsabilidade que 

poderemos ter? 

  

O primeiro passo desta árdua tarefa é fortemente filosófico: precisamos renovar a visão das 

atividades do homem dentro do contexto mais amplo da Vida e do Planeta Terra. Como seres 

humanos, somos somente uma parte desta matriz interdependente que nos dá fonte de vida, 

nos integra e nos abre os horizontes de um destino comum planetário em relação indivisível, 

complementária, com os demais seres vivos. Cada ser, cada ecossistema, cada comunidade 

natural, espécie e outras entidades naturais, se definem por suas relações como parte 

integrante da terra. Essa é a fonte de vida, alimento, ensinamento, de onde provém tudo o que 

necessitamos para um bem viver justo e equilibrado.18  

O segundo passo para construir outro modo civilizatório é assentar as novas bases em 

princípios éticos capazes de orientar as atividades humanas na pólis com o sistema Terra. Por 

ser uma causa tão contundente, nos envia imprescindivelmente a rever criticamente algumas 

perspectivas anteriores de pensamento. Isso não exige que façamos um amplo caminho em 

busca da origem das correntes éticas existentes, de seus respectivos eixos filosóficos, bem 

como das influências que sofreram. Também não é intenção nossa aqui percorrermos a 

história da ética.  O percurso escolhido nos leva a realizar uma análise crítica sobre as 

reflexões de dois autores que consideramos centrais para a filosofia moral contemporânea: 

Hans Jonas e Alasdair MacIntyre.  

                                                             
18 

Cf. LEFF, 2011. 
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A importância filosófica da herança intelectual de Hans Jonas (1903–1993) encontra-se no 

fato de ter sido um dos primeiros a tratar de modo sistemático a relação 

homem/natureza/tecnociência. Quando Jonas escreveu Tractatus Ethico-Politicus em 1972, 

que posteriormente passou a ser The Imperative of Responsability: in search of an ethics for 

the technological age, lançado em 1979 e traduzido para o inglês pelo próprio Jonas em 1984, 

obteve muitos elogios, entre eles o da filósofa Hannah Arendt. Para ela, esta obra seria um 

livro que o bom Deus havia dado a Jonas para expor com clareza, em termos filosóficos, a 

necessidade urgente de se repensar o modo de agir da sociedade em relação à natureza.19 

No Brasil, renomados pesquisadores são atraídos pelas reflexões de Jonas; um dos primeiros a 

enxergar a importância da obra jonasiana foi Oswaldo Giacóia Jr. Para ele,  

a obra filosófica de Jonas representa, na contemporaneidade, um dos mais notáveis 

esforços teóricos para se colocar à altura do desafio que consiste em instaurar, com 

base em seu princípio responsabilidade, um projeto de ética para a civilização 

tecnológica, radicalmente distinto dos sistemas éticos tradicionais.
20

 

A obra de Jonas, situada entre as áreas da teologia e da filosofia, é reconhecida como uma das 

mais importantes do século XX, entre outras coisas, por ele ter vivido durante o século XX e 

vivenciado a crise europeia nas décadas de 1920 e 1930. Presenciou, também, a Primeira e a 

Segunda Guerra Mundial, bem como o domínio da sociedade tecnológica. Tudo isto fez com 

que ele notasse e conjecturasse sobre a tecnociência levando em consideração o potencial de 

destruição, que seu uso sem padrões morais pode ocasionar.  

 

Na obra O princípio responsabilidade (1979), Jonas trata sobre o poder de extermínio que o 

homem adquiriu com a tecnociência, mais precisamente, sobre o extraordinário potencial de 

destruição que a humanidade dispõe, desde meados do século XX, bem como da necessidade 

de agirmos com responsabilidade frente ao futuro da vida na terra que se encontra ameaçado 

pelo poder de extermínio da tecnociência.  

 

Jonas afirma, ainda, que a técnica tornou-se a finalidade – telos – do homem contemporâneo. 

Ele é um dos representantes da corrente de pensamento que defende uma mudança de 

paradigma na relação homem/natureza não mais pautada em parâmetros de uma racionalidade 

baseada em princípios subjetivos, mas na responsabilidade. Na visão de Jonas, sempre deve existir 
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Cf. ZANCANARO, L. OLIVEIRA, J. SANTOS, R. (Orgs), 2011. 
20 

Cf. GIACOIA, 1999. 
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responsabilidade onde há vulnerabilidade, onde existam seres sem defesa, como, por exemplo, o 

recém-nascido que não consegue sobreviver sem a ajuda do outro.  

Assim como Jonas, MacIntyre e qualquer outro que trabalhe com a filosofia moral, lida 

essencialmente com as contingências históricas, característica da vida humana, que 

modificam o mundo e o próprio homem. Daí porque os deveres e fins morais são sempre 

afeitos a modificações constantes para adequar-se a cada nova realidade como é, por exemplo, 

o caso das transformações ocorridas por meio da tecnociência. Este seu caráter típico é 

desafiador para a razão humana, por lidar com o contingente, com o que pode ser, mas que 

também pode não ser concretizado, vez que se encontra à mercê de escolhas que dependem 

dos agentes da ação.  

A própria moralidade e o sujeito moral se transformam pelas modificações próprias do 

processo histórico. E tudo isso envolve a subjetividade composta pelas crenças, fraquezas, 

vícios e virtudes inerentes à natureza do próprio sujeito da ação moral que atua no domínio da 

liberdade, do que pode ser distinto, modificado, e, consequentemente, transformado. Como 

asseverou Vaz, “o mundo ético não é uma dádiva da natureza [...].Trata-se de conquistas 

permanentes, sempre recomeçadas e sempre ameaçadas pela queda no amoralismo, no 

despotismo e na anomia”.21  

Para Alasdair MacIntyre, por exemplo, os fragmentos de moralidades que vigoram atualmente 

são frutos do Iluminismo europeu e da promessa feita por ele de acabar com os males da 

humanidade. As éticas antropocêntricas da Idade Moderna acabaram por trazer em sua esteira 

o relativismo e o niilismo que constituem a aniquilamento radical do significado moral.22 Na 

contemporaneidade o trabalho da filosofia moral é impelido pela contingência das ações 

humanas e do mundo, cada vez mais acelerado pelo ritmo veloz da tecnociência. A propósito, 

se voltarmos o olhar para a história da filosofia encontraremos, em diversos momentos da 

história, uma procura por uma nova forma de pensar na esfera prática. Por conseguinte, por 

ser histórica, a filosofia moral acompanha as mudanças do seu tempo. Como assevera 

D’Agostini,  

Pensamos no pragmatismo sofístico, que surgiu depois das aporias das reflexões pré-

socráticas sobre o ser e a natureza ou no sincretismo ético da idade helenística após 

Aristóteles; ou ainda – uma virada que interessa mais diretamente ao primado atual 
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Cf. VAZ, 1996, p. 451. 
22 

Sobre niilismo ético, Cf. PERINE, 2002.   
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da filosofia prática – pensamos na crise humiana da metafísica e na sua refundação 

em sede prática, que se cumpre com Kant e o idealismo fichtiano.23 
  

Desde meados do século XX, um dos maiores motores que propicia a mudança nos 

parâmetros da filosofia moral têm sido as questões políticas, religiosas, econômicas e, 

principalmente, as produzidas pela tecnociência e pela crise ambiental. Daí advém a 

propagação do discurso moral, por meio de uma exigência pela moralidade em todos os 

campos da atividade humana. Apesar desta necessidade urgente existe um paradoxo, a saber, 

as normas e valores éticos parecem não encontra uma firme fundamentação e justificação. 

Esta situação também foi percebida e assinalada por MacIntyre e Hauerwas, ao observarem 

que não é a primeira vez que a ética se sobressai como assunto em voga. Para eles,  

E a história sugere que naqueles períodos em que uma ordem social se torna 

desconfortável, e até mesmo alarmada, com o enfraquecimento de seus vínculos 

morais e com a pobreza de sua herança moral, e se volta buscando ajuda do filósofo 

e do teólogo morais, ela pode não encontrar essas disciplinas florescendo de tal 

forma que sejam capazes de tornarem possível o tipo de reflexão e de teoria moral 

que a cultura realmente necessita. Na verdade, algumas vezes pode acontecer que as 

mesmas causas que conduziram ao empobrecimento da experiência moral e ao 

enfraquecimento dos vínculos morais terão também contribuído para a formação de 

um tipo de filosofia moral e um tipo de teologia moral que são incapazes de prover 

os recursos necessários.
24  

MacIntyre,25 ao fazer sua análise sobre tal situação em Depois da Virtude, faz uma crítica à 

moralidade moderna, herdeira do Iluminismo. Para ele, muitas das discordâncias morais 

contemporâneas são consequências de uma teoria moral, o Emotivismo. Para esse filósofo 

esta é uma, “doutrina segundo a qual todos os juízos valorativos e, mais especificamente, 

todos os juízos morais não passam de expressões de sentimento ou atitudes, na medida em 

que são de caráter moral ou valorativo.”
.26 A título de exemplo uma das formas filosóficas que 

o emotivismo assumiu, na visão macintyriana, é o positivismo lógico, pois somente o discurso 

relacionado a fatos pode fundamentar a verdade, na medida em que procura elucidar o elo 

causal dos fatos objetivos. Por sua vez, o discurso sobre valores, por não trazer à baila as 

relações causais analisáveis no mundo é, por isso mesmo, carente de sentido, ou melhor, não 

possui nenhum valor de verdade.  
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Cf. D’AGOSTINI, 2002, p.32. 
24 

Cf. MacIntyre & Hauerwas, 1993, p.
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25 
Após o lançamento de After Virtue MacIntyre teve sua obra bastante divulgada no meio acadêmico filosófico e  

   o conjunto de sua obra ficou posteriormente conhecido como After Virtue Project, denominação  esta  feita por  

   M. D’Avenia, 9-13.  
26 

Cf. MACINTYRE, 2001, p, 30. 
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Por esse motivo a moralidade preceituada quase desapareceu; e a cultura hodierna encontra-se 

assinalada pelo emotivismo, no qual predomina um eu marcado pela ausência de critérios 

racionais de ponderação e ajuizamento, um eu movido pelas emoções e anseios; e que, caso 

seja conveniente, pode acolher várias atitudes, ou então criticá-las. 

Como as exigências de cada época estão presentes no debate filosófico moral, na 

contemporaneidade é visível que são marcadas por uma dicotomia. Ao realizarmos uma busca 

nos deparamos com duas propostas: a kantiana e a aristotélico-hegeliano. Esta dicotomia, tem 

um papel heurístico capital, na medida em que possibilita perceber as várias teorias morais 

existentes e saber quais delas ainda se colocam, com efeito, no horizonte filosófico do século 

XXI. Esta separação aponta para dois amplos paradigmas existentes na teoria moral 

contemporânea: a vertente kantiana busca as “condições transcendentais de possibilidade do 

conhecimento e, em geral, da racionalidade prática, encarna-se hoje em todas as filosofias que 

concentram a sua atenção na lógica, na epistemologia, nas formas do saber científico ou ainda 

no agir ético, com o intuito de individuar os traços universais e estáveis”.27 Por outro lado, a 

vertente aristotélico-hegeliana tem como cerne a concretude histórica  

das formas de vida, das linguagens, dos paradigmas científicos e que, portanto, 

também situam no centro da atenção os problemas da historicidade dos saberes e da 

própria filosofia, até as saídas extremas do relativismo, ou, opostamente, à escuta de 

uma história-destino do ser, como é o caso de Heidegger e dos seus discípulos.28 

No tocante à filosofia moral de Alasdair MacIntyre, pode-se dizer que ela tenta ir mais além 

do que o proposto pelos paradigmas supracitados. Em MacIntyre, dever e bem são categorias 

que regem o debate ético de forma não excludente, mas sim complementarmente, a partir do 

conceito central de virtude. MacIntyre adota o conceito aristotélico de virtude como forma 

basilar para enfrentar a problemática moral contemporânea, assinalada pelo interminável 

debate entre relativismo e universalismo das teorias morais, pela grande consciência histórica 

da condição humana, bem como pela crescente consciência do pluralismo que abrange os 

vários tipos de cultura existentes na terra. Assim, a teoria moral macintyriana, a despeito de 

reutilizar um instrumento conceitual tecido nos albores da cultura grega clássica é, 

legitimamente, uma filosofia contemporânea, porque MacIntyre, ao reformular esse 

instrumento, leva em consideração as conquistas teóricas da filosofia contemporânea, 

estabelecendo-se e  compondo-se como produto do seu tempo. 
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MacIntyre, ao delinear a descaracterização pela qual passou o conceito de virtude defendido 

por Aristóteles, constrói outros mecanismos interpretativos ao mesmo tempo que retoma 

aspectos suprimidos pela modernidade, como, por exemplo, a explicação teleológica das 

virtudes visando reelaborar outra unidade conceitual para a noção de virtude na moral do 

homem contemporâneo. Isto com o único propósito de evitar que seu entendimento histórico 

de virtude levasse ao relativismo, e que não houvesse um critério objetivo acerca do bem e de 

que características viessem a ser consideradas virtudes. Deste modo, MacIntyre propõe três 

etapas para o desenvolvimento das virtudes: as práticas, a unidade narrativa da vida humana e 

a tradição. 

Na compreensão de MacIntyre, qualquer ato humano cooperativo, socialmente estabelecido, 

institui uma prática, que contém ‘bens internos’, inerentes a ela. Estes bens, indivisíveis, não 

podem ser individualmente apropriados; de resto, não há porque tratá-los atomisticamente. 

Para obtê-los é necessária a subordinação às regras próprias à prática, que são estabelecidas 

pelos modelos de excelência. Jogar xadrez, cuidar da casa, fazer ciência, são exemplos de 

práticas. Uma prática envolve, portanto, padrão de excelência, obediência a regras e obtenção 

de certos bens.29 

Vale ressaltar que, se a prática é uma atividade que demanda obediência à autoridade do 

padrão de excelência vigente, tal obediência não impossibilita sua modificação. Isto fica claro 

ao se verificar que as práticas têm uma história. No entanto, não se pode principiar uma 

prática e, menos ainda, recriminá-la, sem aceitar a autoridade dos melhores padrões já 

realizados. Assim, para ser aceito em uma prática social, faz-se imperioso entrar em relação 

não apenas com os que a praticam, como também com sua tradição. É esta que possibilita 

separar a prática efetiva da situação institucional onde acontece, algo essencial, tendo em vista 

o poder corruptor das instituições.30 

Tais etapas são vistas, por ele, de modo ascendente e manifestam momentos da vida moral. 

Assim, práticas representam o exercício das virtudes no indivíduo; a unidade narrativa da vida 

humana mostra, segundo o filósofo, que a vida como um todo é possuidora de uma unidade 

que fornece um telos. No que diz respeito às práticas, MacIntyre esclarece que “as práticas 
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podem, então, prosperar em sociedades com códigos bem distintos; o que não poderia fazer 

seria prosperar em sociedades nas quais as virtudes não tenham valor”.31  

É nessa avaliação da atividade humana que MacIntyre coloca a virtude como atributo 

adquirível cuja obtenção e exercício são tendentes a permitir a obtenção dos bens internos às 

práticas. O exercício das virtudes alude a uma opção, que se mostra aos moldes de uma 

decisão racional de cuidar e fortalecer, abreviar ou impedir emoções e desejos. Seu primeiro 

efeito é o de habilitar o indivíduo para o autocontrole, educando os sentimentos e promovendo 

o uso da inteligência. Desse modo, MacIntyre confia ter aperfeiçoado o problema da 

determinação biológica em sua teleologia, aferindo importância à institucionalização da 

situação na qual o indivíduo se inscreve e procura sua autorrealização.  

 

Se o contexto revelado até aqui dá ares de plausibilidade para constituir, quando referido a 

uma determinada prática, a objetividade da avaliação, ele não dá conta da ponderação de 

práticas que competem ou conflitam entre si. O problema é visto, por MacIntyre, como de 

natureza sociológica. A seu ver, essa questão só se põe na modernidade, na qual a vida está 

fragmentada em uma grande multiplicidade de partes, cada qual com suas normas e atitudes 

de comportamento diferentes. Abstraindo o trabalho do descanso, a vida privada da pública e, 

além disso, a infância e a velhice sendo percebidas como etapas estanques, a modernidade 

deforma a vida humana. Com isso, coloca em questão a própria existência do Eu. 

O conceito de narrativa será então incorporado por MacIntyre para dar conta da unidade do 

self, de maneira a explicitar o bem que lhe é próprio.32 A unidade ansiada só pode ser 

concretizada se for plausível responder pelos intentos do eu, esclarecendo seus atos durante o 

percurso da vida. Para tal faz-se imperativo ordenar tais desígnios de modo a conhecer as 

ligações causais e o efeito temporal, relativo ao papel que realizam em sua história. A 

narrativa atua agregando papéis ou práticas, ao tempo em que aponta o significado a ser 

atribuído à ideia central de telos. Ela fornece o estrutura dentro da qual realizamos nossas 

opções racionais ante às demandas repletas de conflitos das práticas que participamos.33
  

O conceito de indivíduo, enquanto edificado pela narrativa, demanda, por um lado, a 

aceitação de que eu sou o sujeito de minha história, e que esta história tem uma significação 

característica; por outro, a aceitação de que sou igualmente o sujeito da história dos outros. 

                                                             
31 

Cf. Idem, p. 323. 
32

 Cf. MACINTYRE, 2007, p. 203. 
33

 Cf. MULHALL & SWIFT, 1992, p.88. 
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Ser o sujeito da minha história é equivalente a poder dar conta dos atos e experiências que 

fazem essa vida narrável. É estar acessível para responder a questões que demonstram o 

motivo pelo qual fiz isto ou aquilo neste ou naquele tempo da minha vida. Esse conceito, 

porém, coloca outro aspecto relacional também importante, que é o de que ele nos excita a 

saber por que o outro fez o que fez, já que participo de sua história. A narrativa de uma 

historia individual é, consequentemente, parte de um conjunto de narrativas interrelacionadas. 

Destarte, qualquer ensaio de esclarecer a noção de identidade pessoal livre e isolada das 

noções de narrativa, inteligibilidade e responsabilidade, estará designado ao fracasso. 

Dito isso, é possível asseverar que a unidade da vida humana versa sobre uma narrativa 

agrupada em uma única vida, e que o bem desta vida é alcançado através da resposta e do 

modo como posso viver esta unidade e levá-la à sua completude. Indagar sobre o que é bom 

para o homem é o mesmo que responder a estas questões em comum, que é o que atribui 

unidade à vida moral. Essa procura de unidade dar a entender um telos que irar ser delineado 

pelas respostas oferecidas aos problemas que vão surgindo.  

Como a mudança social ocorrida devido à industrialização inibe para a maioria das pessoas, o 

conhecimento da existência de bens internos às suas práticas, igualmente o trabalho passa a 

estar a serviço do capital impessoal, e isso o separa de tudo que não permaneça a serviço da 

conservação da vida fisiológica, fixando-se, assim, em sua própria reprodução e aquisição que 

ele permite. Isso não ocorria na tradição aristotélica, porque o que a educação virtuosa instrui 

é que meu bem, como ser humano, é o mesmo para outros com os quais estou unido em uma 

comunidade. As virtudes individuais, aqui, são as que levam o indivíduo a pensar o bem 

público, anterior e independente da soma dos interesses e desejos individuais, como alusão 

para seu comportamento. Não existe possibilidade de procurar o meu bem e antagonizar o 

outro que igualmente procura seu bem, porque o bem não é meu nem dele, o bem não é um 

domínio privado.  

Na compreensão de MacIntyre, apesar de haver grande diversidade de concepções de virtude, 

é admissível que se possa amoldar, em distintos sistemas morais, mecanismos específicos que 

precisem ser exercitados para o incremento das virtudes que estão em destaque. Assim, o bom 

desenvolvimento das virtudes ajudará a munir o indivíduo de um comportamento ético e este 

será capaz de perceber e participar dos valores morais. Desse modo, prática, para MacIntyre, é 

algo maior e além de um simples exercício intelectual ou físico, porque estes podem ser 

realizados sem haver envolvimento moral da parte do sujeito.  
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Esta tese faz uma releitura do conceito de técnica em Jonas à luz de MacIntyre. Como 

objetivo geral, procuramos expandir a avaliação que Jonas faz da técnica como sendo o telos 

da sociedade e, por isso, entendida como finalidade humana no mundo tecnológico 

contemporâneo. O intuito é passar a vê-la como uma prática, na qual a dimensão ética é uma 

característica fundamental, já que toda prática envolve conceitos teleológicos de virtude e, por 

conseguinte, de um bem humano como excelência maior. Assim, pode-se atingir um plano de 

reflexão distinto de Jonas e, deste modo, com MacIntyre, superar as dificuldades parciais do 

pensamento jonasiano no tocante à tecnociência. Para tanto, acreditamos ser necessário 

identificar, aclarar, compreender e refletir a tecnociência como ela realmente é, para que seus 

benefícios superem as necessidades humanas sem deixar de lembrar a necessidade de vê-la 

como prática no sentido dado por MacIntyre. Na visão macintyriana, 

 

O entendimento de técnica como uma prática possibilita o melhor enfrentamento de 

questões, principalmente, na área humana. Questões, como, por exemplo, 

manipulação de células tronco e clonagem são hoje fonte de grandes debates, porque 

o resultado dessas manipulações com material humano traz benefícios, mas também, 

resultados imprevisíveis. No entanto, a tecnociência vista como prática, no sentido 

que pensa MacIntyre, na medida em que compartilhemos os padrões e os objetivos 

característicos das práticas, definimos nossas relações uns com os outros, quer 

reconheçamos ou não, com base em padrões de sinceridade e confiança, também os 

definimos com base em padrões de justiça e coragem.
34

  

 

Desta forma, veríamos germinar da prática médica que se utiliza da tecnociência, por 

exemplo, uma normatividade na medida em que toda prática contém em si uma dimensão 

ética. Esta releitura da técnica como prática é apropriada para o contexto atual já que não 

temos uma ética que dê conta dos problemas contemporâneos promovidos pelo aceleramento 

da técnica, mas, apenas fragmentos de moralidades, fruto do projeto iluminista que mostra ser 

um fracasso por esquecer as virtudes como imprescindíveis a todo debate moral.35  

 

Contemporaneamente, o alastramento da onda ética para todos os campos do agir humano não 

significa que estamos no fim da crise em que mergulhamos desde meados do século XX. O 

que acontece hodiernamente é a mudança no perfil da crise, ou seja, ela espalhou-se e trouxe 

inúmeros problemas novos por conta da transformação da técnica em tecnologia. Autores 

como Heidegger, Derrida, Rorty, Rawls, Jonas e MacIntyre mostram dimensões diferentes 

desta questão, mas todos apontam para modificações no campo da filosofia moral. Sobre esta 

questão assevera Vaz, 

                                                             
34

 Cf. MACINTYRE, 2007, p 323.
  

35
 Cf.  Idem, 1981. 
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Todos os problemas de sobrevivência e convivência, incluindo-se os que se situam 

no terreno das relações conflitivas entre o Primeiro e o Terceiro Mundo, são 

perfeitamente equacionáveis, têm suas constantes e variáveis conhecidas e as 

soluções estão dentro das possibilidades da humanidade atual. Não é, pois, no 

terreno da produção dos bens materiais e da satisfação das necessidades vitais que a 

crise profunda se delineia. É no terreno das razões de viver e dos fins capazes de dar 

sentido à aventura humana sobre a terra.
36 

 

 
Com tal afirmação partimos do princípio de que é real e indispensável para a humanidade a 

necessidade de uma ética que inclua as ações humanas em relação à natureza e a tecnociência, 

e, por isso, deve ser pensada com urgência. Deve, pois ser ponderada como a esfera mais 

sensível da sociedade humana em todos os tempos, 

 

enquanto a ‘cultura material’ avança em ritmo vertiginoso, a ‘cultura simbólica’ 

permanece fundamentalmente dentro dos campos teóricos propostos ou dominantes 

ao longo do século XIX (por exemplo, o individualismo e sua sequela o 

igualitarismo em Antropologia, o positivismo e seus avatares em Filosofia das 

Ciências, o utilitarismo e o relativismo cultural na Ética, o convencionalismo no 

Direito, o liberalismo e o socialismo na Política e mesmo o niilismo na concepção 

dos valores ou Axiologia). O estudo da Ética contemporânea, dos pós-kantianos à 

enorme literatura ética de nossos dias, confirma incontestavelmente essa situação, na 

medida em que nela dominam alguns paradigmas que acabaram por definir-se nos 

anos pós-revolucionários e cujas numerosas variantes alimentaram até hoje a 

reflexão ética.
37 

 

 

Apel38
 também trata sobre o aceleramento do desenvolvimento da tecnociência moderna e dos 

problemas que causaram a universalização das práticas humanas, bem como das questões de 

alcance planetário, capacitando uma sociedade globalizada, na qual os efeitos das atitudes 

humanas não são mais adstritos às nações que criaram determinada tecnologia ou que dela se 

utilizam.  

 

Assim, com as sérias questões ambientais, a saber, efeitos do El Niño e La Niña, poluição do 

ar, da água e da terra, degelo do Ártico e na Antártica, extinção de espécies e desmatamento, 

dentre outros, são dificuldades tão vultosas para a filosofia moral contemporânea que se 

tornaram mais graves desde que a teoria emotivista levou a reflexão moral para o campo da 

subjetividade, do privado, das emoções. Na realidade, contudo, levar a ética para a esfera das 

emoções não traz nenhuma solução visto que na vida, no cotidiano, emitimos juízos morais e 

julgamos quando alguém pratica tortura, assalto ao patrimônio alheio. Se realmente fôssemos 
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Cf. VAZ, 1987, p. 55. 
37 

Idem, 1999, p. 352. 
38

 Cf. APEL, 1994. 



27 
 

subjetivistas teríamos que aceitar estes fatos e mudar nosso comportamento para algo difícil 

de imaginar.39  

 

Jonas, ao buscar estabelecer uma objetividade para os princípios morais, bem como para a 

função da filosofia moral na dimensão da normatividade, não deixa de lado o caráter histórico 

e contextual da esfera normativa e, acima de tudo, não cai no abismo do relativismo moral ou 

nega o caráter racional das normas morais. Em MacIntyre, existe a intenção de que dever e 

bem são categorias em torno das quais circula o debate ético, isto é, as duas categorias não são 

excludentes, mas adotam papéis complementares, situados de modo equilibrado no interior de 

sua teoria moral a partir do conceito central de virtude.  

  

Sendo assim, a base teórica da tese situa-se na confluência das filosofias morais de Hans 

Jonas e Alasdair MacIntyre. A presente tese mostra a importância de se refletir e discutir com 

base em fundamentos que ampliem a compreensão da sociedade em torno da tecnociência. Da 

mesma maneira, é de fundamental importância averiguar a inserção da tecnociência na 

sociedade contemporânea, para refletirmos sobre as inovações que advém dos avanços 

tecnológicos, no tocante às questões éticas à luz do pensamento jonasiano e macintyriano. 

 

Desde o primeiro momento desta pesquisa, estamos atentos a algo essencial e imprescindível, 

o fato de nos reportarmos à visão que hoje temos de ética na sua realidade atual, balizando-

nos no objetivo de entender, aferir e ponderar melhor seus princípios norteadores no que diz 

respeito tanto a conduta do cientista como da sociedade que consome seus produtos. Da 

mesma forma, precisamos estar atentos ao fato de que no mundo, emergem tanto aberturas 

refletidas, à luz do lucro – esfera econômica –  como também formas veladas de inquisição 

que ofuscam o desenvolvimento da investigação da tecnociência – esfera religiosa. 

 

No tocante a investigação realizada nesta tese, esta abordará o pensamento de Jonas sobre a 

técnica e suas consequências para a humanidade. Em MacIntyre abordaremos principalmente 

o seu conceito de “prática”, na medida em que este pode contribuir para uma releitura sobre a 

compreensão jonasiana da “técnica” como instrumento transformado em finalidade para uma 

prática no sentido filosófico dado por MacIntyre. A técnica pensada como prática pode 

encontrar uma matriz ética internalista, ou seja, deixa de ser pensada somente como um 
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Cf. TUGENDHAT, 1991. 
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recurso externo que possibilita ao homem executar o bem ou o mal e passa a ser pensada 

como uma prática portadora de bens internos, propriamente éticos.  

 

Em relação à estrutura da tese, esta se encontra dividida em quatro capítulos. No capítulo I 

desenvolvemos a discussão sobre a passagem da téchne para a tecnociência/tecnologia, com o 

propósito de contextualizar a problemática do uso da tecnociência afastada da ética, por meio 

de estudos realizados com autores que tratam sobre este quesito, como, por exemplo, Alquié, 

1981; Redman, 1999; Van Dijk, 2000; Brüseke, 2001; Ortega, 2001; Frezzattti, 2003; 

Krimsky, 2003; Harvey, Lancey, 2004; Latour, 2005; Villey, 2005; Adorno e Horkheimer, 

2006; Leff, 2006; Dobson, 2007; Moden, 2007; Smith, 2008; Waelbers, 2009b. 

 

O capítulo II contém uma apreciação do pensamento de Hans Jonas no que diz respeito à 

técnica, à heurística do temor e ao princípio responsabilidade e os aspectos gerais 

necessários para a compreensão da proposta deste autor sobre os três conceitos citados. A 

análise desses conceitos serviu para abordamos o esforço do referido filósofo de constituir 

uma ética (dimensão abstrata) e o apelo para uma ética aplicada (dimensão geral). 

Concomitante a isto trabalhamos o pensamento de Jonas em relação à tecnociência, núcleo 

central de discussão da sua obra. Para tanto, apoiamos nossa pesquisa nas obras de Jonas que 

tratam sobre este tema, como The imperative of responsability, 1984; Técnica, medicina y 

ética, 1997; Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues, 1999, The 

Phenomenon of Life, 2001. Além de autores como Vogel, 1996; Dewitte, 1998; Apel, 1996; 

Frogneux 2000; Lories, 2001; Wollin, 2001; Habermas, 2002; Hösle, 2003; Heidegger, 2006, 

dentre outros. Embora sejam estes os textos básicos que fundamentam o discurso de Jonas de 

modo mais evidente, introduziremos, também, outras obras jonasianas, bem como numerosos 

artigos e entrevistas, enfim, obras que ele escreveu voltadas para este tema, ao longo da sua 

vida. 

 

O capítulo III consiste no estudo das categorias centrais da ética das virtudes de Alasdair 

MacIntyre, especialmente nas obras Depois da Virtude, 1981; Justiça de Quem? Qual 

Racionalidade? 1991; e Animais Racionais Dependentes, 1999, nas quais ele constrói a 

proposta para a compreensão da retomada da ética aristotélica das virtudes. Aqui será crucial 

a construção dos fundamentos para a apreensão da técnica como prática, o objeto de nossa 

investigação. Para melhor compreensão do pensamento macintyriano, utilizamos artigos e 

entrevistas escritas e concedidas por ele. Além de outros textos seus e dos principais 
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comentadores de sua extensa obra, tais como, Wallach, 1992; Bubner, 1994; Pinckaers, 2001; 

Carvalho, 2004; Sturgeon, 2006; Blackledge, 2009; Knight, 2008a.   

No capítulo IV demonstramos o movimento teórico essencial para modificar a compreensão 

jonasiana da técnica como instrumento transformado em finalidade humana, para uma prática 

no sentido filosófico dado por MacIntyre. Isto é possível porquanto, para MacIntyre, para 

serem obtidos os bens internos das práticas é necessário a obediência às regras próprias à 

prática, que estão submetidas a padrões de excelência da sociedade. Não podemos esquecer 

que os bens internos às práticas, inclusive os bens internos à prática da tecnociência, contêm 

uma ética já que esta é considerada um elemento interno, constitutivo dela. 

 

Nas conclusões finais, buscamos retomar de forma sintética os argumentos principais da tese, 

extraindo assim as implicações da releitura do conceito de técnica em Jonas após 

acrescentarmos a reflexão macintyriana sobre a prática, bem como sobre a maneira pela qual 

as virtudes pertinentes às práticas podem ajudar a fundamentar uma ética para a tecnociência 

contemporânea. Argumentamos também a respeito da atualidade da questão de pesquisa; e, 

por último, indicamos os caminhos abertos para pesquisa filosófica, no tocante ao tema mais 

importante da agenda ética contemporânea, a saber, a problemática ambiental. 

 

Por fim, vale ressaltar que adotamos o sistema numérico para indicar as referências 

bibliográficas por considerá-lo mais adequado e por não prejudicar a fluência da leitura. As 

notas de rodapé, amplamente utilizadas no texto, auxiliam os esclarecimentos, ressalvas e 

explicações. 
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CAPÍTULO I 

 

DA TECNHÉ À TECNOLOGIA: DO CONHECER PARA O DOMINAR 

 

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos 
enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 
abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, 
empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos 

bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de 

afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência 
e tudo será perdido. 

Charles Chaplin 

 

 

1.1 A COMPREENSÃO CLÁSSICA DA TÉCNICA 

 

 desenvolvimento da técnica pode ser visto de vários modos. Relatos da 

mitologia grega, por exemplo, já contavam a aventura de Dédalo, genial 

arquiteto, e seu filho Ícaro ao tentar fugir da prisão na ilha de Creta. A fuga por 

terra e por mar era impossível e Dédalo, um artífice habilidoso, disse ao filho: “Os homens 

não têm asas, mas nós as construiremos e, então, poderemos voar”.40  

Este mito representa a vontade do homem de ampliar as capacidades de que a natureza o 

dotou. Por ser inteligente, astuto, capaz de criar instrumentos para suprir a fragilidade humana 

passou a enfrentar as intempéries com a técnica que lhe dá condições de sobreviver à 

natureza. Assim, para o homem, “a técnica nasceu não como expressão do ‘espírito’ humano, 

mas como ‘remédio’ à sua insuficiência biológica”.41 Por meio da técnica, a humanidade 

passou a construir o que antes era pedido aos deuses. O homem, entretanto, esqueceu que a 

técnica é menor do que a natureza, mais fraca do que a necessidade (anánke). Apesar do 

engenho da técnica, a natureza continua sendo a norma e é sobre ela que o homem construiu a 

                                                             
40 Cf. BULFINCH, 2000, p. 193.  
41

  Cf. GALIMBERTI, 2006, p. 9. 

O 
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antroposfera. Assim, apesar do domínio sobre a técnica o homem continua sob o rigor da 

necessidade e da imutabilidade dos fenômenos da natureza, pois 

 

embora ‘tenha domínio, com seus expedientes, sobre os animais selvagens que 

habitam as montanhas, sobre o cavalo de crina cerrada, sobre o touro vigoroso 

subjugado pela canga’, não é capaz de dominar a natureza, mas por esta é obrigado a 

se defender, cercando a própria comunidade com sólidos muros, que demarcam, no 

grande reino da natureza, o pequeno reino do homem.
42

  

 

É com o avanço da técnica que o homem, de aparência frágil, cada vez mais passou a investir 

contra a natureza – esta, segundo as visões de mundo grega e hebraica, é horizonte 

intransponível, limite insuperável à qual a ação humana deveria submeter-se como se fosse a 

lei suprema. Na contemporaneidade, contudo, a natureza não é mais horizonte, porque os 

instrumentos da técnica e da ciência inverteram o selo que Prometeu43 colocou nas 

possibilidades da técnica. Depois de romper o selo, a relação passou a não ter mais limites e, 

como Prometeu, em seu castigo pela desobediência de ter roubado o fogo dos deuses, o 

homem pode fazer uso do lamento desse titã pelo que de errado faz com a techné - técnica. 

 

Ai de mim! Os benefícios que fiz aos mortais atraíram-me este rigor. Apoderei-me 

do fogo, em sua fonte primitiva, ocultei-o no cabo de uma férula, e ele tornou-se 

para os homens a fonte de todas as artes e um recurso fecundo... Eis o crime para 

cuja expiação fui acorrentado a este penedo, onde estou exposto a todas as injúrias! 

Oh! Ai de mim!
44

  

 

                                                             
42 Cf. GALIMBERTI, 2006, p 31-33.  
43 A Teogonia, nos versos 510 a 516, contém a lenda de Prometeu, segundo Hesíodo. Esta obra menciona que a 

primeira falta de Prometeu para com Zeus em favor dos homens foi quando dividiu um boi em duas partes. Uma a ser 

dada para Zeus e outra para os mortais. Na primeira estavam as carnes e as vísceras, cobertas com o couro. Na 

segunda, apenas ossos cobertos com a banha do animal. Atraído pela banha, Zeus escolhe a segunda. Foi, então, que a 

cólera, a raiva e o rancor subiram-lhe à cabeça e ao coração e assim, o senhor do Olimpo castiga os homens, negando a 

eles a força do fogo infatigável. O fogo representa simbolicamente a inteligência do homem. A ira de Zeus não 

terminaria neste ponto, pois a afronta definitiva de Prometeu ocorre quando este rouba “o brilho longe e visível do 

infatigável fogo em oca Férula” (Teogonia, 566). Com isto, Prometeu reanimou a inteligência do homem, que antes era 

semelhante aos fantasmas dos sonhos. Segundo a própria fala, o titã menciona que os homens faziam tudo sem tino até 

ele lhes ensinar “as intricadas saídas e portas dos astros. Por elas inventei os números (...) a composição das letras e a 

memória (...)”. Prometeu por fim, diz que os homens devem a ele todas as artes, inclusive a de domesticar animais 

selvagens. Por conta dos mortais terem o fogo, Zeus armou uma armadilha: mandou o filho de Hera, o deus coxo e 

ferreiro Hefesto, plasmar uma mulher ideal, fascinante, à qual os deuses presentearam com alguns atributos de forma a 

torná-la irresistível. Esta mulher foi batizada por Hermes como Pandora, (pan = todos, dora = presente) e ela recebeu 

de Atena a arte da tecelagem, de Afrodite o poder de sedução, de Hermes as artimanhas e assim por diante. Pandora foi 

dada de presente para o atrapalhado Epimeteu que, ingenuamente  a aceitou, a despeito da advertência de seu irmão 

Prometeu. A vingança planejada por Zeus estava contida numa jarra, que foi levada como presente de núpcias para 

Epimeteu e Pandora. Quando esta, por curiosidade feminina, abriu a jarra e rapidamente a fechou, escaparam todas as 

desgraças e calamidades da humanidade, restando na jarra apenas a esperança. Quanto a Prometeu, foi castigado sendo 

preso pelas inquebráveis correntes de Hefesto no meio de uma coluna, e uma águia de longas asas enviada por Zeus 

comia-lhe o fígado imortal. Ao cabo do dia, chegava a negra noite por Prometeu ansiada, e seu fígado tornava a 

crescer. Teria sido assim eternamente se não fosse por intervenção de Herácles, que matou a águia com o 

consentimento de Zeus (DÓCLUS, 2004). 
44 Cf. ÉSQUILO, 2005, p.13. 
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Desta habilidade – techné – para fazer algo, conforme nos retrata Homero na Odisseia, no 

canto XVII, o exemplo é o próprio Ulisses, que mesmo não sendo um artesão nem um 

carpinteiro, fabricou, ele mesmo, o leito de Penélope. A este respeito registrou Vernant, “em 

Homero, o termo techné aplica-se à habilidade dos demiourgói, metalúrgicos e carpinteiros, e 

a certas tarefas femininas que requerem experiência e destreza, como a tecelagem”.45 

Despedindo-se do tempo circular, o homem vive agora aquele que Prometeu denominava de 

‘o tempo que envelhece’ e que, envelhecendo, assenta mais à vista a condição ‘mortal’ 

[brotos] a que os homens foram inexoravelmente submetidos e da qual Prometeu havia 

buscado defendê-los pondo neles ‘cegas esperanças’. Como vaticinado por Vulcano a 

Prometeu, o fogo dado aos homens fez com que criassem a técnica. E esta fará com que não 

se apiedem de nada e sejam capazes de tudo.46
  

 

A posse do fogo despertou no homem a capacidade de transformar o mundo à sua volta. Este 

fato, segundo Ortega,47 possibilitou o surgimento do homo faber. O homem como um ser que 

fabrica interpreta, transforma e cria o seu próprio habitat, é capaz de arquitetar e almejar, de 

modo constante, novos mundos diferentes do natural; tornando-se insatisfeito logo a seguir 

reinventa-o novamente. Deste ponto de vista surge a importância e a relevância da técnica 

como meio para alcançar maravilhas e assombros. A partir de então, tudo que é possível ser 

modificado pelo homem passou a ser feito sem se pensar nas consequências do que poderia 

acontecer com tais modificações, na natureza e no próprio homem. 

 

Ao ponderar sobre a evolução da técnica, Ortega assinala três modos. O primeiro aborda a 

descoberta sem a intervenção de uma intenção explícita ou sistematizada; é a técnica do 

acaso. Um conhecimento preciso e determinado, sem maiores consequências. O segundo é 

chamado de técnica do artesão que, em um primeiro momento foi acaso, posteriormente 

transforma-se por meio da prática constante, e é transmitida à outra geração em forma de 

artesanato. O terceiro é designado como a técnica do engenheiro, cuja característica principal 

é a capacidade sempre cada vez maior de criar máquinas continuamente mais eficazes e 

algumas com um poder de destruição nunca antes visto. Ortega esclarece ainda que foi a partir 

do terceiro modo, denominado de técnica do engenheiro, que se deu início a tecnologia como 
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 CF. ÉSQUILO, 2005, p. 23.  
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 Cf. ORTEGA, 1996. 
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contemporaneamente é distinguida. Os dois primeiros modos de técnica, entretanto, são 

chamados por ele de destreza.48
   

 

Na Idade Clássica na Grécia, por exemplo, a técnica era o meio usado somente para suprir as 

necessidades do homem e não o veículo que poderia dar o poder de decidir o destino da 

humanidade. Nessa fase primeira, o utensílio produzido por meio da “técnica do acaso” era 

tão somente um prolongamento do corpo humano. A técnica antiga não era, por isso mesmo, 

inquietante por não ser capaz de ultrapassar a ordem da natureza, que o pensamento 

mitológico e filosófico colocava sob o domínio da necessidade. Para Ellul,49 nesta época a 

“técnica aplicava-se apenas a domínios bastante limitados, tanto no plano social quanto no 

individual [...]. Os homens não ligavam seu destino ao progresso técnico. A técnica era um 

instrumento relativo e não um deus”. Assim, escolhas dependiam de uma decisão a ser 

tomada pela consciência, já que o peso material da técnica ainda não era sobre-humano.  

Para os gregos, contudo, há uma relação estreita entre techné e epistéme. Em Platão, o 

vocábulo techné está relacionado à forma de fazer ligada essencialmente ao domínio de um 

método, de uma disciplina que induz a um fim característico. Para Platão,50
 àquela época a 

técnica já estava ligada à ciência (epistéme), não um saber qualquer, mas um saber verificado 

para uma aplicação específica que, por isso mesmo, necessitava de aptidão específica – no 

diálogo Cármides, isto se torna bem evidente.51
 

 

No cerne desta compreensão caberá, então, ao médico não o domínio, mas o desocultamento 

da doença para perscrutar a natureza da enfermidade. A técnica é o modelo da relação que o 
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 Cf. ELLUL, 1967, 67-68. 
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 Cf. ARAÚJO, 1998, p. 94; CAMBIANO, 1991, p.20. 
51 Não é verdade que toda ciência é definida, não só pelo fato de ser ciência, mas pela sua especificidade, isto é, 

porque tem um certo objeto? 

Justamente por isso. 

E a medicina se distingue das outras ciências pelo fato de ser da saúde e da doença. 

Sim. 

É, pois necessário que aquele que deseja conhecer a arte médica deve se dedicar àqueles âmbitos dos quais ela se 

ocupa e não àqueles que lhe são estranhos? 

Claro. 

E, se alguém quiser examinar corretamente o médico, deverá fazê-lo enquanto ele é médico, isto é, em relação à 

saúde e à doença. 

Parece que sim. 

Ou seja, em outras palavras e em suas ações, para ver se as primeiras correspondem à verdade e as outras são 

bem feitas? 

Necessariamente. 

E se não tiver conhecimento da medicina, poderia ele passar por esse difícil exame? 

Claro que não. 

(PLATÃO, Cármides, 171a-b) 
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homem entrelaça com todos os elementos. O exemplo da técnica médica deixa claro que, para 

Platão, a medicina era a técnica. Por outro lado, a cura seria, ao invés disso, propriedade da 

physis. Noutras palavras, o homem não se curava por causa do médico, mas porque o ato 

médico possibilitava que a physis aparecesse novamente sã em um corpo que estava doente. 

Assim, torna-se evidente que o termo techné não era uma habilidade qualquer e requeria o uso 

de certas regras. Segundo Platão, seu sentido diz respeito à realização material e concreta de 

algo. 

 

Concordando com o pensamento de Platão sobre a techné como epistéme, assevera Michel 

Henry:  

 

A técnica, com efeito, designa de uma maneira geral um saber-fazer, ou seja, um 

saber que consiste no fazer, mas um fazer que porta em si mesmo seu próprio saber. 

Dito de outra maneira, este ‘fazer constitui um tal saber, e se identifica a ele na 

medida que se sente a si mesmo e se experimenta em cada ponto de seu ser, 

enquanto fazer radicalmente subjetivo, tomando sua essência da subjetividade que o 

torna possível’. O saber-fazer original é a práxis e, portanto a vida ela mesma, pois é 

na vida que a práxis é o saber-fazer original, que constitui a essência da técnica. A 

técnica é assim o efeito de um saber, não mais o saber-fazer original que constituiu o 

meio humano realizado pela corporificação, mas o saber científico.
52

 

  

Henry, assim como Platão, também afirma que a técnica é um saber que nasce do fazer que se 

origina na práxis, na experiência, na vida. Assim, o aprendiz por meio de um método, de uma 

disciplina adquirida durante o exercício do seu ofício e ao estudar para melhorá-lo, vai 

aprendendo e esboçando um saber técnico científico. Este modo de entender a techné, 

relacionada à práxis, pode ser encontrado em outro diálogo de Platão, o Teeteto. No referido 

diálogo isto é visível na fala de Sócrates: “minha arte de partejar tem as mesmas 

características que a delas (a das parteiras), mas se diferencia no fato de que assiste os homens 

e não as mulheres, e examina as almas dos que dão à luz, mas não seus corpos”.53
  

 

No sexto livro da Ética a Nicômaco, Aristóteles assevera que a “técnica é a disposição de 

produzir com reta razão”54. Mais à frente ele elucida que: “toda técnica é a respeito do vir a 

ser, isto é, de empregar técnica e teorizar a respeito de como algo pode vir a ser ou não ser, 

cuja origem está naquele que faz, mas não é coisa feita”55. Dito de outro modo, técnica é uma 

disposição da razão, no que diz respeito a produções no mundo da geração e corrupção. Ao 
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contrário da ciência que trabalha com o “conhecimento científico que existe por necessidade, 

ou seja, “é assim eterno, pois tudo o que existe por necessidade é eterno, e o que é eterno não 

vem a ser nem perece”.56 Aristóteles liga a seguir o conhecimento científico ao ensinamento e 

ao aprendizado, definindo ciência como “disposição demonstrativa”.
57

 

No entanto, foi com Aristóteles que ficou mais evidente a distinção entre techné e epistéme. 

Na Metafísica, I-1, e na Ética a Nicômaco, VI – 4, 2-6, existe uma distinção entre estes dois 

termos. Ele propõe que a techné seja a exercício do saber a um fazer, ou seja, a techné tem por 

objetivo a produção, mas não uma mera produção, que a faria coincidir com a poiesis, e sim 

uma produção construída por meio do saber. Aristóteles quando se refere a este conceito o 

define como techné, ou seja, disposição apta à criação através da razão verdadeira, fato que 

proporcionará segurança à obra realizada. É, por conseguinte, um termo utilizado para 

expressar a habilidade em uma profissão e, de modo geral, a maneira de fazer, o meio, um 

conjunto de regras, sistema ou método de fazer. Techné é, sobretudo, o conhecimento prático 

de processos necessários para executar este ou aquele ato.  

No livro I da Metafísica de Aristóteles, é a experiência – empeiria que dá fundamento tanto à 

techné quanto à epistéme: ambas chegam aos homens por meio da experiência (981a). Não 

obstante, a techné se distingue do conceito de empeiria especialmente por poder ser ensinada, 

o que não ocorre com a segunda, como é evidenciado, por ele. Em resumo, o que caracteriza o 

sábio e o distingue do ignorante é o fato de poder ensinar. Daí porque é possível dizer que a 

techné é mais epistéme do que experiência (empeiria), pois quem possui a techné pode 

ensinar, enquanto os que possuem apenas experiência (empeiria) não podem ensinar. 

Exemplificaando Aristóteles na Metafísica I-1 utiliza o caso do arquiteto para apontar a 

diferença entre techné e empeiria: a primeira conhece a causa das coisas, enquanto a segunda, 

somente o aspecto factual. O arquiteto é avaliado como sendo mais sábio porque conhece a 

teoria e a causa do que será construído, e não por sua habilidade prática, enquanto o pedreiro 

sabe tão somente como executar a construção, sem saber exatamente o que faz, mas o faz por 

hábito. 

No terceiro capítulo da Ética a Nicômaco, livro VI, Aristóteles expõe sobre a existência de 

cinco disposições da alma com as quais se pode expressar a verdade, quer afirmando-a, quer 

negando-a, são elas: techné, epistéme, phrónesis (discernimento), sophia e noûs (intelecto). 
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Epistéme, sophia e noûs dizem respeito ao que não pode ser diverso do que é, ou seja, ao 

inalterável, o que existiu e existirá por toda a eternidade. Enquanto que a techné e a phrónesis 

versam sobre o que pode ser diferente, conquanto se refiram a âmbitos desiguais – a primeira 

se relaciona ao que pode ser produzido, e a segunda trata do que pode ser objeto da ação, a 

primeira é entendida como a disposição da razão que conduz o produzir, e a outra, a 

disposição da razão que conduz o agir.  A respeito da techné, Aristóteles assegura que, “toda 

techné versa sobre a produção, sobre o emprego de técnicas e sobre o teorizar como se pode 

produzir ou se produzem algo do que é suscetível tanto de ser como de não ser, e cujo 

princípio está naquele que o produz e não no produzido”.
58

 Percebe-se claramente que, para 

Aristóteles, a techné é um conjunto de regras, sistema ou método de fazer, enquanto epistéme 

é aquele conhecimento que tem por objeto as essências, imutáveis e universais. 

A imponderabilidade da natureza, por conseguinte, não permite ao ser humano dominá-la, 

mas apenas desvelar. Surge daí a compreensão grega da verdade como desocultamento 

(alétheia) da natureza (physis), de cuja contemplação (theoría) brota o conhecimento que 

regulamenta o agir e o fazer humano.  

 

Na Idade Média, que vai do século V ao XV, o temor no tocante ao novo fazia parte da 

história do homem de modo mais enfático, uma vez que o surgimento de qualquer dispositivo 

tecnológico tenderia sempre à destruição e desuso de capacidades adquiridas, anteriormente 

aos quais eram atribuídos valores sagrados e insubstituíveis. Sob tal prisma, Victor Hugo, no 

romance O Corcunda de Notre Dame,59 cuja história se passa no século XV, discorreu sobre a 

reação de um dos seus personagens, o sacerdote Claude Frollo, apontando seu dedo antes para 

um livro e a seguir para as torres da catedral proferindo: “ceci tuera cela” – ou seja,  essa 

invenção vai eliminar a catedral – o alfabeto vai eliminar a crença nas imagens. Tal aceno de 

Frollo torna manifesto a difícil e indissolúvel relação existente entre a história do 

desenvolvimento da tecnologia – com possíveis e danosas relações que o novo pode trazer.  

 

Na idade medieval a catedral era, por meio de suas imagens, o modo de repassar ao povo as 

histórias bíblicas, a vida de Cristo e dos santos, os valores morais, como também os fatos 

históricos e noções rudimentares de Geografia e Ciências Naturais, porquanto os manuscritos 

raros e dispendiosos destinavam-se, exclusivamente, a uma pequena elite alfabetizada 
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comumente vinculada ao clero e à nobreza. As catedrais, com suas imagens imutáveis, 

doutrinavam o povo com as noções imprescindíveis à vida diária e à salvação eterna.  

 

O temor representado pelo personagem Frollo, de Victor Hugo, em relação aos livros era que 

estes encorajassem a curiosidade e a transmissão de informações, favorecendo a livre 

interpretação das escrituras e alterando os valores estabelecidos. Isto posteriormente 

aconteceu: a invenção dos tipos móveis de Gutenberg possibilitou um maior volume de 

produção de livros e, consequentemente, um maior número de pessoas passou a ter acesso à 

Bíblia. Desse modo, surgiu uma nova pedagogia constituída por meio dos livros, exatamente 

objeto de temor do personagem Frollo.  

 

Na Idade Moderna, com a revolução científica, a técnica adquiriu um papel de destaque, como 

instrumento que permite introduzir maior rigor à experimentação. Por ter como principal 

característica a máquina, nega frontalmente a concepção grega de técnica como sendo um 

saber no qual acontece a verdade. Um dos defensores desta nova ordem, no século XVII, é 

Francis Bacon, defensor do saber pelo saber, da satisfação que vem da verdade, do 

conhecimento voltado à utilidade para beneficiar de alguma maneira a vida prática. Foi, então, 

a partir desta concepção de conhecimento ligado à prática, que se fundaram as bases de toda a 

ciência moderna, que permanece igual em muitos campos até a contemporaneidade. Na visão 

de Silva a partir de Bacon, 

 

A substituição do ideal contemplativo pelo método que permite apreender regras 

preconiza uma racionalidade segundo a qual a atividade de pensar e agir são 

consideradas inseparáveis. Com efeito, na medida em que conhecimento e poder se 

identificam, os resultados do saber já não são vistos como fins em si mesmos, mas 

principalmente como meios de interferir na realidade a partir de propósitos 

humanos. A forma do conhecimento passa a ser dada pelo perfil instrumental da 

racionalidade aplicada. Neste sentido, Bacon já traça, no alvorecer da modernidade, 

a rota de um processo de civilização pautado pela conjunção entre ciência e 

técnica.
60

 

 

Na modernidade a técnica passou ao estágio das máquinas pela utilização das energias 

mecânica, hidráulica e elétrica. Assim, o homem descobriu o vapor de água para movimentar 

o tear; a eletricidade para facilitar o funcionamento da fábrica, além de aumentar o poderio 
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bélico. A partir de então, o homem passou a conviver com a eficácia da ação bem sucedida, 

ou seja, a ação que possibilita ao indivíduo mover-se antevendo o efeito do que começou.61  

 

Posteriormente a estas descobertas científicas foi que se originou o mecanicismo, um 

paradigma compartilhado pela maioria dos sábios setecentistas, ainda que muitos deles não 

tenham aceitado na íntegra suas teses centrais. Assim, o mecanicismo, em uma acepção mais 

radical, pode ser definido por dois atributos: a) aspiração de esclarecer todas as coisas por 

meio da matemática; e b) pelo pressuposto de que as explicações mecânicas são singulares e, 

por isso mesmo, possíveis de gerar conhecimento.62  

 

Descartes foi quem melhor sistematizou um conjunto de ideias que repercutiu inteiramente na 

instauração de uma nova era, os novos tempos, tendo na ciência e na técnica os seus pilares 

basais. Assim como em Bacon, a ciência visa, agora, não só ao conhecimento teórico, mas, 

especialmente, à aplicação prática. Se em Bacon “saber é poder”, em Descartes, “a ciência 

deve tornar-nos senhores da natureza”. Atrelada à ideia de intervir nela, conhecê-la e dela se 

apropriar, os novos desígnios científicos passaram a ser não apenas a contemplação da 

verdade, mas, sobretudo, o exercício do poderio humano. 

 

De modo geral, o mecanicismo tornou-se um padrão para explicar o Universo, tanto o mundo 

vivo quanto e o não vivo. Descartes, dentre outros filósofos que fizeram uso do modelo 

mecanicista, foi o precursor em sistematizar filosoficamente tal paradigma. O vocábulo 

mecanicismo é proveniente do grego dórico machané (instrumento ou máquina). Vale 

ressaltar, ainda, que em grego existe também o adjetivo mechanikós (mecânico), o substantivo 

mechaniké (mecânica) e a techné (arte) de construir máquinas. O mecanicismo do século 

XVII, por conseguinte, não legou apenas a palavra. Nessa época e também no século 

precedente a velha arte mecânica foi retomada em um novo contexto: o da geometrização da 

natureza e o da homogeneização do Universo.63 

 

Nos séculos XVI e XVII, o tratado sobre os problemas da mecânica (cerca de 287 a.C.), 

escrito em termos lógicos e não matemáticos, atribuído a Aristóteles, foi retomado e 

reinterpretado porque na cosmovisão aristotélica era interditado o traspasse entre o mundo 

                                                             
61

 Cf. MORIN, 2010. 
62

 Cf. ALQUIE, 1987. 
63

 Cf. FREZZATTI, 2003. 



39 
 

supralunar (perfeito e geométrico) e o mundo sublunar (imperfeito e mutável). A retomada da 

arte mecânica em novas bases deu ao mecanicismo seu primeiro paradigma: as máquinas 

simples. O mecanicismo passou a existir sob a égide dessas máquinas, definidas já nos 

tratados antigos, como as cinco grandes máquinas, a saber, o parafuso, o plano inclinado, a 

cunha, a alavanca e a roldana. Todas as outras eram construídas a partir da combinação dessas 

cinco.64 

 

A partir de então, por meio desses mecanismos, máquinas ou padrões mecânicos, é que o 

homem passou a compreender a natureza. É, também, através dessa perspectiva mecanicista 

que se tornou possível entender os fenômenos da natureza. Isso significa que agora o homem 

pode tanto agir sobre a natureza para conhecê-la e usar tal conhecimento tanto para o bem 

quanto para o mal. “Conhecer a natureza é, portanto, aumentar o poder do homem de se tornar 

senhor das coisas”.65
 O discernimento do que é ou não verdade que se impõe, então, é o da 

efetividade e eficácia. Saber como fazer é o que importa, constituindo-se a identidade entre 

conhecer e construir ou reconstruir. Assim como conhecer a natureza, nesse sentido, denota 

compreender como funciona a máquina do mundo por intermédio dos engenhos e máquinas 

construídas pelos homens.66  

 

Então, a expectativa de futuro a partir do século XIX, tem por base os avanços da ciência. 

Assim, ciência e técnica que já exerciam papel estratégico como forças produtivas dão lugar à 

tecnociência que, segundo Echeverría,67 tornou-se um sistema de ações eficientes, baseadas 

em conhecimento científico. Essas ações, sobretudo, se norteiam tanto para a natureza quanto 

para a sociedade, dirigindo daí em diante a transformação do mundo, para além de qualquer 

capacidade de previsão. A tecnociência agora passou a ser além de atividade científica e 

atividade de comércio altamente lucrativo. Além disso, transformou-se na força motriz do 

desenvolvimento econômico. Por necessitar de grandes investimentos econômicos e 

financeiros para transformar os bens naturais em mercadoria de alto valor agregado, inserida 

no cotidiano das sociedades, na sua estrutura de poder em suas matrizes simbólicas e 
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culturais, seu exercício passou a ser comercializado sem levar em conta o perigo que a cerca 

por ser ambivalente.68 Se assim não fosse, será que ainda estaríamos vivos neste planeta? 

A ciência e a tecnociência/tecnologia mudaram este mundo, na maior parte dos 

casos para melhor (mas com algumas consequências ruins). Quero afirmar aqui que 

os efeitos da ciência e da química em particular, são inevitavelmente 

democratizantes. O mundo em que meus avós nasceram 150 anos atrás, na província 

austro-húngara da Galícia, ou o mundo dos recantos mais atrasados do Zaire de hoje, 

não era um paraíso romântico. O mundo era – e continua sendo para muita gente que 

vive hoje – um ambiente brutal e hostil. Talvez se vivesse em equilíbrio com ele, 

mas com um tempo de vida muito distante do bíblico. Basta olhar os cemitérios do 

século XIX, ou ler os dilacerantes diários de nossos antepassados, para vermos a 

tragédia de sete crianças em cada onze mortas antes da puberdade ou do nascimento 

como uma perspectiva mortal. Quando ouço um adversário da tecnociência falar 

contra a agricultura moderna, quimicamente intensiva, ou contra a terapia 

farmacêutica, meu coração bate mais rápido, em um acesso de raiva contra a falta 

implícita da mais simples compaixão humana em sua conduta parecem estar 

envolvidos em uma conspiração contra nós.
69 

 
Para apreciar a Química, segundo Roald Hoffmann, há que se pensar em seus dilemas e 

dualidades. Dano e proveito são apenas uma das polaridades de toda ciência. Ela é “suspensa 

centralmente entre os universos físico e biológico e preocupa-se indiretamente com a vida. 

Das ciências puras, ela é a mais aplicada. Por isso, é a que está mais envolvida com inovação, 

desde sua origem”. Diferentemente de outras áreas básicas, sua história tem um pé na 

academia e outro no chão de fábrica. A história da Química moderna vem com o intuito de 

transformar sua imagem ruim com a “Química Verde” ou “Química Sustentável”. Na prática 

o que propõe é resolver problemas que a própria química criou. É um compromisso 

voluntário, mas que uma vez assumido estabelece padrões de segurança e responsabilidade 

ambiental. Por conta disso não seria condizente com a realidade a imagem da indústria 

química como poluidora e irresponsável. É importante lembrar que a legislação, inclusive a 

brasileira, avançou muito. Hoje a poluição industrial é bem menor que a contribuição 

doméstica, tanto no caso do esgoto como do ar. Algumas imagens, entretanto, cristalizaram-se 

na mente das pessoas, como, por exemplo, “alguém vê uma chaminé e já acha que é coisa do 

mal, mesmo que dali esteja saindo vapor de água purinho”, afirma Bernini. A tônica hoje em 

dia na indústria química é construir gradativamente uma matriz de produtos químicos que 

venham de fontes renováveis. É um projeto de médio e longo prazo. O primeiro “plástico 

verde” do mundo começou a ser vendido pela Braskem em 2009. O produto inovador da 

Braskem é o eteno, feito a partir de etanol de cana. E a base para a produção de polietileno, o 

polímero usado na confecção de sacolas plásticas e frascos de xampu, por exemplo. 
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Quimicamente falando, o polietileno verde o feito à base de nafta são idênticos. Recicláveis, 

mas não biodegradáveis. A grande vantagem é que a matéria-prima do primeiro, além de 

renovável, retira gás carbônico da atmosfera, enquanto a do último contribui para o efeito 

estufa, entre outras formas de poluição. Há uma corrida mundial pela produção de polímeros 

verdes, e o que ajudou a empresa brasileira a sair na frente foi o fato de a tecnologia do 

processo não ser nova. Fazer Química Verde não é só substituir nafta por etanol. Para tanto, 

existem 12 princípios aplicáveis à indústria e a instituições de ensino e pesquisa que 

estimulam a busca de processos e produtos mais seguros, que gerem menos resíduos e 

consumam menos energia. Também tentamos usar solventes não voláteis, ou que sejam de 

fonte renovável, como a glicerina. São contribuições ainda pontuais, mas que certamente irão 

gerar um rol de procedimentos alternativos que podem ser usados em plantas industriais. 

Problemas demandam soluções, que podem gerar novos problemas, que por sua vez precisam 

de novas soluções. Eis o motor da ciência das moléculas. Por isso ela é tão inovadora e se 

reinventa de tempos em tempos. Nessa tensão precária entre beneficio e risco, a Química 

certamente é, entre as ciências duras, a mais humana.70 

Para muitos, como, por exemplo, Leff 71 o paradigma desta nova ciência foi definido, em 

geral, como prática neutra, não social. A partir deste pressuposto estabeleceu-se, então, uma 

discordância e um distanciamento radicais entre o objeto e a natureza, por esta ter passado a 

ser vista como exterior, inanimada e passiva ao homem. Assim, o responsável por quase tudo 

que acontece de ruim na sociedade não é efeito da tecnociência, e sim, da falta de democracia, 

justiça, excesso de ganância, dentre outros. A natureza é vista pela ótica do capitalismo 

industrial – chamado por alguns de capitalismo selvagem72 – apenas como objeto, matéria 

prima para suprir todas as necessidades inerentes a este estilo de vida.73  

Com a crescente inter-relação entre ciência e técnica para a produção de bens e serviços, 

modifica-se o modo de produção, que passa a exaltar a crença na capacidade do homem para 

transformar a sociedade. Daí em diante, predominou a ideia de que a tecnociência, com base 
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na explicação mecânica e matemática do Universo e na invenção de máquinas, graças às 

experiências físicas e químicas, poderia desvelar toda a realidade. Existia também a certeza de 

que a razão humana é capaz de conhecer a origem, as causas e os efeitos da subjetividade 

humana, suas paixões e emoções. Igualmente, a vontade orientada pelo intelecto é apropriada 

para governar e dominar. Este processo, realizado sem pensar nos possíveis efeitos ao longo 

do tempo, levou o homem a acreditar que resolveria todos os seus problemas, como fez 

Prometeu ao roubar o fogo.  

Os que só enxergam o lado negativo dessa nova ciência apregoam que ela promove os 

desastres ambientais, esquecendo-se que o motivo de tais acidentes é, na sua grande maioria, 

devido ao mau uso das descobertas por parte daqueles que agem pensando apenas no agora e 

no ganho exorbitante de poucos. Parece que  

os homens têm um menosprezo, derivado da sua vontade de domínio, por todas as 

limitações temporais e espaciais, colocando o ilimitado e o infinito no centro dos 

seus objetivos possíveis; subjugam continentes inteiros, envolvem a Terra com as 

suas cerradas redes de comunicação e de transportes. É esta vontade de domínio que 

transforma literalmente o planeta, através da força da sua energia prática e do poder 

gigantesco dos seus processos técnicos.
74

  

Este dualismo que a tecnociência possibilita – salvar/destruir – essa imbricação não conduz 

nenhuma das posições a constituir-se como razão, admitindo ao outro – salvar – o papel de 

simples reação – destruir. Assim, este conhecimento que tem como fruto a tecnologia  que 

para alguns provoca, agride, explora, na qual o homem inventa a técnica e é por ela inventado, 

transforma o homem em um ser estranho e afastado da sua própria humanidade.75
  

Não se pode esquecer que o significado de qualquer coisa, como a tecnociência, por exemplo, 

encontra-se no modo como a cultura a interpreta. Na sociedade ocidental contemporânea a 

tecnologia está associada ao progresso de um país, se o seus engenheiros são ou não capazes 

de produzi-la. Por isso, alguns experimentos da tecnociência que de per si não são 

considerados de uso negativo podem, nas mãos de alguns, colocar em risco a continuidade da 

vida na terra. Sabemos que a história do homem, assim como a história da tecnociência, não é 

a história de combates apenas em nome da vida, mas também para melhorar a eficácia dos 

próximos ataques de quem tem o conhecimento tecnocientífico.  
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A tecnociência é elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante, mas como todo 

empreendimento humano apresenta-nos, também, problemas graves que se referem ao 

conhecimento que produz, à ação que determina, à sociedade que transforma. Esse 

conhecimento libertador traz, ao mesmo tempo, possibilidades terríveis de subjugação, porque 

é o mesmo que produziu a ameaça do aniquilamento da humanidade – a bomba atômica. Para 

conceber e compreender esse problema, há que se acabar com a tola alternativa da 

tecnociência ‘boa’, que só traz benefícios, ou da tecnociência ‘má’, que só traz prejuízos. Pelo 

contrário, há que, desde a partida, dispor de pensamento capaz de conceber e de compreender 

a ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se encontra no cerne de toda atividade 

humana.
76

 

Nascida como mediação entre homem e natureza, hoje a tecnociência é o centro da mudança 

do modo de ser do homem com a natureza, do homem com ele próprio e uns dos fatores que, 

utilizada sem critérios éticos pode acabar com a vida no planeta Terra e tudo nela contido. 

Este conviver, no entanto, não pode dispensar a reflexão austera dos seus modos de agir. “Isso 

significa que estamos na aurora de um esforço de fôlego profundo, que necessita de múltiplos 

desenvolvimentos novos, a fim de permitir que a atividade científica disponha dos meios da 

reflexividade, isto é, da auto-interrogação”.77
 

A questão que mais exemplifica a necessidade de pensar sobre o impacto das atividades 

tecnológicas é a crise de energia. A industrialização e o enriquecimento de muitos países 

foram viabilizados pela exploração do carvão, do gás e das reservas de petróleo, que fornecem 

combustível para usinas, fábricas, automóveis, aviões etc. Todos são combustíveis não 

renováveis, ou seja, uma vez utilizados, não podem ser substituídos. Por necessitar dos bens 

naturais de forma exagerada para manter a crescente necessidade de energia, o homem 

esqueceu que a energia não é rendimento, mas capital natural que provê a demanda até certo 

ponto.78 Esgotados os recursos da natureza para produção de energia somente a inventividade 

humana, por meio de mais produção tecnocientífica, poderá resolver tal questão. 

Pelo modo de agir do homem é possível observar, no século XXI, que a diferença entre a 

techné e a técnica aliada à ciência – tecnociência – é o fato de a primeira mostrar-se como 

domínio e estado, enquanto a tecnociência é caracterizada por ser empreendimento e 
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procedimento, considerados como símbolos de progresso. O progresso, por sua vez, “exige 

que o observador se inclua em sua observação, o que concebe em sua concepção; em suma 

que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e autorreflexiva em seu conhecimento dos 

objetos”.79 Infelizmente quando o homem adentrou a Idade Moderna esqueceu-se de refletir 

de maneira mais paciente sobre o seu novo modo de conhecer, a saber, o seu próprio fazer e 

agir por meio da tecnociência. 

1.2 O ESCLARECIMENTO/ILUMINISMO E A RACIONALIDADE TÉCNICA 

Desde os primórdios da história o homem, para sobreviver, tinha, em primeiro lugar, a 

obrigação de dominar a natureza para não conviver sempre com o inesperado, ou seja, estar 

sempre à mercê das forças e intempéries da natureza que poderiam aniquilar a vida. Esta 

possibilidade de aniquilamento era e continua a ser a raiz de quase todo o medo. É, também, o 

que tornou importante a funcionalidade dos fins, a razão humana mostrando-se um crível 

instrumento que poderia livrar o homem do medo da destruição e colocá-lo em uma condição 

de domínio sobre a natureza: o medo que atormenta a vida do homem só desaparece quando 

ele deixa de ser dominado para ser dominador.80
  

 

O conhecimento na Idade das Luzes (Aufklärung/Esclarecimento) no poder da razão contra as 

obscuridades, o primitivismo e ingenuidade, alavancado na Revolução Científica, acarretou a 

dominação da natureza pela razão técnica que, não chegou a cumprir as promessas anunciadas 

de progresso e bem-estar terem sido anunciadas, na verdade, não foram cumpridas; ao 

contrário disso, foi pago um preço altíssimo, tanto pelo indivíduo como pela natureza. Nesse 

mundo de predomínio técnico, e de dominação da natureza pelo homem em busca do capital, 

dos processos técnicos onde a grande maioria dos homens entram apenas como instrumento, o 

pensamento perdeu força no sentido de que muitos são excluídos, porque se deixa de lado o 

pensar crítico passando a predominar o saber calcular. Dobrar-se e adaptar-se ao ganho de 

capital sem nenhuma reflexão parece ser a tônica. 

 

Kant, ao tratar sobre esta situação do homem em relação ao Esclarecimento (Aufklärung), 

assevera que a saída do homem da menoridade representa a perda do medo em relação ao 

futuro. Para ele, o objetivo do Esclarecimento era livrar os homens do medo, fazendo deles 

senhores do mundo desencantado, no qual os mitos seriam varridos e a imaginação mítica 
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trocada pelo saber, porque é na razão que reside a superioridade do homem. “Sapere aude é o 

lema da Aufklärung”.81
 No entanto, ao se perguntar se vivia em uma época esclarecida, Kant 

encontra uma resposta direta e concreta: 
Não, vivemos em uma época de esclarecimento. Falta ainda muito para que os 

homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa situação, ou 

possam ser colocados nela, na qual em matéria religiosa sejam capazes de fazer uso 

seguro e bom de seu próprio entendimento sem serem dirigidos por outrem. 

Somente temos claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem 

lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos 

ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens, de sua menoridade, da qual são 

culpados. Considerada sob este aspecto, esta época é a época do esclarecimento.
82

  

 

Kant, quando respondeu a essa interrogação, estava no século XIX, mas se estivesse neste 

século certamente responderia da mesma maneira. É notável que muitos já consigam fazer 

esse processo, mas ainda é difícil para a maioria deixar a menoridade e pensar por si próprios. 

Este fato, na compreensão de Adorno e Horkheimer, tem o seguinte entendimento: 

 

O esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e 

de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece 

sobre o signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber.
83

 

 

O processo de desencantamento do mundo da obscuridade da magia, da imaginação, dos 

mitos e a sua substituição pelo conhecimento científico, acarretou, em contrapartida, não só o 

esclarecimento, mas também a violência contra a natureza. Para muitos, não bastava apenas 

conhecê-la, era preciso controlá-la para obter muito lucro. Para tanto, colocaram alguns 

homens para serem escravos enquanto outros se tornavam senhores do mundo. 

 

Em a “Dialética do Esclarecimento”, Adorno e Horkheimer, em 1947, propuseram-se a 

investigar as origens do esclarecimento, evidenciando, acima de tudo, que este esclarecimento 

mudou de forma drástica a relação entre homem e natureza. Para eles, no transcorrer de toda a 

história do pensamento, o homem continuamente acreditou que estava em plena evolução, que 

o conhecimento iria sempre ascender e, desta maneira, o ser humano ganharia cada vez mais 

poder para o domínio total da natureza. Segundo os referidos filósofos, 
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doravante a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a forças soberanas ou 

imanentes, sem a ilusão de ocultas. O que não se submete ao critério da 

calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento. A partir do 

momento em que ele pode se desenvolver sem a interferência da coerção externa, 

nada mais pode segurá-lo. [...] O esclarecimento é compreendido como o processo 

de evolução do pensamento do homem no transcorrer da história, a saída da fase 

mítica para a racionalidade técnica. Desde então o sobrenatural, o espírito e os 

demônios seriam as imagens especulares dos homens que se deixam amedrontar 

pelo natural. Todas as figuras míticas podem se reduzir, segundo o esclarecimento, 

ao mesmo denominador, a saber, o sujeito.
84

 

 

 

 

Depois disso podemos falar que poder e conhecimento tornaram-se sinônimos. Por meio deste 

poder é que o homem estima dominar a natureza e não deixa mais lugar para desconfianças ou 

pontos obscuros, porque se tornou esclarecido. Assim, ao equipararmos poder e 

conhecimento, surgiu um problema que é o fato do conhecimento deixar de ter consciência de 

si próprio ao se transformar em um simples instrumento na luta pela dominação da natureza. 

Para Silva, “na medida em que conhecimento e poder se identificam, os resultados do saber já 

não são vistos como fins em si mesmos, mas principalmente como meios de interferir na 

realidade a partir de propósitos humanos”.85 

 

Doravante essa possibilidade que o homem encontrou para controlar a natureza aliou a 

tecnociência que não separa mais episteme e techné. É uma ciência, como tudo no mundo 

hodierno, muitas vezes transformada para utilidade de poucos.  Ao realizar a justificação 

racional de algumas práticas técnicas, os donos do capital que investem na ciência abrem 

espaço para que as teorias científicas sejam avaliadas não só pelo seu valor de conhecimento, 

mas, sobretudo, pela possibilidade de resolver problemas práticos, com a criação de aparelhos 

que facilitam o trabalho do homem, por exemplo.86
  

Os pensadores da Escola de Frankfurt se posicionam frente à técnica moderna como  um 

móvel de preponderância do homem em, ao menos duas coisas: a primeira implica a 

dominação do homem por parte da própria técnica; a segunda se revela na dominação do 

homem pelo próprio homem. A realização deste domínio se dá pelo fato de que o homem da 

técnica moderna só apreende as coisas quando as manipula, ou seja, quando pode fabricá-las. 

De tal modo, o caminho deste acondicionamento do homem técnico nos transporta a um 

mundo totalmente constituído e gerido. Por isso, as resoluções de problemas antigos da 
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humanidade transformaram-se em um tecnicismo a mais. A ordem emblemática da 

transcendência, as angústias primitivas, as forças espirituais oriundas de um povo são 

domesticadas e moderadas pela ordem cirúrgica dos processos técnicos de controle e 

fabricação. Recuperar estes aspectos da existência é o clamor final dos frankfurtianos; após 

ter atravessado o “civilizado” modo do pensar e agir do ser técnico, talvez não só reste mais a 

saudade, mas a pura melancolia pelo que foi perdido.87  

 

Convém salientar que o conhecimento tecnocientífico levou a humanidade a um estágio 

elevado de desenvolvimento tecnológico e, além do conhecimento e controle da natureza 

promoveu, também, transformações políticas, sociais, históricas e culturais. Adorno e 

Horkheimer, ao fazerem uma análise do Esclarecimento revelam que:  

enquanto mera construção de meios, o Esclarecimento é tão destrutivo como o 

acusam seus inimigos românticos. Ele só se reencontrará consigo mesmo quando 

renunciar ao último acordo com esses inimigos e tiver a ousadia de superar o falso 

absoluto que é o princípio da dominação cega. O espírito dessa teoria intransigente 

seria capaz de inverter a direção do espírito do progresso impiedoso, ainda que este 

estivesse em vias de atingir sua meta. Seu arauto, Bacon, sonhou com as inúmeras 

coisas ‘que os reis com todos os seus tesouros não podem comprar, sobre as quais 

seu comando não impera, das quais seus espias e informantes nenhuma notícia 

trazem’. Como ele desejava, elas couberam aos burgueses, os herdeiros esclarecidos 

do rei. Multiplicado o poder pela mediação do mercado, a economia burguesa 

também multiplicou seus objetos e suas forças a tal ponto que para sua 

administração não só não precisa mais dos reis como também dos burgueses: agora 

ela só precisa de todos. Eles aprendem com o poder das coisas a, afinal dispensar o 

poder. O esclarecimento se consuma e se supera quando os fins práticos mais 

próximos se revelam como o objetivo mais distante finalmente atingido, e os países, 

‘dos quais seus espias e informantes nenhuma notícia trazem’, a saber, a natureza 

ignorada pela ciência dominadora, são recordados como os países de origem. Hoje, 

quando a utopia baconiana de ‘imperar na prática sobre a natureza’ se realizou numa 

escalada telúrica, tornou-se manifesta a essência da coação que ele atribuiu à 

natureza não dominada. Era a própria dominação. É à sua dissolução que pode agora 

proceder o saber em que Bacon vê a ‘superioridade dos homens’. Mas, em face 

dessa possibilidade, o esclarecimento se converte, a serviço do presente, na total 

mistificação das massas.
88

 

 

Com o advento do Esclarecimento, todas as esferas da vida passaram a sofrer interferências 

do discurso científico, desde convicções religiosas, conduta sexual, preferências de consumo, 

padrões de lazer e trabalho a maneiras de ser, agir e pensar. Por isso, Adorno e Horkheimer 

não o entendem como apenas aquele movimento de pensamento que caracterizou a época das 

luzes. Para eles, é importante pensar no trajeto que fez a razão, ao tentar racionalizar o mundo 
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para dele afastar o medo, bem como saber “por que a humanidade, em vez de entrar em um 

estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie”.89  

Na visão de Adorno e Horkheimer, com o Esclarecimento prevaleceu a ideia de que o saber 

científico é mais técnico do que crítico. Por outro lado, perdeu-se a confiança na razão 

objetiva e, com isso, a capacidade de indagar sobre os propósitos das ações humanas. Assim, 

O saber que é poder não conhece barreira alguma, nem na escravidão da criatura, 

nem na complacência em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a 

serviço de todos os fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, 

assim também está à disposição dos empresários, não importa sua origem. Os reis 

não controlam a técnica mais diretamente do que os comerciantes: ela é tão 

democrática quanto o sistema econômico com o qual se desenvolve. A técnica é a 

essência desse saber que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do 

discernimento, mas o método, a utilização do trabalho de outros, o capital.
90

 

Depois que o homem passou da fase do mito para o esclarecimento acreditou ter o domínio e 

conhecimento quase total sobre a natureza. O preço pago por tal mudança de paradigma, 

contudo, na compreensão de Adorno e Horkheimer,91 foi a alienação daquilo sobre o que 

exercem poder. A partir de então, a natureza e o homem passaram a ser percebidos somente 

como meros objetos. No entanto, isso não é um problema de conhecimento incompleto, mas 

de perda de finalidade.  

  

Nos tempos hodiernos a ciência promoveu um grande paradoxo ao emancipar o homem da 

tutela da natureza deixando-o vítima de outro domínio, isto é, o homem saiu do status de 

dominado pelo medo da natureza para se tornar reprimido pelo próprio homem. Para subjugar 

a natureza exterior o homem precisou, em primeiro lugar, dominar a natureza interior, 

modificar seus instintos e postura, adotando uma relação com a natureza e com ele próprio 

totalmente diferente da que tinha na época do mito.  

 

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O preço 

que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. O 

homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É assim que 

seu em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das coisas revela-se como 

sempre a mesma, como substrato da dominação.
92
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Com o passar do tempo, pôde-se observar que a instrumentalização da razão trouxe 

consequências teóricas e práticas de longo alcance. A razão entendida como logos sempre 

esteve ligada à faculdade que o sujeito tem de pensar. Tal faculdade foi responsável por 

afastar o homem da superstição, levando-o a acreditar que o mito possui, apenas, uma falsa 

objetividade, ou seja, é somente uma criação do próprio homem.  

Igualmente, para fazer com que seu plano de dominação da natureza fosse concretizado, fez-

se necessário o uso de força física, e depois com o surgimento da produção em massa pelas 

fábricas a grande maioria dos homens foi obrigada a vender sua força de trabalho. A elite que 

tem força social para determinar os rumos que a humanidade deve seguir, entretanto, foi 

composta pelos homens que detêm o conhecimento e o capital. Deste modo, a finalidade 

última do esclarecimento que era a liberdade, acabou suscitando um novo tipo de dominação. 

A razão técnica passa a se impor como única forma de razão, enquanto o pensamento que 

antes almejava a liberdade tornou-se totalitário devido ao uso de modo equivocado a que foi 

submetido pela técnica.  Daí porque Ortega y Gasset93 profetizou ao dizer que a técnica seria 

um dos temas debatidos com maior brio, nos próximos anos, para tentar compreender seu real 

sentido, vantagens, danos e limites. Com esta assertiva o filósofo espanhol nos coloca perante 

o centro do nosso tempo: a tecnociência. 

O sucesso alcançado no domínio da técnica e da ciência – tecnologia - tenta fazer com que 

todo o conhecimento científico e seus frutos sejam vistos como sendo por si mesmo racionais. 

No entanto, como bem esclarece Horkheimer, “nenhuma realidade particular pode ser vista 

como racional per se; todos os conceitos básicos, esvaziados de seu conteúdo, vêm a ser 

apenas invólucros formais”. Deste modo, a crise pela qual vem passando a razão, segundo 

Horkheimer, “consiste no fato de que até certo ponto o pensamento ou se tornou incapaz de 

conceber tal objetividade ou começou a negá-la como uma ilusão”.94
  

É, pois, sobre a bandeira da certeza e do rigor científico, e da crença no progresso que a razão, 

cooptada pelo crivo científico, e para atingir a “verdade,” degenerou-se em razão 

instrumental.  

Assim que um pensamento ou uma palavra se torna um instrumento, podemos nos 

dispensar de ‘pensar’ realmente isso, isto é, de examinar detidamente os atos lógicos 

envolvidos na formulação verbal desse pensamento ou palavra. Como já se tem 

afirmado, com frequência e corretamente, a vantagem da matemática – o modelo de 
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todo o pensamento neopositivista – reside justamente nessa ‘economia intelectual’ 

[...]. Tal mecanização é na verdade essencial à expansão da indústria; mas isso se 

torna a marca característica das mentalidades, se a própria razão é 

instrumentalização, tudo isso conduz a uma espécie de materialidade e cegueira, 

torna-se um fetiche, uma entidade mágica que é aceita ao invés de ser 

intelectualmente aprendida [...]. Quanto mais emasculado se torna o conceito de 

razão, mais facilmente se presta à manipulação ideológica e à propagação das mais 

clamorosas mentiras. O avanço do Iluminismo dissolve a ideia de razão objetiva, 

dogmatismo e superstição; mas com frequência a reação e o obscurantismo tiraram 

muito proveito dessa evolução.
95

 

 

Esse ímpeto que o ser humano possui de controlar tudo e todos exigiu a instauração de uma 

ordem impessoal, que, em nome do triunfo da razão instrumentalizou, além da natureza, o 

próprio homem. Na contemporaneidade, o progresso tecnocientífico coloca à disposição 

objetos e bens que antes só existiam nas visões utopistas. E, no entanto, alerta Horkheimer, 

incide sobre todos a impressão de medo e desilusão, porque as expectativas da humanidade 

parecem mais longe de se concretizarem do que nas épocas bem mais obscuras. Este medo e 

desilusão é fruto da diminuição da dimensão da autonomia por parte daqueles que sofrem por 

serem tratados como coisas que podem ser substituíveis.  

Assim, o progresso da tecnociência, que deveria servir para iluminar a mente humana, veio 

acompanhado da desumanização, de tal maneira que põe em risco a própria sobrevivência da 

vida no planeta Terra. Tudo isso é possível porque o poder de crítica, caro à tradição, 

encontra-se subjugado pelo sistema que mantém de pé o poder econômico contemporâneo.  

Ainda, segundo Horkheimer, desde o nascimento o indivíduo parece repetir continuamente 

esta lição: “só existe um modo de abrir caminho no mundo, o de arruinar a si mesmo. Só se 

alcança o sucesso através de limitações [...]. O indivíduo, pois, deve a salvação ao mais antigo 

expediente biológico de sobrevivência, o mimetismo”96. A capacidade de adaptação do ser 

humano a ambientes, climas e situações diferentes de vida possibilitou a lenta colonização do 

planeta Terra, e o desenvolvimento da técnica foi, sem sombra de dúvidas, o que favoreceu o 

crescimento da humanidade. 

O homem com a habilidade para encontrar soluções aos problemas que o aflige, converteu-se 

na Idade Moderna em um projeto audacioso, a saber, o de libertar-se inteiramente das 

sujeições que a natureza impõe à sua espécie. A expressão mais legítima que representa a 

salto dado pelo homem com o desenvolvimento científico encontra-se no que Descartes 

preconizou: passará a ser senhor e dono da natureza. De fato, Descartes via no aproveitamento 
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prático da ciência um modo de permitir ao homem gozar “sem esforço nenhum, dos frutos da 

terra e de todas as comodidades que nela se encontram, mas principalmente também para a 

conservação da saúde”.97 

O domínio da natureza, assim como a abolição completa do esforço e do sofrimento da 

espécie humana, sempre fez parte do ideário do homem. O propósito de amenizar as tarefas 

mais duras – condição inicial – e de alargar o tempo de vida com boa saúde para as pessoas já 

é realidade nos países ricos. Sutilmente, à medida que se transformavam as relações de poder, 

as ameaças mais visíveis foram superadas pelo avanço das pesquisas científicas em todas as 

áreas do conhecimento, chegou a vez de transformar o próprio imaginário ocidental. Assim, a 

natureza deixou de ser um meio majoritariamente hostil ao homem para se tornar algo a ser 

protegido para a sobrevivência da vida na terra.
98

 

Historicamente, a espécie humana desenvolveu o controle do ambiente como opção às 

migrações em casos de escassez de recursos, bem como consequências evidentes da própria 

evolução da espécie. É difícil não notar, entretanto, paralelismos reproduzidos ao longo da 

história entre fases de crescimento da complexidade social e tentativas de controle de recursos 

naturais.  

O projeto moderno de dominação da natureza diferencia-se, sobretudo, pela dimensão e a 

rapidez das transformações que promove, e por várias inovações conceituais: uma noção 

explícita de progresso, em um sentido consciente de direção na história; uma dicotomia 

efetiva entre o humano/cultural/social/ e a natureza, transmitida pela tradição cristã e 

reforçada pelo racionalismo moderno; e um procedimento que se ampara na revolucionária 

emergência da tecnociência, elemento chave do projeto de conhecimento e domínio da 

natureza.99
  

1.3 A TECNOCIÊNCIA NO SÉCULO XXI 

No século XX, o que define a ciência, tanto as ciências naturais como as ciências sociais, é a 

sua orientação epistemológica - referente a fatos e não a valores. A ciência moderna almeja 

ser neutra em termos de valores tanto nos seus objetivos quanto no seu processo de 
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elaboração. É um instrumento a serviço dos objetivos do homem, porém afasta do seu campo 

de responsabilidade os julgamentos de valores sobre suas finalidades.100  

A posição central da ciência no imaginário moderno, todavia, conduziu, paralela e 

paradoxalmente, à ascensão do progresso científico de mero instrumento ao estatuto de 

objetivo intrínseco, mensageiro de valores positivos implícitos. Com isso, a lógica utilitarista 

agregada ao controle da natureza entrou em crise nos últimos cinquenta anos, bem como a 

visão idealizada da tecnociência neutra e da concepção da natureza como um reservatório 

infinito de recursos inesgotáveis para uso humano.  

A despeito de haver indicadores de impactos no planeta Terra, no tocante à atividade humana 

desde o Neolítico, foi o aumento da população humana e o uso abusivo dos recursos naturais 

que levaram, pela primeira vez no século XX, à preocupante percepção do que realmente 

significam em escala global, representados na concentração de poluentes atmosféricos, na 

perda de biodiversidade, na dissipação de florestas virgens, na redução das populações de 

peixes, etc.101  

Dentre todos os dados preocupantes do consumo abusivo dos recursos naturais, a questão das 

alterações climáticas102 representa a última de uma série de alertas ambientais crescentes. Não 

só porque é autêntico ponderar que uma parte do aquecimento global está inteiramente 

relacionada a opções tecnológicas, na energia, na construção, nos transportes. Isto tudo 

ocorreu, como já dito, porque o objetivo era livrar o homem das agruras das intempéries 

naturais. Por outro lado, o objetivo de maior destaque que estabeleceu  sempre, implícita ou 

explicitamente, a tecnociência como religião hodierna, para muitos, que tem como 

representante maior o lucro que vem na esteira dessa nova área do saber, mesmo que para isso 

tivesse que usar abusivamente a poluidora energia do carvão. No entanto, as incertezas 

inerentes aos meios utilizados pela tecnociência para alcançar tais objetivos, bem como os 

interesses econômicos em jogo expõem visivelmente as contradições que os sucessos 

tecnológicos anteriores conseguiram afastar da humanidade, antes que seus efeitos viessem à 
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tona. O grande problema de não revelar de forma clara o risco que o “progresso” da 

tecnociência afastada da ética representa, reside no fato de que 

diferentemente dos agentes ambientais ‘antigos’ – os agentes infecciosos -, os novos 

desafios ambientais apresentam uma dificuldade adicional para seu controle. Por 

exemplo, o descobridor de uma vacina para AIDS será premiado e objeto de grande 

admiração por parte de toda a sociedade humana. Em situação oposta, a 

caracterização das emissões de veículos como fator de agravo à saúde, embora estas 

causem um número de mortes no mundo da mesma magnitude, enfrentará 

resistência de parte de grandes grupos econômicos das áreas automobilísticas e de 

combustíveis, além de contar com a antipatia de bilhões de proprietários de veículos 

que encontram nos seus carros um objeto de satisfação, conforto e prazer.
103

 

 

Na contemporaneidade, os desafios ambientais põem em evidência não somente os limites à 

pretensão de dominar e transformar a natureza, mas igualmente à independência da 

tecnociência, no tocante ao social e ao político, o que não é desejável, nem possível. Estes 

seriam os atributos da “ciência pós-normal”.104 O novo estado de esse saber não corresponde 

ao seu corpus de conhecimento, mas sim, aos dilemas de elevadas consequências, cada vez 

mais frequentes, por encontrar-se afastado dos valores éticos, bem como as implicações e o 

crescente resultado do manejo feito pela tecnociência em áreas diversas da atividade humana 

e pelo aumento da escala dos impactos potenciais causados pelas máquinas à disposição da 

humanidade para cada vez mais aumentar lucros.  

 

No século XXI, a tecnociência confronta-se com desafios sem precedentes que são os de 

orientar decisões em face de ameaças globais. Hoje, é essencial difundir uma compreensão 

adequada do processo científico. Não se trata de acabar com a ciência, mas com a sua imagem 

mitológica. O resultado pode ser uma nova concepção, livre das frustrações ligadas a 

expectativas irrealistas, com vocação prometeica, capazes de defender tal saber 

eficientemente, assim como os seus contributos contra argumentos baseados em um mal-

entendido fundamental sobre a sua operação.  

 

Desde suas origens, a tradição da ciência moderna foi representada respondendo a 

dois ideais: o ideal cartesiano de um entendimento abrangente da realidade e o ideal 

baconiano do controle da natureza a serviço da humanidade. A influência recíproca 

entre os dois tem se refletido na persistente dialética entre ciência e tecnologia 

avançada, uma dialética que se tornou tão complexa e tão arraigada, que aparece 

como uma necessidade, ou como um componente integral, da racionalidade.
105 
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Este propósito constitutivo de ciência tornou-se visivelmente a conduta de muitos cientistas 

do século XIX que acabou por desenhar essa sociedade tecnologizada e sem limites éticos do 

século XXI. As indústrias da microeletrônica, entre outros, elevaram a Física no século 

passado à categoria de ciência paradigmática, responsável também pelo aumento da 

longevidade. Por outro lado, levou a humanidade a viver sob o medo do Holocausto, fruto do 

homem que  esqueceu das necessidades do outro.106
  

 

Habermas107 é outro filósofo contemporâneo que critica a racionalidade dessa sociedade 

tecnicista que visa, apenas, estabelecer os meios para se alcançar um fim determinado. Ou 

seja, o desenvolvimento tecnocientífico voltado, tão somente, para a aplicação técnica 

acarreta a perda do bem humano próprio que estaria submetido às regras de dominação 

técnica do mundo natural. Lembrando Kant,108 o homem perde sua dignidade, já que se torna 

um mero meio e não um fim em si mesmo. Pois, para ele, cada pessoa é um fim em si mesmo 

e não pode jamais servir de meio para qualquer outra coisa.109  

A visão de Habermas110 sobre o papel da tecnologia é mais crítica quando associada ao seu 

papel em relação aos benefícios à natureza e à cultura. Tal postura é compreendida, pela visão 

habermasiana, como uma intimidação da tecnociência para aqueles que questionam os novos 

procedimentos científico-tecnológicos do final do século XX, ligados à biotecnologia e à nova 

engenharia genética. Habermas discute os aspectos subjetivos das antigas e das atuais 

identidades do homem, à luz das novas e revolucionárias tecnologias que podem salvar e 

modificar radicalmente a humanidade. Daí a repercussão do exercício sem precaução da 

tecnociência na esfera da ética. Desde a década de 1990, as técnicas de reprodução assistida, 

por exemplo, são capazes de introduzir uma série de alterações nos indivíduos interferindo, 

desse modo, para melhorar sua genética. Por outro lado, elas são preocupantes no que toca as 

diferenças acarretadas por estes procedimentos em relação à sociedade. Certos aspectos 

impalpáveis da personalidade humana poderão em breve ser modificados por terapias 

genéticas reparadoras ou não reparadoras em benefício de outrem.  

Assim, a oferta cada dia mais crescente de possibilidades de modificações nos padrões 

genéticos dos indivíduos suscita a questão da seletividade das aptidões e habilidades. A partir 
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daí, a maneira natural de se conceber os seres humanos pode ser modificada, trazendo 

consequências bastante sérias para as relações intra e intergeracionais. Na compreensão de 

Habermas, as “consequências de manipulação genéticas parcialmente realizadas a partir de 

uma decisão unilateral significa uma responsabilidade problemática para aquele que se julga 

capaz de tal decisão”.111 

Outra modificação que o desenvolvimento de tecnociência levanta são as de mediações 

relativas à liberdade de nossas ações, sobre questões de responsabilidade. É desejável que as 

tecnologias sejam capazes de nortear nossas ações, mesmo que isto signifique entrar em 

conflito com a nossa autonomia? Até que ponto elas limitam a nossa liberdade? Estas 

questões são de suma importância porque tecnologias, cada vez mais, passam a direcionar 

nossas ações, sendo por isso mesmo questionável se ainda podemos ser responsáveis por elas. 

A reflexão sobre tais questões morais é extremamente importante porque as tecnologias são 

uma parte substancial de nossas vidas e um dos aspectos que mais influencia a sociedade 

contemporânea.112
   

Jacques Ellul argumenta que o desenvolvimento tecnológico mudou a forma de agir da 

sociedade contemporânea. Entretanto, há os que defendem uma posição oposta.113 Para estes 

últimos, as tecnologias são projetadas para satisfazer os desejos humanos. Já Jonas114 acredita 

que as intermediações da técnica na vida humana são tão sérias que apela para uma mudança 

também na ética. Karl Jasper, Meadows e Bostrom115
 argumentam que o homem deve 

aproveitar os desenvolvimentos da tecnociência para se tornar um ser melhor. 

Um dos problemas das tecnologias são, dentre outros, as armas de destruição em massa, como 

é o caso da bomba atâmica e das armas químicas. Por isso, é viável questionar quanto espaço 

ainda há para a escolha do modo de agir frente à mediação tecnocientífica. Questões como 

esta chamam a atenção para a interação entre as tecnologias e as ações moralmente relevantes 

das pessoas.  Assumir a responsabilidade neste sentido mais amplo implica questionar o 

porque de certos aspectos da tecnologia seriam bons ou maus do ponto de vista moral.116
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1.4  DIÁLOGO TECNOCIÊNCIA E SOCIEDADE 

 

O diálogo entre a ciência e a sociedade é uma importante fonte para se colocar novas questões 

em pauta. Por isso mesmo, deve ser um imperativo quando a investigação tem efeitos sociais, 

econômicos ou éticos, o que indiscutivelmente corresponde à grande maioria da tecnociência 

contemporânea. Para os próprios cientistas, o que pode parecer uma coação em curto prazo se 

manifestaria como uma base sólida para um “contrato social da ciência”, melhor do que a 

antiga visão idealizada da ciência como uma entidade apartada dos dilemas morais seja por 

ser supostamente voltada para o bem da humanidade, seja por ambicionar não ter nada a ver 

com julgamentos de valor moral.117  

 

Este debate é fundamental para integrar as expectativas de todos os atores envolvidos nessa 

questão, levando em conta o maior número de opções viáveis. A difícil coordenação das 

políticas nacionais em face de um desafio global obriga a pensar a responsabilidade de reduzir 

ao máximo os impactos negativos advindos que o uso inadequado da tecnociência têm sobre o 

ambiente e o homem, já que esta redução passa, em grande parte, pela importância em 

reaprender os limites e a recriar uma união com o ambiente próximo, seja com a adequação 

das técnicas de construção às condições locais, o modo como estão se formando as cidades, o 

consumo de qualquer tipo de produto e alimentos produzidos ou cultivados sem agressão a 

natureza, e do emprego das formas endógenas de energia e dos recursos renováveis 

disponíveis.118 

 

Se aceitarmos que a eficiência da tecnociência é a sua única força motriz, e que outros 

objetivos podem ser desconsiderados, estaremos deixando nosso destino nas mãos de quem só 

tem interesse na ampliação do seu capital. Para tanto, não importa se alguns homens estão 

sendo considerados como meios para os capitalistas inescrupulosos usarem a seu bem prazer, 

forças que o homem ordinário não é capaz de mensurar e muito menos percebê-las como risco 

à sua dignidade, enquanto seres  humanos. Daí porque uma vez que o processo torna-se mais 

avançado, as escolhas feitas anteriormente tornam-se, consequentemente, mais rígidas. Assim, 

alterar ou direcionar a tecnociência é sempre cada vez mais difícil, pois a incorporação ao 

social tem como resultado, muitas vezes, mudanças de hábitos ou ações a fim de assegurar 
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que as funções desse conhecimento sejam postas em uso, sem que as pessoas percebem como 

estão sendo apenas objetos de manipulação apenas.119
  

 

Para elucidar situações de mudança radicais diante da disponibilidade do uso de uma 

tecnologia, basta lembrar, por exemplo, o que implica um exame de ultrassom durante um 

pré-natal, se o resultado apontar uma anomalia no feto. Este fato pode levar os pais a uma 

decisão moral. Ao optar em fazer o pré-natal, tais questões como o aborto e qualidade de vida 

são levados em consideração pela mediação que a tecnologia oferece. A mera disponibilidade 

do teste muda o rumo de uma gravidez. Para Latour, as tecnologias não acabam com a 

liberdade de decisão das pessoas em casos como este, mas podem "determinar, ser o pano de 

fundo, autorizar, permitir, encorajar, influenciar, tornar possível, uma determinada ação 

humana”.120 

 

Em relação às tecnologias de criação ou utilização de células para pesquisa, destituindo-as de 

seu caráter de ser ou não parte de um ser vivo, esbarra-se sempre na determinação do que 

significa ser um ser vivo ou até em que medida pode-se manipular algo sem invadir a esfera 

de uma vida humana. Assim, “a biotecnologia nos oferece a possibilidade de modificar o que 

consideramos as bases intangíveis da nossa natureza [...]. O abalo atual atinge, assim, por 

contragolpe os conceitos e práticas do direito e da moral unidos a ela”.121 Não há resposta 

possível se não se levar em conta a necessidade de uma normatividade que estabeleça esses 

limites, mas mesmo o estabelecimento de limites torna-se problemático, pois não há como 

averiguar, a priori, a validade desses limites.  

No âmbito do indivíduo eugenicamente criado, uma das reflexões de Habermas é suficiente 

para demonstrar o problema: 

a expectativa de muitos pesquisadores de genes de em breve poder controlar a 

evolução abalam a distinção categorial entre o subjetivo e o objetivo, entre o que 

cresce naturalmente e o que é fabricado em esferas que até o momento não 

estiveram à nossa disposição. Trata-se da neutralização biotécnica de distinções 

categoriais profundamente enraizadas, que até hoje, em nossas autodescrições, 

supúnhamos invariantes. Isso poderia alterar nossa autocompreensão ética da 

espécie de tal forma que também a consciência moral seria afetada – a saber, as 

condições naturais de crescimento, mediante as quais podemos nos compreender 

como únicos autores de nossas próprias vidas e como membros da comunidade 
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moral com direitos iguais. Suponho que saber que o próprio genoma foi programado 

possa perturbar a autoevidência em virtude da qual existimos enquanto corpo vivo 

ou, de certa forma, que nos faz ‘ser’ nosso corpo, o que daria origem a um novo tipo 

de relação particularmente assimétrica entre as pessoas.
122

 

 

Cabe ressaltar também que, para Habermas, reduzir a vida humana à condição de objeto 

manipulável distorce a própria noção de subjetividade. A partir do momento em que o 

indivíduo não tem mais direito de poder ser ele mesmo antes de sequer ser pensado como ser 

vivo, ele deixa de compartilhar, com os demais membros da espécie, em todos os tempos 

passados e presentes, a categoria da qual deveria participar.123 

 

Com todos esses problemas a serem pensados, parece óbvio que as questões concernentes à 

tecnociência devem fazer parte do campo de alcance da ética. Isso se deve ao fato de que os 

interesses do desenvolvimento tecnológico muitas vezes estão em oposição aos da sociedade e 

do meio ambiente. Em outros casos não se tem como prever os danos que essa técnica 

moderna pode causar ao homem e ao planeta. 

 

No tocante aos recursos biológicos e genéticos, o que se evidencia à primeira vista é que 

inovações tecnológicas trazem novas formas de eugenias, embutidas no uso de técnicas 

avançadas. A medicina científica de alta complexidade tecnológica é “eugênica” a partir da 

negação do seu acesso às populações mais pobres. Desse modo, a exclusão crescerá a largos 

passos pelo fato de que estaríamos diferenciando os homens por critérios fisiológicos ou 

corporais.124  

Na medicina científica o aconselhamento genético constitui uma porta aberta ao uso da 

genética em um horizonte interdisciplinar, especializado em reduzir a incidência de anomalias 

genéticas. No entanto, sabemos que o cientificismo de mercado nos faz suspeitar fortemente 

do uso ético do aconselhamento genético. Trata-se de um espaço recheado de riscos, não só 

do ponto de vista biológico, mas, e sobretudo, dos valores sociais e éticos.  

A questão fundamental é, então, a de quem tem o direito de decidir se finalmente se 

leva ou não a cabo uma determinada possibilidade de modificação genética de uma 

espécie, particularmente a espécie humana. Não há dúvida de que no mundo atual 

existe um enorme perigo de que essas decisões fiquem nas mãos das grandes 

empresas transnacionais, ou então dos governos dos países mais ricos, e com isso se 
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poderia estar excluindo a maior parte da população do planeta da possibilidade de 

intervir no diálogo e na correspondente tomada de decisões. Por esse caminho, 

corre-se um grave risco de que aumente ainda mais a dominação de todo tipo por 

parte dos países e empresas que já têm hegemonia no mundo, o que em nenhum 

caso pode ser apresentado como uma conquista da ética, e sim como oposto 

disso.
125

 

 

No momento em que se coloca em questão os fundamentos éticos e morais da possibilidade 

de o homem criar-se a si mesmo, no sentido de poder decidir sobre qual deve ser o genótipo e 

o fenótipo do próximo, o desdobramento desse processo gera a indissolúvel dúvida sobre o 

futuro da espécie humana. Uma vez que, “se há algo que caracterize de forma incisiva o 

mundo atual é, sem dúvida, a desproporção entre a velocidade absurda do progresso 

científico-tecnológico e o vácuo ético que se formou a partir da negação dos sistemas 

tradicionais de valores.”126
 Toda esta situação deixa à mostra uma séria crise moral. 

Desviando-se dos parâmetros morais, o homem cai automaticamente no vazio ético 

caracterizado pela desorientação, perda de sentido e, consequentemente, ausência de 

referenciais básicos. 

 

Em meio a isso, somos induzidos a nos questionar pelo sentido da ciência para a humanidade 

hoje, enquanto conhecimento que deveria ser benefício para o homem. Oliveira assevera que a 

sociedade, por meio do acelerado processo de modernização, modificou-se rapidamente em 

uma sociedade “cientificizada”, porque a ciência ocupou um lugar fundamental na construção 

da realidade social. Assim, a ciência está diretamente ligada ao “destino” da vida humana, 

bem como o próprio ser do homem que, em suas possibilidades, começa cada vez mais a ser 

assinalado pela ciência e dela depender.127 

 

1.5 SEGURANÇA E RISCO FRENTE ÀS POSSIBILIDADES OFERECIDAS PELA 

TECNOCIÊNCIA CONTEMPORÂNEA 

 

 

Outra questão sobre a qual a ciência nos faz refletir é sobre o que é seguro na 

contemporaneidade. Se segurança é vista como característica do risco que envolve a prática 

científica, esse significa perder a riqueza do conceito e, por conseguinte, negligenciar a 

importância para a compreensão dos dilemas coevos. Isto porque podemos contemplar a 
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segurança de duas maneiras. Em primeiro lugar, pensarmos o seguro como uma ampliação do 

conjunto de incondicionais que definem a qualidade da existência humana, a saber, o 

Verdadeiro, o Bom, o Justo, o Sagrado e o Belo. Cada um deles, como são concebidos em 

uma determinada cultura ou corrente filosófica, são historicamente dependentes, com várias 

diferenças entre elas e, principalmente, com contradições. “O seguro, no final do século XIX, 

não foi apenas a aplicação em riscos sociais de uma tecnociência que, aliás, já existia. Foi, 

principalmente, a condição de sua emergência; ela forneceu o esquema da compreensão do 

real”.128 Desse modo, a segurança – por ser uma das noções de consciência humana legítimas, 

importantes e socialmente estabelecida, deve ser discutida também na esfera das ciências 

sociais e da filosofia. Como um ideal produtivo, o seguro está categoricamente inserido na 

sociedade hodierna, mas a grande contradição no século XXI é que a mesma tecnociência que 

tornou a segurança “possível” em muitas situações, agora é a causa do comprometimento 

cada vez maior dessa mesma segurança transformada muitas vezes em risco.129
  

 

Outra maneira de compreender o conceito segurança é no tocante ao tipo de qualidade que ela 

significa. Certamente não é uma mera circunscrição de uma situação. Ao contrário disso, é 

essencialmente um atributo pragmático, com extensão moral. Por exemplo, quando pessoas 

exigem segurança estão pensando em “risco zero”, o que é impossível a qualquer ser humano 

garantir, tanto por parte dos efeitos que seus dispositivos tecnológicos causarão ao homem 

quanto dos efeitos que estes também acarretarão à natureza. Esta interpretação da realidade só 

demonstra a ausência de conhecimento sobre a condição humana. É-nos concedido, apenas, 

uma situação ou ação segura na esfera do que é satisfatório, mas não total. Em outras 

palavras, um ambiente ou ato são seguros quando acreditamos que aqueles que estão no 

controle da situação ou da ação são confiáveis e adequados a aquele momento.130  

 

Para exemplificar o que comentamos no parágrafo anterior, lembramos que práticas inseguras 

são denunciadas ao mostrar que alguns administradores consideram alguns riscos como 

“acidentes normais”, situações nas quais pessoas devem, dentro de algumas regras, aproveitar 

as oportunidades, apesar do risco, para manter-se no emprego. Assim, o que se apregoa como 

seguro torna-se dependente da sorte de quem opera. É por atitudes como essas que os EUA e 
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outras potências fizeram duas Grandes Guerras e continuam a incentivar países para lutarem 

com as armas por eles fabricadas.
131

 

 

A segurança das inovações tecnológicas que os governos e empresas propagam se refere não 

a elas em si, mas aos efeitos que causam nos ambientes humano, natural e social. Por isso, 

quando governos fazem pronunciamentos tranquilizadores, a resposta lógica seria com a 

pergunta por que deveríamos começar a confiar neles agora? Durante anos, as autoridades 

estabelecidas empenharam suas reputações no sentido de assegurar ao público que os 

alimentos geneticamente modificados são seguros, e que os críticos foram maldosos e 

desinformados, por pura implicação. Mas as reações no corpo humano, muitas vezes, só 

podem ser mensuradas depois de duas ou mais décadas de uso. 

Daí porque para a sociedade sentir-se segura não é necessário estar convencida de que um 

determinado risco está no nível zero ou em um nível insignificante. Como vimos, segurança 

não é algo subjetivo análogo a livre de riscos. Trata-se de confiança naqueles encarregados de 

proteger um indivíduo ou a humanidade. Isto porque qualquer situação de risco está inserida 

em um contexto pragmático e moral.  Na administração dos riscos, mesmo os comuns, alguns 

paradoxos são facilmente percebidos. Na lógica da análise dos perigos, sabe-se que é 

impossível provar uma impossibilidade. Dessa forma, o ‘risco zero’ nunca pode ser garantido 

e, assim, a política de administração de risco dependerá dos níveis fixados do que é ‘tolerável’ 

ou mesmo ‘aceitável’.132 Daí o motivo pelo qual o Princípio da Precaução foi recomendado 

em 14 de junho de 1992, durante a Conferência RIO 92 e definido a partir de então, como  

a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do 

conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a 

ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou 

irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este dano. 

Assim, se torna claro que enquanto a ‘avaliação’ de risco pode ser um exercício puramente 

científico, a ‘administração’ do risco é inescapavelmente política. No entanto, para medir o 

risco de um determinado dispositivo tecnológico, só é possível quando fazemos a seguinte 

pergunta: o que é realmente seguro? Ou depois que os usuários não apresentam efeitos 

colaterais, além daqueles que já eram previstos, se seguirem as normas de uso estabelecidas 
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pelo fabricante. Esta questão aflora com mais vigor se for comparado o que era considerado 

seguro ou ameaça no século XIX com o que pode ser isto no século XXI.133 

 

Diferentemente dos riscos da primeira sociedade industrial, as ameaças nucleares, 

químicas, ecológicas e biológicas contemporâneas não podem ser: a) delimitáveis, 

seja social ou temporalmente, b) imputáveis de acordo com as regras prevalecentes 

de causalidade, culpa e responsabilidade, e c) nem compensáveis ou asseguráveis. 

Onde companhias de segurança privadas recusam a sua proteção, [...] a fronteira 

entre riscos calculáveis e ameaças incalculáveis é violada permanentemente. 

(tradução nossa).
134

 

 

 

Torna-se, assim, evidente que a forma para averiguar a segurança é complexa e, por isso, 

deve-se levar em consideração o Princípio da Precaução, porque as circunstâncias nas quais a 

tecnociência moldou a vida humana faz com que os riscos atuais sejam arrasadores, 

dependendo do modo e intensidade com que atinjam a humanidade. Assim, o que é seguro 

para o sujeito que impõe ou regula o risco, pode não ser suficientemente seguro para o sujeito 

que se submete ao risco. Essa questão demonstra que segurança é, no século XXI, tema de 

negociação, por não existir meios pelos quais a tecnociência possa garanti-la inteiramente 

devido a complexidade dos suas invenções. 

 

Para definir o que é complexidade, segundo Morin,135faz-se necessário pensarmos no fato de 

que somos seres simultaneamente biológicos, físicos, psíquicos, espirituais, sociais e 

culturais. Sendo assim, “a complexidade é aquilo que tenta conceber a articulação, a 

identidade e a diferença de todos esses aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa 

esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante”.136 Por conseguinte, “a 

ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre 

disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento”.137
 A pretensão à 

complexidade acerca-se ao conhecimento multidimensional, ou seja, não significa dar todas as 

informações a respeito de um fenômeno em estudo, mas acatar e respeitar suas diferentes 

dimensões.  

No tocante ao Princípio da Precaução, existem poucas referências na Filosofia. Hipócrates, 

cerca de 400 anos a.C., por exemplo, compreendia esse princípio como a ausência de doença, 
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porque a própria atividade dos profissionais de saúde já representava que alguém havia 

sofrido um dano. Ele recomendava que ao lidar com os doentes o dever primeiro deveria ser o 

de socorrer e o segundo o de não acarretar dano, ou seja, fazer algo que pudesse piorar a 

saúde do doente. Foi com o aparecimento da noção de risco, sugerida por Pascal no século 

XVII, que se passou a relacionar o dano com a possibilidade de acontecimento e, 

consequentemente, com sua magnitude. Desta maneira, o dano principiou a ser compreendido 

de modo mais objetivo para a sociedade; contudo, o indivíduo ainda não havia sido incluído. 

Para este último o dano pessoal permanecia, e permanece, significando somente uma 

insegurança, quando subjetivo, ou uma ignorância, quando não conhecido. 

No século XIX, Claude Bernard, ao aludir sobre a questão da pesquisa com seres humanos, 

sugeriu que o empenho de salvaguardar a integridade do indivíduo era maior do que a 

importância da sociedade. Nem um dano previsível deveria ser infligido a qualquer pessoa 

que fizesse parte de uma pesquisa, ainda que existisse o potencial de um amplo benefício 

social.  

A começar em 1901, na Prússia, bem como no Código de Nuremberg, em 1947, e pelas 

distintas edições da Declaração de Helsinki, em 1964, um dos temas basais tem sido a relação 

risco-benefício quando o assunto é pesquisa em seres humanos. Esta estimativa 

continuamente debatida é de difícil emprego, especialmente pelo fato do risco, quando 

percebido ser um elemento objetivo e calculável, enquanto o benefício não é somente uma 

presunção fundamentada em propostas pessoais, efetivamente é tão somente intenção, 

expectativas, que poderá vir a ser solução para algum problema que aflige o homem.  

Em 1979, Hans Jonas apresentou os pilares do Princípio da Responsabilidade. Este filósofo 

conseguiu elaborar uma reflexão de peso a respeito da necessidade urgente de darmos valor 

ao conceito do risco frente os avanços e o poder dado ao homem pela tecnociência. Ele 

recomendava que tanto os pesquisadores quanto os usuários da tecnociência deveriam levar 

em conta as possíveis situações de riscos advindos do uso de tais inventos.  

A questão do risco desconhecido, ignorância, não poder ser considerado como sendo 

inexistente, foi discutida por Kristin Sharder-Frechette em 1994. Esta foi uma importante 

colaboração, pois retomou, sem citar, a proposta de Potter sobre o conhecimento perigoso.  

http://www.bioetica.ufrgs.br/nuremcod.htm#riscos
http://www.bioetica.ufrgs.br/helsin1.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/jonas1.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/risco.htm#Shrader-Frechette
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O Principio da Precaução, que havia sido proposto em 1992, não é uma nova criação, mas sim 

o amadurecimento de uma ideia, que vem acompanhando as gerações e a utilização do 

conhecimento, nos últimos 2400 anos. Por outro lado, o Princípio da Precaução não deve ser 

visto como um empecilho às atividades que desenvolvem a tecnociência. É tão somente uma 

sugestão imperativa como modo de proteger os autênticos interesses de cada indivíduo, 

principalmente da sociedade e da Terra como um todo. Tal princípio é fundamental para a 

abordagem de questões tão atuais e importantes como a produção de alimentos transgênicos e 

a clonagem de seres humanos, dentre outros já citados nesta tese. Conhecer a existência da 

probabilidade de acontecimento danoso revela a necessidade de uma ponderação baseada nos 

conhecimentos disponíveis, como sendo o grande desafio posto a toda comunidade científica.  

Mais uma vez, é possível deduzir que os paradoxos referentes à segurança dos procedimentos 

tecnocientíficos são frutos da fé inabalável na ciência, da mesma forma que no Iluminismo. 

Ao longo dos anos, mesmo com o crescente aumento da sua eficiência, acendeu mais ainda a 

certeza de que a tecnociência não é tão objetiva quanto parece. Na realidade, possui um viés 

encravado em favor da inovação no lugar da segurança. Isto acontece porquanto 

O que particularmente abre a porta para a criação e a contestação dos problemas 

ambientais é a inabilidade da ciência de dar prova absoluta – evidência inequívoca 

da segurança. Ao invés disso, os cientistas são reduzidos a oferecer estimativas de 

probabilidade que sempre variam amplamente uma da outra. Esta falta de certeza 

permite os argumentadores, dentro e fora da ciência, de afirmar que a situação ainda 

não pode ser definida por tratar-se de uma inovação.
138

 

 

Ulrich Beck,139 também analisou o risco e mostrou ser esse a condição que trouxe o 

“progresso” quando da passagem da sociedade industrial, assinalada pela produção e 

distribuição de bens, para a sociedade de risco, na qual a repartição dos riscos não satisfaz às 

diferenças sociais, econômicas e geográficas da típica do século XX.  

 

A respeito das novidades da tecnociência mudarem para melhor as condições de vida 

propiciando mais comodidade, conveniência, aumento da expectativa de vida e cura de muitas 

doenças, à medida que a tecnologia foi adentrando nas diversas esferas da vida humana não é 

possível esquecer que, por outro lado,  

todo progresso é parcial, local, provisório, e, além disso, produto da degradação, da 

desorganização, isto é, da regressão [...]. Assim sendo, não existe progresso 

definitivamente conquistado, nem progresso exclusivamente progresso, nem 

progresso sem sombras. Todo progresso corre o risco de se degradar e comporta um 
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duplo sentido: progresso/regressão [...]. Assim, fomos levados a ignorar os 

nevoeiros do desenvolvimento industrial. Ignoramos, por exemplo, que os dejetos 

dos principais produtos do progresso poderiam reduzir-se, transformando-se em 

subprodutos; e, tudo isso, não somente na esfera dos efeitos exteriores do 

desenvolvimento industrial (poluição, sujeiras, degradações ecológicas), mas no 

interior das vidas cotidianas (vantagens libertadoras da vida urbana e dos bens 

disponíveis, sempre mais compensados pelas mutilações da existência especializada, 

pela perda das solidariedades, pela submissão de corpos e espíritos aos ritmos 

cronometrados pelas máquinas).
140

 

 

Assim, adentramos ao século XXI em um processo idêntico ao da modernidade que se 

caracterizou pela hegemonia da razão, o que se traduziu no triunfo do seu mais eminente 

produto, a ciência. Na verdade, esta hegemonia nunca deixou de ser contestada, desde seu 

aparecimento no ideário iluminista. Na realidade foi sendo cada vez mais exaltada pelo 

homem. Igualmente, são duas as máximas do racionalismo moderno:  

1) a autonomia e unidade da razão humana é considerada o verdadeiro fundamento 

de nosso saber científico legítimo, dando-se a este fundamento o poder de fazer do 

mundo real o seu objeto disponível, administrável, manejável; 2) a objetificação da 

realidade pelo processo conhecedor implica na divisibilidade praticamente ilimitada 

dos objetos e na alienação do homem em relação ao ambiente que o sustenta.
141

 

Seguindo esses princípios, observa-se no século XX e XXI uma crítica procedente de 

fundamentos historicamente concretos, que derivam de uma reflexão acerca da relação entre 

meios e fins nas realizações da razão. A questão então é saber se as promessas do ideário 

iluminista foram cumpridas ou estão efetivamente se realizando. E um olhar mais apurado 

sobre a história da modernidade mostra que não. A esperança de que haveria a união entre a 

theoria e a práxis, que deveria corresponder a uma proporcionalidade entre o progresso 

científico/técnico e o aumento da felicidade, não se confirmou. Na visão de Edgar Morin, isso 

não aconteceu porque o homem tem a “singularidade de ser cerebralmente sapiens-demens, 

ou seja, carregar ao mesmo tempo, a racionalidade, o delírio, a hybris (insensatez), a 

destrutividade”.142  

Por conta dessa insensatez do homem, em poucos séculos conseguiu-se acabar com várias 

espécies de vegetais e animais, bem como pôr em risco de extinção tantas outras, com suas 

ações movidas por um desejo insaciável de desenvolvimento. Por isso, 

a ideia de periculosidade técnica se perfila num contexto novo, através das 

mudanças qualitativas do agir humano. As novas tecnologias engendram um 

crescimento brutal dos poderes do homem, tornado sujeito, mas também objeto de 
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suas técnicas. A situação é tanto mais cheia de perigos quanto mais o homem tende a 

experimentar e inovar, não num setor que lhe seja exterior, mas no seio do próprio 

ser humano. É na zona outrora inacessível às potências do homem que, precisamente 

hoje intervém a técnica humana [...]. Logo, essas intervenções fazem apelo a uma 

redefinição ética.
143

 

Em relação a isto, a tecnociência acaba influenciando os cidadãos na medida em que estes 

fazem uso dos seus produtos que facilitam em muito o dia a dia e, como resultado dessa 

aprovação social, ou da determinação mais ou menos sutil causadas por algumas demandas 

tecnológicas, sociedade e tecnociência acabam por tecer uma emaranhada teia de relações 

onde uma é comprometida pela outra de forma ininterrupta.144 Geralmente o discurso de uma 

procura pelo melhor desenvolvimento socioeconômico e a busca pelo bem estar da sociedade 

não são levadas em consideração por aqueles que usam sua inventividade para facilitar a vida, 

mas, por outro lado, constroem artefatos que têm como única finalidade o domínio de tudo e 

de todos e até da possibilidade de destruição da vida na Terra.  

No planeta Terra, a vida detém sua própria regulamentação e durante muito tempo a natureza 

constituía-se um obstáculo para o agir humano. Agora, porém, o agir do homem, deixando de 

ser regulado por fins naturais, se transforma no centro de um desequilíbrio específico, cujos 

resultados são generalizáveis para todos os ambientes. Hoje percebemos claramente a força 

desse agente transformador. Por sua dimensão planetária, por seus efeitos cumulativos e 

irreversíveis, as técnicas introduziram distorções tão definitivas que criam uma periculosidade 

sem precedentes na história da vida. Por outro lado, não podemos esquecer que a vida na 

Terra sempre teve um custo. Com o poder alcançado com as armas produzidas pela 

tecnociência, esse custo, esse preço a ser pago, pode vir a ser a destruição da vida na terra 

como a conhecemos hoje. Daí porque na medida em que o incremento da periculosidade do 

homem aumenta, cresce em importância sua responsabilidade como tutor de todas as formas 

de vida.  

Por isso mesmo, é primordial, portanto, que todos passem a enxergar a natureza como 

merecedora de respeito, por tudo o que ela representa para a continuidade da vida na terra 

como portadora de valor intrínseco, próprio, ou seja, não necessariamente dependente de uma 

relação com o homem. Nesse sentido, têm caminhado os avanços teóricos surgidos no campo 

da ética para encampar a problemática da tecnociência e seus efeitos frente à natureza e a 

humanidade.  
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1.6 ACELERAÇÃO DA CONTINGÊNCIA: RISCO E AVANÇOS 

A inconstância e a contingência são temas sempre presentes no seio da sociedade 

contemporânea. Os teóricos do risco assinalam que o século XXI precisa urgentemente 

preparar-se para trabalhar com as inconstâncias e instabilidades recorrentes originárias da 

tecnociência, e que unicamente mediante o cuidado e precaução constante é plausível 

gerenciar os riscos pelos quais passa a sociedade contemporânea. A todo instante práticas 

novidadeiras, são causas de resultados quase sempre incertos e instáveis, e representam um 

risco em potencial para a humanidade.145
  

A inovação tecnológica, conectada à atividade industrial, bem como a gestão dos processos 

econômicos e políticos incertos e desestabilizadores da vida humana são condições para 

potencializar a riqueza dos países e empresas donos das inovações tecnológicas que não se 

preocupam com o aceleramento da contingência social. Para os adeptos da teoria do risco, o 

exercício inovativo necessita ser regulamentado, de maneira que se possa controlar as 

consequências imprevistas e impactos cada vez maiores, devido ao grande poder de destruição 

quando ocorre algum acidente, os danos aos ecossistemas acabam sendo irreparáveis se 

levarmos em conta o tempo que a natureza leva para reciclar certos materiais. Nessas 

situações, a prudência é a ação mais indicada, em se tratando de inovação constituída por 

modelos totalmente imprevisíveis, caso algo fuja ao controle. Para ressaltar a relevância do 

cuidado antes que os acidentes aconteçam, basta lembramos o que ocorreu recentemente no 

Japão, após o terremoto seguido por um tsunami que danificou os reatores da usina nuclear de 

Fukushima, dando início a segunda pior catástrofe nuclear da história mundial.  

Se for verdade que o pensamento moderno se estruturou em torno de bipolaridades e 

funciona por dicotomias, a crítica pós-moderna não conseguiu acabar com as 

partilhas que a modernidade havia instaurado, e, depois, pacientemente estabilizado. 

Parece, manter, custe o que custar, as distinções que vão se diluindo pela rejeição 

das tecnociências, ou proclamar a transgressão das fronteiras e aprender a viver em 

uma espécie de mundo de neblinas. Trata-se, na realidade, de um caos (no sentido 

primitivo de estado anterior das separações feitas por demiurgo, que constituirá o 

cosmos pela separação através da ordem).
146

 

É fato que a indeterminação e a insegurança, algumas vezes, avalizam a originalidade e o 

sucesso dos processos de inovação. Em outras palavras, a insegurança e o risco não são 

contrários à lógica da inovação na medida em que toda forma de construção e reconstrução da 

tecnociência carece se abrir à contingência e ao aleatório. 
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Um olhar para a Grécia antiga pode clarear a situação das tecnociências no início do 

século XXI. A invenção do conceito de physis foi feita, como vimos, através da 

distinção entre natureza e artifício: a natureza é o lugar da geração, do crescimento e 

da corrupção em função de um princípio interno em contraste com a arte humana. 

Mas, o significado de physis determina-se pela distinção entre physis, domínio da 

necessidade, e nomos, convenção que se inscreve na ordem do signo e do simbólico. 

O nomos é elaborado através do mythos, das crenças compartilhadas, ou através do 

logos o intercâmbio, do diálogo. Do mesmo modo como a distinção entre physis e 

techné, a distinção entre physis e nomos foi fator de controvérsias dentre as quais a 

mais conhecida é a que opôs Platão aos sofistas, os quais exacerbavam o conflito 

entre as convenções sociais e a natureza: a sociedade propõe uma justiça distributiva 

que respeita as justas proporções, enquanto na natureza reina a lei do mais forte.
147

 

Assim como entre a physis, techné e nomos existe um equilíbrio instável, sempre a ser 

restabelecido, acontece o mesmo com a inovação que a tecnociência promove que, 

diferentemente da lógica da invenção que é controlada enquanto teoria, posta em prática 

sempre existe algo que foge ao controle de quem elaborou. Por isso, a ênfase que se pretende 

incidir sobre a compatibilização em meio ao avanço tecnológico e a possibilidade de não 

haver erros é quase zero, porque as possibilidades da inovação tecnológica estão sempre 

abertas para algo muito bom, mas com igual intensidade também para o mau.148 

Segundo a literatura especializada,149 o procedimento de inovação tecnológica pode admitir 

distintos modos. Pode estabelecer perspectivas de substituição para a inovação, em que um 

processo ou dispositivo tecnológico é suplantado em favor de outro; é possível inovar 

desenvolvendo adições a tecnologias existentes no interior de padrões tecnológicos 

estabelecidos; a inovação pode impor métodos tecnológicos considerados como de finais de 

circuito, em que a cadeia de inovação se exaure; ou é possível adotar estratégias outras de 

inovação a partir de novas aberturas. 

O grande problema da substituição de uma fonte de energia por outra ou a adição contínua de 

componentes tecnológicos não garante por si que a inovação possa realmente constituir um 

fator de renovação para melhor. A tecnociência não é uma simples junção entre ciência e 

técnica ou uma subordinação do conhecimento aos interesses práticos e econômicos, é um 

processo histórico que transforma a natureza e a sociedade em um vasto cenário experimental.  
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 Idem, p 45. 
148

 Cf. GILLE, 1991; STIEGLER, 1998. 
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trabalhos sobre ele - um indício de sua proeminência como fundador dessa subdisciplina. Cf. DUSEK, 2009;  
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Todo objeto técnico tende a adquirir uma compatibilidade interna que promove uma 

desestabilização nas condições de seu entorno (exemplo: poluição). À medida que o avanço e 

inovação técnica com essa margem de indeterminação são utilizados pela sociedade, é que se 

torna possível perceber os problemas através da margem de indeterminação que os objetos 

trocam com seu entorno. O desenvolvimento dos objetos e sistemas técnicos é condicionado 

pelos ajustes que os homens e as máquinas constroem em seus constantes “diálogos”, e 

inexistem modelos que possam antecipá-los. Seguindo o raciocínio de Simondon,150 uma 

inovação técnica sem incertezas, sem abertura para a indeterminação, só poderá ser 

incremental ou substitutiva, ou mantida dentro de trajetórias tecnológicas consagradas. 

São vários os problemas a serem administrados quando se trata de tecnociências. Stiegler151 

alerta para a questão da interferência do sistema econômico sobre a dinâmica da inovação. 

Para ele, não é mais possível correr riscos ou realizar experimentações livres, uma vez que o 

conhecimento permite hoje fabricar o “impensável.” Ou seja, o futuro precisa ser organizado e 

controlado, e a temporalidade técnica precisa se submeter a normas morais. Isso significa que 

os agentes sociais da inovação necessitam se adaptar a práticas em que os aspectos 

indeterminados e instáveis da pesquisa tecnológica precisam ser necessariamente controlados. 

Nos termos de Stiegler, em um ritmo de inovação constante, fatores desconhecidos não são 

mais aceitáveis; a inovação deve ser controlada sob o risco de haver um colapso global a 

partir de onde os sistemas operam, pois hoje quase tudo é interligado.
152

  

1.7 DA ESFERA DO CONHECER À ESFERA DO DOMINAR: TENTANDO RESGATAR 

A DIMENSÃO ÉTICA NO SÉCULO XXI 

Ao observar a techné – esfera do conhecer – percebemos que seus feitos na Idade Clássica 

eram eticamente neutros por não colocarem em risco o equilíbrio da natureza e, 

consequentemente, a vida. Este fato deixava a ética somente para os problemas do homem do 

presente, não havia necessidade de pensar as condições que seriam deixadas para os homens 

do futuro. Ao contrário da tecnologia contemporânea que é o oposto da techné, na Idade 

Antiga, os resultados dos seus empreendimentos vão além do presente e, muitas vezes, do 

futuro a curto e médio prazos.  

                                                             
150

 Cf. CHÂTELET, 1994. 
151

 Cf. STIEGLER, 1998. 
152

 Idem, p. 65. 



70 
 

Há na cultura do século XXI uma crescente necessidade de se repensar a conduta humana do 

ponto de vista ético. Nesse século, mais do que em qualquer outra época, a ética é vista como 

horizonte fundante de legitimidade política, jurídica e até científica. Dizer isto é o mesmo que 

afirmar que é indispensável estabelecer deveres a serem cumpridos para respeitar os limites 

mínimos necessários à sobrevivência da humanidade no planeta Terra. Daí porque é 

necessário 

decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com 

toda a comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. Somos ao 

mesmo tempo cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão 

local e global estão ligadas. Cada um comparte responsabilidade pelo presente e 

pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e do grande mundo dos seres vivos. O 

espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido 

quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo presente 

da vida, e com humildade, considerando o lugar que ocupa o ser humano na 

natureza. Necessitamos com urgência de uma visão de valores básicos para 

proporcionar um fundamento ético à emergente comunidade mundial.
153

 

É fato que o planeta Terra vem dando sinais de que a vida, como um todo, corre perigo de 

extinção. Escassez de água potável, poluição do ar, desertificação, seca, enchentes são alguns 

dos sinais que o planeta chegou ao limite da capacidade de tolerar as fortes agressões sofridas 

pelo homem, fruto da sua racionalidade econômica.  

Este processo, fundado na racionalidade econômica e no direito privado, gerou uma 

corrida desenfreada das forças produtivas, ignorando as condições ecológicas de 

sustentabilidade da vida no planeta. Suas consequências foram não só a devastação 

da natureza – do sistema ecológico que é o suporte físico vital de todo sistema 

produtivo, mas também a transformação e destruição de valores humanos, culturais 

e sociais [...]. Isto desencadeou desequilíbrios ecológicos em escala planetária, a 

destruição da diversidade biótica e cultural, a perda de práticas e valores culturais, o 

empobrecimento de uma população e a degradação da qualidade de vida das 

maiorias.
154

 

Todo este poder econômico, assim como a forma de produção e também de consumo, 

desestabilizaram o equilíbrio ecológico do planeta. Precisa-se, portanto, de referências que 

promovam uma mudança de postura entre os seres humanos. No entanto, sabemos que isso só 

ocorrerá através de um ethos básico que expresse a mesma vontade de manter a vida no 

planeta. Há atualmente, no campo da ética e da moral, várias formas de argumentação que 

oferecem uma possível base para a formulação de uma ética, não necessariamente vinculada a 

pressupostos antropológicos – ou seja, valorar a natureza pelo que ela é e não pelo que ela 

serve ao homem. 
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Pela primeira vez, com o fim das ideologias que legitimavam certo tipo de sociedade e de 

Estado, bem como com os novos desafios científico-tecnológicos e econômico-políticos 

próprios dos tempos em que vivemos, a humanidade encontra-se frente ao desafio de assumir, 

em escala mundial, a responsabilidade pelos efeitos presentes e futuros de suas ações. O 

desafio ético do homem contemporâneo é construir um modo de vida em sociedade no qual as 

relações intersubjetivas de reconhecimento e consenso tenham primazia superando o 

individualismo destrutivo. Desse modo, ser humano necessita 

orientar as formas de desenvolvimento para eliminar a pobreza crítica e passar da 

sobrevivência à melhoria da qualidade de vida [...]. Reivindicam-se assim valores 

associados à qualidade de vida, o prazer estético, o desenvolvimento intelectual e as 

necessidades afetivas, através da reconstrução do ambiente. Além do direito a um 

bem-estar fundado na satisfação de necessidades básicas (vestido, trabalho, 

educação, moradia), a carta dos Direitos Humanos incorporou o direito a um 

ambiente sadio e produtivo, inclusive os novos direitos coletivos para a conservação 

do patrimônio comum de recursos da humanidade.
155

 

Para que tudo isso seja concretizado será preciso formular uma conduta ética que possua 

como elemento articulador variantes conceituais que não estão presas à simples satisfação das 

necessidades individuais, e sim dirigidas, primordialmente, ao bem comum. Mas um bem 

comum ampliado que envolva as várias espécies habitantes do planeta, preenchendo o vazio 

ético que nos assola. 

A complexidade dos problemas enfrentados pelo homem no século XXI gera a necessidade de 

uma mudança radical no edifício ético, até então alicerçado por princípios que regulam a 

conduta humana desde antes do surgimento da técnica moderna. Daí a necessidade de 

parâmetros éticos que direcionem o uso da tecnologia para a manutenção da vida na terra, nos 

quais a questão ambiental se torne um componente essencial de sua formulação. 

Como dito anteriormente, o século XXI é notadamente marcado por riscos que chamam a 

atenção para os grandes desafios que surgirão no horizonte bem próximo da sociedade 

contemporânea. Estes riscos, na grande maioria das vezes, delineavam um devir no qual o 

esboço de um mundo virtuoso, esperado e desejado desde o final do século XIX, muito bem 

expresso no conceito de progresso e nas oportunidades alardeadas pela ciência, não mais 

surgia como inevitável e inexorável. Ao contrário disso, nos últimos cinquenta anos do século 

passado, muito mais do que em qualquer outro período da história, os acontecimentos 

resultantes do progresso produziram na humanidade um sentimento de desassossego e de 

grande perplexidade. Este mesmo dilema adentrou o século XXI e revela-se ainda mais 

                                                             
155

Idem. 



72 
 

assustador: basta ver as catástrofes ambientais e as promessas de felicidade que viriam para a 

humanidade na esteira da tecnologia e da ciência que não foram nem de longe 

concretizadas.156  

As noções de progresso – compreendido como crescimento econômico – bem como o 

desenvolvimento científico – representado na contemporaneidade pelo avanço tecnológico – 

tornaram-se para a humanidade aquilo que lhe deu forma, o fio condutor para a realização das 

utopias do século XIX, mas, no entanto, acarretaram em sua esteira , graves problemas. A 

realidade é que estamos em rota de colisão com o sistema ecológico do planeta, destruindo 

seus componentes mais vulneráveis e imprescindíveis para a continuidade da vida na terra. 

Quiçá o castigo que Prometheus sofreu por nos presentear com o fogo não tenha sido em vão, 

pois juntamente com a sabedoria dos deuses nos foi deixado, também, o poder de 

aniquilamento dos demônios, representado pelas consequências do uso irrestrito e 

desmesurado da Natureza.157
 

A gravidade e intensidade de problemas como o que ocorreu na costa nordeste do Japão, em 

2011, quando um terremoto de magnitude de 8,9 graus na escala Richter, gerou uma tsunami 

de dez metros que arrastou carros e construções nas cidades litorâneas perto do epicentro 

resultaram em danos críticos à Usina Nuclear de Fukushima. Desde o incidente, muita 

radiação vaza no local e isso causa sérios problemas à saúde dos japoneses de maneiras 

diretas e indiretas — contaminando a água e o solo, por exemplo. Tal situação não 

compromete somente a saúde dos japoneses, porque as questões referentes a problemas 

ambientais desconhecem fronteiras e acabam por contaminar muitos ecossistemas terrestres. 

 

Além da situação supracitada, ainda existem os riscos que perpassam a vida no dia-a-dia, 

quais sejam a violência endêmica tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a 

desestruturação das relações de trabalho, a poluição, a exclusão de muitos e o problema 

ambiental. Parece não haver mais nenhuma ideologia ou lugar nos quais se possa viver longe 

de tais problemas. Estas e outras situações-problema são resultado do progresso. E a questão é 

que  

o problema justamente é que a busca do progresso, tão enaltecida em nosso processo 

civilizatório industrial, gerou um Frankenstein. Aprendiz de feiticeiro, o homem 

deixou-se levar pelo canto da sereia tecnológico, misturando num mesmo pote 
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elementos tão diversos como a natureza (que se torna recurso natural), o trabalho 

(que se torna recurso humano) e o capital. Resultado: surge o conceito de fator de 

produção, envolvendo esses três componentes. Em nome do progresso e do bem-

estar material era chegada a hora de ‘dobrar’ a natureza.
158

 

Em todos os lugares, na terra e nas águas, no gelo que se derrete e na neve que desaparece, 

nas secas prolongadas e nas chuvas que arrasam comunidades inteiras, vemos provas 

crescentes e inegáveis de que os ciclos da natureza estão passando por profundas mudanças. 

Tudo isto é um conjunto de fenômenos que inclui a deterioração crescente do meio ambiente 

natural, o esgotamento dos recursos naturais, o crescente buraco na camada de ozônio, a 

chuva ácida, o desflorestamento, a desertificação causada pela superexploração do solo, a 

perda da biodiversidade e a contaminação das águas que, obrigam o homem de hoje a 

repensar a sua relação com a natureza, pois a cada dia torna-se mais urgente a solução para 

esta questão.  

O que não é possível esquecer, contudo, é o fato de que a questão ambiental, fruto da ciência 

moderna e do desenvolvimento ilimitado, não é somente um problema de limites dos recursos 

ambientais, mas também de crescimento econômico, das aspirações e ambições de sociedades 

não só ocidentais, como é o caso mais recente, Brasil, Rússia, Índia, China (BRIC) e África 

do Sul. Este tipo de crescimento que transforma ecossistemas naturais em ecossistemas 

artificiais não se dá sem atrito, ou seja, sem aparecimento de efeitos secundários, muitos deles 

não previstos e mesmo negativos.159
  

No entanto, até bem pouco tempo, a questão ambiental não permeava o cotidiano dos grandes 

centros urbanos. O homem do século XIX, por exemplo, cultivava a terra com a ajuda de 

instrumentos que funcionavam apenas como uma extensão do corpo humano: exemplo disto é 

a enxada e o arado, usados por todos na agricultura. Com o passar do tempo o homem criou 

um ambiente artificial, proporcionado pelo avanço da tecnociência e usado indevidamente nos 

moldes da tecnocracia,160 a relação homem-natureza, desde então, passou a ser vista como 

sendo de pouca importância.161
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Infelizmente, o pensamento de Leff pode ser comprovado pelo incremento dado ao 

aquecimento global por ações humanas que aceleram o aquecimento global, o buraco na 

camada de ozônio, dentre outros, que foi solenemente ignorado pelos candidatos à presidência 

dos EUA. Segundo a cientista americana Amanda Staudt, da Federação Nacional da Vida 

Selvagem, as mudanças climáticas amplificam a intensidade e a duração dos fenômenos e o 

aquecimento global funciona como “esteroide para furacões”. Ou seja, o impacto do furacão 

Sandy, em 2012, foi intensificado pelas temperaturas alteradas da atmosfera.162
  

Kevin Trenberth – diretor da Seção de Análise do Clima do Centro Nacional de Pesquisas 

Atmosféricas – NCAR tem a mesma percepção. Ele afirma que “as temperaturas da superfície 

do mar ao longo da costa do Atlântico têm subido mais de 3 graus Celsius acima do normal”. 

E continua: “O aquecimento global fornece um novo pano de fundo, no sentido de aumentar 

os riscos de furacões mais ativos”. Mike Tidwell, diretor da Rede de Ação Climática de 

Maryland e autor do livro The Ravaging Tide (A Maré Devastadora), é também taxativo. 

“Nós já aquecemos o planeta”, diz. “Todos concordam que os oceanos estão mais quentes? 

Que as temperaturas terrestres têm se elevado? Que há mais umidade no ar? A resposta é sim. 

Portanto, é impossível ter uma super tempestade que não possua a impressão digital da 

mudança climática sobre ela.”163 

Penso que, enquanto os destemidos novaiorquinos iniciaram a tarefa de secar a cidade, 

deveriam, assim como qualquer outro cidadão que sofra consequências do efeito estufa, da 

exploração do xisto, entre outros, nomear essas tempestades com os nomes das companhias 

exploradoras de petróleo e xisto que fazem tudo para esconder suas formas erradas de lidar 

com um tipo de trabalho tão arriscado? 

Sabemos que o aquecimento global não foi “a causa” desse furacão, porque eles são causados 

quando uma onda tropical lava a costa da África e começa girar pelo Atlântico. Mas essa 

tempestade nasceu nas águas oceânicas 6ºC graus mais quentes do que o normal, então não é 

chocante que tenha se tornado monstruoso. A maior parte dos estragos veio do surto selvagem 

                                                                                                                                                                                              
de dominação humana. As implicações do ideal tecnocrático são sinistras. Como assinalado por Heidegger, os 

sintomas do modo de ser tecnocrático representa devastação da terra e massificação do ser humano Cf. 

HEIDEGGER, 1999, p. 71-77. 
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do furacão. A razão? O nível do mar no porto de Nova York aumentou conforme o clima 

esquentou.164 

Por isso, é justo que devamos batizar tempestades com o nome de tais companhias a partir de 

agora. Certamente causaria um grande impacto negativo quando  os repórteres: “Exxon está 

vindo para a terra através de Nova Jersey, deixando estragos em seu rastro.” “Chevron força 

evacuação de 375 mil”. A 350.org, uma campanha de mudanças climáticas que ele criou, está 

enviando um apelo por email que consiste em dois pedidos: que as pessoas enviem dinheiro 

para a Cruz Vermelha para os esforços de recuperação ao longo do litoral do Atlântico, e que 

eles enviem uma mensagem para as companhias petrolíferas, pedindo-lhes para parar o 

financiamento de campanhas eleitorais e usar o dinheiro para a reconstrução.165 

Urge, portanto, uma relação harmoniosa com a natureza. Sem esta, fica comprometida a 

existência saudável dos seres no presente e acaba a possibilidade de existência de gerações 

futuras. Um grande passo seria termos uma ética baseada em uma relação de 

responsabilidade, fator decisivo para a mudança de pensamento e de atitude existencial. A 

humanidade atual é convidada a dar o “Sim” perpetuador da espécie humana e reconhecer a 

necessidade de ser responsável pelas demais criaturas deste universo. Um “Sim” vital, de 

escolha preferencial pela vida.  

Se por um lado sabemos que a tecnociência gerou impactos sem precedentes sobre o meio 

ambiente, por outro há o reconhecimento que a própria tecnociência pode ser a chave para 

solucionar esses problemas ambientais. Assim, fica claro que precisamos é de mais 

tecnociência para solucionar questões, que surgem pela falta de cuidado de algumas empresas, 

bem como de políticos inescrupulosos que se utilizam de verbas destinadas às obras públicas 

para pagar gastos pessoais.  

Um novo padrão de desenvolvimento tecnológico capaz de colaborar para a preservação e 

recuperação ambiental já existe e sustenta-se em dois grandes grupos de tecnologias: as 

limpas e as de end-of-pipe (EOP).166 Assim, modifica-se o conceito da tecnociência 

viabilizando a crença de que com ela é possível, também, recuperar áreas degradadas e 

ampliar a eficiência dos recursos naturais em paralelo ao incremento da produtividade. Deste 
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 Cf. LYNAS, M. 2008. 
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 Cf. http://www.democracynow.org 
166 Tecnologia EOP (end-of-pipe, final de circuito) é aquela que remedia os impactos ambientais e são 

adicionadas a um sistema de produção já existente para minimizar a emissão de poluentes e resíduos. Ver 

Andrade, 2004. 
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modo, a tecnociência pautada em ações éticas passaria a ser vista não como um fator externo, 

mas como elemento integrante dos processos de tomada de decisão. 

Há um grande empecilho, por outro lado, para a geração de tecnologias limpas que acaba 

tornando-se um desafio, a saber, seus objetivos de curto e longo prazo não são compatíveis 

com as políticas vigentes recheadas com atitudes tecnocráticas. Considerando esses pontos, na 

visão de Foray e Grübler,167 são quatro as questões ambientais referentes ao desenvolvimento 

de tecnociência: a distinção entre os objetivos de curto e longo prazo, entre a resolução da 

atual situação de poluição e degradação que se encontra o planeta, bem como a prevenção de 

problemas futuros através do desenvolvimento de tecnologias limpas com ganhos econômicos 

no uso de insumos e no tratamento dos resíduos; o dilema entre a busca por tecnologias como 

opções alternativas para obter flexibilidade na solução de problemas e a tendência dos 

sistemas tecnológicos de padronização para redução de custos; e, por último, a questão entre a 

necessidade de criar e difundir tecnologias ambientalmente saudáveis e a necessidade de 

diminuir as irreversibilidades que possam trazer prejuízos ao meio ambiente.168 

 

É importante aceitarmos o fato de que precisamos de mais e não menos tecnociência. Por 

conseguinte, o problema reside, acima de tudo, nos modelos políticos e econômicos que 

usamos para suscitar novos modos de geração de conhecimento, regulação flexível, 

diversidade tecnológica, bem como do aumento da capacidade de observação e aprendizado 

para evitar impactos ambientais advindos do uso de novas tecnologias. De tal modo, a geração 

e adoção de tecnologias limpas depende não só de mecanismos coercitivos, mas também de 

outros fatores como preço e qualidade das inovações; conhecimento e informação dos 

possíveis usuários sobre a disponibilidade de tecnologias, porque devemos ter cautela durante 

o uso para evitar efeitos indesejáveis; riscos e incertezas.  

 

Além de ficarmos atentos não podemos deixar de pensar no fato de que o uso de padrões 

ecologicamente corretos por parte dos que fazem tecnociência, ou seja, a mudança de postura 

na produção científico-tecnológica direcionada também por parâmetros éticos e morais, que 

acabaria com os danos irreparáveis que comprometem o planeta e a continuação da vida. 

Assim sendo, nada seria mais lógico do que aproveitar os produtos da tecnociência para criar 

novos padrões sustentáveis. 
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 Cf. KEMP 1997, apud BIN, 2004 e MARX, L. 2008. 
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Igualmente podemos afirmar que cabe aproveitar as inovações criadas pelas grandes 

corporações e agências governamentais disseminando-as para o conjunto dos grupos sociais, 

para podermos, assim, criar condições para o estabelecimento de ambientes plurais e 

eficientes. Contudo deve-se frisar: desde que conjugados aos imperativos da ética e da 

sustentabilidade.169  

 

Daí porque a mudança dos padrões tecnológicos pelas exigências ambientais e pela busca de 

padrões ecologicamente sustentáveis deve resultar na necessidade de convergência de 

diferentes trajetórias tecnológicas e de um conjunto extenso de mudanças institucionais, que 

representam o espaço em que esses padrões se manifestam. 

Mudanças no campo da ética, no tocante a estes problemas mencionados, podem ser vistas na 

obra do filósofo Hans Jonas que, nesse sentido, ocupa um papel singular no debate das ideias 

ecológicas, encontrando ampla aceitação entre variadas correntes éticas que defendem uma 

relação mais harmoniosa entre o homem/natureza/tecnociência. Seu pensamento ajudará a 

entender melhor as limitações de nossa época por abordar a questão ético-tecnociência em 

toda sua expressividade e em seus fundamentos ontológicos. É evidente as dificuldades que 

existem nas “éticas tradicionais” para abranger todos os problemas causados pelo mau uso da 

técnica atual. A Ética da Responsabilidade de Hans Jonas é uma proposta que reconhece a 

natureza como tendo direito próprio e uma significação ética, independentemente de sua 

condição de meio para satisfazer os desejos e necessidades dos seres humanos. De certo 

modo, ele pauta a agenda ética ambiental a partir de um horizonte ontológico, escapando da 

lógica do ganho econômico a qualquer custo.  

A concepção ética defendida por Jonas, no Das prinzip verantwortung: Versuch einer Ethik 

für die technologische Zivilisation (1979), ao abandonar a postura das éticas antropocêntricas, 

insere-se na corrente das éticas biocêntricas que pretendem mostrar ao homem contemporâneo 

uma maneira de alcançar uma nova posição para se relacionar com a natureza, parte da 

comprovação de que houve uma expressiva modificação da essência do agir humano. Eis o 

problema central de nosso próximo capítulo. 
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 Na realidade, as novas especialidades – ditas “éticas aplicadas” são apoiadas na ética teórica. Determina o que 

é correto ou não ser feito em determinados domínios. A ética aplicada renova as antigas teorias e, às vezes, 

constrói algumas novas. 
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CAPÍTULO II 

A PROBLEMÁTICA DA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA E A CRÍTICA À 

TRADIÇÃO ÉTICA EM HANS JONAS 

 

Como se trata não apenas do destino do homem, mas 
também da integridade de sua essência, a ética que deve 

preservar ambas precisa ir além da sagacidade e tornar-se 
uma ética do respeito [...]. Sob o signo da tecnologia, no 
entanto, a ética tem a ver com ações (não mais de sujeitos 
isolados) que têm uma projeção causal sem precedentes na 

direção do futuro, acompanhadas por uma consciência prévia 
que, mesmo incompleta, vai muito além daquela outrora 

existente.                     

Hans Jonas  

2.1 A TECNOCIÊNCIA E A TRANSFORMAÇÃO DO AGIR HUMANO 

 

as raízes da tecnociência, Jonas170 destaca, em The Pratical Uses of Theory,171 o 

desenvolvimento de uma nova relação entre teoria e prática, onde ele demonstra 

que a relação do homem com a própria teoria se modifica intensamente saindo 

de um caráter contemplativo para uma atitude prática, de dominação da natureza – este que é 

essencialmente o ideal baconiano. A tese de Jonas172 é: “para a teoria moderna, a aplicação 

prática não é acidental e sim essencial, ou que a ciência natural é essencialmente 
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 De origem judaica, Hans Jonas nasceu em Mönchengladback, na Alemanha em 1903. Faleceu em 1993, em 

New York, nos Estados Unidos. Discípulo de Heidegger, Jonas iniciou sua formação em 1921 na Universidade 

de Freiburg, na Alemanha. Em 1924, transfere-se para a Universidade de Marburg e lá conhece Rudolf 

Bultmann. Foi sob a orientação de Bultmann que Jonas elaborou sua tese sobre a gnose no cristianismo 

primitivo, apresentada em 1931. Jonas publica, em 1934 Gnosis und spätantiker Geist, artigo elaborado a partir 

de sua tese de doutoramento, considerado por ele como o início de sua trajetória como filósofo. Em 1966 publica 

Das Prinzip Leben: Anasätze zu einer philosophischen Biologie, obra na qual estabelece os parâmetros de uma 

filosofia da biologia. Na década de 1970, Jonas dá início à busca pelos parâmetros de uma ética da 

responsabilidade, culminando em 1979 com a publicação do livro Das Prinzip Verantwortung - Versuch einer 

Ethik für die technologische Zivilisation. Ressaltamos que nesta tese usamos para leitura a versão em inglês The 

imperative of responsibility: in search of an ethics for the technological age . Chicago: University Press, 1985 

traduzida pelo próprio Jonas, mas as citações aqui contidas, na sua grande maioria, foram retiradas de O 

princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Traduzida do original alemão por 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 
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 Cf. JONAS, 1959, 132.  
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 Idem, 2001, p. 198. 
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tecnológica”, ou se preferirmos, a tecnologia é a ciência transformada em uso. Esta alteração 

pode ser analisada em toda a sua gênese, e Jonas assim o faz.173   

Em sua obra basilar, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica, Jonas discute os principais problemas para os quais ele se encarrega de 

apresentar soluções quanto à questão da relação homem/natureza/tecnociência – que se 

caracteriza exatamente por ser empresa e processo – estes sendo o que se pode considerar 

como os autênticos signos do progresso. Sob estes dois caracteres da técnica moderna, 

penetramos naquilo que, para Jonas, constitui sua “dinâmica formal”, sua “lei de movimento”. 

Jonas chama atenção para a metodologia da civilização contemporânea como resultado do 

progresso, que não se firma como outra coisa senão como “um automatismo autoalimentado, 

em que a própria teoria está incluída como fator e como função, e do qual não podemos ver 

(nem muito menos lhe podemos impor) limites”.174 Em sua perspectiva, a única saída para a 

conservação da vida na Terra encontra-se na ética que abarca a ideia de dever e 

responsabilidade do homem em relação à natureza, bem como ao futuro das gerações 

vindouras. 

Para o propósito desta tese, faremos uma apresentação que versará sob uma apreciação do 

capítulo primeiro, adicionando-se alguns aspectos basilares para a compreensão do 

pensamento jonasiano. Segundo Giacóia, Jonas representa “uma das mais importantes 

contribuições que a filosofia contemporânea oferece para a reflexão dos problemas éticos 

emergentes com a escalada planetária da técnica e da crise ecológica”.175
  

Para Jonas, cada novo avanço da tecnociência não conduz a uma possessão definitiva ou a um 

estado de estabilização e “saturação”, mas é somente um caminhar em direção a novas 

descobertas que irão definir novas precisões e desígnios a serem obtidos quase que 

obrigatoriamente. A este fenômeno Jonas nomeia de “automatismo formal”,176 ou por 

“automaticidade da aplicação”, ou algo que se descobre “em permanente atividade”.177 Ao 
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 Para esta tese é pertinente tratarmos sobre a transformação da relação entre o homem e a techné, porque esta 

última passou a desempenhar um papel central em todas as circunstâncias da vida humana. As chamadas ciências 
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cada dia considerado mais perigoso por ser potencializado pelas conquistas técnicas e, por isso mesmo, 

requerendo respostas filosóficas que deem conta das novas exigências que se colocam no horizonte da ação 

humana. 
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 Cf. JONAS, 2001, p. 206. 
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 Cf. GIACÓIA, 2000, p 194. 
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 Idem, 1997, p. 20. 
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 Idem, 1997, p. 44. 
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possuir esta “permanente atividade” a tecnociência não irá retroceder; ao contrário ela sempre 

inova no “decorrer” das coisas. “E o ‘decorrer’ (long run) – assevera Jonas – está incutido nas 

práticas tecnocientíficas”, por “seu inerente dinamismo, que a faz, portanto, ‘correr’ (run)”. A 

tecnociência, não obstante, corre muito mais do que isto porque já é fato comprovado que em 

cada inovação tecnológica a rapidez com que é difundida supera e muito a anterior.  

O que mais preocupa Jonas é o que ele nomeia de “irreversibilidade dos efeitos causados pela 

técnica”.178 Assim como, o “caráter cumulativo” que resulta do emprego que se faz de todo o 

poder da tecnociência nas esferas em que opera. Desse modo, o princípio primeiro do poder 

tecnológico é a dialética, já que transmutou a relação entre meios e fins, de linear para circular 

– este é o significado do “automatismo autoalimentado” que anteriormente tratamos. Por 

assim ser, torna-se um caráter de “vocação” da humanidade – ou o que Jonas designa de 

“elemento quase compulsivo” (quasi-zwanghafte/quasi-compulsive). E foi esta compulsão 

que, para Jonas, levou esse poder a se tornar “nosso mestre ao invés de nosso servo”.179 

Foi assim que o progresso da moderna tecnociência deixou de ser uma mera opção e 

transformou-se em um Prometheus desacorrentado é a melhor representação para o homem, 

na visão jonasiana. O homo sapiens transformou-se em homo faber, o que não é senão a 

ratificação de que a teoria não é mais contemplativa, característica que lhe era própria, mas 

primordialmente técnica instrumental. No entanto, há que se observar que o “progresso”, 

como Jonas o percebe, não versa sobre uma noção neutra, nem é uma melhoria,  mas indica 

que toda nova etapa desta tecnociência é superior ao antecedente. A acepção de “superior” – 

Jonas a esclarece de modo a dar oportunidade para apresentarmos os dois outros predicados 

da tecnociência: a ambivalência e a grandeza (Größe/bigness). 

Vale ressaltar que a ambivalência e a grandeza, esta última sempre crescente, podem ser 

ilustradas pelo seguinte exemplo: um projétil ou uma bomba atômica são tecnicamente mais 

eficientes do que uma flecha, por exemplo, visto possuírem um maior poder de destruição que 

a última, e não porque são “melhores” e “mais destrutivas”. Assim, “o dilema é este: não 

somente quando usada para fins maus, mas até quando utilizada para fins mais justificados e 

próprios, a tecnologia tem um lado ameaçador. O perigo reside mais no sucesso do que no 

fracasso”.180 De tal modo, o que é “melhor” tecnicamente receberia o qualitativo de “pior” no 

tocante ao juízo de valor-moral. Daí advém a necessidade de penetrar de modo contundente 
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na problemática da ética propriamente dita. Em primeiro lugar, é preciso adicionar o fato de 

que uma bomba atômica, em vista de uma flecha e de um projétil, ou qualquer outro “aparato 

tecnológico”, proporciona “um aspecto de pura magnitude da ação e do efeito”. O ato 

tecnológico deve ser ajuizado como operando em “dimensões globais do espaço e do tempo”, 

por isso, a tecnociência é “superior” tanto na grandeza quanto no alcance causal de suas ações 

e efeitos. Em outras palavras: as implicações são cada vez maiores espacialmente, bem como 

se alargam para um tempo longínquo, o futuro. É nisto que reside sua “grandeza” e seu 

“perigo”. Apresentada esta última propriedade, fica bem especificado a exterioridade formal 

da tecnologia que antes havíamos apontado.  

Em relação ao contorno final do quid da técnica moderna, isto é, seu cerne, jamais será bem 

determinado se não mencionarmos que a tecnociência – com seu modus operandi, a cuja 

ambivalência se acrescenta a magnitude – possui causas práticas e teóricas e, também, o seu 

objeto próprio, que são os efeitos ocasionados pela ação sobre o objeto. Então, se a dinâmica 

formal aludia ao funcionamento, a modalidade; se ao seu jeito se adiciona a magnitude; e se, 

assim, as duas compõem a forma da técnica contemporânea, faz-se mister tratarmos sobre a 

técnica e a ciência, porque juntas nos fornecem a autêntica essência da tecnociência. 

Ao elucidar a matéria da tecnociência, Jonas mostra a relação que existe entre esta e a 

característica da “grandeza”, e explicita também o extremismo desta derradeira enquanto 

problema que deve ser tratado pela ética. De maneira geral, a matéria, ou teor substancial 

(substantiale Inhalt) da tecnologia alude aos vários tipos de poder, de artefatos, e desígnios 

que lhe são adequados, ou se optarmos para tratar das variedades de tecnologia que o homem 

contemporâneo dispõe, e sobre o que ocorre com o ato tecnológico e seus desígnios. Jonas 

cita os vários tipos: física nuclear, mecânica, eletrodinâmica, química, e biologia molecular 

são alguns dos exemplos. Não resta sombra de dúvida que os vários ramos da tecnociência se 

instalam e se ampliam, correspondem aos inúmeros setores sob os quais o poder tecnológico 

opera. O contingente de novas ramificações que fervem na tecnociência é proporcional ao 

contingente do alcance espacial que ela engloba. É por possuir uma extensão global e um 

enorme potencial de destruição que abarca todos os entes que compõem a terra e tudo que ela 

abriga. Deste modo descobrimos a “grandeza” da tecnologia. Porquanto  

toda aplicação (putting-to-use) de uma capacidade tecnológica tende a se tornar 

‘maior’. A tecnologia moderna é inerentemente ‘grande’, e talvez muito grande para 
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o tamanho do palco onde seu drama se desenrola – a terra – e para o bem de seu 

próprio ator – o homem.
181

  

Assim, a “grandeza” da tecnologia, que é também sua “superioridade”, afeta a biosfera inteira. 

O problema cresce se percebemos que, na tecnologia, “grandeza” e ambivalência operam de 

forma ajustada. Uma vez que a “grandeza” e ambivalência se ajustam, as implicações são 

mais calamitosas. Se a ambivalência já nos aloca nos limites da ética, a “grandeza” da 

tecnologia, agora ajustada com a ambivalência, nos faz penetrar inteiramente neste campo, e 

de modo nunca antes imaginado, e assim se aponta o quarto aspecto que indicamos: o aspecto 

ético, que alude às decorrências morais dos resultados da atuação tecnológica. As sequelas da 

tecnologia são os resultados bons ou maus que a ação tecnológica, em sua modalidade e 

amplitude, causa ao objeto sobre o qual ela ocorre. E a “grandeza” ambivalente da tecnologia, 

no entendimento jonasiano, a alçou a uma potencialidade mais apocalíptica do que benéfica. 

Isto porque seus efeitos são remotos, cumulativos e irreversíveis ao próprio homem. 

Igualmente, o que se aponta, por fim, é: a ambivalência e “grandeza” da tecnologia, ao lhe 

darem a essência de potência apocalíptica, fazem dela um autêntico problema ético, já que 

existe a possibilidade do fim da humanidade e, por conseguinte, ergue a questão do dever-ser 

de tal humanidade. No entender jonasiano, por acrescentar ao agir do homo tecnologicus o 

automatismo, a irreversibilidade, o caráter cumulativo, bem como o caráter de “vocação” da 

humanidade, a tecnociência tornou-se um artefato compulsivo que originou o poder que pode 

aniquilar a biosfera inteira. Por isso, devemos nos preservar da nossa própria hybris para 

evitar que nossos antagonismos e caprichos, atributos do enigma de nossa liberdade, 

coloquem em jogo nosso destino como espécie.  

Jonas, para fundamentar o que representa o livre-arbítrio humano, retoma um célebre trecho 

de Antígona de Sófocles, ressaltando o poder humano e sua incursão agressiva na ordem 

cósmica, bem como a invasão atrevida por parte do homem nos diferentes domínios da 

natureza por meio de sua incansável esperteza. 

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 divindade, que a todas mais supera, na 

sua eternidade, ele a corta com suas charruas, que, de ano em ano, vão e vêm, 

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 

                                                             
181

 Cf. JONAS, 1997, p. 45. 



83 
 

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 ao 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.
182

 

No entender de Jonas, a passagem supracitada remete à difícil relação homem/natureza 

também na contemporaneidade. Tal trecho contém a amargurada e preocupante aclamação 

sobre o poder conquistado pelo homem com a tecnociência por representar de modo 

incontestável o paradoxo da capacidade alcançada pelo homo faber. Remete, ainda, à 

construção da antroposfera, representada pela cidade, lugar própria da ética, bem como mostra 

que o homem, por mais que submeta “a si os poderes e os recursos naturais, subordinando-os 

a seus próprios fins, ele nada pode, em última instância, contra essa natureza que o domina, 

que subsiste intacta em seu poder e soberania, e acaba sempre de novo forçando o poderio 

humano a obedecer seus ciclos e leis”.183  

Em o Princípio Responsabilidade, Jonas postula a seguinte tese sobre o motivo pelo qual o 

agir do homo tecnologicus não pode mais ser mediado pelo que ele chamou de éticas 

tradicionais: 

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 dificuldade e de forma clara aquilo que é bom para o 

homem; 3) o alcance da ação humana e, portanto, da responsabilidade humana é 

definido de forma rigorosa.
184

 

Da afirmação jonasiana depreende-se que ele aponta a dificuldade de se manter, 

contemporaneamente, tais pressupostos, porque não possuem mais significado para o mundo 

tecnológico em que vivemos. Para ele, as mudanças nas condições do agir humano 

proporcionadas pela tecnociência contemporânea são diferentes de antigamente tanto 

qualitativa quanto quantitativamente. Deste modo, a elaboração de uma ética tecnocientífica 

torna-se uma das questões cruciais de nosso tempo, porquanto o agir humano pertence ao 

                                                             
182

 Cf. JONAS, 1984, p. 2. 
183

 Cf. GIACÓIA, 2000, p. 196. 
184

 Idem, p. 4. 



84 
 

campo da ética, da mesma forma esta deve ser modificada em um sentido radical, pois este 

novo modo de agir não está previsto nos pressupostos da ética tradicional, já que nestas, 

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

(habilidade) era – à exceção da medicina – eticamente neutro [...]. Em suma, a 

atuação sobe 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.
185

  

Abraçando estes princípios toda e qualquer ação sobre as coisas não humanas não constituía 

problema da ética. Destarte, os problemas éticos não ultrapassavam a esfera das relações 

intersubjetivas e restringiam-se ao presente, ou seja, o bem e o mal da ação permaneciam bem 

próximos ao tempo da realização da própria ação. Consequências distantes do agir humano 

eram relegadas ao acaso ou à providência. Por isso, ao permanecer com tais princípios as 

éticas mais propagadas na contemporaneidade ainda são antropocêntricas. Em todas as esferas 

da ética tradicional, o agente e o outro da ação partilham um presente comum. O universo 

ético é composto por contemporâneos e o seu horizonte futuro confina-se à duração de suas 

vidas. Por não levar em conta as circunstâncias futuras, a ética tradicional tornou-se 

ineficiente para uma sociedade tecnológica cuja ação repercute por longos anos. Como as 

ações do homo tecnologicus reverberam para o futuro, para que haja condição de continuidade 

de condições de vida na terra, incluindo o direito de existência de quem ainda nem nasceu, é 

necessária a mudança nos padrões do agir humano. 

Daí a importância do futuro fazer parte da ética porque a técnica é um exercício do poder 

humano, ou seja, um modo de agir, e toda ação humana está exposta à prova moral. A 

tecnociência, no entanto, constitui-se em um caso particular, que ordena um esforço do 

pensamento ético, diferente daquele apropriado para qualquer ação humana no passado.  Este 

motivo levou Jonas a sugerir  novas dimensões para a responsabilidade a partir de um  novo 

imperativo ético que dê conta do futuro distante, determinando esse modo de pensar e agir 

como ética do sincronismo.  

Esta nova dimensão para a responsabilidade é resultado da necessidade de ser levada em 

conta a diferença radical em relação às éticas antigas. Isto porque antes as ações humanas só 

tinham implicação com o presente marcadamente centralizado no homem. Tanto o futuro 
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longínquo e incógnito quanto todo o mundo extra-humano eram deixados de lado e não 

faziam parte da reflexão sobre os princípios da moral. 

Se uma ação é ‘boa’ ou ‘má’, tal é inteiramente decidido 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.
186

 

Como dentre os efeitos da ação humana, na antiguidade, eram levados em conta apenas os que 

faziam parte do raio bem próximo da execução da ação por não possuir efeito cumulativo, isto 

passou a ser um dos traços mais marcantes e díspares entre as éticas tradicionais e as 

biocêntricas. As primeiras trazem a visão de um homem que vive na esfera da polis e nela cria 

seus valores para uma vida boa e feliz. O bem era pensado sempre em torno do agente da ação 

porque o homem só precisava prestar contas das suas ações na cidade por ele construída, 

frente a seus iguais. O mundo extra-humano, bem como aquilo que fazia parte da techné, da 

capacidade produtiva,  era eticamente neutro: 

do ponto de vista do objeto, porque a arte só afetava superficialmente a natureza 

das coisas, que se preservava como tal, de modo que não se colocava em absoluto a 

questão de um dano duradouro à integridade do objeto e à ordem natural em seu 

conjunto; do ponto de vista do sujeito, porque a techné, como atividade, 

compreendia-se a si mesma como um tributo determinado pela necessidade e não 

como um progresso que se autojustifica como o fim precípuo da humanidade, em 

cuja perseguição engajam-se o máximo esforço e a participação humanos. A 

verdadeira vocação do homem encontrava-se alhures. Em suma, a atuação sobre 

objetos não humanos não formava um domínio eticamente significativo.
187 

O homem até então, comparado aos elementos contra os quais investia, por ser considerado 

pequeno, não tinha porque se preocupar. No entanto, movido pelo desejo de “progresso sem 

limites”, depois que passou a trabalhar com o paradigma mecanicista do século XVII, 

despreza os poderes dos elementos naturais como se estes em nada ameaçassem o seu futuro. 

E por acreditar na força e poder da sua teoria científica de dominação, acredita que tudo pode 

ser controlado técnica e racionalmente. Por isso, esqueceu-se que tinha de pensar no resultado 

de suas ações também no futuro. O futuro é, simultaneamente, condição de possibilidade de 

permanência da vida na Terra e o espaço dos resultados possíveis e remotos da ação humana. 

É precisamente a partir dessas circunscrições que Jonas valida a necessidade de outra 

configuração de ética, como, por exemplo, a ética biocêntrica em substituição à ética 

antropocêntrica. Na visão jonasiana,  
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isso requereria alterações substanciais nos fundamentos da ética. Isso significaria 

procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-humanas, isto 

é, ampliar o reconhecimento de fins-em-si-mesmos para além da esfera do humano e 

incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano.
188   

Com o aprimoramento da técnica o homem passou a mexer com elementos bem superiores a 

ele. Movido pela eterna necessidade de novas conquistas o homem não vê limites à sua frente. 

E é isto exatamente o que mais preocupa na ação humana: a falta de prudência quando investe 

contra a natureza. O homem, com o advento da tecnociência, acha-se protegido e, desse 

modo, capaz de fazer tudo sem sofrer nenhum revés por acreditar que tudo o que faz com a 

terra, com o mar e com o ar, se houver perigo, ele poderá resolvê-lo. Até então, as 

intervenções humanas eram superficiais, o bem e mal que sua inventividade pudesse criar não 

afetava a natureza nem as coisas, pois  

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

definição de objetivo e imputabilidade era curto, e limitado o controle sobre as 

circunstâncias. O comportamento correto possuía seus critérios imediatos e sua 

consecução quase imediata. O longo trajeto das consequências ficava no critério do 

acaso, do destino ou da providência.
189

  

Por isso, a ação humana não necessitava de uma ética para mediar a relação homem/natureza, 

por ser o domínio das relações com o mundo não humano eticamente neutro. Somente a 

cidade era o lugar próprio da ética, ou seja, a ética residia primordialmente nos muros da 

politéia, e, por conseguinte, da política, das relações estritamente humanas. Ainda assim, 

Sua vida desenvolveu-se entre o que permanecia e o que mudava: o que mudava 

eram suas próprias obras. A maior dessas obras era a cidade, à qual ele podia 

emprestar certo grau de permanência por meios que inventava e aos quais se 

dispunha a obedecer. Mas essa permanência, artificialmente produzida, não oferecia 

nenhuma garantia de longo prazo. Na condição de artefato vulnerável, a construção 

cultural pode esgotar-se ou desencaminhar-se.
190

  

Assim, vivenciamos hoje graves problemas decorrentes da explosão demográfica, tais como a 

fome, violência, degradação do meio ambiente, entre outros, que impossibilitam algumas 

nações de manter seu povo além do limite de sobrevivência. No entanto, apesar de o planeta 

Terra estar no limiar de um colapso, parece ainda haver tempo de salvar a vida na terra. Por 

isso, Jonas assevera que, se a tecnociência invadiu a esfera humana e colocou em perigo a 

natureza e a vida do homem, abre-se, então, a perspectiva de uma ética preocupada com o 

futuro e com a situação limite pela qual passa a humanidade. Em suas palavras, 
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se a esfera do produzir invadiu o espaço do agir essencial, então a moralidade deve 

invadir a esfera do produzir [...]. A diferença entre o artificial e o natural 

desapareceu, o natural foi tragado pela esfera do artificial; simultaneamente, o 

artefato total, as obras do homem que se transformaram no mundo, agindo sobre ele 

e por meio dele, criaram um novo tipo de “natureza”, isto é, uma necessidade 

dinâmica própria com a qual a liberdade humana defronta-se em um sentido 

inteiramente novo.
191

  

Para reverter esse quadro a ética deverá se preocupar, segundo Jonas, com a irreversibilidade 

da ação mediada pela tecnociência, sua concentração, distribuição em séries causais no tempo 

e no espaço; enfim, um cenário obscuro e difícil para as questões éticas. Trata-se de um 

cenário que se modifica rapidamente e os efeitos se somam de tal modo que as situações para 

o agir e os seres posteriores não serão os mesmos que foram para o agente inicial, isto é, há 

um caráter cumulativo, fato que não acontecia no contexto da ética tradicional.  

As consequências da tecnologia sobre a continuidade da vida e a essência do homem, levaram 

Jonas a fundamentar a ética da responsabilidade em uma instância ontológica, porque, 

somente assim, é possível fazer os seguintes questionamentos: por que deve existir homens? 

Por que esta existência vale a pena continuar? Outrora  

a presença do homem no mundo era um dado primário e indiscutível de onde partia 

toda ideia de dever referente à conduta humana: agora, ela própria tornou-se um 

objeto de dever – isto é, o dever de proteger a premissa básica de todo o dever, ou 

seja, precisamente a presença de meros candidatos a um universo moral no mundo 

físico futuro; isso significa, entre outras coisas, conservar este mundo físico de 

modo que as condições para tal presença permaneçam intactas; e isso significa 

proteger a sua vulnerabilidade diante de uma ameaça dessas condições.
192

 

Para explicar a necessidade da posterioridade, Jonas cita dois deveres de que a humanidade 

necessita conscientizar-se: primeiro, “a importância da humanidade futura,” e o segundo, 

“dever em relação ao seu modo de ser, à sua condição”.193 Para Jonas, faz-se necessário 

entender a importância da essência intrínseca do Ser, ou seja, é importante que haja vida para 

que haja “continuidade da pulsão procriadora”.194 Por isso, diferentemente das éticas 

contemporâneas, a “ética do futuro”, encontra seu primeiro princípio “na metafísica como 

doutrina do Ser, da qual faz parte a ideia de homem”.195 Dada as inovações tecnológicas do 

agir humano, a reflexão sobre a obrigação moral tem que se inclinar também em presença da 

obrigação que permite a existência de um universo moral. Que permaneçam homens no futuro 

                                                             
191

 Cf. JONAS, 1984, p. 4. 
192

 Cf. JONAS, p. 5. 
193

 Idem, p. 9. 
194

 Idem , p. 5. 
195

 Idem, p. 9. 



88 
 

como candidatos a ordem moral é a única condição para que continue a existir um universo 

moral. 

Ao propor o cuidado com a preservação da humanidade frente ao poder desmedido que o 

homem alcançou com a sua tecnociência, Jonas acredita que isso só poderá ser atingido 

através de uma ética que não se fundamenta nem na autonomia, nem na autoridade divina, 

mas em um princípio que possa ser encontrado na natureza das coisas, pois, desse modo, não 

seria vítima do subjetivismo ou de outras formas de relativismo.196 Isto significa “ampliar o 

reconhecimento de ‘fins em si’ para além da esfera do humano e incluir o cuidado com estes 

no conceito de bem humano”.197 Atender a esta necessidade de preservar a natureza implica 

reconhecer a obrigatoriedade desta exigência que só pode se concretizar na medida em que se 

“avança além da doutrina do agir, ou seja, da ética, até a doutrina do existir, ou seja, da 

metafísica”.198 É por esta razão que a metafísica é imprescindível à ética para mostrar o valor 

irrevogável da preservação do mundo natural.  

Em uma ética para o homo tecnologicus faz-se mister, sobretudo, a ampliação da 

responsabilidade que temos de ter pelas consequências futuras de nossas ações. Nas palavras 

do filósofo, “foi preciso a visível ameaça ao todo, os reais princípios de sua destruição, para 

nos fazer descobrir (ou redescobrir) nossa solidariedade”.199 Além disso, “a justificativa de 

uma ética tal que já não permaneça circunscrita ao âmbito imediato e interpessoal de nossos 

contemporâneos terá de prolongar-se até a metafísica, pois só com o apoio da metafísica cabe 

fazer a pergunta de por que deve haver em geral homens no mundo?”200 

É exatamente pela reorientação da responsabilidade voltada também para o futuro que Jonas 

apresenta uma novidade para a ética. Apel conclui, assim como Hösle,201 que o imperativo 

ético de Jonas “expressa mesmo um novo estágio da consciência moral” que “projeta para o 

futuro a relação de reciprocidade para o universal da humanidade, o futuro entendido como 

dimensão de responsabilidade concreta, dimensão esta incapaz de ter fim”.202  

A preocupação maior de Jonas torna-se evidente no conceito que ele tem sobre a tecnociência 

moderna, compreendida como um fenômeno totalmente diferente ao da técnica anterior 
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porque a tecnociência moderna, teoricamente, jamais foi contemplativa. Ela vai à natureza de 

uma forma ativa, que se fecha em um aproveitamento técnico e é este modo de agir da ciência 

moderna, que a técnica moderna instituiu, e este novo jeito difere de qualquer outro anterior. 

O de agora tem a ver com o prolongamento da vida, a manipulação genética e o controle do 

comportamento do homem. A questão do comportamento, por exemplo, cada dia torna-se 

uma realidade mais perceptível pelo controle social por meio dos artefatos tecnológicos. Jonas 

assinala que 

sempre que contornamos dessa maneira o caminho humano para enfrentar os 

problemas humanos, substituindo-o pelo 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
203.  

Este é um dos pontos mais criticados na construção jonasiana, a saber, o fato de a 

tecnociência intervir no modo de ser do homem, principalmente quando isto é feito através da 

manipulação genética. No tocante à manipulação genética, Jonas preocupa-se porque “se trata 

da criação planejada de novas formas de vida pela intervenção direta na molécula [...]. 

Poderíamos nos tornar mesmo mestres da nova evolução de nossas próprias espécies!”204 

Na perspectiva de Jonas, a ciência moderna além de desgastar a ideia de norma, promoveu a 

transformação dos bens da natureza em recursos; passou a considerá-la como simples e quase 

insignificante capacidade de meios para se obter recursos, como se isso fosse possível 

infinitamente. Com a intenção de trazer a questão da dignidade da natureza à tona, Jonas se 

pergunta se isso seria possível sem o reestabelecimento da categoria do sagrado, 

completamente destruída pelo iluminismo científico. Na sua visão, é primordial que a 

consciência humana seja despertada para a responsabilidade, mediante a conciliação do corpo 

com o espírito, do pensamento com a matéria, do social com o biológico, para fundar a ética 

da responsabilidade no próprio Ser.  

Sendo assim, a proposta de Jonas é ontológica, isto é, ele coloca o concreto e o futuro como 

objetos que devem fazer parte do horizonte da responsabilidade, bem como estabelece uma 

compreensão da natureza por meio dos fins e, desse modo, monta o argumento que é o 

suporte da responsabilidade para com fins externos ao homem. Isso porque, para ele, só a 

partir da metafísica é possível perguntar pela validade de se garantir a vida. Desse modo, 

Jonas retorna à radical questão metafísica leibniziana: por que o ser e não o nada? Para ele, 
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esta questão remete a outra do ponto de vista ético: por que deve existir humanidade? Porque, 

segundo Jonas, há uma finalidade imanente na natureza, que induz a um “sim” em favor da 

vida, um valor que prevalece sobre o “não ser”. Nas palavras esclarecedoras do filósofo: 

deve-se notar que com a simples atribuição de valor ao que existe, não importando 

o quanto haja desse valor, já se decide sobre a primazia do Ser sobre o nada – pois 

este último é impossível atribuir algo, seja valor ou não-valor. Em virtude da 

possibilidade de atribuir valor ao Ser, nenhuma preponderância do mal sobre o bem 

na somatória das coisas – temporária ou mesmo permanente – pode abolir essa 

primazia, ou seja, diminuir a sua infinitude. A suscetibilidade para a atribuição de 

valor constituiria a distinção decisiva, que não poderia ficar sujeita a nenhuma 

gradação. A faculdade para o valor é ela mesma um valor, o valor de todos os 

valores, inclusive a faculdade para o não valor, na medida em que a mera abertura 

para a distinção entre valor e não valor já asseguraria sozinha a prioridade absoluta 

de escolha do “Ser” em comparação com o nada. Portanto, primeiramente não um 

valor eventual, mas a possibilidade de valor como tal, ela própria um valor, reclama 

existência e responde à questão de por que deve existir algo que possua tal 

possibilidade.
205

  

Compreendendo-se que, para Jonas, no Ser das próprias coisas encontra-se a exigência de elas 

existirem. Tal fato seria visível na contemplação das finalidades que existem na natureza. A 

obrigação humana de existir é, desse modo, objetiva e apoiada no seu ser. O novo imperativo 

formulado por Jonas encontra-se fundado na autoafirmação do Ser, na confirmação da vida 

em oposição à morte. Em cada fim, o Ser mostra-se a favor de si mesmo e contra o nada. Há 

qualidade moral e valor no Ser. A simples capacidade de poder ter fins deve ser vista como 

um valor e servir como argumento em favor da continuação da vida.  

A natureza, desse modo, cuida de si através de sua finalidade interna buscando sempre 

preservar sua identidade. O problema que se coloca é: como preservar o Ser diante de uma 

tecnociência com um poder tão destruidor? A destruição de toda a vida na terra, através da 

ação humana, já é uma realidade possível. Fica evidente, assim, que Jonas fundamenta a sua 

ética da responsabilidade ontologicamente, ou seja, ele deixa claro que o valor ético emana 

diretamente do Ser. Segundo Brüseke, “é Jonas provavelmente aquele que apresenta a 

proposta mais sistemática de uma tentativa de fundamentar uma ética a partir da ontologia”.206 

2.2 DA METAFÍSICA AO NIILISMO: O CONFRONTO NA VISÃO DE JONAS   

No século XVI o homem europeu vivia uma grave crise. A confiança nos dogmas cristãos já 

não era uma crença infalível, o cristianismo já não tinha mais respostas capitais para aqueles 
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homens, também não havia novas respostas às quais o homem pudesse se segurar. Este 

terreno foi fecundo para que a ciência moderna pudesse nascer com Copérnico, Galileu, 

Kepler, Bruno, continuando no século XVII com Bacon, Descartes, Newton. Eles não só 

apresentavam novas teorias, acerca do sistema solar, mas também ideias que constituíram 

uma nova crença, a fé na razão, que acendeu um novo horizonte histórico denominado 

modernidade. 

Em períodos de mudanças, quando o centro de gravidade de nossas crenças é abalado, tudo 

pode acontecer. A agressão que causa toda quebra/mudança de valores tem um caráter 

imprescindível, pois é ela que autoriza ao homem “desvendar” o mundo para si, ou seja, o 

intuito é de que se acendam novas possibilidades de ser. E uma delas foi o niilismo 207 que, 

com seu o caráter ambivalente, revela-se como um sintoma de decadência e aversão pela 

existência, mas ao mesmo tempo é expressão de um aumento de força, de condição para um 

novo começo. Logo é ambíguo à medida que designa tanto o declínio, quanto o próprio 

processo de criação de ideais e valores que, como tais, surgem para substituir os antigos. A 

criação dos ideais responde ao imperativo de o homem encontrar segurança. Quando estes 

ideais não alcançam mais os problemas vitais do homem, eles se desvalorizam e surge outra 

dimensão do niilismo que é uma época histórica intermediária entre o declínio e a criação de 

novos ideais e valores. Em momentos assim, o homem se vê em meio a uma confusão de 

valores: o que se assemelha ao correto, agora parece ser errado. O homem se descobre 
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desorientado, não encontra mais uma expectativa para o seu agir. Por isso, vaga por um nada 

infinito, por um vazio de significado que lhe causa desespero e angústia existencial.208
  

Assim, para se contrapor ao niilismo, ou seja, “um mundo neutro e objetivo, desprovido de 

toda finalidade e de valor, um mundo que só o sujeito pode valorizar, mas para o qual ele não 

encontra nele mesmo critério algum”,209 Jonas mira na questão do valor do Ser. O ponto a ser 

tratado é: “por que deve haver algo, e não o nada?”.210 Jonas enfrenta agora a reflexão mais 

densa de todas as questões metafísicas: a relação entre o Ser e o nada, o que para ele 

corresponde à questão do valor, ou seja, o valor absoluto do Ser sobre o nada. Na sua obra ele 

afirma que 

este sentimento [pela norma] se torna incerto de si mesmo – diz ele – quando 

contradito pelo alegado conhecimento [o conhecimento moderno das ciências 

naturais]... Primeiro foi a natureza que foi “neutralizada” em relação ao valor, em 

seguida o próprio homem. Agora trememos na nudez de um niilismo no qual a 

onipotência próxima está emparelhada com o vazio próximo, a maior capacidade 

com o menor conhecimento de para que fins usa-la.
211

 

Jonas expõe a crise do valor como consequência do desenvolvimento proporcionado pela 

tecnociência moderna, ao transformar o homem em um objeto que se encontra acondicionado 

a um tipo de conhecimento – tecnocientífico – que traz embutido no seu modo de ser o 

niilismo. O que é, então, o niilismo? É um tema complicado, amplo e, por isso, o abordamos 

apenas a partir do ponto de vista jonasiano para conhecer sua interpretação e compreender a 

leitura feita pelo filósofo, com a finalidade de conhecer o papel que o niilismo desempenha no 

mundo contemporâneo. 

Na visão de Jonas, o modo de ser contemporâneo é quase sempre niilista. No embate que 

trava com a concepção niilista do homo tecnologicus, ele necessita assegurar a adequação, 

possibilidade e, também, a pertinência da ética fundamentada na metafísica. Como bem 

aponta Wollin, “a chave do diagnóstico investigativo feito por Jonas sobre a modernidade, e 

suas deficiências, assenta-se na ideia de niilismo”.212 Justifica-se, portanto, a necessidade 

jonasiana de enfrentar, antes da desafiadora questão tecnológica, o niilismo do homo 

tecnologicus. É por isso também que, segundo Dewitte,213
 Jonas tem pela frente a “refutação 

do niilismo”. Isto se deve ao fato do niilismo ter levado o homem a “um mundo neutro e 
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objetivo, desprovido de toda finalidade e de todo valor, um mundo que só o sujeito pode 

valorizar, mas para o qual ele não encontra nele mesmo critério algum”.214 

Para Jonas, o niilismo não tem suas raízes fincadas em circunstâncias obrigatoriamente 

semelhantes às da ciência moderna, apesar de que esta última possa ter fornecido suporte para 

que o primeiro tenha eclodido. Na primeira interpretação do niilismo a natureza era 

considerada antagônica, enquanto para o homem contemporâneo “nem mesmo esta qualidade 

antagônica é outorgada à natureza indiferente da ciência moderna, e desta natureza nenhuma 

direção em absoluto pode ser deduzida”.215 Por isto mesmo, Jonas pode tratar tanto do 

niilismo antigo – o gnosticismo – quanto de um niilismo moderno – o existencialismo – com 

raízes fincadas na ciência moderna. Este fato proporciona ao niilismo moderno a condição de 

ser mais radical e, ao mesmo tempo, desesperador. Além disso, bem e mal são vistos como 

subjetivismo e, por isso, o relativismo torna-se seu representante maior. Assim, não há valor 

para nada. Para o niilismo, o valor do não ser sobre o ser ou a indiferença entre o ser e o não 

ser não faz diferença216. Jonas necessita refutar o niilismo pelo fato deste ter levado o homem 

a “um mundo neutro e objetivo, desprovido de toda finalidade e de todo valor, um mundo que 

só o sujeito pode valorizar, mas para o qual ele não encontra nele mesmo critério algum”.217  

Na obra Gnosticism, Existencialism, and Nihilism, escrita por Jonas em 1958, é possível 

perceber melhor o que ele compreende por niilismo. Seria um entendimento de um “nada 

eterno”. Na visão jonasiana, isto pode ser atestado pela intervenção da biotecnologia e outros 

modos de ser contemporâneos. Uma delas é que se não há mal nem bem, não é possível existir 

valor em nada. Jonas apresenta, ainda, o paradoxo que representa uma natureza indiferente, 

sem valor para o bem ou para o mal: 

A expressão heideggeriana do ter sido jogado em uma natureza indiferente é um 

resquício de uma metafísica dualista, a cujo uso o ponto de vista não tem direito. O 
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que é o arremesso sem aquele que arremessa e sem um momento distante onde isto 

teve início? Antes o existencialista deveria dizer que a vida – o eu consciente, que 

cuida e conhece – foi ‘lançado às cegas’ pela natureza. Se o foi cegamente, então, o 

ver é um produto de algo feito às cegas, o cuidar um produto do descuido, uma 

natureza teleológica criada de maneira não teleológica.
218

  

A leitura deste trecho de Jonas deixa evidente a contradição: o ser deixa de pertencer a 

categoria de um Bem, não por ser um Mal, mas porque é o oposto de um Bem que o 

transcende, ou seja, nem mesmo um expediente transcendente está mais à disposição para 

algum sentimento de valor que se possa ter. Todavia, se nem um meio transcendente 

encontra-se mais à mercê para nenhum sentimento de valor que se possa ter, já que a menção 

transcendente esvanece, como é possível, então, pensar a transcendência do eu sem o 

cósmico? Igualmente, se a “ruptura entre o homem e a totalidade do real está no fundo do 

niilismo”,219 isto acarreta a impossibilidade insustentável da ruptura que se localiza em um 

“dualismo sem metafísica”,220 como é evidente no niilismo existencialista. Por outro lado, 

seria mais coerente o monismo naturalista. No entendimento de Jonas, “até mesmo deste 

último modo continuaria destruindo, da mesma forma, com a ideia do homem como 

homem”.221 No pensamento jonasiano, o resultado deste raciocínio remete a outro paradoxo, a 

saber, se o ser humano não é humano, como pode operar tendo em vista algum fim, se é um 

fim em si mesmo? Outra conclusão a que chega Jonas é: se a natureza pura não tem finalidade 

como reza a ciência moderna, “como um produto do indiferente, seu ser, também, deve ser 

indiferente [...]. Não há sentido em se preocupar com o que não tem sanção alguma atrás de si 

em uma intenção criadora”.222 

Deste modo, o entendimento que Jonas oferece sobre o niilismo assegura duas premissas. 

Segundo Vogel, são as seguintes: “a negação de que o cosmos é ordenado pelo Bem, e a 

crença na transcendência do eu (self) acósmico”.223
 Tais premissas são questões 

imprescindíveis que Jonas enfrenta para fundamentar a ética da responsabilidade e podem ser 

consideradas como dois grandes problemas, a saber, o enigma da criação e o enigma da 

subjetividade. Para Dewitte, a premissa primeira refere-se à ideia de que a “decisão em favor 

do ser se opõe não apenas ao nada, mas igualmente, e mais ainda, à equivalência do ser e do 

nada”.224
 É por isso que, para modelar sua argumentação, Jonas aborda a importância do valor 
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do ser em face ao nada para contestar as duas posições niilistas, a que elege o nada em 

detrimento do ser, bem como a que se fixa na indiferença entre o ser e o nada. Para tanto, ele 

elege a ideia de que deve existir algo em anteposição ao nada. Isto que acabamos de afirmar 

fica claro quando Jonas assegura que a vida deve ser apreciada como um valor em si.  

Outro problema que vem na esteira da argumentação jonasiana diz respeito à questão do que 

é, realmente, um valor, e se existe algo como um valor em si. Jonas em uma de suas obras 

afirma que a “questão ético-metafísica sobre um dever-ser do próprio homem em um mundo 

que deve ser” necessita retroceder a uma “questão mais específica e muito menos especulativa 

da posição lógica e ontológica dos valores como tais”.225 Jonas, contudo, sabe que “na 

situação atualmente precária e confusa da teoria do valor, com seu ceticismo em última 

análise niilista, este não é um empreendimento promissor”.226 Para ele, se não abordar a 

problemática existência de um Bem em si, existente na essência do próprio ser, de nada 

adiantaria negar as afirmações arquitetadas pelos niilistas. Isto porque somente desta maneira 

ele acredita poder argumentar em favor do valor absoluto do ser e de seu dever ser ante ao 

nada.227
  

Um dos obstáculos enfrentado por Jonas para refutar o niilismo e fundamentar sua 

argumentação, é o dualismo de Hume. Na visão de Frogneux, a guilhotina de Hume, segundo 

a qual de nenhum “é” pode-se derivar um “dever” é, no plano moral, um pilar niilista. Isto 

porque, na compreensão de Hume, não existe “uma só proposição que não esteja conectada a 

outra por um deve ou não deve” porque, para ele, “como essa nova relação [deve/não deve] 

pode ser deduzida de outra [ser/não-ser] inteiramente diferente”?228 Jonas apresenta no 

Epílogo – Natureza e Ética – do livro O Princípio Vida que, diante desta assertiva de Hume, 

cabe a seguinte pergunta se “pode o ‘tu deves’ ser deduzido de um ‘isso é assim’?”.229 Jonas 

salienta que este problema está relacionado ao “fato de haver uma ponte do ser para a 

obrigação moral – do ‘o que é?’ para ‘o que deve ser’, logo pode-se relacionar a uma 

moralidade objetiva”.230 Para tanto, Jonas assevera que  

a resposta, sem dúvida, sempre estará aberta ao debate. Mas esta própria aceitação 

admite e demanda que a querela prossiga e impeça que o tema seja antecipadamente 
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seja colocado de lado, ou seja, antes que se encontre uma solução plausível antes 

que se chegue a uma solução adequada às necessidades do homem tecnológico.
231 

Este argumento de Jonas encontra respaldo em Putnam quando este último afirma que a pior 

coisa sobre a distinção fato/valor é que na prática ela não funciona como um ponto final; não 

só um ponto final na conversa, e sim, no pensamento em torno deste tema”.232 

Jonas233 procura ressaltar a insuficiência da lei de Hume na ideia de que somente o homem 

encontra-se adequado para fundar finalidades, e, por conseguinte, é também o único 

apropriado para impor valor a qualquer coisa. Esta faculdade, todavia, não pode ser entendida 

como o princípio de leis normativas, como, por exemplo, se algo pode ser feito ou não e como 

o pode. Por isso, Jonas é acusado de defender uma “falácia naturalista” 234 ao afirmar que a 

tese que separa ser e dever ser, “nunca foi posta seriamente à prova e se aplica apenas a um 

conceito de Ser para o qual, por causa da neutralização antecipada de que foi objeto (por ter 

sido considerada como ‘isento de valor’), a impossibilidade de se deduzir deveres é uma 

consequência tautológica”.235  

Jonas, entretanto, pensa de modo diferente – o ser ponderado a partir do ontológico e não do 

empírico, aponta para o valor. Por conseguinte, a natureza como parte do Ser tem valor em si. 

Em consonância com Jonas, Apel assegura que “o conceito jonasiano de ser é 

intencionalmente oposto ao conceito moderno da facticidade axiologicamente neutra da 

natureza; por conseguinte, a crítica lógica que apela à ‘falácia naturalista’ não pode ser-lhe 
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aplicada”.236 Para fundamentar a Ética da Responsabilidade na metafísica, contudo, Jonas 

ainda deve responder ao que denominou de “enigma da criação” e o afastamento total da 

metafísica pelos modernos no que diz respeito ao eu acósmico, postulado defendido pela 

tecnociência. Para ele, a ética é nada mais do que um dos capítulos da metafísica, uma 

compreensão teleológica do Ser. Na concepção de Vogel, o que Jonas proporciona é uma 

espécie de “cura para o ‘niilismo’[...] uma consideração da natureza [...] enquanto ainda se 

mantém na trilha da ciência moderna”.237  

Apesar da recusa da tecnociência e também da ética, torna-se evidente que as éticas que não 

separam ser e dever assumem, em contrapartida, o postulado metafísico da obrigação. Desse 

modo, Jonas evidencia que,  

a combinação de biologismo e subjetivismo de valores (intimamente relacionados ao 

relativismo histórico) não pode ser realmente refutada. Só se pode lhe contrapor que 

ela também está baseada em premissas axiomáticas, e não provadas [...]. Minhas  

premissas, creio eu, são de algum modo mais bem elaboradas e fazem mais justiça 

ao fenômeno integral do homem e do Ser em geral.
238

  

Por motivos como estes é que Jonas assegura ser  

invulnerável, então, tanto às expectativas excessivas como aos desapontamentos 

inevitáveis, entro nessa arena agora abandonada com uma certa animação, pronto 

para encontrar a metafísica, sempre tão declarada morta. Melhor deixá-la conduzir 

alguém a novas derrotas do que não mais ouvir seu canto.
239

  

Destas passagens supracitadas, pode-se deduzir que a empreitada de Jonas não se limita à 

conservação da metafísica, e sim, a importância desta para afastar a concepção 

niilista/científica do mundo contemporâneo. Com isso ele encontra, também, um modo de 

pensar uma ética contemporânea, bem como apontar/confirmar um fim para o homem longe 

da subjetividade e do niilismo.  

Além de Jonas, Jean-François Lyotard, por exemplo, na obra A condição pós-moderna, 

apresenta a tese de que as grandes narrativas estão em colapso, em vias de evanescerem, 

levando consigo igualmente as narrativas religiosas, concepções filosóficas, ideológicas-

políticas, globais, utopias, bem como projetos históricos. 

Assim, ao mesmo tempo em que enfraqueciam as grandes doutrinas totalizantes, se 

exacerbava o individualismo, a maneira de ser que privilegia o indivíduo em detrimento da 
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comunidade. Como consequência, quando se partem os discursos abrangentes, no seio de uma 

modernidade que rechaça o transcendente e as teleologias, é o indivíduo que se passa a ter o 

valor supremo. Contudo, contrariamente aos modos de individualismo reinante no século 

XVII e XVIII, preconizado como uma grande conquista, uma libertação das distintas formas 

de poder que impediam a liberdade do indivíduo, o individualismo contemporâneo, tal como 

foi descrito por Gilles Lipovetsky, na obra Era do vazio, não assinala mais uma vitória da 

individualidade à vista das regras proibitivas, mas, sim, da concretização de indivíduos 

alheios às disciplinas, às regras, as sujeições múltiplas, às padronizações. O que se descobre 

no individualismo contemporâneo é o narcisismo e o crescimento do hedonismo, muito mais 

do que a aquisição da liberdade. Priorizando-se atualmente as opções individuais. Para 

Lipovetsky, 

 
O ideal moderno de subordinação do indivíduo a regras racionais coletivas foi 

pulverizado, o processo de personalização promoveu e encarnou maciçamente um 

valor fundamental: o da realização pessoal, do respeito à singularidade subjetiva, da 

personalidade incomparável, quaisquer que sejam as novas formas de controle e de 

homogeneização realizadas simultaneamente. [...] Viver livre e sem pressões, 

escolher seu modo de existência são os pontos mais significativos no social e no 

cultural do nosso tempo, pontos da aspiração, do direito mais legítimo aos olhos nos 

nossos contemporâneos.
240

 

 

Similar a posição de Lipovetsky, Edgar Morin 241 assegura que, por meio do individualismo 

hodierno, tem-se o abrandamento da responsabilidade e da solidariedade, e, como 

decorrência, o distanciamento da ética individual da ética da cidade. Há, portanto, um 

enfraquecimento do amparo comunitário a respeito do indivíduo e o fortalecimento do 

egocentrismo, o que capacita a inibir os potenciais altruístas e solidários, o que acarreta na 

desintegração das comunidades tradicionais. 

Também, para Lyotard, desabaram as concepções de uma história em progresso quando não 

se deu do mesmo modo de antes valor ao tema de um proletariado libertador do gênero 

humano, e ainda quando a decepção ou a dúvida quanto a todo projeto global de sociedade e a 

incerteza quanto à legitimação das normas morais se evidenciaram. Com a descrença aos 

grandes sistemas, emergiu a dúvida axiológica. 242 
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2.3 O NOVUM NA ÉTICA JONASIANA 

  

Não é de agora que se percebe a crise que caracteriza o universo contemporâneo, 

principalmente na ciência que atinge, especialmente, o campo ético.243 Nesse sentido é 

conveniente a explicação de Scheler, que mostrou sua perplexidade no tocante as mudanças 

repentinas dos valores que assinalariam os novos tempos:   

 
É uma pressuposição comum a toda teoria moral moderna, que valores em geral e, 

em especial, valores éticos, são apenas manifestações subjetivas na consciência 

humana, valores que, independentemente do homem, não possuem existência e 

sentido algum. Os valores seriam apenas imagens formadas como sombras, a partir 

de nossos sentimentos e desejos. ‘Bom é o que é desejado, ruim é o que é rejeitado’. 

Sem um desejo consciente e sensível, a realidade seria um ser e um acontecer livres 

de todo e qualquer valor.
244

 

 

Scheler avaliou que, no indivíduo moderno, surgia a crença de que todos os valores são 

pessoais e, desta maneira, a deficiência de ações que propiciam a prática do juízo moral 

tornou-se clara e, prevalecendo o subjetivismo das experiências e emoções, a confusão de 

princípios ou a falta deles. Uma das particularidades da vida moral hodierna é a existência de 

numerosos particularismos que se contrapõem aos ideais antigos de universalidade moral.  

 
Morin também corrobora com o ponto de vista de que os alicerces da ética no mundo 

ocidental estão em crise, assim como anunciado por Nietzsche desde o século XVIII, 

 
Deus está ausente. A Lei foi dessacralizada. O Superego social já não se impõe 

incondicionalmente e, em alguns casos, também está ausente. O sentido da 

responsabilidade encolheu; o sentido da solidariedade enfraqueceu-se. A crise dos 

fundamentos da ética situa-se numa crise geral dos fundamentos da certeza: crise 

dos fundamentos do conhecimento filosófico, crise dos fundamentos do 

conhecimento científico.
245

 

Na compreensão de Jonas, o período contemporâneo está imerso em tecnologia, porém 

apartado de responsabilidade nas ações intencionais. Ele deixa isto bem claro, principalmente, 

no que diz respeito à possibilidade do ser humano ter a opção de fazer escolhas que 

continuaram as gerações futuras. Um exemplo disso é o efeito do agir humano em relação à 

natureza,  

seguramente um novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser pensada. Que 

tipo de deveres ela exigirá? Haverá algo mais do que o interesse utilitário? É 

simplesmente a prudência que recomenda que não se mate a galinha dos ovos de 

ouro, ou que não se serre o galho sobre o qual se está sentado? Mas este que aqui se 
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senta e que talvez caia no precipício quem é? E qual é o meu interesse no seu sentar 

ou cair?
246

  

A necessidade imperiosa de pensarmos sobre a vulnerabilidade da natureza é para alertar 

sobre sua indispensabilidade para a vida, principalmente, a humana. Além do que o período 

que vivemos – século XXI – é permeado por grandes mudanças e constante conflito entre 

nações.  A urgência imperativa que a tese de Jonas lança sobre estas questões contemporâneas 

é um dos alicerces do pensamento filosófico hodierno, por ter um estudo voltado para o maior 

e mais grave dos problemas da humanidade: a continuidade da vida no planeta Terra. Sua 

contribuição teórica busca responder aos inúmeros desafios trazidos pela civilização 

tecnológica e alerta sobre a ameaça da existência de seres vivos frente à destruição da 

biosfera. Tal questão é tratada, por Jonas nos seguintes termos: 

O enorme impacto do Princípio Responsabilidade não se deve somente à sua 

fundamentação filosófica, mas ao sentimento geral, que até então os mais atentos 

observadores poderão permitir cada vez menos de que algo poderia ir mal para a 

humanidade, inclusive o tempo poderia estar em posição no marco de crescimento 

exagerado e crescente das interferências técnicas sobre a natureza, de pôr em jogo a 

própria existência. Entretanto, se havia comentado que era evidente a vinda da chuva 

ácida, o efeito estufa, a poluição dos rios e muitos outros efeitos perigosos, fomos 

pegos de cheio na destruição de nossa biosfera.
247  

Além de seu potencial  apocalíptico, a tecnociência também propiciou, de início lentamente, 

mas desde meados do século XX de forma assustadora, o esgotamento dos recursos naturais 

munindo o homem de máquinas cada vez mais eficazes. Somando-se a isto, ainda temos o 

crescimento populacional desenfreado acelerando, ainda mais, o desgaste do planeta. Assim, 

não são os resultados de uma guerra atômica que mais preocupam Jonas, mas esta espécie de 

apocalipse gradativo, silente aquele que transforma o modo de ser do homem no futuro, mais 

precisamente, o fim da essência do humano. Segundo Jonas, o que tornou a ética uma 

preocupação para o resto de sua vida não foi tanto o perigo de um holocausto atômico 

repentino que, antes de tudo, pode ser evitado, mas o efeito cumulativo das diárias e 

aparentemente inevitáveis aplicações da tecnologia como um todo, mesmo nas suas formas 

pacíficas.248  
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É importante ressaltar ainda mais uma vez como a tecnociência diferenciou-se enormemente 

das questões da antiga techné. Se olharmos para os feitos desta última, observaremos que 

eram eticamente neutros, pois seu alcance era imediato e não punha em risco a estabilização 

da natureza, nem a vida futura fazia parte da ação, de modo que a condição humana era fixada 

pelos suas linhas fundamentais e, ao acompanhar essas linhas, se podia definir o que era bom 

ou mau para o homem. 

Desse modo, esta situação deixava a ética em um espaço unicamente antropocêntrico, vez que 

a reflexão ética aludia somente às relações entre os homens sem considerar o dever para com 

os homens do futuro e, muito menos, para com a natureza. A tecnociência, por seu turno, 

caminha em direção antagônica. Sua abrangência vai muito além do domínio do próximo, 

quando esta atinge o futuro próximo e o distante também; e o seu poder benévolo ou de 

destruição, ou seja, a sua ambivalência, espalha-se por toda a terra, arrasando tudo o que 

encontra pela frente. Sendo assim,  

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. 
249

 

A que o filósofo se refere são as consequências e riscos do alcance do poder tecnológico 

contemporâneo que ameaçam a integridade de todos os seres. A tecnologia, portanto, permite 

o suicídio da humanidade, isto é, extinção da própria possibilidade de vida humana como hoje 

a conhecemos sobre a terra, seja pela desfiguração da natureza ou do próprio homem. Em 

suma, o poder técnico do homem na antiguidade era curto, na contemporaneidade é prolixo. 

De fato, a techné é assaz silenciosa frente ao propalado verbo que a tecnologia sussurra a todo 

instante aos nossos ouvidos. Eis por que a techné não pode ser referida senão pelo verbo 

conhecer; enquanto que do poder tecnológico o verbo é dominar.  

Assim, torna-se evidente a clara diferença entre as implicações éticas da techné quando 

comparadas às implicações que sua essência contemporânea demonstra. Com Jonas podemos 

dizer: se da techné “o braço curto do poder humano não exigia um longo braço de 

conhecimento preditivo; a pequena ação de um é tão pouco repreensível como a do outro”,250
 a 

ação tecnológica tornou visível, por sua vez, a possibilidade do fim de qualquer tipo de vida 

                                                                                                                                                                                              
(GREISCH, Jean. Entretien avec Hans Jonas: de la gnose au principe responsabilité. Esprit, Paris, n° 171, maio 

1991, p. 5-21 [p. 11]). 
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incluindo a humana, em decorrência  das consequências inesperadas de nossas ações no futuro 

próximo e distante, o que o conduz a um horizonte imperativo de apreço da ética. Ou seja, “a 

inclusão do futuro distante e das dimensões globais em nossas decisões mundanas e 

cotidianas é um novum ético que a tecnologia nos confia” 251. A partir daí, dois padrões sobre 

a reflexão a respeito da técnica, no que compreende a sua capacidade apocalíptica, se 

estabelecem para a ética, a saber, o caráter tardio das implicações da ação tecnológica e o 

poder metafísico, sua influência metafísica, ou seja, a inclinação de instigar na existência e 

essência do Ser como um todo, natureza e humanidade. 

São, exatamente estes dois atributos basilares da técnica contemporânea que, na visão de 

Jonas, versam sobre “uma responsabilidade que só pode ser exercida com conhecimento”.252 

Isto implica dizer que o norte da ética, para Jonas, consiste em duas coisas: a primeira deve-se 

ao fato de que a tecnologia tem poder apocalíptico, por isso mesmo, ela não pode continuar a 

ser antropocêntrica, mas, obrigatoriamente, pela mudança do agir humano deve pensar e dar 

uma resposta a esta nova extensão da ação humana; e a segunda, é proporcionar uma resposta 

aos fins que o ser humano necessita encontrar, ou seja, o homem deve enveredar em uma 

empresa metafísica que possa lançar mão de um fundamento último apropriado para apoiar e 

reivindicar o dever de um ser253
, na medida em que com a metafísica a imagem de homem  

pode ser conservada,  devendo também alicerçar a ética. Dessa maneira, as duas empreitadas 

desta ética seriam, primeiro, dizer não ao antropocentrismo, para com isso poder apreciar a 

natureza como fim em si mesmo e, segundo, ir além do presente, ou melhor, ser uma ética 

para o futuro. Além disso, ter a metafísica como base, em primeiro lugar, permitiria a 

fundamentação do dever derradeiro que não é outro senão a imagem de homem; como tal, 

todavia, a ética seria ainda responsável deixar de ser antropocêntrica. Deste modo, abordamos 

o alvo que aponta a necessidade da metafísica pautar a ética, bem como por que a tecnologia 

demanda da ética uma ambicionada metafísica. Por isso, 

agora toda a biosfera do planeta com toda sua abundância de espécies, recentemente 

revelada em sua vulnerabilidade pela intervenção excessiva do homem, exige sua 
porção do respeito devido a tudo que é um fim em si mesmo – isto é: a tudo que está 

vivo. O monopólio do homem na consideração ética é rompido precisamente com 

sua aquisição de um poder quase monopolístico sobre o resto da vida... Uma vida 

extra-humana empobrecida significa também uma vida humana empobrecida... Isto 

vincula o bem humano com a causa da vida em geral.
254 
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Segundo Jonas, este é o segundo ponto, porque uma vez que a natureza se vê ameaçada em 

sua inteireza, e isso origina dificuldades para a própria permanência da humanidade, impõe-se 

à ética a demanda sobre o valor da natureza como tal. Esta, por seu turno, seria a primeira 

dimensão absolutamente nova para a ética, a responsabilidade pela natureza. Na visão 

jonasiana, isso significa “procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas extra-

humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de ‘fins em si’ para além da esfera do humano e 

incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano”. 255 

Ao ouvir esta solicitação silente pela salvaguarda ameaçada do planeta Terra, torna-se capital 

reconhecer o imperativo desta reivindicação que só pode se consolidar na medida em que se 

“avançar além da doutrina do agir, ou seja, da ética, até a doutrina do existir, ou seja, da 

metafísica”.256 Esta, então, seria a primeira causa pela qual a ética carece da metafísica: para 

evidenciar o valor irrevogável da salvaguarda do mundo natural.  

No caso da tecnologia, a natureza não é a única ameaçada pelo poder cada dia mais 

devastador do agir tecnológico. Igualmente o ser humano na mesma proporção, também, se 

encontra ameaçado pelo seu próprio agir, porque, o homem com sua tecnociência passou a ser 

um perigo para si próprio. Jonas baliza este ponto como caráter antropocêntrico das éticas por 

ele chamada de tradicionais, a saber, a ponderação sobre o agir somente no nível próximo e 

temporal da ação. Com este aspecto, atingimos o segundo ponto que Jonas ressalta como 

norte da ética, o antagonismo entre antropocentrismo e o poder apocalíptico da atual 

tecnociência.  

O fato de a humanidade sempre existir foi aceito como certo de uma vez por todas, o que 

ilustra a modo de se pensar o comprometimento exclusivamente no plano da conduta humana 

privada. Porém, diante das novas condições de possibilidade destrutiva do agir tecnológico 

humano, a reflexão sobre a obrigação moral tem, agora, que se dobrar frente à obrigação que 

destaca a pertinência de um universo moral. Para tanto, faz-se mister que existam homens no 

futuro como pretendentes a esta ordem moral por ser esta a exclusiva e talvez única condição 

para a existência deste universo moral. Tudo isso, todavia, só nos dirige para uma 

modificação na esfera da ética, onde a questão basilar já não constituiria mais em interrogar 

“como os homens devem agir?”, e sim, “os homens devem ser?”. 
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O ponto da reorientação para o futuro é, exatamente, o que nos põe perante essa nova 

orientação que passa a ser a questão capital da ética, a saber, se a responsabilidade é 

ponderada exclusivamente sobre as ações já perpetradas ou as ações cujas consequências se 

apresentam próximas, simplesmente não se difere da noção de imputabilidade. Se a ação 

humana não se dilata até o futuro, não há porque sopesar o dever do homem em vista a esta 

realidade futura. A responsabilidade seria, portanto, somente enquanto mencionada no 

horizonte do “agora”, exclusivamente a responsabilidade pelas ações passadas e com suas 

consequências presentes. Contudo, se a ação se desdobra para o futuro, consequentemente, ela 

também aufere essa nova extensão.  

Assim, o futuro que Jonas reclama para a responsabilidade é o que dará a sobrevivência para a 

humanidade. É a partir do fato da necessidade de considerar o horizonte futuro das 

consequências das ações que se encaixa a obrigação da metafísica, como bússola, para operar 

como garantia do valor desse ente peculiar, o homem. 

É por isso também que Jonas ratifica sua posição contrária à filosofia moral contemporânea, 

especialmente aquela do mundo anglo-saxão, que está embasada no sujeito autônomo, 

determinador e responsável por suas próprias leis e que se desligou da metafísica. Assim, 

Jonas, para afastar o subjetivismo e o relativismo, propõe uma ética fundada em uma doutrina 

do Ser, uma ontologia.  

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

questão a ser resolvida. É o fato de que a existência humana sempre foi considerada um 

objetivo primário, agora, frente aos riscos que a tecnociência oferece, passou a ser também 

objeto do dever. Dever esse que ultrapassa a existência do homem no presente, chegando até o 

futuro. Desse modo, Jonas trata de maneira radical o papel da ética quando discute a tensão 

entre o Ser e o não-Ser das gerações futuras. Os homens do futuro são importantes na medida 

em que a essência intrínseca do Ser é importante. 

Por conseguinte, na visão de Jonas, o homem é membro de um desenvolvimento contínuo que 

tem nele o seu apogeu e é nele, também pelos maiores riscos aí divisados, que se torna bem 

manifesto a maior responsabilidade. Isto se localiza no homem evidentemente no saber e no 

pensar. Em relação ao primeiro, acontece quando o homem identifica a grandeza e a precisão 

da experiência abarcando desde a capacidade sensorial à objetivação mais intricada e livre, 

representada pela consciência racional. O segundo Jonas chama-o de liberdade de ação, que se 

manifestaria, nas funções orgânicas da percepção e da mobilidade. Notadamente digno de 
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nota nesta passagem é o aparecimento do conceito de liberdade, conexo ao perceber e ao agir 

já no domínio mais elementar da vida humana, quando Jonas reconhece que, em princípio, 

não se espera encontrá-la antes do “domínio do espírito e da vontade”.257 A partir de então, 

Jonas principia a ressaltar toda a originalidade de sua formulação. Ele confere a liberdade aos 

modos mais rudimentares da vida, quando identifica essa primeira mostra da liberdade 

naquela mais simples atividade concretizada por todo ser vivo: o metabolismo. Em suas 

palavras esclarecedoras Jonas assegura que “o metabolismo, camada fundamental de toda 

existência orgânica, manifesta uma liberdade – ou melhor – que ele próprio é a primeira 

forma de liberdade”. O que Jonas deseja demonstrar é que, “nos movimentos obscuros da 

substância orgânica à origem do cosmos, surge pela primeira vez, no seio da necessidade 

incessantemente em extensão do universo físico, o clarão de um princípio da liberdade – 

estranho aos sóis, aos planetas e aos átomos”.258   

Em contrapartida, a liberdade, tal qual arquitetada por Jonas, não é absoluta, porquanto, como ele 

mesmo propõe: 

 
o caminho ascendente que parte daí não é simplesmente a história de um sucesso. O 

privilégio da liberdade porta o fardo da aflição e significa: existência em perigo. 

Porque a condição fundamental desse privilégio reside no fato paradoxal de que, por 

um ato original de separação, a substância vivente se libertou da integração universal 

das coisas no todo da natureza para se colocar face ao mundo, introduzindo assim, 

na indiferente segurança da possessão da existência, a tensão entre “ser e não-ser”. 

[...]. Oscilando assim entre ser e não-ser, o organismo somente tem a posse de seu 

ser de maneira condicional e revogável. Assim, o próprio ser, ao invés de um estado 

dado, tornou-se uma possibilidade constantemente a realizar, incessantemente a 

combater seu contrário incessantemente presente, o não ser, que terminará 

inevitavelmente por devorá-lo.
259

 

Tal formulação ressaltada por Jonas merece realce, pois ele afirma que a forma mais 

elementar de vida possui algo que, em sua frágil disposição, encontra-se ausente em todo 

mundo inorgânico, dos representantes mais imperceptíveis, como, por exemplo, os átomos, 

até aqueles de grandezas colossais como sóis e planetas. Esse atributo que agrega todo o 

mundo vivo e o separa do mundo não vivo é exatamente a liberdade, presente no 

metabolismo. Por conseguinte, Jonas expõe o “fenômeno vida”, como uma tensão sempre 

crescente entre ser e não ser. E a liberdade, que surge e se estende ao longo de toda ação, 

carrega consigo o perigo, em idêntica dimensão. É, consequentemente, uma liberdade 

dialética, por apresentar, também, o risco permanentemente crescente como sua outra face. 

Dessa maneira, segundo Lories, 
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o ser oscila, assim, na […] polaridade […] que a vida manifesta constantemente nas 

antíteses fundadoras entre as quais se desdobra sua existência: ser e não ser, si e 

mundo, forma e matéria, liberdade e necessidade. De todas essas polaridades, a do 

ser e não ser é a mais fundamental […]. Porque o não ser tem para ele a 

universalidade, a saber, a igualdade de todas as coisas. O desafio que ele propõe ao 

organismo deve, no fim das contas, terminar na submissão na qual desaparece para 

sempre sob essa forma única.
260

  

Igualmente, a vida é composta por um ciclo de combates entre o ser e o não ser, cuja peleja, 

por fim, será vencida, em cada indivíduo, pelo não ser. Diferentemente dos seres não vivos, 

todo ser vivo tem uma empreitada permanente que é a sua própria produção e conservação e 

que é garantida por meio do desempenho do próprio metabolismo, ou seja, sua constante troca 

de matéria com o meio em seu entorno. 

Assim, Jonas transpôs o abismo que separou o homem e o mundo, restituindo ao homem sua 

condição de integrante do mundo, em estreita relação com todos os demais seres vivos. Mas, 

além dessa consequência no plano ontológico, poderíamos incluir outra importante 

consequência dessa formulação, também para o plano ético, uma vez que, partindo dessa 

discussão ele poderá: “estabelecer no nível ético uma dialética equivalente àquela que ele 

tinha evidenciado no nível orgânico. À dialética da liberdade e da necessidade metabólica 

corresponderia a dialética do valor e da obrigação ética se impondo à liberdade humana”.261 

Nós seguiremos esse tema subjacente a toda vida no seu desenvolvimento segundo 

ordem ascendente das faculdades e funções orgânicas: metabolismo, movimento e 

desejo, sensação e percepção, imaginação, arte e espírito/mente – uma escala 

progressiva de liberdade e perigo, culminando no homem, que pode compreender 

com novo frescor o que ele tem de único quando cessa de se considerar em um 

isolamento metafísico.
262

  

Com isso, Jonas combate o dualismo cosmológico que opõe o homem à natureza e, em 

seguida, o dualismo antropológico que contrapõe a causalidade física ao intento subjetivo e, 

por fim, o dualismo moral que opõe o ser ao dever-ser. Do mesmo modo, para superar o 

dualismo, a concepção jonasiana propôs uma ampliação do conceito de liberdade, em um 

duplo sentido. Primeiro, no sentido de considerar que além da liberdade humana existe 

também uma liberdade ontológica,263 e, em um segundo sentido, fazendo com que a raiz da 

própria liberdade humana se fixe no coração das leis da natureza. O resultado direto dessa 

aproximação entre liberdade e leis da natureza é o abalo da clássica dicotomia kantiana entre 
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reino da liberdade e reino da necessidade, com o que Jonas supera o primeiro dualismo: o 

cosmológico. Além disso torna-se possível ultrapassar o dualismo cartesiano e suas distintas 

variações, entre elas o dualismo homem versus mundo, ao alargar os conceitos de espírito, 

consciência e liberdade para o domínio do ser-vivo, instituindo uma escala ontológica 

contínua. 

Ao lado da refutação do dualismo cartesiano, Jonas opõe-se mais ainda seus principais 

derivados, o idealismo e o materialismo, este último o mais preponderante no contexto 

contemporâneo, que compõe a capital ameaça de nosso tempo. Feito isto, a reconciliação 

entre o homem e o mundo pode ser, antes de qualquer outra coisa, posta em termos éticos. 

Na defesa da metafísica como sustentação para a ética, Jonas vai de encontro a dois dogmas 

arraigados do nosso tempo: “o de que não existe verdade metafísica e o de que não se pode 

deduzir um dever do Ser”. Para superar este impasse ele argumenta que  

a separação entre Ser e o dever, em virtude justamente da aceitação de um tal 

conceito de Ser, já reflete uma determinada metafísica que só pode alegar a seu 

favor, em comparação com outros conceitos, a vantagem crítica (à maneira de 

Ockham) de fazer a suposição mais econômica do Ser (e, por isso mesmo, também a 

suposição  pobre no que tange à explicação dos fenômenos; ou seja, pagando um 

alto preço pelo seu próprio empobrecimento). Mas se o dogma de que nenhum 

caminho do Ser conduz ao dever é um enunciado metafísico, em conformidade com 

o seu pressuposto ontológico, então ele cai sob a interdição do primeiro e mais 

fundamental dos dogmas, o de que não existe verdade metafísica. Esta sentença 

possui o seu próprio pressuposto ao qual deve a sua validade. Assim como o dogma 

do ‘Ser e dever’ pressupõe um determinado conceito de Ser, a negação da verdade 

metafísica igualmente pressupõe um determinado conceito de saber para o qual ele 

também se aplica: a verdade ‘científica’ não é alcançável por meio de objetos 

metafísicos – novamente uma conclusão tautológica, já que a ciência tem a ver 

justamente com objetos físicos.
264

 

Para ele, o homem precisa compreender a necessidade de ser o guardião da natureza e de 

todos os seres que nela existem, pois o bem em si é a natureza e a vida que nela existe. A vida 

é, nesse sentido, o mais alto propósito da natureza. E a continuidade da vida encontra-se 

ameaçada pelo poder tecnológico alcançado pelo homem. Ao fundamentar a ética na 

metafísica, Jonas explica que se prestarmos atenção perceberemos que 

em qualquer outra ética, mesmo naquela mais utilitarista, mais eudaimonista e mais 

imanente, também se esconde implicitamente uma metafísica (o “materialismo”, 

por exemplo, seria uma). Portanto, nenhuma delas apresentaria qualquer vantagem 

em relação à nossa ética. O que há de particular em nosso caso é apenas o fato de 

que a metafísica nela presente não pode permanecer oculta, tendo que vir à luz – o 

que se constitui uma desvantagem para a pura empresa ética, mas que, para a causa 
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verdadeira, mostra-se, ao fim, como uma vantagem. É a vantagem da obrigação de 

ter de prestar contas dos fundamentos metafísicos do dever.
265

 

Jonas, desse modo, encontra na metafísica as respostas para as obrigações morais no tocante 

às gerações futuras e à natureza. É por meio da metafísica que Jonas justifica a necessidade de 

preservar a vida, pois esta é melhor do que o modo como vive o homem do século XXI, 

sofrendo com o individualismo e o niilismo ético que assola a sociedade contemporânea. 

Se o homem passa por uma situação de niilismo ético, entre outras coisas, isto também se 

deve à não adequação da ética às atuais necessidades humanas. Assim, ao defender uma ética 

para a civilização tecnológica, Jonas fundamenta-se na premissa de que a técnica e a ciência 

não estão fora da racionalidade moral. Ao contrário, por serem atividades humanas estão 

expostas à avaliação moral. E também se a ética tradicional preocupa-se com o presente, 

Jonas inclui os riscos e a possibilidade real de não existir vida no futuro, como consequência 

do agir do homem no presente. 

E, já que a ética tem a ver com o agir, a consequência lógica disso é que a natureza 

modificada do agir humano também impõe uma modificação na ética. E isso 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 muita 

de nossas ações descortinou uma dimensão inteiramente nova de significado ético, 

não prevista nas perspectivas e nos cânones da ética tradicional.
266

 

Isso criou um grande abismo entre o saber e o agir tecnológico, pois nosso agir alcançou 

tamanho poder e tamanha força que nosso saber ficou incompatível para equilibrar a extensão 

causal de nossa ação. Jonas levanta, então, um novo questionamento quando aponta para uma 

modificação, não só no cenário extra-humano, mas também para uma modificação no 

conceito do próprio homem que se tornou um efeito causal neste sistema tão grande. Ao 

pensar dessa forma Jonas se aproxima de Heidegger. Este último afirmava ter o mundo do 

homem se transformando em um mundo técnico, e por isso o homem separou-se de sua 

essência.267
  

Em consequência desse fato, Jonas reavalia a categoria da responsabilidade passando a 

defender sua interferência em todas as dimensões da vida, principalmente no que diz respeito 

a tudo o que o poder e o querer humanos podem atingir. A tendência utópica da técnica 

através da manipulação genética, da possibilidade de prolongar a vida do homem e controlar 
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seu comportamento por meio de drogas, deixa a natureza e a natureza humana exposta a 

riscos antes impensados. Tendo em vista esta situação desoladora, Jonas indica a necessidade 

de um rompimento com o antropocentrismo como o único jeito de manter as condições 

imperiosas à vida. Do contrário, como ele ressaltou,  

a inteira biosfera do planeta, com toda sua pletora de espécies, em sua recém-

revelada vulnerabilidade perante os ataques excessivos do homem, exige sua parte 

de respeito, devido a tudo aquilo que traz em si mesmo o seu fim, isto é, todo o 

vivente. O direito exclusivo do homem à humana consideração e à observância ética 

foi rompido precisamente com a conquista de um poder quase monopolístico sobre 

toda outra vida.
268

  

Jonas, neste trecho, evidencia a incapacidade dos imperativos éticos tradicionais diante das 

“novas” dimensões do agir coletivo. A ética tradicional, para ele, já não tem categorias 

consensualmente persuasivas para estear um debate sobre a ação humana com o meio em que 

vivemos, desde meados do século XX. No entanto, é central ponderar a emergência de uma 

ética que garanta a existência humana e de todas as formas de vida existentes na biosfera. Daí 

o motivo pelo qual Jonas propõe o Princípio Responsabilidade, como um princípio ético para 

a civilização tecnológica. 

Com isso, Jonas evidencia que muitas das premissas que restringem as questões humanas e 

existenciais à ética não podem ser referências para o padrão de vida contemporânea, porque 

muita coisa mudou no modo de agir humano. Conforme Jonas escreveu no livro Técnica, 

Medicina e Ética: 

Nem uma ética anterior tinha de levar em consideração a condição global da vida 

humana, o futuro distante e até mesmo a existência da espécie. Com a consciência 

de extrema vulnerabilidade da natureza a intervenção tecnológica do homem, surge 

a ecologia. Repensar os princípios básicos da ética. Procurar não só o bem humano, 

mas também o bem de coisas - extra-humanas, ou seja, alargar o conhecimento dos 

“fins em si mesmos” para além da esfera do homem, e fazer com que o bem humano 

incluísse o cuidado delas.
269

  

A ética que Jonas trata como ética da responsabilidade é uma área do conhecimento que, 

entre outras coisas, engloba também a bioética. No entender de Rampazzo,  

a ética não deve se referir somente ao homem, mas deve estender o olhar para a 

biosfera em seu conjunto, ou melhor, para cada intervenção científica do Homem 

sobre a vida em geral. A bioética, portanto, deve se ocupar de uma ‘ética’ e a 

‘biologia’, os valores éticos e os fatos biológicos para a sobrevivência do 

ecossistema como um todo.
270
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Para Jonas, a ética proposta em o Princípio Responsabilidade coloca mundo animal, vegetal,  

mineral, biosfera e estratosfera como parte da esfera da responsabilidade humana. A reflexão 

sobre a incerteza da vida futura, porém, é resultante de um equívoco perpetrado ao isolar o ser 

humano do restante da natureza. Desta forma, somente uma ética baseada na magnitude do 

Ser, poderia ter uma significação real e verdadeira das coisas em si. Vale ressaltar que tal 

ética não teria alicerces na autonomia do eu nem nos interesses consumista da sociedade, e 

sim na imputação objetiva por parte da natureza do todo. Por conseguinte,  

uma ética que não se baseie sobre a autoridade divina tem que fundamentar-se em 

um princípio que possa ser descoberto na natureza das coisas que não seja vítima do 

subjetivismo ou de outras formas de relativismo. Portanto, enquanto a investigação 

ontológica extra-humana puder levar-nos para a teoria universal do ser e da vida, ela 

não se terá afastado realmente da ética, mas terá ido atrás de sua fundamentação 

possível.
271

  

Para exemplificar a crítica que faz ao que denomina de “Ética Tradicional”, Jonas cita a ética 

kantiana. Acreditamos que tal escolha deve ter sido por ter esta alguma correlação com a ética 

proposta por ele, como, por exemplo, um imperativo categórico baseado em um dever moral. 

Na ética jonasiana, entretanto, algo mais é acrescentado à obrigação moral: o cuidado com o 

presente e com o futuro de todos os tipos de vida, fato novo introduzido por Jonas no âmbito 

da ética, e considerado por muitos como um ponto positivo de sua proposta ética. 

Por outro lado, há dificuldades a serem vencidas desde que a ciência moderna adotou como 

princípio o fato de que todas as coisas podem ser explicadas através do cálculo: não há mais 

ambiente para os modelos clássicos da filosofia nem espaço para a religião, porque a ciência é 

a única que pode “explicar todas as realidades”. 

Retomando a correlação com a ética do dever kantiana, Jonas também faz uso de um  

Imperativo, assim como o adotado por Kant no seu livro Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes. Tanto o imperativo kantiano quanto o jonasiano podem ser entendidos como 

semelhantes ao conceito bíblico de Mandamento que, no entender de Abbagnano,272 é a 

representação de um princípio objetivo porquanto constrange a vontade, denomina-se 

comando da razão, é uma ordem da razão, é, ainda, a fórmula do mando, uma máxima. 

Conquanto sofra influência de apetites e inclinações, o ser racional distinguiria no imperativo 

                                                             
271

 Cf. JONAS, 2004, p. 272. 
272

 Cf. ABBAGNANO, 2000. 



111 
 

categórico, segundo Kant, “aquele imperativo que nos representasse uma ação como 

objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade”.273 

Todo e qualquer imperativo se traduz pelo verbo dever, podendo ser classificado de dois 

modos: hipotético ou categórico. Segundo Kant, “os hipotéticos representam a necessidade 

prática de uma ação possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer ou que é 

possível que se queira”.274 Difere, portanto, do imperativo categórico porque neste a ação é 

concebida como boa em si, e não como meio para qualquer outra coisa – como no caso do 

imperativo hipotético. 

Ainda conforme Kant, é sob a configuração de imperativo categórico que há a norma moral. 

O mando contido nesta norma aponta a relação entre um dever ser, que a razão define 

objetivamente, e os móveis humanos, os quais, por sua compleição subjetiva, não acarretam a 

realização de uma finalidade moral. A conduta moral, deste modo, é atrelada a uma norma 

universal, na visão kantiana. 

No entendimento de Kant, o bem supremo é a boa vontade, da qual a liberdade é atributo. O 

filósofo define a vontade como “a faculdade de escolher só aquilo que a razão, 

independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer, como 

bom”, ou ainda “a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade com a 

representação de certas leis”.275 

Kant assevera, também, que é unicamente sob a ideia de liberdade que pode um ser racional 

ter vontade própria. No que toca à vontade humana, Kant profere um imperativo categórico 

cujo embasamento está no princípio objetivo da vontade, segundo o qual a natureza racional 

existe como fim. O imperativo, que é prático, derivado deste princípio é: Age de tal maneira 

que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.276 Este mandamento, em 

conformidade com o anterior, também é aplicável aos exemplos dados por Kant. 

Isso porque o sujeito de todos os fins, o ser racional, pode ainda conceber a ideia de vontade 

como legisladora universal. Constituindo a liberdade uma de suas propriedades, a vontade é 

autônoma. E é graças à autonomia, que a vontade “é para si mesma a sua lei, 
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independentemente da natureza dos objetos do querer”. O imperativo categórico, por sua vez, 

“só pode ordenar que tudo o que fizermos seja em obediência à máxima de uma vontade que 

simultaneamente se possa ter a si mesma por objeto como legisladora universal”.
277

 

É a partir da autonomia da vontade legisladora, que Kant cunha o conceito de reino dos fins, 

no qual o ser racional é o legislador universal, exercendo a sua vontade. A relação de toda a 

ação com a legislação no reino dos fins compõe a moralidade. A obrigação de obedecer à lei 

moral advém do fato de reconhecê-la como o dever que ordena a todos, na mesma medida, a 

necessidade de uma ação por respeito à lei – e é por dever que se obedece a um imperativo 

categórico. 

Desse modo, por ser o homem um animal racional encontra-se na obrigação de obedecer a 

imperativos categóricos, mas este respeito é dado apenas ao homem por ele existir como um 

“fim em si mesmo”. Daí o imperativo kantiano determinar que o homem deve sempre agir 

tendo como fim o próprio homem, e que o mesmo nunca deverá ser usado como meio para se 

atingir qualquer objetivo. No entanto, os seres extra-humanos não são vistos como fim e si, 

mas como meio para o homem e suas realizações.  

Os seres cuja existência dependem, não em verdade da nossa vontade, mas da 

natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como 

meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 

pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer 

como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, 

limita nessa medida todo o arbítrio (e é um objeto do respeito).
278

 

Por meio desta passagem torna-se clara a posição de Kant em relação ao que não faz parte da 

esfera humana. Este posicionamento, característico do Esclarecimento/Iluminismo, aponta 

para a ética kantiana uma única direção, o antropocentrismo
. 
 

Kant não fala de deveres com os seres inferiores, animais, meio ambiente, temas 

que ganharam dimensão ética só a partir do séc. XX; porém, considera que não se 

deve tratar os animais com crueldade para que não nos tornemos cruéis com os 

humanos. É outra maneira de dizer que o respeito ético só é devido ao ser 

racional.
279

 

Jonas, ao contrário de Kant, propõe um agir proporcional ao poder adquirido pelo homem 

tecnológico. Daí a modificação da tradicional relação entre poder e dever-ser moral, ou seja, 

do “deve”, portanto, “pode” kantiano, passa-se para o “pode”, portanto, “deve” jonasiano, no 
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qual ao sujeito que age implica uma obrigação objetiva sob a forma de responsabilidade 

externa. Desse modo, há uma maximização privada, uma auto concordância do subjetivo com 

o objetivo, quando a máxima subjetiva se transforma em princípio objetivo. Mas no novo 

imperativo de Jonas conclama-se para um tipo de concordância: 

não a do ato consigo mesmo, mas a dos seus efeitos finais para com a continuidade 

da atividade humana no futuro. E a “universalização” que ele visualiza não é 

hipotética, isto é, a transferência meramente lógica do “eu” individual para um 

“todos” imaginário, sem conexão causal com ele (“se cada um fizesse assim”): ao 

contrário, as ações subordinadas ao novo imperativo, ou seja, as ações do todo 

coletivo, assumem a característica de universalidade na medida real de sua eficácia. 

Elas “totalizam” a si próprias na progressão de seu impulso, desembocando 

forçosamente na configuração universal do estado das coisas. Isso acresce ao 

cálculo moral o horizonte temporal que falta na operação lógica e instantânea do 

imperativo kantiano: se este último se estende sobre uma ordem sempre atual de 
compatibilidade abstrata, nosso imperativo se estende em direção a um futuro 

concreto, que constitui a dimensão inacabada de nossa responsabilidade.
280

 

Compreende-se, então, que Jonas construiu sua teoria a partir das exigências da civilização 

tecnológica não prevista pelas éticas tradicionais. A ética tradicional, entretanto, não tinha 

como prever os desdobramentos perigosos da ação humana sob os auspícios da tecnociência, 

visto que, como já ressaltado anteriormente, a realidade de então não exigia uma reflexão 

acerca das consequências futuras de seus atos, porque as ações do homem só causavam efeitos 

no presente. Éticas como a kantiana e a platônica, por exemplo, não contemplam a ideia de 

futuro. O futuro encontrava-se na esfera da religião, onde toda conduta do homem no presente 

era uma preparação para a vida futura, mas no reino dos céus. Tampouco previram problemas 

como os advindos da tecnologia e da biotecnologia.  

Na visão de Jonas, a ética deve passar a ser pensada do ponto de vista do que pode vir a fazer 

o homem com a tecnologia. A responsabilidade, portanto, recai e provém simultaneamente do 

futuro, ou melhor, da exigência para que haja um futuro. Nessa perspectiva, novos horizontes 

são abertos para a ética, “como responsabilidade com tudo que está ao nosso alcance, não 

mais como indivíduos isolados cuja dimensão ética se dá no agir próximo, mas num mundo 

onde o agir é coletivo e deve estar compromissado com a permanência da vida presente e 

futura”.281
  

Assim como na ética kantiana, na jonasiana há um imperativo categórico. O imperativo 

kantiano remete à ideia de se agir segundo a regra que se transforma em lei universal. A ética 
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de Kant procura na razão formas de procedimentos morais práticos que possam ser 

universalizáveis. Na ética da responsabilidade, entretanto, o imperativo categórico impõe que 

existam homens, nesse caso a ideia da existência é ontológica, diferentemente da ética 

kantiana. Para Jonas, o imperativo não é mais uma questão de máxima subjetiva a ser aplicada 

a uma comunidade de seres racionais, como defendia Kant, mas sim uma máxima que parte 

da objetividade dos efeitos do agir coletivo, cuja realidade atinge a toda a humanidade. Por 

isso deve ser motivo de temor, já que a força de destruição que a ação humana atingiu é capaz 

de pôr em risco a continuidade da vida na terra. 

Em oposição a toda lógica e a todo método, uma vez que não é possível saber o que é preciso 

para nos proteger no futuro, torna-se imperioso procurar saber o que pode entrar em jogo com 

o avanço da tecnologia. Para tanto, é imprescindível que se pense hipoteticamente a futura 

condição humana para, desse modo, poder ver o que é desejável e estimar os riscos da técnica 

que se desenvolve a passos largos.  

Segundo Jonas, a percepção do mal a ser evitado é maior e mais evidente do que a do bem a 

escolher. Diante do mal, do perigo, a reação do ser é mais rápida do que diante do bem, que 

implica em reflexão. De igual forma, haveria uma assimetria entre o bem e o mal, o que 

permite ao homem viver sem o bem supremo, mas nunca com o mal supremo. Assim sendo, 

deve-se levar em conta sempre o mal que é criado com o uso da técnica, mais do que o bem 

que pode advir da mesma. Alguns riscos não podem jamais ser corridos. Se alguma inovação 

da técnica possuir em si a possibilidade de pôr em risco a existência da humanidade futura, tal 

inovação deverá ser imediatamente proibida.  

Diante da total impossibilidade de se mensurar os efeitos da tecnologia em longo prazo e do 

que realmente seria preciso para proteger e resguardar no presente, uma antevisão da ameaça 

pode ser de vital importância. Pensar o perigo que pode advir do uso da tecnologia sem 

nenhum controle, é o primeiro e mais importante dever de uma ética da responsabilidade. No 

entanto, somente pensar no perigo não resolveria o problema, é preciso mobilizar os 

sentimentos adequados a este perigo pensado, fazendo com que ele seja um medo deliberado, 

o segundo dever da ética da responsabilidade, quase que metódico. 

O temor, desse modo, assume, assim, um lugar de elevada importância na obra de Jonas. É 

um meio imprescindível de conhecimento, um sentimento moral que visa a autopreservação e 

que impulsiona à tomada de decisões mais acertadas. A heurística do temor, somada à 
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capacidade humana de solucionar problemas inesperados e mediante o uso de regras 

empíricas que age sempre em defesa do ser, é, certamente, o critério mais seguro e talvez o 

único para a avaliação dos perigos acarretados pela tecnociência.  

Frente à incomensurável exibição de ameaça que paira sobre o ser humano é que se torna 

possível evitá-la antes que aconteça o pior. Para isso, no entanto, é preciso visualizar as 

graves consequências trazidas pela sociedade industrial, antevendo suas condições 

desastrosas. O poder da tecnologia exige escolhas imediatas, pois na atualidade ela é capaz de 

realizar o que antes eram apenas especulações. Cada escolha feita precisa estar ligada ao 

conhecimento das suas consequências mais remotas.  

O que seria necessário fazer, para que o limite derradeiro não fosse imposto pela 

própria catástrofe, é alcançar uma potência de terceiro grau, isto é, uma nova 

posição de poder sobre o poder, tornado autônomo, do progresso técnico, que seria 

a superação da impotência em relação à compulsão auto-imposta ao exercício do 

poder tecnológico. Esse novo poder (que se manifesta, no limite, como renúncia à 

compulsão ao poder tecnológico) não emergiria da esfera do saber e da conduta 

privada, mas da sociedade como um todo, de um novo sentimento coletivo de 

responsabilidade e temor.
282  

Nessa prática, em primeiro lugar, na perspectiva de Jonas, é imperioso dar preferência ao mau 

prognóstico sobre o bom: “uma ética da precaução e da prevenção tem que ponderar muito 

mais as ameaças do que as benesses”.283 Esta antecipação do perigo através do temor pelo que 

pode acontecer, levará o homem a desenvolver um senso de responsabilidade; e desenvolver 

tal consciência de responsabilidade passaria a ser nova função da filosofia respaldada, em 

especial, pelas virtudes. 

Na compreensão jonasiana, a vida humana recebe uma atenção especial, pois no processo de 

evolução biológica o ser humano surge como algo excepcional, possuidor de um valor que lhe 

é inerente e que deve continuar existindo como tal. Para que isso ocorra, é preciso garantir a 

existência das condições naturais do planeta e a integridade do ser humano. Assim, Jonas 

formulou o seu imperativo:  

Age de modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma 

autêntica vida humana sobre a terra; ou: expresso negativamente: Age de modo a que os 

efeitos de tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma 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: inclui na 

                                                             
282

 Cf. GIACOIA JR, 2000, p. 204. 
283

 Cf. JONAS, 1984, p. 37. 



116 
 

tua escolha presente a futura integridade do homem como um dos objetos do teu 

querer.
284

 

Desse modo, a responsabilidade para com a existência do homem no futuro é vista como um 

dever ético coletivo saindo do campo do individual e da esfera das relações humanas e 

imediatas. O novo imperativo jonasiano, nesse sentido, não é universal nem totalizante como 

sugere o de Kant, ou melhor, não é mais a transferência da máxima subjetiva a uma hipotética 

comunidade de todos os seres racionais, em cuja situação a máxima da vontade não 

engendraria uma autocontradição. O que está sendo discutido agora é o fato do homem não ter 

o direito de escolher o  

não ser das futuras gerações em proveito do ser da geração presente ou da 

subsequente; o imperativo determina para o agir humano coletivo uma obrigação 

em face daquilo que absolutamente ainda não é, e que, considerado apenas em si 

mesmo, também não quer ser. Trata-se de uma obrigação em relação ao não 

existente que, enquanto tal, não pode sustentar qualquer pretensão à existência.
285

 

Jonas faz esses questionamentos e passa a discutir como implantar uma ética com tais 

características, ciente que está do esvaziamento ético da sociedade contemporânea e da 

inoperância dos órgãos políticos voltados somente para a opinião pública presente. Essa 

afirmação de um novo imperativo categórico funciona também como demarcadora de um 

novo modo de compreender a própria ética, alertando para a necessidade de mudanças 

radicais. Mudanças estas que proporcionam um dever para com o que ainda não existe, como 

também para com os seres extra-humanos.  

No século XXI, já não mais se justificam ações que prejudiquem de modo deliberado a 

natureza e tudo o que nela existe. Por isso a ética jonasiana, voltada para o futuro, se preocupa 

com a ameaça globalizada da técnica, cujo poderio e consequências são imprevisíveis. No 

tocante à responsabilidade, o imperativo proposto por Jonas dirige-se à dimensão pública e 

não somente à ação privada, como o kantiano, por exemplo.  

Em relação à universalização do imperativo, segundo Jonas, isto se dá a partir da objetividade 

da ação coletiva, que atinge de maneira dramática toda a vida no planeta Terra. É uma ideia 

comum a todos que vivemos o momento mais crítico, no que diz respeito à capacidade 

destrutiva do homem de extinguir a própria humanidade. Juntando-se a este poder adquirido 

através da tecnociência, o vazio ético, o niilismo, e o materialismo impulsionado pelo 
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consumismo, colocam a sociedade em constante estado de risco. Por conseguinte, o novo 

imperativo jonasiano representa uma confissão de respeito e humildade frente a todo o 

poderio destruidor do homo tecnologicus, propondo uma nova conduta que pode contribuir 

para superar também o relativismo predominante da sociedade contemporânea.  

Os riscos a que se refere Jonas não dizem respeito somente ao poderio bélico do homem, mas, 

sobretudo, às manipulações genéticas da biotecnologia e ao problema ambiental. As questões 

propostas na ética jonasiana influenciaram também organismos como a ONU por se tratarem 

de problemas de proporções mundiais. O imperativo da ética da responsabilidade propõe a 

modificação do agir humano através da transformação da relação homem-natureza-tecnologia, 

assim como da preservação da essência humana diante de problemas.  

Seja como for (e esta é uma ideia reconhecidamente especulativa), só uma ética 

fundamentada na amplitude do ser, e não apenas na singularidade ou na 

peculiaridade do ser humano, é que pode ser de importância no universo das coisas. 

Ela terá esta importância se o ser humano a tiver; e se ela a tem, nós teremos que 

aprendê-lo a partir de uma interpretação da realidade como um todo, ou pelo menos 

a partir de uma interpretação da vida como um todo. Mas mesmo sem que seja feita 

uma exigência extra-humana para o comportamento humano, permanece de pé o 

fato de que uma ética que não mais se baseie sobre a autoridade divina tem que se 

fundamentar em um princípio que possa ser descoberto na natureza das coisas, para 

que não seja vítima do subjetivismo ou de outras formas do relativismo. Portanto, 

enquanto a investigação ontológica extra-humana puder levar-nos para a teoria 

universal do ser e da vida, ela não se terá afastado realmente da ética, mas terá ido 

atrás de sua fundamentação possível.
286

  

Diante do princípio jonasiano, o sujeito autônomo é responsável e determinador de suas 

próprias normas, já que suas ações devem ser por ele pensadas e analisadas levando em conta 

a necessidade da continuidade da vida. O que propõe Jonas ao homem contemporâneo é a 

discussão da importância do ser, frente ao não-ser, e a responsabilidade diante do risco 

tecnológico, da incerteza do futuro com a constante ameaça nuclear. Diante deste quadro, 

Jonas indica sempre a precaução, a prudência, pois a ação do homem deve ser medida em 

função dos piores prognósticos. Daí a necessidade de o homem lembrar que é preciso temer 

pelo que pode acontecer com a vida em meio a tanto poder alcançado.287 

2.4 A HEURÍSTICA DO TEMOR VERSUS UTOPIAS TECNOLÓGICAS 

Os últimos impactos causados pela ação humana, aumentada pelo poder que a tecnociência 

lhe confere, têm provocado grandes catástrofes, bem como potencializado acontecimentos 
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naturais pela falta de temor ao lidar com a natureza. É por meio destas ações que o futuro da 

humanidade encontra-se ameaçado. Por isso, desde meados do século XX, é pertinente a 

preocupação com o futuro da vida na terra, principalmente, se pensarmos no uso 

indiscriminado de agentes químicos/sintéticos, combustíveis altamente poluentes, como os 

fósseis, por exemplo, os armamentos sempre mais letais, e tudo isso é feito muitas vezes sem 

prever as consequências desses atos no futuro.
288

  É desse uso indiscriminado da tecnologia, de 

um fazer desvinculado da reflexão sobre as consequências futuras da utopia que o progresso 

da técnica gerou, ou melhor, da ameaça de catástrofe que vem na esteira do êxito que a 

técnica atingiu, que advém o temor jonasiano. Para ele a heurística do temor é o melhor 

caminho para alertar o homem porque 

O que nós não queremos, sabemos muito antes do que aquilo que queremos. Por 

isso, para investigar o que realmente valorizamos, a filosofia moral tem de consultar 

o nosso medo antes do nosso desejo. E, embora aquilo que mais tememos não seja 

necessariamente o mais temível, e o seu contrário não seja, menos necessariamente 

ainda, o bem supremo (que pode ser inteiramente independente da oposição a um 

mal) – embora, portanto, a heurística do medo não seja a última palavra na procura 

do bem, ela é uma palavra muito útil.
289

 

 

Jonas formulou em sua heurística do temor, que se dê maior atenção aos maus prognósticos 

que aos bons, singular meio de evitar que os primeiros se concretizem. O que se aplica 

especialmente à recomendação de se preservar aquilo cujo valor contrário nos afetaria tanto.  

A compulsão desenfreada da tecnociência revela a falta de cuidado com o presente e, 

consequentemente, com o futuro, quando não demonstra preocupação com a natureza 

humana, nem com a extra-humana que há tempos apresentam sinais de exaustão. O temor 

descrito por Jonas não tem a finalidade de paralisar o homem, mas o agir egoísta. Ele faz uso 

da heurística do temor para fazer frente ao poder de destruição alcançado pela técnica, ou seja, 

trata-se de uma hipotética e distorcida condição futura do Ser, pela prioridade do mau 

prognóstico, por ser necessário apelar para a profecia da desgraça para tentar fazer a 

humanidade tomar ciência do perigo que corre. Assim, quem sabe o homem começa a refletir 

sobre a necessidade de mudar suas ações. O temor é pedagógico para que o homem busque 

valores que movam a vontade que irá rechear o vazio entre o desejo racional e as motivações 

consistentes de cada homem enquanto agente ético. Na visão de Jonas “precisamos da ameaça 

à imagem humana, e de tipos de ameaça bem determinados, para, com o pavor gerado, 
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afirmarmos uma imagem humana autêntica”.290 O que ele defende é o temor que desperta a 

responsabilidade para manter a continuidade da vida.  

Vale ressaltar que o temor jonasiano vem antes do agir, é precaução. Ou seja, o temor proíbe a 

aposta que o homem contemporâneo faz do tudo ou nada nos assuntos da humanidade. Mas 

acima de tudo, ele é imperativo, recusando o cálculo interessado de perdas e ganhos; essa 

imposição se faz de um dever primário com o Ser, em oposição ao nada.291 O que seria 

exatamente o temor e por que ele poderá conduzir o homem a mudar o modo de agir? 

Entretanto, encontramos em Moratalla uma definição bastante singular: “a heurística do temor 

em um jogo mental mediante o qual podemos prever as consequências negativas das ações 

presentes. É um jogo da imaginação que nos informa o que pode acontecer”.292 

No entender de Jonas, por não temer o que pode acontecer no futuro, o homo sapiens cedeu o 

seu lugar ao homo faber. A tese linear do livro O princípio responsabilidade é que a promessa 

da técnica moderna tornou-se uma ameaça ou, então, que a ameaça vinculou-se 

indiscutivelmente à técnica.  

A experiência tem ensinado que os desenvolvimentos tecnológicos postos em 

marcha pela ação tecnológica com objetivos de curto prazo tendem a se 

autonomizar, isto é, a adquirir sua própria dinâmica compulsiva, com um 

crescimento espontâneo graças ao qual, como dissemos, eles se tornam não só 

irreversíveis como também autopropulsionados, ultrapassando de muito aquilo que 

os agentes quiserem e planejaram. Aquilo que já foi iniciado rouba de nossas mãos 

as rédeas da ação, e os fatos consumados, criados por aquele início, se acumulam, 

tornando-se a lei de sua continuação.
293

  

A técnica idealizada para a felicidade do homem tornou-se, pela desmesura, pelo exagero de 

seu sucesso, que se estende agora igualmente à natureza do próprio homem, o maior desafio 

para o ser humano nunca antes provocado pelo seu agir, pelo seu fazer. A tecnologia 

desenvolve-se de forma exponencial e o crescimento que esta representa reverteu-se em 

“autoproliferação”. Com esse processo, a técnica parece ganhar vida própria tomando o lugar 

do homem e, com isso, passa a comandar as ações humanas, ou melhor, a sua finalidade. Esta 

situação a que chegou o homem com a técnica demonstra ser a materialização do ideal 

baconiano, isto é, tudo o que é possível deve ser realizado, desconhecendo, contudo, qualquer 

limite que não seja o do exequível. 
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A escalada inelutável “utópica” da moderna tecnologia leva a que se reduza 

constantemente a saudável distância entre objetivos quotidianos e últimos, entre as 

ocasiões em que podemos utilizar o bom senso ordinário e aquelas que requerem 

uma sabedoria iluminada. Já que vivemos permanentemente à sombra de um 

utopismo indesejado, automático, que faz parte do funcionamento do nosso mundo, 

somos permanentemente confrontados com perspectivas finais cuja escolha positiva 

exige a mais alta sabedoria – 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 seu objeto, ou 

seja, a existência de valor absoluto e de verdade objetiva. Quanto mais 

necessitamos de sabedoria é quando menos acreditamos nela.
294

  

Como esse desafio não diz respeito somente à sorte do homem, mas igualmente à imagem do 

homem; não apenas à sobrevivência física, mas igualmente à integridade de sua essência, 

devemos assegurar uma e outra e, para tanto, o princípio responsabilidade demonstra ser um 

caminho seguro. E o temor ocupa um papel importante nessa empreitada para resgatar valores 

perdidos. Nesta perspectiva, Jonas insiste que o homem, por atender à dimensão escatológica 

da tecnologia, torna indispensável e obrigatório assumir a “responsabilidade natural” 

instituída pela natureza que faz com que sejamos responsáveis por aquilo que está fora de nós, 

mas na esfera de influência do nosso poder, ou dele necessitando ou por ele ameaçado.  

Como já mencionamos, Jonas chama atenção para o despertar do dever quando trata sobre a 

responsabilidade pelo recém-nascido, que não demanda “dedução de princípio algum”. E isto 

não é somente quanto ao recém-nascido, mas também quanto ao dever-ser do mundo e o da 

humanidade também. Em outras palavras, Jonas articula que o homem deve reverentemente 

se curvar a esta necessidade, mesmo sem uma fundamentação filosófica. Por isso, pode 

parecer a muitos que Jonas dá à qualidade principal do ser humano a feição de sentimento e 

não de razão, e que é este modo de ver subjetivo que em derradeira instância possibilita a 

fundamentação da ética. Este fato pode sugerir que, assim, Jonas nos transporta a uma saída 

intuicionista para a fundamentação da ética. Seria esta o real intento de Jonas ao chamar algo 

como uma “evidência imediata” ou “evidência intuitiva”? 

Se quisermos responder a este ponto devemos, antes, indagar: que intuicionismo é este que se 

proclama no sentimento de responsabilidade, e qual é o lugar que ele toma na fundamentação 

da ética? Esta segunda pergunta permitirá que possamos dar precisamente a resposta final que 

procuramos.  Iniciaremos tentando responder a primeira, que traz à tona o ponto que 

havíamos deixado de lado no tocante ao “como” o sentimento de responsabilidade caracteriza 
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valor, ou o que representa quando experimentamos responsabilidade, ou mais 

especificamente, o que é sentir responsabilidade? 

Um primeiro aspecto que precisamos elucidar é o de que toda intuição é intuição de alguma 

coisa. Quando nos indagamos quanto ao tipo de intuicionismo que provoca o sentimento de 

responsabilidade enquanto temor, estamos inquirindo pelo teor do que se intui sobre o que é o 

temor. É a possibilidade de uma catástrofe, ou é algo que pode ocorrer no futuro, e não agora?  

Por consequência esta grande questão se explica, especialmente, quando percebemos o fato do 

aspecto maléfico das consequências de ser totalmente desconhecido, pois, como bem afirma 

Sève, “a dinâmica extraordinária produz uma confiança irrefletida”, e “esta confiança, esta má 

confiança culmina na utopia”.295 A expectativa utópica é, por conseguinte, uma “confiança 

irrefletida” por desconsiderar precisamente as decorrências maléficas da tecnologia; 

implicações que são acontecimentos, catastróficos e extraordinários. O que é catastrófico e 

extraordinário impõe temor e não esperança. É por estas consequências que, no entender de 

jonasiano, 

devemos aprender do passado o que ‘é’ o homem, ou seja, o que ele pode ser, 

positiva ou negativamente. Tal ensinamento nos fornece toda a matéria desejável 

para a exaltação do terror ou o horror, para a esperança ou o temor, e também 

parâmetros de avaliação, bem como das exigências que fazemos. Caso haja algo a 

‘aprender’ com a história do ponto de vista prático, ou seja, com vistas a planejar 

nossas ações (uma possibilidade periclitante, já que o ‘esquecimento’ pertence à 

criatividade), temos de nos lançar na projeção do futuro desde que haja realmente tal 

coisa, munidos desse único saber que possuímos sobre o homem. Todos os ‘ainda 

não’ que estiveram ocultos naquilo que foi (sobre o qual aquilo que não foi não nos 

pode dizer nada a respeito) vão aparecer como surpresa no momento da realização 

do projetado, e nada garante que seja agradável aquilo que venha a ser.
296

 

Daí o motivo pelo qual, para Jonas, o Princípio Esperança de Bloch 297 já não tem mais força 

inspiradora para nos conduzir à razão. Daí, o motivo pelo qual ele escreveu sobre o temor e 

não sobre a esperança. Devido à ambivalência do homem, se vier o bem não teremos 

problemas, mas se for o contrário, é cada dia mais catastrófico o resultado de sua ação. Dessa 
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maneira, Jonas elucida a querela que existe entre o princípio responsabilidade e o princípio 

esperança de Bloch. Agora, após explicitar porque devemos levar em conta o temor, podemos 

responder a outra pergunta que fizemos: o que seria este temor que poderá nos levar à razão, à 

responsabilidade?  

Moratalla,298 como afirmamos anteriormente, melhor do que o próprio Jonas, responde esta 

questão ao dizer que versa sobre um jogo mental por meio do qual podemos antever as 

implicações negativas das ações hodiernas. É uma espécie de jogo da imaginação que nos diz 

o que poderá acontecer. Em suma, é esforço da imaginação concretizado em favor da previsão 

das sequelas maléficas futuras de nossa ação em conjunto com a tecnociência. Dois 

fenômenos, mormente, são indispensáveis na heurística do temor, a saber, a “previsão” e a 

“imaginação” das consequências futuras das ações maléficas ou ressonância de ações do 

presente. 

A “previsão” determina o estilo heurístico, já que a heurística trata justamente de um 

procedimento indutivo para encontrar verdades científicas. Logo, tal heurística tem como 

método o temor. Seria uma espécie de conhecimento voltado para a futurologia, que no 

entender de Jonas causa uma projeção cientificamente confirmada de que nossas ações 

presentes podem eventualmente levar à consecução do perigo. Para exemplificar a eficiência 

deste método basta lembrar a bula que acompanha os remédios, ou ainda, o que Platão, em um 

dos seus diálogos, o Fedro, disse que a linguagem é um phármakon.299 Por isso, Jonas o 

enxerga como um princípio assaz orientador. No seu sentir, o conhecimento prévio nos ajuda 

a evitar a destruição daquilo que devemos preservar. A antecipação nos ensina a dar atenção a 

algo antes que aconteça aquilo que nos ameaça.300
  

O reconhecimento do malum é infinitamente mais fácil do que o do bonum; é mais 

imediato, mais urgente, bem menos exposto a diferenças de opinião; acima de tudo, 

ele não é procurado: o mal nos impõe a sua simples presença, enquanto o bem pode 

ficar discretamente ali e continuar desconhecido, destituído de reflexão.
301
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É preciso ter, ainda, “imaginação” para pensar o malum que pode não nos acontecer, mas, 

certamente recairá sobre o futuro. O ser responsável, portanto, deve estar ligado à 

permanência da vida no futuro, temendo o mal que ainda não existe, mas que é possível 

futuramente e, por isso, devemos temê-lo. A imaginação é a específica faculdade capaz de 

movimentar o temor em nós. Em suma, a imaginação ativa o temor e possibilita prever o 

malum ameaçante.    

Consequentemente, por possuir a capacidade de ativar o fundamentado temor, é que Jonas 

pode apontar os dois primeiros deveres da ética do futuro: a visualização dos perigos do poder 

tecnológico em longo prazo, bem como a mobilização de um sentimento de ameaça. Sève 

resume em duas palavras o temor para Jonas: “instrutivo e mobilizador”.302 Vale ressaltar que 

é a imaginação do que pode vir a acontecer que possibilita ao homem antever o mal, 

antecipação imagética de tudo que pode abalar o mundo sensível daquele que é construtor e 

destruidor ao mesmo tempo. Desse modo, este ser, dotado da capacidade de ser responsável, 

saberia de antemão as consequências futuras de suas ações, por ser a imaginação a aptidão do 

homem para prever o que pode acontecer.  

Em Jonas o que se sobressai é o caráter “ambivalente” da tecnologia. Nas condições 

contemporâneas, em que é moldado o poder tecnológico do homem, “o saber torna-se um 

dever prioritário”. Contudo, “o hiato entre a força da previsão e o poder do agir produz um 

novo problema ético. Reconhecer a ignorância, assevera Jonas, passa a ser, então, o outro lado 

da obrigação do saber”.303 É um “conhecimento factual, ou como diz Donnelley, “requer as 

capacidades entrelaçadas do discernimento sensorial, do sentimento, da razão, da vontade e da 

ação corporal”.304 Vale ressaltar que, para Jonas, trata-se de um “temor espiritual”305 e não um 

temor patológico ou o temor egoísta, como, por exemplo, o de Hobbes considerado como o 

móvel primeiro para o bem comum. Ao contrário, o defendido por Jonas é “altruísta”, já que 

se relaciona com o futuro das próximas gerações e não conosco. 

Jonas ainda questiona se o que não acontecerá de imediato pode aterrorizar o homem a ponto 

deste se preocupar com o futuro distante. A antecipação do que pode acontecer, ou melhor, 

como assevera Sève, “a antecipação de um mal somente possível, mas realmente possível; é a 

                                                             
302

 Cf. SÈVE, B. 1990, p. 77. 
303

 Cf. JONAS, IR, 1984, p. 39; PV, 2004, p. 85. 
304

 Cf. DONNELLEY, 1988, p. 87 
305

 Cf. JONAS, PV, 2004, p. 65 e IR, 1984, p. 28. 



124 
 

representação de um mal que não existe ainda, mas que pode sobrevir” 306, o que de imediato 

poderíamos descrever como o possível, ou seja, a forma do provável. Daí porque Jonas pode, 

sim, avaliar como um aviso/conhecimento de fato. Como entendeu Moratalla, o “sentimento 

de cuidado, de respeito e também de responsabilidade, estabelece um novo imperativo ético, 

bem próximo ao de Kant, ainda que modificado pelas novas exigências”.307  

Para Ricoeur, ao assumir o universalismo da moral kantiana, Jonas torna-se “um descendente 

do kantismo”.308 Por isso, não é possível relacionar a ética jonasiana à “ética prudencial” ou à 

“ética do phrónimos”. Isto porque, em Jonas, o fundamento é ontológico, logo, trata-se de um 

imperativo ontológico categórico, querela essa que sempre foi motivo de discussão radical a 

qualquer ética até hoje construída. A responsabilidade enquanto respeito, por seu turno, agora 

é convidada a atender ao clamor do ser. E o dever que ela clama não tem a ver com o de uma 

vida boa na polis, por ter efetivado seu fim último, mas antes de tudo aponta para um dever 

que se diferencia pela preservação e continuidade de uma natureza que se apresenta cada vez 

mais delicada e perecível, vítima dos abusos consumistas, principalmente, dos países 

considerados ricos.  

Assim, a responsabilidade pensada por Jonas, como tão bem compreendeu Nedel, “é um 

lídimo instrumento de saber, revelando-nos o valor do que está ameaçado e o nosso apego a 

este valor”. 309 Para que se possa tentar mensurar o que está em aposta, Jonas expõe: “você 

pode viver sem o maior bem, mas você não pode viver com o maior mal [...] uma questão de 

submissão voluntária a um regime de sobrevivência e de preservação”.310 No entanto, nesse 

regime de sobrevivência e de preservação, Berti vê uma limitação da ética jonasiana: “a 

identificação dos valores, que podem ser perseguidos pela ética do futuro somente com a vida, 

isto é, com a sobrevivência física”. Por outro lado, reconhece a valor de Jonas por ter 

“mostrado que os problemas ambientais e bioéticos só podem ser resolvidos na base de uma 

ética fundada sobre certa metafísica, o que constitui uma espécie de demonstração a 

posteriori, isto é, a partir das consequências éticas, da validade de tal metafísica.311 

Por meio da metafísica, Jonas demonstra, também, a importância do temor que leva à ação e 

induz à responsabilidade, no sentido de que é o temor pela vida. O temor, segundo Jonas, 
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evidencia a representação do mal do qual a teoria ética não poderia fugir. Ele se torna a 

primeira obrigação preliminar de uma ética da responsabilidade. É do temor fundado que 

deriva a atitude ética fundamental, o respeito, repensado a partir da vontade de evitar o pior. 

Trata-se, então, de preservar a integridade do homem. Na visão de Jonas,   

Não duvidamos do mal quando com ele nos deparamos; mas só temos certeza do 

bem, no mais das vezes, quando dele nos desviamos [...]. Por isso, para investigar o 

que realmente valorizamos, a filosofia moral tem de consultar o nosso medo antes 

do nosso desejo. E, embora aquilo que mais tememos não seja necessariamente o 

mais temível, e o seu contrário não seja, menos necessariamente ainda, o bem 

supremo (que pode ser inteiramente independente da oposição a um mal) – embora, 

portanto, a heurística do medo não seja a última palavra na procura do bem, ela é 

uma palavra muito útil.
312

 

Deve-se compreender corretamente o imperativo de preservação: não é de uma essência 

determinada do homem, de uma “natureza humana” definida cuja integridade deve ser 

conservada, mas de uma possibilidade. A responsabilidade para com o futuro do ser humano 

significa a responsabilidade de manter aberto o “horizonte da possibilidade” dada com a 

emergência da humanidade.  

É fato que se trata de uma indeterminação essencial que é o objeto da responsabilidade. A 

obrigação principal aqui não se refere à melhoria, mas ela visa à conservação. Movida pela 

ameaça, a nova obrigação insiste necessariamente, antes de tudo, sobre uma ética da 

conservação, da preservação, do impedimento, e não sobre uma ética do progresso e do 

aperfeiçoamento. Ciente da ameaça inerente a seu poder tecnocientífico, poder de dominação 

e acima de tudo de destruição, o homem deve assumir no seu querer o sim geral da natureza. 

Brüseke corrobora com o pensamento jonasiano quando expõe seu pensamento sobre a 

contingência da técnica: 

A técnica moderna transcende a racionalidade de fins, que deixa de existir, para 

fazer surgir meios que buscam posteriormente os seus fins. O engenheiro moderno 

descobre – ou desoculta – alguma coisa para perguntar depois: o que posso fazer 

com isso [...]. O nosso velho serrote somente sabe serrar, ele é um meio para um 

único fim. O nosso computador é polivalente, edita livros, dirige submarinos e 

admite que brinquemos com ele, admite ou exige que procuremos algo que ele 

possa fazer, buscamos fins porque temos um meio. A transformação da técnica em 

técnica moderna se dá com esta perda do caráter finalístico da técnica, ou melhor, 

com a prevalência da técnica como um meio aberto. Assim entramos no mundo do 

                                                             
312

 Cf. JONAS, 2006, p. 71. 



126 
 

imprevisível, onde a trajetória linear está sendo substituída por “saltos quânticos”, 

onde algo é necessariamente assim, mas também poderia ser diferente.
313

  

O avanço do conhecimento e das descobertas feitas pela biogenética causam espanto e 

inquietação para o homem contemporâneo, visto que elas podem realizar uma mudança 

radical na estrutura do homem, ou seja, modificar com maior ou menor intensidade o código 

genético, fato este no mínimo aterrorizante, em virtude das imensuráveis alterações que 

poderão ocorrer na constituição humana. Todo este poder torna-se ainda mais assustador 

acrescido de um grande vazio ético que traz em sua esteira a relativização dos valores, que 

vem atingindo níveis inimagináveis na sociedade contemporânea.  

A indeterminação do homem é ameaçada, segundo Jonas, pelas utopias tecnológicas, cujo 

móvel maior é a ciência moderna. Dentre essas utopias, as mais perigosas para a vida do 

humano são representadas pelos projetos tecnológicos que, a cada dia mais, visam em nome 

de uma moral humanista aperfeiçoar o homem atual. É a criação de um novo homem, uma 

fabricação proporcionada pela biotecnologia que reina soberana sobre a humanidade. 

Em razão dos progressos da biomedicina celular e da tecnologia deles decorrente, a 

morte se transformou numa espécie de fronteira deslocável, termo prorrogável por 

um tempo, em tese, indeterminado, em todo caso, uma espécie de disfunção 

orgânica, em princípio tratável, quase um limiar de extensão indefinida, com o que 

nos aproximamos decididamente, de modo ao menos hipoteticamente plausível, da 

representação segundo a qual a moderna tecnologia biomédica teria brindado a 

humanidade com o presente da imortalidade virtual. Jonas, porém, se pergunta 

sobre a desejabilidade desse presente, em face da radical transformação que isso 

acarretaria para as condições que, até hoje, se apresentavam como elementos 

constitutivos do drama humano sobre a terra, como, por exemplo, a questão da 

alternância das gerações e da imbricação entre a vida e a morte, o velho e o novo.
314

  

Para onde vai o homem com todo esse artificialismo tecnocientífico? Segundo Jonas, a ética 

da responsabilidade instrumentalizada pela heurística do temor supõe uma radical mudança na 

orientação da ação humana, tanto aquela direcionada aos seres naturais quanto aquela dirigida 

para os seres humanos: não mais uma simples vontade de dominação, mas de controle essa 

dominação. Trata-se não apenas de gerir da melhor forma possível os problemas atuais, mas 

de propor alternativas que não coloquem em risco o futuro da humanidade. No entendimento 

de Sève, “o medo descrito por Jonas representa um motivo racional para sermos responsáveis 
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pela continuidade da vida, tornando-se assim o móvel sensível, da mesma forma que é o 

respeito para Kant”.
315 

2.5 JONAS E A “UTOPIA DO PROGRESSO”  

Jonas também direciona sua crítica à tradição marxista que apoia a utopia no bem-estar 

ilimitado que pode direcionar a vida à ruína. Para Jonas, Karl Marx mantinha uma crença 

ingênua porque viveu em um contexto no qual a natureza se mostrava impiedosa à condição 

humana e a técnica ainda não tinha se convertido em um problema para a continuidade da 

vida na terra, existindo, assim, uma conciliação entre o reino da necessidade e o reino da 

liberdade, onde estas duas forças poderiam conviver pacificamente.  

Com a crescente demanda do reino da liberdade sobre o da necessidade, contudo, foi pouco a 

pouco se instalando um desequilíbrio entre os dois domínios. Igualmente, em conjunto com o 

crescimento do consumo aumentou ainda mais a exploração dos recursos naturais e, 

consequentemente, o desequilíbrio da natureza. Como resposta, a conservação do reino da 

liberdade encontra-se em risco, uma vez que a conservação das condições imprescindíveis 

para a vida, ontologicamente anterior, e o espaço indispensável da subsistência do reino da 

liberdade, está em jogo. Legitimando esta hipótese, Jonas comenta que “o que realmente 

excede a visão liberal burguesa é a crença quase religiosa na onipotência da técnica em nos 

trazer o bem”.316
 Por conseguinte, se a esfera da subjetividade não sofrer uma limitação quanto 

ao apetitus dela oriundo, a fonte da vida pode ser minada.  

É evidente que este progresso material se dá às custas de uma tecnologia que tem preço e 

efeitos diversos. Na agricultura, a irrigação traz a salinização do solo, o desflorestamento, a 

diminuição das taxas de oxigênio, dentre outros. Isso sem falar no consumo exagerado das 

reservas de energia não renováveis nos países ricos, industrializados. Na visão jonasiana, tudo 

o que é possível dizer é que, 

na zona onde penetramos com nossa técnica, e onde de agora em diante devemos 

nos movimentar, é a senha da prudência, e não do exagero. O encanto da utopia é a 

última coisa que deveria turvar a lucidez de que necessitamos.
317

  

A prudência deve prevalecer também no campo das promessas de melhoria de vida para o ser 

humano, na qual, atualmente, encontra-se a superação de qualquer doença e até da própria 
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morte. A reflexão jonasiana a este respeito é de que são traçoeiras e falsas as promessas da 

utopia do progresso. Conviver com a vida e a morte faz parte da condição humana, coisa que 

as novas tecnologias pretendem extirpar. Como enfatiza Glück, este poder “pode pôr em 

perigo toda a existência e a essência do homem no futuro”.318
   

Jonas também critica o marxismo por defender a técnica como sendo a salvação para os males 

do homem. Mas, tanto o marxismo quanto a técnica seriam insuficientes para resolver todos 

os problemas do homem. Para Jonas, o marxismo  

é tão tributário do ideal baconiano quanto a sua contrapartida capitalista, com a qual 

ele compete: a lógica que comanda o projeto socialista é igualar e depois 

ultrapassar o capitalismo na coleta dos frutos obtidos graças à técnica. Em suma, o 

marxismo é, quanto à sua origem, um herdeiro da revolução baconiana, 

compreendendo-se como seu testamenteiro – aliás, como melhor testamenteiro do 

que o capitalismo, pois mais eficiente.
319

 

No entendimento jonasiano, o marxismo só será bem sucedido se deixar de lado a utopia de 

que o poder da técnica unida à socialização do Estado traria a solução para os problemas do 

homem como, por exemplo, a falta de alimento. Segundo Jonas, o marxismo defende que “a 

penúria se deveria à técnica insuficiente”.320 O homem, portanto, estaria livre da miséria no 

momento em que  

os produtores associados regulem racionalmente seu intercâmbio com a natureza, 

submetendo-a ao seu controle, em vez de serem dominados pelo poder cego dela; e 

que o façam com o mínimo dispêndio de forças e nas condições mais dignas, mais 

adequadas à natureza humana.
321

 

Segundo Jonas, o sentido da crítica à utopia não é de um simples exercício teórico, mas está 

dirigido principalmente à prática. A existência de um futuro não é pensado nesta época de 

urgências de curto prazo.  

Jonas rechaça, assim, qualquer utopia tecnológica por acreditar que a técnica sozinha não trará 

a felicidade do homem e porque as ciências naturais não dizem toda a verdade sobre os efeitos 

da técnica em longo prazo. O que as ciências naturais hoje propagam é o ideal baconiano de 

progresso, cujo lema é “saber é poder”. A finalidade do ideal de dominar a natureza não tem 

mostrado ser uma racionalidade positiva, mas injusta em suas práticas, dentre elas a 
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capitalista. O incremento cada vez maior na produção, apesar da diminuição do trabalho, tem 

trazido êxito econômico que empolga a sociedade dando a falsa impressão de progresso. 

Conter tal progresso deveria ser visto como nada mais do que uma precaução 

inteligente, acompanhada de uma simples decência em relação aos nossos 

descendentes. Se não o fizermos, a natureza o fará, de maneira terrível.
322

  

Quando Jonas contesta o progresso a qualquer custo já está se movimentando no terreno da 

teoria ética, propondo uma ética de precaução, responsabilidade pelo desconhecido, dado o 

caráter incerto do progresso, além de responder a um problema que abrange toda a 

humanidade na contemporaneidade, como é o caso da relação homem-natureza. Morin323 

concorda com Jonas ao dizer que o individualismo contemporâneo enfraqueceu a 

responsabilidade e a solidariedade promovendo o distanciamento ético, tanto na esfera 

individual quanto na esfera social. O que prevalece no século XXI é o egocentrismo que inibe 

as potencialidades altruísticas e solidárias do homem fazendo com que o mesmo esqueça 

valores tão importantes para a sobrevivência da humanidade, como a responsabilidade para 

com o poder que esta adquiriu através da tecnociência. 

A partir dessa visão egoísta do homem a natureza passa a ser vista como substrato de 

produção ao ser transformada pelo homem para seu benefício, ou seja, para conservar e 

aprimorar suas condições de vida. No entanto, à medida que o homem dilata seu domínio 

sobre a natureza alarga, igualmente, seu distanciamento dela e, assim, se conforma o 

isolamento, que será ratificado pelos filósofos e teóricos do capitalismo desde o século XVIII 

até hoje. Marx, todavia, reconhece que o homem ao longo da história, ou seja, no processo de 

se apartar da natureza, produziu novas e mais aprimoradas técnicas de produção de riqueza e 

de emprego dos recursos da natureza. Os frutos disso, entretanto, não foram repartidos entre 

todos, mas unicamente apropriados por uma pequena parcela de pessoas. Por isso,  

originalmente, a propriedade significa nada mais do que a atitude do homem ao 

encarar suas condições naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-

requisito de sua própria existência;  sua atitude em relação a elas como pré-

requisitos naturais de si mesmo, que constituiriam, assim, prolongamentos de seu 

próprio corpo.
324

  

Assim, torna-se manifesto que Marx não estava abordando a questão da propriedade privada, 

e sim, da apropriação do fruto do processo de produção. Fruto este da interação do homem 
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com os recursos da natureza. Também ressaltamos que apropriação abrange as relações 

sociais, e que, seguramente, a propriedade privada é uma questão central no capitalismo, mas 

o foco deverá deslocar-se para as relações sociais de propriedade que são inerentes a este 

sistema social. Dito de outra forma, não basta abolir a propriedade privada se não forem 

transformadas as relações sociais que motivam e dão consistência à propriedade privada 

capitalista. 

Jonas reconhece que o que escapou ao entendimento de Marx, por viver no início do 

desenvolvimento industrial, foi o fato de que o mínimo de dispêndio de forças fosse entrar em 

contradição com a forma de trabalho mais adequada à natureza humana. Ou seja, Marx via 

na crescente industrialização somente a bênção da economia do trabalho, sem antever que isso 

acarretaria a diminuição da oferta de trabalho para o homem, um crescente desemprego e 

consequentemente o ressurgimento da penúria que Marx pensara ter sido afastada por 

intermédio da técnica. O que Jonas critica no marxismo fica bem evidente nesta passagem de 

Leis: 

Apesar de que Marx viu os seres humanos como parte da natureza, ele atribuiu ao 

trabalho humano um papel muito mais decisivo que à natureza. São conhecidas as 

expressões do jovem Marx que descrevem o processo de trabalho como uma 

progressiva humanização da natureza e naturalização da humanidade. Retiradas de 

seu contexto, essas afirmações poderiam levar a crer numa precoce vocação 

ambientalista de Marx. Mas não é o caso, o inventor do socialismo científico em 

nenhum momento oculta que, nessa dialética metabólica, a natureza é o objeto e a 

humanidade o sujeito. É impossível ocultar o antropocentrismo da ontologia 

marxista. Seguindo uma linha que parece uma versão laica da busca do paraíso, 

Marx argumenta que o trabalho (entendendo a tecnologia como extensão deste) não 

é apenas o meio de sobrevivência da humanidade, mas o único caminho para a 

espécie humana realizar sua essência.
325

 

Outra contestação que Jonas faz ao utopismo do marxismo é a crença de que o homem é bom 

o suficiente para aproveitar-se somente do lado bom da técnica. Isto por ser o homem fruto 

das circunstâncias, e caso haja circunstâncias boas, consequentemente, haverá homens bons. 

Nas palavras esclarecedoras de Jonas, “basta que sejam estabelecidas as circunstâncias 

apropriadas para que sua essência benévola se manifeste.”326 Segundo o marxismo, as 

circunstâncias nunca foram boas, por não existir uma sociedade sem classes. Daí ser a 

sociedade sem classes a circunstância perfeita para engendrar o homem bom. Na visão de 

Jonas, esta é a essência da utopia marxista. 
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Ainda com referência à técnica em Marx, Brüseke faz a seguinte consideração: 

Marx tomou claramente partido pela filosofia do progresso técnico. [...] Para ele, as 

relações de produção dificultavam o avanço da sociedade humana, e não a técnica. 

[...] A ciência e a técnica foram vistas pelos representantes intelectuais das camadas 

burguesas, assim como pelos representantes acadêmicos do proletariado industrial, 

como indispensáveis para as suas projeções teóricas do avanço social econômico. 

“Saber é poder!” – rimavam os sindicalistas socialistas.
327

 

Tal posição é também defendida por Leff  ao acentuar  

a importância que Marx atribuía à ciência e ao progresso tecnológico no processo 

de reprodução do capital e na superação do modo de produção capitalista. [...] Marx 

reconhece o caráter determinante da lei do valor e da mais-valia no 

desenvolvimento do conhecimento científico e suas aplicações tecnológicas para 

elevar a produtividade dos processos produtivos e para a revalorização do capital.
328 

A filosofia marxista, cuja ética da ação é orientada para o futuro, crê no poder da técnica e na 

possibilidade de manipulação da mesma para o bem da humanidade. A ética da filosofia 

marxista, portanto, é insuficiente e encontra-se em contradição com outras teorias como a 

jonasiana, por exemplo, que reflete a respeito dos perigos da técnica, tanto para a qualidade de 

vida do homem, como para as possibilidades reais de existência de homens no futuro.329  

Em contrapartida, Jonas apresenta a ética da responsabilidade por entender que a humanidade 

vive um período no qual os parâmetros da ética voltada exclusivamente para o homem está 

ultrapassada. A técnica e a ciência com seus poderes quase infinitos necessitam de parâmetros 

que assegurem a continuidade da vida na terra. Nesse sentido, não basta ao homem 

contemporâneo os mandamentos divinos e os da ética antropocêntrica, pois o mesmo com 

todo o seu poder de engenhar não quer parar de descobrir, inventar, criar artefatos cada vez 

mais perigosos para o próprio homem. Em virtude desse estado de alto poder tecnológico e 

científico, urge se encontrarem novos parâmetros para mediar a relação homem-natureza.  

Daí o motivo pelo qual a ética proposta por Jonas para proteger a vulnerabilidade da natureza 

frente à ação do homem contemporâneo, deve implantar em sua formulação: a) o espaço 

extra-humano, objetivo dos quais derivam: b) abandonar o antropocentrismo; c) ajuizar sobre 

o fato do próprio homem ser objeto de transformação da técnica; e d) ponderar os efeitos da 

ação humana, ampliada espaço-temporalmente de um modo jamais visto. 
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Para tanto, Jonas também chama a sua proposta ética de “Ética Orientada ao Futuro”, pelo 

fato de as éticas tradicionais serem direcionadas, apenas, ao presente. No tocante a isto, Jonas 

trata, ainda, da “política da utopia” que é a disposição de usar os que agora vivem como meio 

para uma determinada meta. Para ele, tal política é 

um fenômeno moderno, e que pressupõe uma escatologia da história dinâmica 

outrora desconhecida [...]. Pois somente com o moderno progresso – como fato e 

como ideia – surge a possibilidade de conceber todo o anterior como passo prévio 

para o atual, e todo o atual como passo prévio para o futuro.
330

  

 

O filósofo antevê uma distinção dizendo que a ética por ele procurada se distancia do 

marxismo por não ser escatológica e, em um sentido que almeja ainda assinalar, ser anti-

utópica. Fica evidenciado, então, que, no seu perceber o marxismo contém um forte teor 

utópico, uma vez que, 

A teoria marxista, enquanto teoria da história inteira, da anterior e da vindoura, 

define o futuro em unidade com a explicação do passado a partir de um princípio 

que os penetra; isto é, o define como o que ainda está por acontecer a partir do que já 

aconteceu. Toda história anterior, que, segundo sua dinâmica essencial, é uma 

história da luta de classes, ficará a partir de agora abolida na sociedade sem classes 

que surge no processo total.
331

  

E isto não é diferente com a relação tecnociência e a ética. Já em 1933 Ortega y Gasset tratava 

sobre esta relação na obra Meditação sobre a técnica com um axioma profético e perfeito: 

“um dos temas que nos próximos anos será debatido com maior brio é o do sentido, 

vantagens, danos e limites da técnica”.332
 Assim, com escassas palavras, ele nos assenta 

perante nosso centro, a técnica. Pensar a técnica, mais precisamente a tecnociência, como é 

denominada no século XXI, é compreender as características do jeito de ser técnico; no 

problema que resulta quando tentamos defini-la; e sabemos que não é fácil entender algo que 

já somos, mas não percebemos, seres tecnológicos. 

Por conseguinte, se já vivemos sob o horizonte da tecnociência, então, ela é um fenômeno 

que, de certo modo, se relaciona com esse ente que nós somos. Dessa ação e dessa relação 

surge uma reflexão que, defrontadas suas implicações mais profundas, menos cotidianas e 

aparentes, permite tornar manifestos os múltiplos aspectos daquilo que, sem dúvida, conforma 

uma dimensão singular do pensar. Sendo assim, os termos técnica e tecnologia, atualmente 

                                                             
330 Cf. JONAS, 2004, p. 43-45. 
331

 Idem, p. 208. 
332

 Cf. ORTEGA Y GASSET, 2009, p. 75. 



133 
 

empregados como sinônimos, não fazem menção ao mesmo objeto, nem advêm do mesmo 

ponto de vista de interpretação. 

Desde meados do século XX, a expressão “técnica” faz alusão a certa esfera procedimental e 

incipiente; enquanto tecnociência, pelo seu elemento de logos, compreende a instância de uma 

práxis mais sofisticada por advir de um conhecimento complexo. Com isso registramos que 

ao longo da história o modo de entender as coisas muda e o que faremos a seguir é mostrar o 

conceito de prática em Alasdair MacIntyre. Feito isto, no terceiro capítulo desta tese, 

apresentaremos a crítica ao entendimento jonasiano sobre a técnica e, assim, seguindo 

MacIntyre, apresentaremos uma releitura possível ao pensamento jonasiano sobre a técnica.  
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CAPÍTULO III 

 

ALASDAIR MACINTYRE E O CONCEITO DE PRÁTICA  

 
As virtudes que nós precisamos, se vamos desenvolver de nossa 

condição animal inicial até aquela 
de agentes racionais independentes, e as virtudes que nós 

necessitamos, se vamos confrontar e responder à 
vulnerabilidade e deficiência, tanto em nós mesmos como nos 

outros, pertencem a um mesmo conjunto de virtudes, as 
virtudes peculiares aos animais racionais dependentes, cuja 

dependência, racionalidade e animalidade têm de ser 
entendidas em relação umas com as outras. 

 
Alasdair MacIntyre 

 

3.1 O EU EMOTIVISTA E A CRISE MORAL DA MODERNIDADE 

 

a compreensão de MacIntyre333, a crise moral sem precedentes que assola a 

contemporaneidade334, está imbricada com o fracasso do projeto iluminista de 

justificação da moralidade, que trouxe em sua esteira o emotivismo. Ao 

relacionar o projeto iluminista de moralidade com a teoria emotivista, MacIntyre parte de uma 

inquirição sobre a gênese do que ele avalia ser o estado fragmentário da moralidade 

contemporânea. MacIntyre emprega uma metáfora inquietante, em Depois da Virtude335
, para 

caracterizar o contexto mais geral da moralidade contemporânea: imaginemos uma série de 
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catástrofes ambientais e a consequente atribuição de culpabilidade dos cientistas por esta 

tragédia. Assim, laboratórios, instrumentos de pesquisa e livros são destruídos e os cientistas, 

linchados. Depois de algum tempo de pânico destrutivo, pessoas esclarecidas procuram 

ressuscitar este saber a partir de fragmentos restantes, mas não conseguem compor algo 

inteligível ao reconstituírem a Física e a Química, bem como as demais ciências.  

Ninguém, ou quase ninguém, percebe que o que estão fazendo não é ciência natural 

em nenhum sentido adequado, pois tudo o que dizem e fazem obedece a certas leis 

da compatibilidade e da coerência, e os contextos que seriam necessários para dar 

sentido a aquilo que eles estão fazendo foram perdidos, talvez irrecuperáveis. [...]. 

Porém muito das teorias pressupostas pelo uso dessas expressões estariam perdidas e 

pareceria haver um elemento de arbitrariedade, ou mesmo de opção, em sua 

aplicação, que nos pareceria muito surpreendente.
336

  

Esse contexto perturbador igualar-se-ia ao desafio que enfrenta, hodiernamente, quem procura 

concretizar um discurso coeso sobre a Ética, ou seja, nos descobrimos com esquemas 

conceituais despedaçados, fictícios e destituídos do contexto que lhes aferia significado. Nas 

palavras de MacIntyre,“a linguagem da moralidade está no mesmo estado de grave desordem, 

da mesma forma que a linguagem das ciências naturais no mundo imaginário que 

descrevi”.
337

 Esta alegoria empregada por MacIntyre auxilia-nos, sobretudo, a compreender 

de modo claro e preciso sua tomada de posição no que diz respeito à fragmentação da ética na 

experiência contemporânea. 

Com tal perspectiva, MacIntyre acentua as críticas principiadas por Elisabeth Anscombe,338 

alegando que a moralidade contemporânea não passa de “simulacros da moralidade,”339 isto é, 

um conjunto de fragmentos de moralidades de épocas passadas carentes de sentido e função. 

Na compreensão do filósofo, não possuímos critérios apropriados para garantir um debate 

racional, uma vez que cada uma das teorias morais contemporâneas, por terem sua origem em 

tradições morais rivais e incomensuráveis entre si, critica as outras a partir do seu ponto de 

vista próprio, inviabilizando assim qualquer tentativa de entendimento possível. Retomar a 

tradição aristotélica das virtudes seria na sua ótica o único remédio eficaz para evitar os males 

que assolam a moralidade contemporânea. 

                                                             
336

 Idem, p. 15. 
337

 Idem. 
338 Em 1958 Anscombe publicou um artigo denominado Modern Moral Philosophy no qual formulou uma 

crítica ao primado das regras e da ação obrigatória que a filosofia analítica herdou do mainstream da filosofia 

moral moderna, incluindo de Kant a Bentham. Segundo Anscombe, desta imagem moral foi deixado fora um 

elemento essencial: as disposições, isto é, as virtudes que, ao contrário, estavam no centro da ética aristotélica. 

Desde então, a ética das virtudes voltou a ocupar um amplo espaço no debate moral contemporâneo. 
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 Cf. MACINTYRE, 2007, p. 14. 
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Em consequência deste estado de estilhaçamento, não temos mais uma compreensão efetiva 

da moralidade, mesmo que os discursos éticos, os mais distintos possíveis, sigam concorrendo 

entre si nos momentos em que carecemos tomar uma decisão sobre o que devemos ou não 

fazer. Nessas situações instaura-se, então, um debate infindável e aparentemente insolúvel, 

porque o que temos na realidade 

são os fragmentos de um esquema conceitual, partes às quais atualmente faltam os 

contextos de onde derivam seus significados. Temos, na verdade, simulacros da 

moralidade, continuamos a usar muitas das suas expressões principais. Mas 

perdemos – em parte, se não totalmente – nossa compreensão, tanto teórica quanto 

prática, da moralidade [...]. A característica mais marcante da linguagem moral 

contemporânea é ser muito utilizada para expressar discordâncias; e a característica 

mais marcante dos debates que expressão essas discordâncias é seu caráter 

interminável.
340

 

 

O que suscita esta intensa manifestação do debate é o fato de vivenciarmos uma perda de 

conhecimento moral, ou seja, falta um corpo unitário para a moral contemporânea que forneça 

uma direção ao homem diante de tantos novos problemas – principalmente se acrescentarmos 

aqueles advindos da tecnociência. Sendo assim, no entender de MacIntyre, as discordâncias 

que existem e caracterizam o debate moral contemporâneo são três: a primeira revela-se na 

impossibilidade conceitual dos argumentos adversários, ou seja,  

cada uma das argumentações é logicamente válida ou pode ser facilmente expandida 

de modo a tornar-se válida; as conclusões realmente provêm das premissas. Mas as 

premissas adversárias são tais que não temos meios racionais de sopesar as 

afirmações uma com a outra, pois cada premissa emprega um conceito normativo ou 

avaliativo bem diferente das outras, de modo que as afirmações são de tipos bem 

distintos. [...] mas quando chegamos a nossas premissas a discussão pára e a 

invocação de uma premissa contra outra se torna questão de pura afirmação e contra-

afirmação.
341 

Diante desta situação a consequência é o atrevimento generalizado quanto à validade da 

discussão racional, na qual os argumentos deixam de ser distinguidos como demonstração de 

racionalidade e se transformam em armas, isto é, em procedimentos de retóricas para conter o 

oponente. Isto acarreta uma interminável contenda pública e nos remete, no mínimo, a um 

aspecto preocupante que é a arbitrariedade privada.  

A segunda característica é que nesse debate as diferentes posições se apresentam como 

“argumentações racionais impessoais e, assim, costumam ser apresentadas de maneira 

apropriada a essa impessoalidade”.
342

 Esta característica do discurso e da argumentação 
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hodierna, somada à primeira, atribui ao desacordo moral contemporâneo um tom paradoxal: 

por um lado, é possível concluir, baseando-se na primeira, que não existe nada além de “um 

choque de vontades antagônicas” e que cada uma é causada por preferências arbitrárias 

próprias; de outro, tem-se na segunda característica a reivindicação da linguagem moral por 

um convite a padrões racionais e objetivos, sugerindo que a discussão moral em nossa cultura 

mostra ao menos uma pretensão a ser ou vir a ser racional nesta esfera da nossa história.  

No entanto, recorrer aos padrões de racionalidade para nortear nossos atos também enseja 

desacordos, fazendo com que um novo nível de debates e desordens surja. Assim, se há o 

desacordo entre teorias morais em conflito, essa discórdia irá se ampliar igualmente ao modo 

como se deveria agir para solucioná-las, a maneira do que se avalia ser racional na decisão 

dos desacordos. Para comprovar tal situação basta lembrar que ao discutirmos alguma questão 

ética citamos vários nomes para corroborar nosso discurso, esquecendo a complexa história e 

teorias que formam as diversas culturas. Assim, apesar do catálogo de nomes demonstrar uma 

aparente unidade, “são amplas e heterogêneas as fontes morais das quais somos herdeiros”.343 

A terceira característica, intimamente vinculada às anteriores, trata do fato de que as 

“premissas conceitualmente distintas e incomensuráveis das argumentações adversárias 

expostas nesses debates têm uma grande diversidade de origens históricas”. No entendimento 

macintyriano, o que esse fato nos revela 

é não apenas que nossa sociedade não é uma sociedade de natureza da justa; mas 

também que, em certa medida, essa divisão e esse conflito estão dentro deles 

próprios. Pois muito de nós são levados, através da educação, a adotar não um modo 

coerente de pensar e julgar, mas uma visão construída a partir de um amálgama de 

fragmentos sociais e culturais herdados tanto de diferentes tradições das quais nossa 

cultura originalmente proveio (puritana, católica, judaica), como de diferentes 

estágios e aspectos do desenvolvimento da modernidade (o Iluminismo francês, o 

Iluminismo escocês, o Liberalismo econômico do século XIX, o Liberalismo 

político do século XX). Portanto, frequentemente, nos desacordos que emergem 

dentro de nós e nos outros, somos forçados a enfrentar a seguinte questão: como 

devemos escolher entre visões opostas e incompatíveis de justiça que porfiam por 

nossa adesão moral, social e política?
344

 

É frente a uma ordenação concisa e aberta quanto à irredutibilidade dos valores a qualquer 

acordo real que MacIntyre argumenta que a aquiescência deste pseudo pluralismo ético 

acabaria por nos induzir a aceitar, na prática essencial da alternativa entre propostas diferentes 

da boa vida em sociedade, a tese emotivista. Levando em conta a riqueza de nosso passado, 
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seria uma pobreza aquiescer ao emotivismo, que subordina nossa argumentação às emoções, 

prioridades subjetivas e anseios individuais.  

 

Assim, segundo MacIntyre, o que caracteriza a moralidade hodierna é o grave estado de 

desordem, similar ao da linguagem das ciências naturais no mundo imaginário descrito por 

ele. Por isso, “temos, na verdade, simulacros de moralidade, continuamos a usar das suas 

expressões principais. Mas perdemos – em grande parte, se não totalmente – nossa 

compreensão, tanto teórica quanto prática, da moralidade”.345 Um exemplo cabal de tal 

realidade pode ser visto através da multiplicidade de noções de justiça expostas para as mais 

diversas questões éticas das nossas sociedades.  

 

Depois de tal constatação MacIntyre se questiona sobre as razões e as formas pelas quais isso 

é possível. Para ele, a catástrofe narrada de início para demonstrar seu pensamento “deve ter 

sido de um tipo que não foi e não tem sido reconhecida – exceto talvez por alguns poucos – 

como catástrofe”.346 Segundo o referido filósofo, isto ocorreu por tratarmos a “argumentação 

moral, simultânea e incoerentemente, como exercício de nossos poderes racionais e mera 

afirmação expressiva”.347
 Deveríamos ser capazes de realizarmos uma investigação histórica 

ao invés de tratarmos a questão de modo anti-histórico, o que acaba por reafirmar filosofias 

morais fora da nossa época e, consequentemente, fora do seu próprio contexto histórico. 

 

Este propósito defendido por MacIntyre de que devemos pensar a história antes de tudo pode 

ser encontrado também em Hegel. Este último, ao escrever sobre a importância do contexto 

histórico asseverou, também, que o trabalho do filósofo foi, é, e será o desafio de explicar a 

existência humana no orbe com o intuito de interpretar seu tempo e realidade, enfim, sua 

própria história. Nas palavras dele:  

 

a relação do filósofo à temporalidade comum é uma das questões éticas e políticas 

(eventualmente também religiosa) ao mesmo tempo mais enraizadas em nossa 

tradição de pensamento e das mais urgentes em nossa época. [...] O homem de razão 

é antes o que sabe empenhar-se nos combates de uma época.
348

   

 

No tocante à interpretação do tempo em que vive o filósofo, exposta por Hegel e MacIntyre, 

Lima Vaz afirmou que: 
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Uma revolução profunda e silenciosa, cujos efeitos visíveis e ruidosos acabam por 

ocultar sua verdadeira natureza e seu alcance, está em curso há pelo menos dois 

séculos nas camadas mais elementares do psiquismo e nos fundamentos das 

estruturas mentais do indivíduo típico da civilização ocidental. Ela vem 

transformando, num nível de radicalidade até hoje aparentemente desconhecido na 

história humana, as intenções, atitudes e padrões de conduta que tornaram possível 

historicamente nosso ‘ser em comum’ e, portanto, as razões que asseguram a 

viabilidade das sociedades humanas e o próprio predicado de sociabilidade, tal como 

tem sido vivida nesses pelo menos cinco milênios de história.
349

 

 

O diagnóstico feito por MacIntyre vai ao encontro do que afirmaram Hegel e Vaz ao defender 

que o filósofo deve procurar unir os padrões da sociedade em que vive de tal maneira que se 

tornem acessíveis ao exame racional.
350

 Isto porque a relação entre o ator social e suas razões, 

pretextos, intentos e atos implicam alguma afirmação de que esses conceitos sejam expressos 

ou, ao menos, façam parte do mundo real social. Sendo assim, é possível afirmar que o 

embasamento da fragmentação da moralidade contemporânea e de toda a perspectiva a-

histórica da filosofia moral do século XX, se residiria ao emotivismo.351   

MacIntyre, ao se questionar sobre qual seria a “chave” para o conteúdo social do emotivismo, 

esclarece que, se o que importa para os competidores é a expressão de seus sentimentos e 

atitudes, de modo a convencer os outros de que tais emoções são apropriadas para apoiar o 

julgamento, então a utilização de um  argumento racional  nada mais seria que um recurso 

estratégico visando a obtenção desse fim. Para exemplificar seu raciocínio, MacIntyre 

assevera que, da perspectiva emotivista,  

 

na argumentação moral a afirmação evidente de princípios funciona como disfarce 

das expressões de preferência pessoal – é o que o emotivismo interpreta como 

verdade universal. Além do mais, baseia-se em fundamentos que não requerem 

investigação histórica e sociológica geral das culturas humanas, pois o que o 

emotivismo afirma é, principalmente, que não existe e não pode existir justificativa 
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 Após a Segunda Grande Guerra, a ética foi dominada pela discussão da teoria meta-ética conhecida por 
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o bom e o mau, sobre o que é correto e o que é errado. Assim, as questões sobre o significado das afirmações 

morais são centrais para as questões emotivistas e, segundo esta perspectiva, nenhuma conclusão de primeira 

ordem, ou seja, normativa, decorre da análise meta-ética de segunda ordem. A primeira versão sobre o 

Emotivismo surge na Suécia, na obra de Axel Hägeström (1911), e foi articulada pela primeira vez no panorama 

anglo-saxônico, em 1923, por C. K. Ogden e I. A. Richards, em The meaning of meaning. Entretanto, foi com 
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teoria emotivista. Cf. SOUZA, 2007, p. 516. Para MacIntyre (2007, p. 30-31), o emotivismo é a doutrina 
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por serem expressões de atitudes ou sentimentos, não são nem verdadeiros nem falsos; e não se chega a um 

acordo no juízo moral por meio por meio de algum método racional, pois não existe nenhum.  
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racional válida para qualquer afirmação da existência de padrões morais objetivos e 

impessoais e, portanto, que tais padrões não existem.
352

 

 

 

Nesta ótica, o espaço público não se conforma, propriamente articulando, como espaço 

favorável ao diálogo, mas tão somente como lugar de luta entre vontades pessoais, no qual 

cada um se mostra com o próprio conjunto de atitudes e preferências, entendendo o mundo 

apenas como uma arena para a sua satisfação. Noutras palavras “cada indivíduo deve, 

implícita ou explicitamente, adotar seus próprios critérios”.353 

  

Esta situação é vista por MacIntyre como uma séria questão, já que nos impossibilita de 

separar interações sociais construídas sobre argumentos falsos das interações verdadeiras. 

Distinção esta que utilizamos com frequência, em nosso discurso ético, para distinguir as 

emoções que o caso em debate provoca em nós, dos critérios que com tranquilidade 

utilizamos para aprovar ou desaprovar seu encaminhamento. Outra dimensão revelada por 

esta questão, refere-se ao caso em que todas as prioridades são aferidas como igualmente 

válidas ou igualmente arbitrárias. O que afere valor a cada uma delas não é o que se deseja, 

mas o fato de que a opção por este ou aquele valor se faz livremente. Ao ver macintyriano, 

esta condição de liberdade desmesurada afeta o próprio sentido da vida, que passa a não ser 

mais coerente, digno ou, simplesmente, compreensível. 

Esse eu democratizado que não tem conteúdo social necessário nem identidade 

social necessária pode ser, então, qualquer coisa, pode assumir qualquer papel ou 

adotar qualquer opinião, porque não é em si e para si, nada. Essa relação do eu 

moderno com seus atos e papéis foi definido por seus teóricos mais sagazes e 

perceptivos no que, à primeira vista, parecem ser duas maneiras bem diferentes e 

incompatíveis.
354

 

MacIntyre questiona-se sobre as modalidades de moral que podem se abrir para um eu com 

tais características. A seu ver faltam critérios normativos ao eu emotivista porque suas 

atitudes e preferências são sempre regidas por suas escolhas e não por princípios ou valores. 

Da perda das ilusões iluminista segue-se o eu emotivista que não pode ter histórico racional 

em suas transições de um estado de compromisso moral para outro.  

 
O eu agora é tido como carente de qualquer identidade social necessária, porque o 

tipo de identidade social de que um dia gozou não está mais disponível; o eu agora é 
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tido como destituído de critérios, porque o tipo de telos sob cujas condições ele 

outrora julgava e agia não é mais considerado digno de crédito.
355

 

 

Esta modificação do eu nas formas emotivistas contemporâneas só foi possível porque o 

discurso moral e a linguagem da moralidade foram transformados ao mesmo tempo. Então, 

MacIntyre irá se perguntar pelo tipo de identidade e de telos deste eu, para conhecer e 

entender sua formulação. Para ele, é claro que em muitas sociedades tradicionais pré-

modernas, a identidade do indivíduo, tanto para si como para os outros, é estabelecida através 

do seu vínculo com uma variedade de grupos sociais, ou seja, o indivíduo se identifica ou é 

identificado pelos outros como irmão, primo e neto, mas estas não são características que 

pertençam acidentalmente aos seres humanos, que se possam despir para descobrir o 

‘verdadeiro eu’; tais características “fazem parte da minha substância, definindo pelo menos 

em parte, e às vezes totalmente, as minhas obrigações e os meus deveres”.
356

 Assim, suas 

identidades como agentes morais e como indivíduos estão intrinsecamente atreladas à vida 

social em que se inserem. 

 

Devido a isso, para MacIntyre, somente à luz da história podemos compreender as condições 

que viriam a dar corpo ao eu emotivista contemporâneo. Para ele, a filosofia moral reflete 

com tanta fidelidade os debates e as discordâncias da cultura, que suas discussões revelam-se 

tão insolúveis quanto as próprias contendas políticas e morais, tornando vã a esperança de 

acordo moral nas sociedades vistas como pluralistas. Estas são dominadas por uma desordem 

endêmica resultante do fracasso de um projeto que pretendia constituir um conceito de 

racionalidade livre do contexto histórico e social e de qualquer concepção finalista da 

natureza humana. 

 

Outra questão que o emotivismo acarreta é o fato de ele se ocupar com a linguagem e 

conceitos morais enquanto tais, mas verdadeiramente sua explicação da moralidade está 

moldada exclusivamente pela moralidade contemporânea; por isso o emotivismo não se 

entende vinculado a um período específico na direção histórica dessa moralidade. Este fato 

torna-se mais sério porque ele se mostra como filosofia moral de natureza valorativa 

imparcial, esquecendo-se do fato de que a investigação filosófica, ao averiguar sobre 

determinados conceitos morais, intervém e contribui para sua modificação. 

 
                                                             
355

 Idem, p. 67. 
356

 Idem, p. 68. 



142 
 

Segundo MacIntyre, apesar do emotivismo ser visto pelos seus defensores como uma teoria a 

respeito do significado das sentenças utilizadas nos juízos morais, fracassa como tal por três 

motivos: 1) não conseguiu diferenciar que tipos de sentimentos ou atitudes estão envolvidos 

nos juízos morais, pois toda tentativa que explorou nesse sentido derivou para uma 

circularidade vazia; 2) caracterizou como análogas em significado dois tipos de expressões 

que procedem do contraste e diferença entre elas; e, 3) a teoria emotivista, ao se nomear como 

teoria dos significados das sentenças, não compreendeu que a expressão de sentimentos ou 

atitudes é uma função do uso de sentenças em circunstâncias particulares e não de 

significados delas. 

MacIntyre, portanto, interpreta a teoria emotivista não como uma teoria acerca do uso dos 

juízos morais em um certo lugar e época bem determinados, sob condições historicamente 

bem estabelecidas. Ou melhor, como uma teoria capaz de dar conta de uma situação histórica 

definida na qual atores morais fizessem uso das sentenças morais para dizer o que quisessem, 

enquanto, realmente, estariam exclusivamente anunciando seus sentimentos ou atitudes e 

tentando entusiasmar os sentimentos e atitudes dos outros. Nesse sentido, se a teoria emotiva 

assim interpretada for correta 

o significado e o uso seriam tão incompatíveis que o significado estaria propenso a 

dissimular o uso. Não poderíamos deduzir com segurança o que estava fazendo 

alguém que emitiu um juízo moral ao simplesmente ouvir o que esse alguém disse. 

Além disso, o próprio agente poderia estar entre aqueles para os quais o uso fosse 

dissimulado pelo significado. Ele poderia muito bem, precisamente por ser 

autocrítico com relação ao significado das palavras que usasse, ter certeza de estar 

apelando a critérios impessoais independentes, quando o que estaria fazendo, de 

fato, seria expressar seus sentimentos de maneira manipuladora.
357

  

 

Para MacIntyre, o emotivismo é uma resposta ao que representa a qualidade da linguagem 

moral na Inglaterra no período entre 1903 a 1939, quando prosperou uma teoria moral que 

recebeu a denominação de intuicionismo, comandado por G.E. Moore. Segundo Baldwin, 

  

o intuicionismo de Moore constitui o aspecto menos satisfatório de sua teoria moral. 

Este intuicionismo supõe que nós podemos elaborar julgamentos intuitivos dignos 

de fé a propósito, primeiramente, da grande variedade de situações que são dotadas 

de um valor intrínseco (positivo ou negativo) e, em segundo lugar, dos méritos 

relativos de todos estes gêneros de situações. Ele afirma igualmente que nós 

devemos também ser capazes de avaliar, e este é o terceiro ponto, o valor intrínseco 

de cada uma das situações potenciais complexas que temos em vista, valor este que 

não pode ser calculado somente sobre a base de valores que a primeira e a segunda 

teses nos permitem discernir, e isto em razão do princípio das unidades orgânicas 

que diz que o valor de um todo não é somente a soma do valor de suas partes [...]. 

Os julgamentos de valor intrínseco de Moore pertencem a um domínio 
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intermediário, no qual os desacordos e as mudanças de opinião de que temos 

experiência deveriam provar sem a menor sombra de dúvida a qualquer pessoa 

dotada de razão que nos é impossível simplesmente olhar para ver. Não há ciência 

senão onde temos pretensões sistemáticas ao conhecimento que podemos justificar 

por argumentos e por provas, e quando Moore espera fornecer, pela primeira vez, 

‘os prolegômenos de toda ética futura que possa pretender ao título de ciência’, ele 

parece bem longe da realidade.
358

  

O que Moore acreditava ter descoberto pode ser expresso do seguinte modo: em primeiro 

lugar, “‘bom’ é o nome de uma propriedade simples e indefinível, uma propriedade diferente 

da qualificada por ‘agradável’ ou ‘propícia à sobrevivência evolutiva’ ou qualquer outra 

propriedade natural”. Em segundo, “dizer que um ato é certo é simplesmente dizer que, dos 

atos alternativos disponíveis, é um ato que produz ou produziu, na verdade, o maior bem” e, 

em terceiro, “afeições pessoais e prazeres estéticos abrangem todos os maiores e, sem sombra 

de dúvida, os maiores bens que se possa imaginar. Essa é ‘a suprema e fundamental verdade 

da filosofia moral’”.359 

Por conseguinte, o que Moore sugere é que solucionou antigas questões da Ética, por ter 

conseguido precisar a natureza das teses que cabiam a ela resolver. Para MacIntyre, no 

entanto, aqueles que acolhem o intuicionismo de Moore, como, por exemplo, Ramsey, 

Duncan-Jones e Stevenson, por terem sido seus alunos, simplesmente confundiram o discurso 

moral em Cambridge após 1903, e em outros locais com herança cultural semelhante, com o 

discurso moral como tal. Assim, eles expuseram o que era basicamente uma interpretação 

adequada do primeiro como sendo uma interpretação do último.360
 Com isso MacIntyre 

transmuta o emotivismo em uma tese empírica, possível de ser constatada por observações 

históricas, psicológicas e sociológicas através daqueles que permanecem utilizando 

expressões valorativas como se fossem critérios impessoais e objetivos sem perceber que 

perderam a compreensão destes.  

MacIntyre assevera que a chegada a esse estado de decadência moral atua em três estágios 

diferentes: 1) a teoria e a prática normativas, principalmente as morais, contêm genuínos 

padrões objetivos e impessoais que proporcionam justificativas racionais para normas, atos e 

juízos particulares que são, no que lhes dizem respeito, suscetíveis de justificativa racional; 2) 

existem tentativas malsucedidas de garantir a objetividade e impessoalidade dos juízos 

morais, mas durante os quais o projeto de proporcionar justificativas racionais por meio de 

padrões, como também para os próprios padrões, se desmoralizam sucessivamente; e 3) as 

                                                             
358

 Cf. BALDWIN, 1993, p. 35. 
359

 Cf. MACINTYRE, 2007, p. 36. 
360

 Idem, p. 39-40. 



144 
 

teorias do tipo emotivista conquistam ampla aceitação implícita devido a um reconhecimento 

geral implícito na prática, embora não na teoria explícita, de que não se pode garantir a 

objetividade e a impessoalidade.361
 Na visão de MacIntyre, é no terceiro estágio que se 

encontra a moralidade hodierna, na qual existe a preponderância de uma dissolução dos 

parâmetros racionais do ethos e uma fragmentação generalizada da linguagem moral, 

corroborados pela propagação de teorias de procedência emotivista que acabam por 

transformar a condição de decadência em uma condição normal e perene de toda a moralidade 

humana. A suposição desse projeto que o emotivismo recusa é de que haja padrões morais 

genuínos objetivos e impessoais; e o que MacIntyre procura é reabrir essa possibilidade para a 

moralidade do nosso tempo. 

Em seu entendimento se quisermos restituir à moralidade contemporânea consistência e 

coerência devemos, igualmente, enfrentar as diferentes máscaras com que o emotivismo se 

reveste no panorama cultural, de modo a identificar o caráter específico da época moderna, 

desvelando como funciona grande parte de nossos conceitos e modos de comportamento, e 

não somente os juízos e debates morais, “se não no nível da teorização autoconsciente, pelo 

menos na prática cotidiana”.362
  

 

O emotivismo contemporâneo, na visão macintyriana, pode ser representado por três 

personagens363 em situações sociais distintas: o esteta rico, o manager e o terapeuta. O esteta 

rico é o personagem com menos possibilidade de ser vítima. Isso porque quando acontece um 

engano estético na sociedade contemporânea, ocorre porque o esteta não assume o que ele 
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 “Muitos papéis profissionais modernos – o do dentista ou do lixeiro, por exemplo – não são personagens da 

mesma maneira que o administrador burocrático; muitos papéis modernos – o do membro da classe média-baixa 

aposentado, por exemplo – não são personagens da maneira como o rico ocioso moderno o é. No caso do 

personagem, o papel e a personalidade se fundem de maneira mais específica do que em geral; no caso do 

personagem, as possibilidades de ação estão definidas de maneira mais limitada do que em geral. Uma das 

principais diferenças entre culturas está na extensão com que papéis são personagens; mas o que é específico a 

cada cultura é, em grande parte e principalmente, o que é específico a seu estoque de personagens. Os 

personagens têm mais uma dimensão digna de nota. São, por assim dizer, os representantes morais de sua 

cultura, e o são devido ao modo como as ideias e as teorias morais e metafísicas assumem, por intermédio deles, 

uma existência incorporada no mundo social. Os personagens são as máscaras usadas pelas filosofias morais. 

Tais teorias, tais filosofias, entram, naturalmente, na vida social de inúmeras maneiras: a mais óbvia talvez seja 

na forma de ideias explícitas em livros, sermões ou conversas, ou como temas simbólicos em quadros, peças de 

teatros ou sonhos. Mas, podemos esclarecer a maneira característica como dão forma à vida dos personagens 

levando em conta como os personagens fundem o que em geral se acredita pertencer ao indivíduo e o que 

normalmente se pensa pertencer a papéis sociais. Tanto os indivíduos quanto os papéis, como os personagens, 

podem incorporar, e incorporam, crenças, doutrinas e teorias morais, mas cada um o faz à própria maneira. E só 

é possível fazer um esboço do modo como os personagens o fazem, fazendo-se comparação com eles”. Idem, p. 

58-60.   
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quer publicamente. O manager pode ser representado pela anulação entre relações sociais 

manipulativas e não manipulativas no domínio da produção enquanto o terapeuta concretiza o 

mesmo no campo da vida pessoal. O manager preocupa-se unicamente com a técnica, com a 

eficácia, abordando os fins como se fossem da esfera da sua atuação; da mesma forma, o 

terapeuta abordará os fins como se fossem da abrangência da sua ação, preocupado com a técnica 

e com a eficácia, mas desta feita na esfera da vida pessoal. Assim, nem o manager nem o 

terapeuta, na execução dos seus papéis, se comprometem com o debate moral; pretendem apenas 

limitar-se aos reinos em que, a seu ver, o pacto racional é possível, isto é, no mundo dos fatos e da 

eficácia mensurável.  

Ao lançar mão do esteta rico, do manager e do terapeuta MacIntyre procura, por meio destes 

personagens, apontar como funciona a esfera social tal como se dá sob o domínio do emotivismo. 

E importante ressaltar que, para ele, os personagens representam tão somente um tipo particular 

de papel social no qual personalidade e papel se constituem de modo bem alegórico. Eles 

representam as máscaras usadas pelas filosofias morais e isso demonstra que parece haver 

somente dois estilos alternativos de vida social aberta ao homem contemporâneo: um seria aquele 

no qual as opções livres e arbitrárias dos indivíduos são soberanas e em outro a burocracia é 

soberana para poder limitar as opções livres e arbitrárias dos indivíduos. Assim, o resultado é uma 

sociedade em que a burocracia e o individualismo podem ser, ao mesmo tempo, cúmplices e 

adversários. Por fim compreendemos que, para MacIntyre, só é possível entender tal situação 

como resultado de um processo de transformação histórica. Sendo assim, descobrir de onde deriva 

essa circunstância, ou seja, de onde vem esses atributos do nosso discurso, como e por que foram 

instituídos, é uma tática evidente da investigação macintyriana. 

 

3.2 O FRACASSO DO PROJETO ILUMINISTA  

  

Até o tópico anterior vimos a exposição do pensamento macintyriano a respeito da desordem 

na teoria e prática morais hodiernas, bem como o desmesurado debate moral instalado em 

nossas culturas. Agora é preciso saber o que levou a linguagem moral a este estado de 

fragmentação e o motivo pelo qual foram assim modelados. Para isso, é necessário recorrer à 

história social que transformou e fragmentou a moralidade abrindo caminho para a instalação 

do eu emotivista. Com o intuito de responder como isto foi possível, MacIntyre elaborou a 

seguinte tese: tanto nossa cultura quanto nossa filosofia acadêmica são, essencialmente, filhas 

de uma cultura que fracassou.  
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Para ele, no apogeu da cultura iluminista, no final do século XVII e no século XVIII, o 

projeto de uma justificação racional da moralidade tornou-se central para os pensadores do 

norte da Europa, e foi o fracasso deste projeto que conduziu a nossa cultura a tornar-se 

racionalmente ininteligível: uma cultura, como já dito, na qual o debate moral é visto como 

uma confrontação entre premissas inconciliáveis e incomensuráveis, e o comprometimento 

moral como procedimento de uma escolha entre tais premissas que não é possível justificar 

racionalmente. Este espaço de arbitrariedade foi revelado por Kierkegaard no Enten-Eller, 

obra que MacIntyre assinala como sendo o elogio fúnebre – epitáfio – do projeto iluminista.  

 

Neste diálogo Kierkegaard põe em cena três personagens, um primeiro que recomenda o 

modo de vida estético, um segundo que aconselha o modo de vida ético, e um terceiro, Victor 

Eremita que explica a posição dos dois. MacIntyre aponta depois o que chama de 

inconsistência interna da obra: a opção entre o ético e o estético não é a escolha entre o bem e 

o mal, e sim, eleger entre escolher ou não em termos de bem e mal. No entender de 

MacIntyre, no cerne do modo de vida estético encontra-se a “tentativa de permitir que o eu se 

perca na imediaticidade da experiência presente [...] é o romântico que está imerso na própria 

paixão”. Já o modelo representado pelo modo de vida ético no Enten-Eller, “pelo contrário, é 

o casamento, uma situação de compromisso e obrigação eternos, na qual o presente está preso 

ao passado e ao futuro”.364 Assim, como pode então o ético ter autoridade sobre o indivíduo? 

Em Kierkegaard a noção de autoridade e a noção de razão não estão mais intimamente 

ligadas, mas são reciprocamente excludentes.  

A descrição do ético por Kierkegaard, segundo MacIntyre, é conservadora e tradicional, 

porque ajusta a noção de uma alternativa radical última com uma compreensão absolutamente 

não questionadora do ético. E isto, para MacIntyre, é uma combinação profundamente 

incoerente do novo e do herdado e para compreender tal situação é necessário retornar à 

filosofia moral de Kant. 

Kant, crendo que os princípios da moralidade são racionais e, consequentemente, iguais para 

todos os homens, tinha por objetivo justificar a moralidade por meio de uma avaliação 

racional que discriminasse as máximas que são simples expressão da lei moral. Recusa 

também as concepções tradicionais que resultam de morais heterônomas, como a que vê o seu 
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alicerce na felicidade do indivíduo ou no verbo de Deus, pois a lei moral tem um caráter 

incondicionalmente categórico.  

Assim, a razão prática, segundo Kant, não utiliza critérios exteriores a ela própria, nem pode 

recorrer a conteúdos provindos da experiência. É da essência da razão fundar princípios que 

são universais, categóricos e internamente sólidos. Por conseguinte, a moralidade racional 

constituirá princípios que devem ser adotados por todos os homens. Neste sentido, a principal 

formulação descoberta por Kant para o imperativo categórico é: Devo agir sempre de maneira 

tal que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. A lei moral é 

universal, possui caráter categórico e incondicional: a ação é concebida como boa em si 

mesma e não como mirando um fim, sendo, assim, objetivamente necessária. Daí as máximas 

do imperativo categórico: age sempre segundo uma máxima que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal, age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua 

pessoa como na de qualquer outro, sempre como fim e nunca simplesmente como meio, e que 

a vontade se possa considerar a si mesma como constituindo simultaneamente por intermédio 

da sua máxima uma legislação universal.  

A crítica basilar de MacIntyre a esta formulação da lei moral enquanto proposição 

universalizável é que ela poderá validar com sucesso também máximas triviais ou mesmo 

imorais.  Por isso a formulação do imperativo categórico nestes termos desaba, pois deixa de 

ser critério distintivo para o que é designadamente moral. Assim, a tentativa kantiana de 

estabelecer a moralidade na razão humana falha, como falhará em seguida a tentativa de 

Kierkegaard de descobrir a fundamentação do ético em um ato de escolha.  

Anteriormente, a religião fornecia o pano de fundo, ou seja, um conjunto de condições que 

sustentavam a moral, enquanto, em plena tradição iluminista, cumpriria à razão exercer essa 

tarefa. O fracasso de Kant e seus companheiros iluministas teve, ao ver de MacIntyre, 

consequências catastróficas para a nossa cultura. De agora em diante a moralidade carecerá 

sempre de uma justificação racional; e tais consequências refletiram-se também no destino da 

filosofia, acarretando com isso a perda do papel central que realizara até então.365 

O fracasso dos projetos de Kant e de Kierkegaard estão profundamente ligados. Kant e 

Kierkegaard concordam em relação ao conceito de moralidade. Contudo, Kierkegaard herda 

esse conceito juntamente com o entendimento de que o projeto para dar uma justificativa 
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racional da moralidade falhou. Assim, ele apela para uma opção radical última para 

estabelecer a moralidade, exatamente por ter percebido que o projeto kantiano de prover 

validade racional à moralidade fracassou. Segundo MacIntyre, “o fracasso de Kant ofereceu a 

Kierkegaard seu ponto de partida: era preciso convocar o ato da escolha para realizar a tarefa 

que a razão não conseguiu realizar”.366 

 

MacIntyre assevera que o apelo à razão feito por Kant foi mais um que sucedeu aos apelos 

anteriores, como, por exemplo, o feito por Diderot e Hume ao desejo e às paixões, bem como 

o de Kierkegaard foi uma resposta ao de Kant. Sendo assim, a consequência final é que a 

concepção da moralidade de cada um está dependente do fracasso das outras duas e, no 

conjunto total das críticas essenciais de cada posição contra as outras, dá-se o fracasso de 

todas. 

 

O que levou o Iluminismo ao fracasso? Para responder tal questão MacIntyre tem uma 

hipótese, segundo a qual o projeto iluminista estava fadado a falhar por adotar um esquema 

moral desgastado, a saber, os elementos restantes do esquema aristotélico suprimido da 

concepção teleológica. Como esse desastre que desmembrou o antigo projeto não foi sentido 

como tal, aos filósofos restaria colocá-lo para funcionar fazendo uso dos fragmentos então 

disponíveis; mas devido à mutilação original, tal tarefa, a que Kant e Kierkegaard 

empreitaram, estava fadada ao insucesso. Assim, 

 

qualquer projeto dessa forma estava fadado ao fracasso, devido a uma discrepância 

inerradicável entre seu conceito em comum de normas e preceitos morais, por um 

lado, e o que tinham em comum – apesar de divergências muito maiores – em seu 

conceito de natureza humana, por outro lado. Ambos os conceitos têm uma história 

e suas relações só podem tornar-se inteligíveis à luz dessa história.
367

 

 

MacIntyre segue explicando que o esquema moral dominante na Idade Média é 

necessariamente o mesmo que Aristóteles
368

 tematizou na Ética a Nicômaco. Tal esquema é 

                                                             
366

 Idem, p. 91. 
367

 Cf. MACINTYRE, 2007, p. 99. 
368

 O trabalho feito por MacIntyre ajudou no retorno à discussão que foi iniciada por Elisabeth Anscombe que 

criticou a interpretação da filosofia moral, em Modern Moral Philosophy (1981), como sendo um conjunto de 

normas e obrigações, constantemente preocupada com a validade lógica e com a formulação de regras. Conta 

esta tendência, ela postulava um retorno à ética das virtudes de Aristóteles e uma interpretação mais abrangente 

da riqueza dos fenômenos morais a partir de uma filosofia moral. Esta proposta de Anscombe é uma rejeição das 

reflexões baseadas em uma ética utilitarista, bem como das propostas derivadas de uma ética do imperativo 
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contemporânea, como, por exemplo, Philippa Foot que, em Virtues and vices (2002), reinterpretando Aristóteles 
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composto de três elementos: o homem tal como é, isto é, no seu estado não instruído, o 

homem tal como poderia ser se realizasse a sua natureza essencial, seu telos; e a ética como o 

instrumento que possibilita ao homem transitar de um estado ao outro. “A ética, portanto, 

nesta tese, pressupõe alguma explicação de potência e ato, alguma explicação da essência do 

homem enquanto animal racional e, sobretudo, algum conhecimento do telos humano”.369 

 

Esta estrutura tríplice manteve-se quase inalterada durante a Idade Média, e foram os 

modernos a repudiar esta concepção teleológica da natureza humana, a visão do homem como 

tendo uma essência que determina o seu fim. Compreender isto é compreender por que o 

projeto de descobrir uma base para a moralidade fracassou. Mas o resultado ligado à rejeição 

secular da teologia católica e protestante, e a rejeição científica e filosófica do aristotelismo 

aboliu qualquer noção de homem como poderia ser se compreendesse o seu telos.  

 

Como o desígnio da ética, tanto como disciplina prática quanto teórica, é permitir ao homem 

passar do seu estado presente ao seu verdadeiro fim, a abolição de qualquer noção de natureza 

humana essencial, e com isto a renúncia da noção de telos, deixa para trás um esquema moral 

consolidado, e adotando um outro constituído pelos dois elementos remanescentes daquele, 

cujo relacionamento se torna bastante obscuro. Há, por um lado, certo conteúdo para a 

moralidade, e por outro, certa visão da natureza humana autônoma tal como é. Os preceitos da 

moralidade assim entendidos serão possivelmente do tipo que a natureza humana, assim 

entendida, tem fortes tendências para transgredir.  

 

Por conseguinte, os filósofos morais do século XVIII comprometeram-se no que era um 

processo decisivamente mal sucedido, porque tentaram descobrir uma base racional para as 

suas crenças morais em um entendimento próprio da natureza humana, enquanto herdaram um 

conjunto de princípios morais, por um lado, e uma compreensão de natureza humana, por 

outro, que tinham sido expressamente idealizados para serem desconexos um do outro. 

Herdaram fragmentos desconexos de um esquema de pensamento e ação que já fora coeso e, 

como ignoravam a sua peculiar condição cultural e histórica, não podiam reconhecer o caráter 

impraticável e quixotesco da sua tarefa.370 
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 Esta transformação do caráter da moralidade já é percebível nos escritos dos filósofos morais 

do século XVIII. Conquanto cada um deles tentasse estabelecer a moralidade sobre bases 

racionais independentes, cada vez se avizinham mais de variantes da tese de que não se 

podem derivar argumentos morais válidos de premissas baseadas em fatos, e esta tese compõe 

um elogio fúnebre ao seu próprio projeto de justificar a moralidade. Esta conclusão é o cerne 

do argumento macintyriano, ou seja, a rejeição secular tanto da teologia católica quanto da 

protestante, adicionada à rejeição científica do aristotelismo pelos filósofos morais do século 

XVIII, acabou por levá-los a um projeto inteiramente malsucedido desde o começo. 

 

A esse respeito, para MacIntyre o jansenista Pascal, encontra-se de forma inquestionável em 

um ponto peculiarmente importante na evolução desta história, por ter sido ele quem 

reconheceu o acordo de pontos importantes entre a compreensão de razão protestante e 

jansenista e a concepção de razão da filosofia e da ciência do século XVII. 

A razão não compreende essências ou transições da potência ao ato; esses conceitos 

pertencem ao desprezado esquema conceitual da escolástica. Além disso, a ciência 

anti-aristotélica impõe limites rígidos aos poderes da razão. A razão é calculadora; 

sabe avaliar verdades de fato e relações matemáticas, porém nada mais. No campo 

da prática, portanto, só sabe falar de meios. Precisa calar-se no tocante aos fins. A 

razão não consegue, como acreditava Descartes, nem refutar o ceticismo; e, por 

conseguinte, uma grande realização da razão, segundo Pascal, é reconhecer que 

nossas crenças se fundamentam, principalmente, na natureza, nos costumes e nos 

hábitos.
371

 

 

Segundo MacIntyre, Kant, Hume, Diderot, Smith e Kierkegaard apoiam este atributo da razão 

uma vez que optaram por este modelo de razão empobrecida, no tocante aos seus poderes, 

incapaz de discernir naturezas essenciais ou traços teleológicos no mundo objetivo. “Todos 

rejeitam qualquer noção teleológica da natureza humana, qualquer ideia do homem como ser 

que possui uma essência que defina seu verdadeiro fim”.372 

 

Deste modo, tal contexto, que conduz inevitavelmente ao emotivismo, é resultado da adoção 

equivocada do princípio dos lógicos medievais de que em um argumento válido nada pode 

passar a existir na conclusão que não se encontre já contido na premissa. O que foi ignorado, 

visivelmente, é que tal argumento só vale para o silogismo aristotélico, e que há inúmeros 

argumentos válidos em que os elementos da conclusão podem não estar contidos na premissa. 

O que se passa, expõe MacIntyre, é que os argumentos morais da tradição clássica - 

aristotélica e medieval – carregam consigo ao menos um conceito funcional que, na 
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modernidade, deixou de o ser: o conceito de homem percebido como tendo uma natureza e 

função essenciais, ou seja, como portador de um telos.  

Tanto na versão grega quanto na medieval – envolvem pelo menos um conceito 

funcional central; e é quando, e somente quando, a tradição clássica em sua 

integridade foi substancialmente rejeitada, que os argumentos morais mudam de 

caráter e recaem dentro do escopo de alguma versão do princípio da conclusão ‘sem 

deve’ de premissas ‘é’. Isto é, ‘homem’ está para ‘homem bom’ assim como ‘relógio 

de pulso’ está para ‘relógio bom’ ou ‘agropecuarista’ está para ‘bom agropecuarista’ 

dentro da tradição clássica.
373

  

 

Ao rejeitar esta tradição, a natureza do argumento moral modifica-se, porque deixa de ser 

possível resultar conclusões morais válidas de premissas factuais. É que para a tradição 

clássica ser um homem é preencher um conjunto de papéis. Só quando o homem é pensado 

como um indivíduo independente destes papéis deixa de ser um conceito funcional. 

Consequentemente, este vocabulário moral enfraquecido levou os filósofos iluministas a 

aceitarem como verdade lógica que argumentos morais não podem ser derivados de premissas 

factuais, mas a verdade é que quando “homem” era um conceito funcional tal derivação era 

possível. Isto, na visão macintyriana, “assinala tanto o rompimento final com a tradição 

clássica e o colapso decisivo do projeto do século XVII de justificar a moralidade no contexto 

dos fragmentos herdados, porém já incoerentes deixados pela tradição”.374
  

 

A mudança radical não ocorreu somente nos conceitos e argumentos morais, mas também nos 

juízos morais. Na tradição aristotélica chamar algo de bom é dizer que essa coisa convém 

perfeitamente ao propósito para a qual geralmente é requerida. Apontar que algo é bom é 

fazer uma afirmação factual. Assim, afirmar que um ato é justo ou certo é dizer que ele é o 

que um homem bom faria em tal situação; logo este tipo de afirmação é também factual. 

Todavia quando a noção teleológica de natureza humana desaparece, deixa de ser possível 

considerar os julgamentos morais como afirmativas factuais.  

Ademais, no contexto medieval, os julgamentos morais são respectivamente hipotéticos 

enquanto pressupõem determinado telos, e categóricos quanto se reportam à lei universal 

divina. Quando estes elementos desaparecem, os julgamentos morais perdem o status claro de 

que gozavam. Assim, “tais enunciados tornam-se disponíveis como formas de expressão para 
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o eu emotivista que, carente da orientação do contexto ao qual se encaixava originalmente, 

perdeu seu rumo linguístico e prático no mundo”.375 

MacIntyre, ao tratar sobre os problemas da teoria moral moderna, assegura serem 

consequências do fracasso iluminista. Com a moral privada do seu caráter teleológico, faz-se 

necessário encontrar para esta moral ou uma nova fundamentação racional, empreendimento 

levado a cabo pelos seguidores de Kant; ou um novo telos, tarefa a que se destinaram os 

arautos do utilitarismo, a saber, Bentham, Stuart Mill e Sidgwick. O fracasso dessas correntes 

viria a originar o advento das versões emotivistas de moral que estão fortemente enraizadas na 

cultura do século XX e XXI. 

  

No tocante à corrente defendida por Bentham, há uma tentativa de dotar a moral com um 

novo telos. Isto porque “a moralidade tradicional estava, para ele, impregnada de 

superstição”.376 De tal modo, a atração pelo prazer e ausência de dor constituiriam o fim que 

deve tender toda ação humana. Consequentemente, a ação boa é aquela que produz o maior 

prazer, e a menor dor. Esta noção foi criticada por Stuart Mill, ratificando que noções como 

prazer e felicidade são polimorfas e não podem fornecer um critério seguro para a efetivação 

de escolhas. Por isto, não se pode mensurar diferentes prazeres ou felicidades porque estas 

noções, quando contestadas, expõem um elemento de incomensurabilidade, não têm teor claro 

e a sua eficácia como juízo crítico esvai-se assim que as situações tornam-se complexas.  

Foi Sidgwick que, por sua vez, realizou a apreciação mais corajosa no século XIX a respeito 

das convicções morais do Utilitarismo ao afirmar que estas são não constituem nenhum tipo 

de unidade, são amplamente infundadas e irredutivelmente heterogêneas, porque sua escolha 

não é fruto de critérios racionais, ou seja, por trás das proposições morais, encontra-se o que 

denominou de intuições. A sua decepção sobre a conclusão à qual chegou é comparada por 

ele ao caos. Posterior à constatação feita por Sidgwick, Moore assevera que se trata de uma 

descoberta iluminadora e libertadora. Destarte, “a história do Utilitarismo, portanto, vincula 

historicamente o projeto do século XVIII de justificar a moralidade ao declínio para o 

emotivismo do século XX”.377 Em síntese, no entendimento macintyriano, o utilitarismo, 

expôs suas afirmações melhor sucedidas durante o século XIX. 
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A partir de então, o intuicionismo, seguido pelo emotivismo, foram predominantes 

na filosofia inglesa, ao passo que nos Estados Unidos o pragmatismo proporcionou o 

mesmo tipo de praeparatio evangélica para o emotivismo que o intuicionismo 

proporcionou na Inglaterra. Porém [...], para os filósofos analíticos preocupados 

principalmente com questões de significado porque é evidente que o raciocínio 

moral acontece, não raro é possível chegar a conclusões válidas a partir de conjunto 

de premissas. Tais filósofos analíticos ressuscitaram o projeto kantiano de 

demonstrar que a autoridade e a objetividade das normas morais é precisamente a 

autoridade e a objetividade das normas morais, é precisamente a autoridade e a 

objetividade que pertence ao exercício da razão. Por conseguinte, seu projeto 

principal era, e de fato é, o de demonstrar que qualquer agente racional está 

logicamente comprometido com as normas da moralidade em virtude de sua 

racionalidade.
378 

Daí o desejo de MacIntyre de agora é demonstrar que as personagens do emotivismo - o 

esteta, o terapeuta e o administrador - vivem um mundo de irrealidades morais, e mais ainda, 

que a figura do administrador, que existe enquanto agente mensageiro da eficácia, é ela 

própria uma ficção. Esta constatação, contudo, coloca em risco o estatuto do administrador, 

porque se a imprevisibilidade ameaça toda a vida humana, as suas pretensões de eficácia 

perdem uma ampla parte da sua força e exatidão, o que leva MacIntyre a concluir que o 

conceito de eficácia que a personagem do administrador representa não passa de mais uma 

ficção moral moderna.  

No tocante ao esteta, é a figura com menor possibilidade de ser vítima, porque quando ocorre 

uma fraude estética no mundo moderno, ele se deve mais à aversão do esteta em aceitar que é 

isso que ele é. A carga de se dar deleite pode tornar-se tão enorme, o vazio e o tédio do prazer 

podem manifestar-se tão visivelmente como ameaças, que o esteta às vezes necessita apelar a 

expedientes ainda mais sofisticados do que os disponíveis ao Rameau de Diderot e, com isso, 

fazer do desespero, que Kierkegaard enxergava como sina do esteta, uma nova forma de 

aceitar facilmente as coisas. E se o comodismo dá ares de arranhar sua habilidade para o 

prazer, ele irá ao terapeuta, da mesma maneira que iria por exagero no álcool, fazendo da 

terapia mais um experimento estético. 

Por outro lado, o terapeuta, dos três personagens típicos da modernidade capitalista avançada, 

além de ser o mais possível de ser enganado, também é o mais provável de ser visto sendo 

enganado, e não apenas pelas ficções morais. É fácil descobrir críticas hostis e avassaladoras 

do modelo das terapias comportamentais da nossa cultura; na verdade, cada escola de 

terapeutas está preocupadíssima em elucidar as falhas teóricas das escolas antagonistas. De tal 

modo, a questão não é por que as afirmativas das terapias psicanalítica ou comportamental 
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não são vistas como mal fundamentadas; ao contrário, é por que, agora que ficaram tão bem 

minadas, os procedimentos de terapia permanecem, em grande parte, como se nada tivesse 

ocorrido. E esse problema, bem como o do esteta, não é exclusivamente ou simplesmente um 

problema das ficções morais.379 

Assim, quando o emotivismo instalou-se ao pronunciar, por exemplo, a assertiva “tal coisa é 

eticamente má,” ela significa, de fato, “não quero que tal coisa seja feita”, porque não me 

apraz ou não me satisfaz. De tal modo, o “Eu quero porque é um Bem”, como pensava 

Aristóteles,380
 passou a ser “Por que Eu quero, é um bem”.381 A partir deste modo de ser 

emotivista, é criado um fim simplesmente subjetivo, ou seja, vale tudo desde que seja 

decidido pelo próprio gosto e preferência do sujeito da ação, coisa que não é minimamente 

racional para a vida em sociedade, porque nem toda decisão de um indivíduo é bom para a 

coletividade.  

Na compreensão aristotélica não existe nenhum contraste entre fato e valor, porque não se 

encontra presente o contraste, inserido pela modernidade, entre o domínio da moral e 

existente nas ciências humanas. Assim, entender a ação do homem é o mesmo que 

compreender os seus fins, já que todo ser tem um fim que lhe é específico. Os fins para os 

quais se movimentam os homens são vistos como bens; e eles acabam procurando outros que 

não os comuns a condição própria da espécie. Isto é possível pelo recurso à virtude ou vício 

que aprenderam ou deixaram de aprender e aos modos de raciocínio prático de que se 

utilizam. Nesta perspectiva, entender e esclarecer a ação humana é o mesmo que procurar os 

fins e as atitudes necessárias para obtê-los. Por isso não era possível explicar a separação 

entre fato e valor, porquanto o fato da ação, a sua fortuna, é vista como diretamente ligado a 

esse fim, bem como aos bens que lhe produzem significado, mais ainda, a uma hierarquia de 

valor que classifica o ato como imoral ou digno, virtuoso. 

Esta separação radical entre fato e valor, deixou o homem despojado de seu telos, em 

consequência, homem deixa de ser um conceito funcional como entendia Aristóteles, ou seja, 

“um padrão para orientar a ação humana, e passou-se a entender a ação humana em termos 

mecânicos, as condições anteriores aos atos como causas eficientes”.382 O paradigma 

cartesiano-baconiano do século XVII esclarecido por meio da metáfora de conhecimento do 
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mundo como uma máquina, juntamente com o autoritarismo político e religioso em crise, e 

ainda com a disposição de considerar os valores subjetivamente, passou a ser dominante. 

A ideia de ‘fato’ com relação aos seres humanos transforma-se, assim, na transição 

da perspectiva aristotélica para a mecanicista. Na primeira perspectiva, a atividade 

humana, por ter de ser explicada teleologicamente, tanto pode quanto deve ser 

caracterizada com relação à hierarquia de bens que proporcionam os fins da 

atividade humana. Na segunda perspectiva, a ação humana tanto pode quanto deve 

ser caracterizada sem qualquer relação a tais bens. Na primeira, os fatos acerca da 

atividade humana abrangem os fatos acerca do que tem valor para os seres humanos 

(e não só os fatos sobre o que pensam ter valor); na segunda, não existem fatos 

acerca do que é valor. O ‘fato’ torna-se desprovido de valor, o ‘é’ torna-se alheio ao 

‘deve’, e a explicação, bem como a avaliação, muda de caráter em consequência 

desse divórcio entre ‘é’ e o ‘deve’.
383 

Por conseguinte, os fatos passaram a ser determinados como verdadeiros ou falsos através do 

método. Por outro lado, o valor depende da autoridade civil ou religiosa, para produzir juízos 

de valor relacionado às ações, contextos e situações. Do mesmo modo, a esfera dos valores 

passou a ser fundada na memória que, por seu turno, também, promove o desenvolvimento de 

hábitos, de capacidades, nas quais se assentou o sistema de transmissão de conhecimento 

promovido pela Igreja nas universidades europeias a partir do século XII.  

Descartes e Bacon promovem ambos um grande combate ao fundamento da posição 

valorativa no conhecimento baseado na autoridade da tradição. Por meio do reducionismo dos 

fenômenos físicos a relações matemáticas exatas, da análise decompositora e fragmentária da 

realidade, Descartes 384 passa a aceitar, em sua filosofia, apenas aquilo que na sua concepção 

se ajusta à razão. A defesa feita por ele na Terceira Parte do Discurso do método, no tocante à 

efemeridade da moral, pode ser compreendida como consequência da sua aceitação da 

separação entre fato e valor, passa a ser expressa, na modernidade, por aqueles que afirmavam 

a autonomia dos fatos, nas ciências naturais, em detrimento dos valores, que foram relegados 

ao segundo plano. Tudo isso acompanhado de uma visão individualista defendida por 

Descartes que, posteriormente, resultou na tolerância pautada na indiferença pelas possíveis 

consequências que poderiam advir de um conhecimento científico, construído através de um 

método racional e imparcial. Tal postura realça, ainda, o anseio por um modelo de explicação 

universal, positivista, para todos os horizontes do conhecimento. A ideia de que a verdade 

sobre os fenômenos naturais pode ser obtida por meio de um método é acolhida também por 

Bacon. Ao investir contra a teologia, com o intuito de retirar-lhe a autoridade na obtenção do 
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conhecimento, critica o hábito que se encontra no homem, criado pela educação e 

desenvolvido no convívio social.385 

Esse ideal de explicação mecânica foi transferido da Física para o entendimento do 

comportamento humano por vários pensadores ingleses e franceses, nos séculos 

XVII e XVIII, que eram bem diferentes entre si no tocante a minúcias de sua 

empreitada. E só um pouco mais tarde foi possível definir os requisitos exatos a que 

tal empreitada deveria atender. Um desses requisitos, e bem importante, só foi 

identificado nos nossos dias por Quine.
386

 

Segundo Quine,387
 as expressões do ideário mecanicista devem designar o comportamento 

humano em termos muito precisos, em um vocabulário que não revele qualquer referência a 

intenções, desígnios e motivos para a ação. Todavia, para MacIntyre, o próprio Quine se 

contradiz ao afirmar que nenhuma ciência do comportamento humano pode retirar expressões 

intencionais, porque todas são obrigatoriamente referentes às crenças dos atores em questão. 

Assim, Quine reprova o que ele mesmo afirmou e isso revela a insustentabilidade da visão 

mecanicista sobre a ação humana. 

Outra questão mencionada por MacIntyre sobre a inabilidade do ideário mecanicista é o fato 

deste colocar ao mesmo tempo uma tese sobre a preditibilidade do comportamento humana e 

outra tese sobre as maneiras propícias à manipulação da conduta humana. Assim, o agente 

torna-se habilitado para prever o comportamento dos demais e, desse modo, poder manipulá-

los, vendo o seu próprio modo de agir de forma diferenciada em relação à como vê o 

comportamento de quem está sendo manipulado. E a sua intervenção e manipulação será 

interpretada como expressões de sua autonomia racional e não apenas como o resultado de 

condições anteriores, por conseguinte, afastada do esquema causal. Ou seja, o que se tem, 

verdadeiramente, é um simulacro enganador e auto-enganador de tal ciência do 

comportamento humano, um simulacro de caráter ficcionista com o intuito de disfarçar e 

justificar o exercício do poder real que tem o especialista em nossa sociedade. 

Essa espécie de ciência mecanicista, originada no século XVII, continua até hoje – século 

XXI – como um fator que traz notoriedade econômica e política mesmo que ainda não tenha 

se tornado concreto. Sendo assim, funcionários públicos e gerentes burocratas atualmente 

explicam e comprovam da mesma maneira suas aspirações de poder, autoridade e dinheiro, 

evocando, para tanto, sua própria capacidade como administradores da mudança social.  

                                                             
385

 Cf. BACON, 2000. 
386

 Cf. MACINTYRE, 2007, p. 147-148. 
387

 Cf. QUINE, 1994. 



157 
 

3.3 O EMOTIVISMO E AS CIÊNCIAS SOCIAIS 

MacIntyre, ao investigar a moralidade contemporânea e o estado de desordem no qual se 

encontra, revelou os aspectos sociais que dele fazem parte. Não só para ele, mas para todos 

aqueles que estão atentos aos acontecimentos de sua época, a sociedade capitalista vivencia 

um mal-estar, fruto da irresponsabilidade e ganância daqueles que, embriagados pelo excesso 

de autoconfiança, desprezam riscos, ignoram a prudência e qualquer consideração ética que 

porventura os afastem dos lucros fáceis. Tal estado de desordem nos faz lembrar Aristóteles 

quando ensinava que “a vida do fazer-dinheiro é uma maneira restrita de vida, e claramente a 

riqueza não é o Bem que estamos buscando, pois ela só é boa enquanto útil, um meio para 

algo diferente”.388   

Weber aparece nas reflexões de MacIntyre quando este trata sobre a pluralidade dos valores, 

bem como da cultura organizacional burocrática e também a respeito da racionalidade 

instrumental. No entendimento macintyriano, Weber compreende que a questão da origem 

histórica da civilização ocidental moderna possui como elemento primordial o que ele chama 

de espírito do capitalismo. Tal espírito é representado pelo ponto de vista que transforma o 

lucro e a acumulação de riqueza como um fim em si mesmo. Este modo de pensar em 

acumular é um fruto da mentalidade protestante ascética. Neste modelo de entender,  o 

sucesso econômico é uma prova do favorecimento de Deus àqueles que foram eficientes e 

trabalharam arduamente para conseguir tal recompensa. Desse modo, a organização social é 

vista a partir do padrão de vida dos escolhidos independentemente do que fazem. Weber por 

sua vez, pressupõe que os valores humanos na sociedade hodierna originam-se a partir de 

decisões humanas, forjadas nas escolhas subjetivas. Assim, valores sociais, resultados de 

interações, são racionais, no sentido de que são conscientes, assim como são subjetivos 

porque não há oportunidade: tudo passa por uma valoração e interpretação subjetiva. Na 

compreensão weberiana, conforme MacIntyre, 

Questões de fins são questões de valores e, no tocante aos valores, a razão cala; não se 

consegue resolver de forma racional o conflito entre valores rivais. Pelo contrário, é preciso 

simplesmente optar – entre partidos, classes, nações, causas, ideias.
389
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Na compreensão de MacIntyre, se Weber entende que esta é a maneira correta, então, sua 

postura poderia ser enquadrada perfeitamente nas dicotomias que estão contidas no 

emotivismo e oblitera exatamente aquela distinção para a qual o emotivismo tem de estar 

cego. Com isso surge uma ideologia que descobre sua forma clássica de procedimento na 

teoria sociológica da burocracia de Max Weber.  

A teoria de Weber tem muitas falhas. Mas, em sua insistência de que a racionalidade 

de ajustar os meios aos fins da maneira mais econômica e eficiente é a principal 

tarefa do burocrata e que, portanto, a modalidade apropriada de justificativa do 

burocrata de sua atividade está no apelo à sua capacidade de empregar um grupo de 

conhecimentos científicos e, sobretudo, científicos sociais, organizados e 

compreendidos como sendo um conjunto de generalizações legiformes universais, 

Weber ofereceu a chave de grande parte da era moderna [...]. A vida social do século 

XX revela-se a reconfirmação concreta e impressionante da filosofia do século 

XVIII. E a legitimação das formas institucionais características da vida social do 

século XX conta com a convicção de que algumas afirmações fundamentais da 

filosofia anterior foram justificadas.
390

  

Segundo MacIntyre, esse projeto convencional que atribuiu às ciências sociais a tarefa de 

explicar fenômenos sociais específicos por meio de generalizações que o perito gerencial 

possuiria, não deu certo. Se avaliarmos as ciências sociais dessa perspectiva, elas 

necessariamente aparecerão como desprovidas de realizações significativas. Ao ver de 

MacIntyre, 

Não há, portanto, nada de paradoxal em oferecer uma previsão, vulnerável como 

todas as previsões sociais, sobre a imprevisibilidade permanente da vida humana. 

Por trás dessa previsão há uma justificativa do método e das descobertas da ciência 

social empírica e a refutação do que tem sido a ideologia predominante de grande 

parte da ciência social, bem como da filosofia convencional da ciência social. Mas 

essa refutação também implica uma grande rejeição das afirmações do que chamei 

de competência administrativa burocrática. E, com essa rejeição, pelo menos uma 

parte da minha argumentação se conclui. A reivindicação de status e gratificação do 

especialista recebe um golpe fatal quando reconhecemos que ele não possui um 

estoque consistente de generalizações legiformes e quando percebemos como é fraco 

o poder de previsão de que ele dispõe. O conceito da eficiência administrativa é, 

afinal, mais uma ficção moral contemporânea e, talvez, a mais importante de todas. 

O predomínio da modalidade manipuladora na nossa cultura não é, e não pode ser, 

acompanhado por muito êxito real na manipulação. Naturalmente, não estou dizendo 

que as atividades dos supostos especialistas não têm consequências e que não 

sofremos com essas consequências, e sofremos muito. Mas a ideia de controle social 

contida na ideia de competência do especialista é, de fato, um disfarce. Nossa ordem 

social está, em sentido bem literal, fora do nosso controle, e, na verdade, fora do 

controle de qualquer pessoa. Ninguém está nem poderia estar no comando.
391

 

Desse modo, o perito–administrador não é mais do que uma fantasia tipicamente moderna, a 

fantasia de um poder exterior a nós e que se pretende praticar em nome do que é moralmente 

correto. Deste modo, o perito – personagem que representa o administrador – nada mais é do 
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que uma dissimulação bem fundamentada, objetiva e atua verdadeiramente como 

representação da vontade e de predileção parciais. MacIntyre conclui que “as consequências 

da profecia do século XVIII não têm sido a produção de controle social cientificamente 

administrado, mas uma imitação teatral de tal controle. É o êxito histriônico que concede 

poder e autoridade na nossa cultura. O burocrata mais eficiente é o melhor ator”.392 

Daí o motivo pelo qual MacIntyre vê o desacordo moral contemporâneo em torno de questões 

como aborto, aquecimento global ou violação da privacidade por meio do uso da tecnologia, 

como sendo um debate no qual os envolvidos usam diferentes argumentos morais baseados 

em diferentes teorias morais que têm seus próprios contextos históricos e culturais em épocas 

ou situações diferentes. É por isto que, nos debates, as pessoas não se dão conta a que se 

referem os argumentos por elas aceitos e defendidos. Em debates públicos, por exemplo, os 

participantes usam os direitos humanos, fatos da natureza, valores morais, e as emoções para 

fundamentar pontos de vista conflitantes, sem serem capazes de esclarecer as interrelações e 

sem se referir a um fundo comum ou uma visão específica de mundo. 

Vale ressaltar que MacIntyre não defende a posição de que todos nós devemos ter pontos de 

vistas iguais, porque a discordância moral seria um mal em si mesmo. O que ele critica é o 

fato de que em muitos debates contemporâneos são usados diferentes diretrizes e princípios 

morais que se contrapõem e, ainda, sem qualquer referência a como eles se relacionam uns 

aos outros. Como consequência, as declarações morais parecem ser apenas declarações de 

emoções e o “debate moral hodierno se caracteriza pela incapacidade endêmica de se chegar a 

qualquer acordo racional, onde cada partido se afirma a partir de pressupostos 

incomensuráveis, ainda que todos pretendam e afirmem sua posição como sendo de natureza 

racional”.393  

Teremos alguma saída razoável para essa situação endêmica de conflitos que não avançam 

para alguma possibilidade de resolução, de modo que não se recaia numa burocratização 

manipuladora e instrumentalizadora da vida moral e nem em um relativismo das vontades 

particulares? Segundo MacIntyre, fundamentalmente nos restaria hodiernamente duas grandes 

vertentes em termos de o rumo a seguir para a moralidade: aprofundar o perspectivismo 

nietzschiano, caso não se consiga apontar para possibilidade de ancoragem racional para a 
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moral, ou retomar em novos termos a perspectiva do esquema aristotélico das virtudes, cujo 

abandono nos mergulhou nesse contexto adverso radical.  

3.4 QUAL DIREÇÃO A SEGUIR: ARISTÓTELES OU NIETZSCHE? 

A proposta de MacIntyre é retomar a tradição aristotélica das virtudes, não mais simplesmente 

na sua formulação original, mas atualizando-a com as ferramentas conceituais da filosofia 

contemporânea. E isso implica prover uma análise da natureza das virtudes delineada a partir 

das vicissitudes históricas nas sociedades heroicas de Homero, na Atenas dos séculos VI-V 

a.C., até a Idade Média para averiguar, em sequência, a que transformação radical é 

submetido o conceito de virtude na ética moderna, de modo a visualizarmos como a virtude é 

um elemento crucial que nos falta hoje para a configuração de uma vida moral coerente, não 

fragmentada.  

Na sociedade heroica homérica cada indivíduo tem um papel e status determinados no 

conjunto dos papéis que encarnam. O homem sabe quem é, em tal sociedade, pelo papel que 

lhe foi conferido, que origina os seus deveres e privilégios, assim como as ações são próprias 

do status que ocupa. Por conseguinte, o homem é aquilo que faz e julgá-lo é julgar os seus 

atos. “A palavra aretê, que mais tarde veio a ser traduzida como ‘virtude’, é empregada nos 

poemas homéricos para definir a excelência de qualquer tipo; o corredor veloz exibe a aretê 

dos pés”.394 Assim, aretê, nos tempos homéricos, é a excelência de algum tipo em um 

determinado campo. Por conseguinte, a virtude nas sociedades heroicas encontra-se 

fortemente atrelada a conceitos como amizade, coragem, destino e morte. A coragem é 

possivelmente a mais importante de todas as virtudes, porque só ela pode garantir a segurança 

da família, bem como da comunidade a qual pertence. Um exemplo de tal comportamento é a 

narrativa de Glauco sobre a ordem dada por seu pai Hipóloco para ele ir lutar na guerra de 

Troia, dizendo que é preferível que regresse morto, antes que derrotado e sem lograr ser o 

primeiro em batalha: “me insto muitas vezes a ser o primeiro e me destacar entre os outros e a 

não desonrar a linhagem de meus pais que foram os primeiros em Feira e na vasta Lícia”.395 

Diante desta imagem que representa a desonra da genealogia nasce a noção de que o herói 

sempre deve ser virtuoso e é a partir daí que surge o conceito de aretê. Esta excelência 

primeiramente se dá a partir dos antepassados, já que sempre o herói é de uma família nobre. 
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Assim, a aretê que surge no ideal heroico é o que molda a excelência da nobreza da sociedade 

arcaica, já que é por meio deste ideal que suas bases são edificadas.  

Para Jaeger,396 em A Paideia, o ideal de aretê é exemplificado através dos mitos heroicos e é 

exatamente, neste sentido que a educação grega do século V a.C. se baseia. Os cantos épicos 

se convertem em uma educação moral, em que se ensina que já há na aristocracia uma 

excelência natural. No entanto, apesar de ser uma condição imanente ao nobre, a aretê deve 

ser demonstrada individualmente. Consequentemente, há que se esforçar para obtê-la, e isto é 

o que se vê na Ilíada quando Fênix treina Aquiles para vencer na arte da guerra. Neste 

exemplo vemos que não só importa a natureza especial do nobre, mas que necessariamente 

terá de desenvolvê-la e somente a partir disto é que se reconhece seu mérito. 

Outro ponto que vale ressaltar é o das riquezas, por tratar-se de outro elemento da excelência, 

o qual é representado pelo que se possui, o oikos, tais como terras, gado, criados, escravos, 

dentre outros. Isto fica bem claro na imagem do banquete no qual se encontram os 

pretendentes de Penélope em a Odisseia.397
  Para concluir este imaginário do mundo homérico 

vale ressaltar que:  

é uma sociedade voltada para o mundo, não a outra vida nem ao homem interior; 

mas com um ideal de heroísmo ao próprio tempo. O ideal se encarna no nobre, o 

homem superior ou excelente, cuja aretê é fundamentalmente competitiva, mas pode 

desembocar no sacrifício ou na alegria de um viver refinado.
398

 

A moralidade caracteriza-se por meio da estrutura social e, como tal, só existe como um conjunto 

de conexões sociais. Por sua vez, as questões normativas são, de fato, questões sociais, e todas 

muito fáceis de responder devido ao rigoroso determinismo dos papéis a serem exercidos pelos 

atores sociais. Deparando-se de um lado, com a morte e, de outro, com o destino e com os poderes 

que o transcendem, o homem que exerce o seu papel movimenta-se entre o destino e a morte, 

compreendendo que no fim a derrota o aguarda. Sendo assim, “entender isso já é uma virtude; de 

fato, entender isso faz parte da coragem. Mas em que consiste esse entendimento? [...]. Que a vida 

humana tem uma forma determinada, a forma de certo tipo de história”.399
 

Aqui cabe uma pergunta. Qual o propósito das personagens da Ilíada ao observarem as regras 

e honrarem tais preceitos? É exatamente derivado ao que se passa dentro das suas estruturas 

de normas e de preceitos que tais personagens são capazes de criar finalidades. Por isso, a 
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estrutura propriamente dita não pode ser escolhida. Daí advém a diferença entre o eu 

emotivista da modernidade e o eu da sociedade heroica. Falta a este último eu a característica 

que muitos filósofos modernos creem ser “uma característica essencial da individualidade 

humana: a capacidade de se afastar de determinado ponto de vista, dar um passo atrás, por 

assim dizer, e ver e julgar aquele ponto de vista do lado de fora. Na sociedade heroica não 

existe ‘lado de fora’, a não ser o do estranho”.400  

De tudo o que foi tratado sobre as sociedades heroicas, MacIntyre chama nossa atenção para 

duas lições basilares: a primeira é que toda a moralidade está, em certa medida, vinculada ao 

social local e particular, e que as pretensões da moral da modernidade à universalidade livre 

de toda a particularidade são uma quimera; e segundo, que não existe qualquer maneira de se 

possuir virtudes a não ser como parte de uma tradição na qual as de toda a particularidade são 

uma quimera; e segundo, que não existe qualquer maneira de se possuir virtudes a não ser 

como parte de uma tradição na qual as herdamos ao lado da sua compreensão, bem como de 

uma série de precursores entre os quais as sociedades heroicas encontram-se em primeiro 

lugar. 

A retrospectiva feita sobre a sociedade homérica serve para ressaltar a alteração que sofre a 

sociedade ao longo da história. A partir do surgimento das Cidades-Estado, as relações sociais 

deixam de ser fundamentadas nas relações de parentesco para se colocarem no contexto mais 

vasto da cidade. Igualmente, a diferença entre a visão homérica e a visão clássica das virtudes 

não pode ser esclarecida somente por este fator, em parte porque as relações de parentesco 

sobrevivem quase inalteradas na pólis e, também porque já não são os valores homéricos que 

determinam o horizonte moral e porquanto a compreensão de virtude se desligou de qualquer 

papel social particular. Em geral o ateniense via a virtude como inteiramente ligada ao 

contexto geral da Cidade-Estado, e que o indivíduo só é, de fato, inteligível como um 

politikon zôon. 

Antes de adentramos nas questões referente aos medievos, vale ressaltar que não se pode 

confundir a tradição de pensamento a respeito das virtudes que MacIntyre aborda. A primeira 

recomendação do filósofo é para não confundir a tradição de pensamento sobre o que ele 

delineia, com a tradição mais restrita do aristotelismo que  
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consiste apenas na crítica e exegese dos textos de Aristóteles. [...] A tradição com a 

qual estou trabalhando, usei a expressão igualmente enganosa ‘moralidade clássica’, 

enganosa porque a palavra ‘clássica’ é ampla demais, assim como ‘aristotélica’ é 

restrita demais. Porém, embora não seja fácil dar nome à tradição, não é tão difícil 

reconhecê-la. Depois de Aristóteles, ela sempre recorre à Ética a Nicômaco e à 

Política como textos principais, quando pode, mas nunca se entrega totalmente a 

Aristóteles, pois é uma tradição que sempre se posiciona numa relação de diálogo 

com Aristóteles, e não numa relação de simples aquiescência. 
401

  

 

Para MacIntyre, são vários os modos de pensar a Idade Média e acaba por mascarar a 

realidade daquela época. Assim, das distintas maneiras de pensá-la nenhuma é mais errada do 

que aquela que “expressa uma cultura cristã unificada e monolítica, e isso não só porque a 

empreitada medieval também foi judaica e islâmica”.402 No que diz respeito às virtudes, os 

medievais não a compreendiam sem a concepção de um telos final. Por isso, o processo para 

ser um virtuoso não poderia ser iniciado, por ser imperiosa a concepção de um bem para o 

homem. De onde eles retiraram, então, esse entendimento? Ao buscar uma concepção do bem 

que nos possibilitará colocar em ordem os outros bens, o pleito medieval igualmente não é de 

início uma procura de algo já dado; somente no transcurso da ação o seu objetivo virá a ser 

compreendido.  

Para compreender o lugar da teoria e da prática das virtudes na cultura medieval, é necessário 

mostrar suas fases. A primeira fase realiza a transição do que MacIntyre chama de sociedades 

heroicas para a pré-cristã. Não raro, os modos e “as histórias eram cristianizadas por meio da 

figura do rei-guerreiro pagão que posteriormente transformava-se em cristão”.403 Assim como, 

os elementos e valores homéricos coexistiram com os da Cidade-Estado no século V, os 

cristãos também coexistiram com os pagãos em graus variáveis até a Alta Idade Média. Tal 

presença dupla é sempre o ponto de partida indispensável para a reflexão moral dentro da 

tradição e, por isso, a sociedade medieval, assim como outras, não pode rejeitar a tábua 

heroica das virtudes. “A lealdade à família e aos amigos, a coragem necessária para sustentar 

a família ou uma expedição militar, e uma piedade que aceita os limites e as imposições 

morais da ordem cósmica”.404 

No século XII, as virtudes pagãs e cristãs eram muito mais que um problema teórico. Eram, 

de fato, o redescobrimento dos ensinamentos clássicos. Esta aceitação da tradição clássica, 

apesar de ser de modo parcial e fragmentário, era um caminho conflituoso com o ensinamento 
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cristão, que exerceu diversos graus de influência durante toda a Idade Média. Em verdade o 

que queria o cristianismo era uma concepção não somente dos defeitos do caráter, ou vícios, 

mas, antes de tudo, a infração à lei divina dos pecados. Para os medievos, nas palavras 

macintyrianas, 

O caráter do indivíduo pode ser, a qualquer momento, um conjunto de virtudes e 

vícios, e essas disposições vão se apropriar da vontade para que rume numa ou 

noutra direção. Mas está sempre nas mãos da vontade concordar ou discordar desses 

ditames. Mesmo a posse de um vício não necessita da realização de qualquer ato 

interno da vontade. O caráter, portanto, arena das virtudes e dos vícios, torna-se 

simplesmente mais uma circunstância, externa à vontade. A verdadeira arena da 

moralidade é a da vontade, e somente a da vontade. Essa interiorização da vida 

moral com ênfase na vontade e na lei não remonta apenas a certos textos do Novo 

Testamento, mas também ao estoicismo.
405 

Vale ressaltar que, segundo os estoicos, aretê é fundamentalmente uma expressão singular e 

sua posse pelo indivíduo é uma questão de tudo ou nada; ou a pessoa possui a perfeição que a 

aretê requer, ou não possui. Sendo assim, não há valores intermediários. O homem sábio, 

entretanto, não é obrigatoriamente bem sucedido ou eficiente em suas atitudes. 

Consequentemente o estoicismo abandonou a ideia de um telos. O homem bom é o que vive 

em conformidade com as leis cósmicas por ser uma lei que nada tem a ver com 

particularidades ou circunstâncias locais. Assim, o homem bom é um cidadão do universo; 

sua relação deve ser com todas as coletividades, a cidade, reino ou império é secundária e 

acidental, o que nos conduz a lutar contra o mundo das circunstâncias físicas e políticas. Por 

outro lado, exige-se que nos portemos em consonância com a natureza. “A virtude, pois 

encontra finalidade e sentido fora de si mesmo; viver bem é viver a vida divina, viver bem 

não é servir aos objetivos privados, mas à ordem cósmica”.406 

Em primeiro lugar, o estoicismo retoma a metafísica naturalista dos pré-socráticos, como 

também a moral das escolas socráticas menores, cínica e cirenaica; posteriormente volta-se 

para a sofística, desapreciando o amplo desenvolvimento filosófico platônico-aristotélico. As 

causas deste recuo devem ser buscadas na decadência espiritual e moral daquele período, 

faltando ao homem empenho e ânimo para a reflexão pura, bem como na intensa tristeza dos 

tempos e na intensa impressionabilidade diante do mal. Tudo isto torna dolorida a vida do 

homem, que busca na filosofia um auxílio, uma bússola moral, descobrindo-a tão somente no 

desapego ao mundo e à própria vida.  
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Para os estoicos, o fim último, o verdadeiro e exclusivo bem do homem, não é o prazer, a 

felicidade, e sim a virtude; esta, porém, não é idealizada como imperativa condição para 

alcançar a felicidade, mas ela própria é um bem em si. Com a ampliação dos ensinamentos 

estoicos, contudo, a virtude passou a ser um meio para a felicidade, a tranquilidade e a 

serenidade, que nascem da virtude negativa da indiferença, da apatia universal. A felicidade 

do homem probo é a libertação de toda inquietação, ou seja, a paz de espírito, a total 

independência interior, a autonomia.407 

Quanto ao bem incondicional este é a única virtude, enquanto o mal é o vício. E não somente 

pelo dano que pode ocasionar ao vicioso, mas também pela sua irracionalidade e conflito 

intrínseco, embora se acabe por repudiá-lo como perturbador da indiferença, da serenidade, da 

autarquia do sábio. Tudo aquilo que não é virtude nem vício, consequentemente, também não 

é nem bem nem mal, mas apenas insensibilidade; podendo tornar-se bem se for ligado com a 

virtude, e mal se for unido ao vício, principalmente o vício ligado à indiferença a que se 

adiciona a paixão, isto é, um anseio, uma disposição irracional, como ordinariamente 

acontece.408 

MacIntyre assevera que o interesse dele em tratar sobre o estoicismo deve-se ao fato de ser 

um episódio da cultura greco-romana que estabeleceu padrões para todas as moralidades 

europeias e também para diferenciar a visão de Aristóteles sobre as virtudes do que pensavam 

os medievos.  

Aristóteles acredita que infortúnios externos podem frustrar a possibilidade de se alcançar o 

bem humano, a eudaimonia. Isso porque, para o estagirita, as virtudes capacitam o homem a 

superar a adversidade até certo ponto, mas em algumas como Príamo409 inviabilizam a 

eudaimonia, bem como a feiura, nascer na pobreza e ser estéril. Por sua vez, a perspectiva 

medieval é histórica. Nela não existe a crença de que nenhum ser humano está excluído do 

bem humano devido a uma determinada característica que possua, “mas a crença de que mal 
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nenhum, qualquer que seja ele que nos aconteça, precisa nos excluir também se não nos 

tornarmos seu cúmplice”.410 

No pensamento medieval, segundo Agostinho de Tagaste, a extensão do mal é parte da 

natureza humana na concordância que a vontade confere ao mal, uma concordância anterior, 

porque pressuposta, a todo conjunto de opções particular explícito. O mal é de determinada 

forma que a vontade humana chega ao ponto de deleitar-se no mal. Esse mal se anuncia no 

desafio às leis divinas e às leis humanas enquanto reflexo da lei divina, pois tolerar o mal é, 

justamente, desejar infringir a lei. Assim, quando o sujeito recebe uma tarefa, em cuja 

efetivação está sua apropriação característica do bem humano e o caminho rumo à realização 

da tarefa é obstruído por uma série de males internos e externos, são exatamente as virtudes as 

qualidades que permitem superar os males, realizar a tarefa e concluir a jornada. 

Sendo assim, embora a concepção das virtudes continue teleológica, é um conceito bem diferente 

do de Aristóteles em duas coisas. Primeiro, porque Aristóteles crê que os infortúnios podem 

impedir a realização do bem humano. Em segundo, as virtudes, na Idade Medieval, capacitavam 

os homens para sobreviver aos males durante sua jornada de vida, visto que era uma sociedade de 

conflito, desordem e multiplicidade. O que esperavam de seu mundo era, tão-somente, lei e 

ordem, além de uma monarquia firme e inquestionável. Nos costumes medievais, dar importância 

às virtudes nos conflitos e nos males da vida aquela época era, em circunstâncias distintas, 

perspectivas bem diferentes na hierarquia das virtudes. Daí porque a consciência medieval sabe 

que seu domínio sobre o conceito do bem supremo é consecutivamente frágil e sempre ameaçado. 

Assim, o mundo medievo amplia o esquema aristotélico das virtudes para além das perspectivas 

aristotélicas, sobretudo onde a ligação entre o elemento narrativo da vida humana e o caráter 

dos vícios passa ao primeiro plano na consciência e não somente em termos bíblicos. 

Para Tomás de Aquino, o mundo e o homem foram criados bons e só se tornaram defeituosos 

em consequência dos atos errados frutos da vontade humana. Para entender a concepção de 

Aquino, em primeiro lugar, faz-se necessário definir como ele considera as virtudes e modo 

como elas atuam no agir humano, segundo seu pensamento. Na Iª seção da IIª parte da Suma 

Teológica, antes de tratar acerca das virtudes, Tomás faz uma espécie de preparação, 

iniciando na questão 49 até a questão 54, através de exposições muito relevantes acerca dos 

princípios dos atos humanos, dando realce neste caso a um princípio, segundo ele, intrínseco, 
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chamado de hábito. Contudo, qual a relevância desse princípio no agir humano? Na questão 

55, ele faz a esta observação: 

A virtude designa certa perfeição da potência. Mas a perfeição de uma coisa é 

considerada, perfeita na medida em que é determinada por seu ato. As potências 

racionais próprias do homem não são determinadas a uma coisa só, antes se prestam, 

indeterminadamente, a muitas principalmente, em ordem do seu fim. Ora, o fim da 

potência é o ato. Portanto, a potência será coisas. Ora, é pelos hábitos que elas se 

determinam aos atos. Por isso as virtudes humanas são hábitos.
411

 

Influenciado pela tradição tanto filosófica quanto teológica, Tomás classifica as virtudes 

como hábitos, ou seja, um estado, uma maneira de ser. É um acondicionamento, uma aptidão 

da natureza humana, a qual se radica em sua natureza exclusiva e individual, concluída pelo 

agir. Assim define Tomás: 

O filósofo define o hábito como uma disposição segundo a qual alguém se dispõe 

bem ou mal, e no livro II da Ética, diz que é segundo os hábitos que nos 
comportamos em relação com as paixões, bem ou mal. Quando, pois, é um modo em 

harmonia com a natureza da coisa, então tem a razão de bem; e quando em 

desarmonia, tem a razão de mal.
412

 

Tomás, por conseguinte, não remete o hábito a um determinismo como um singular tipo de 

agir, a certa subordinação ou domesticação; por ser uma disposição natural não conduzida 

pelo instinto ou por qualquer tipo de determinismo, está continuamente aberto, procurando 

descobrir a melhor atitude para agir concretamente no singular, em fidelidade à especificidade 

da natureza humana, ou seja, a inteligência que almeja. No entanto, assim com a virtude, que 

norteia o homem para a bem-aventurança e também para seu oposto, também é o vício que faz 

com que o homem se aparte dela, por meio dos hábitos. O verdadeiro sentido do hábito, 

segundo Tomás, é pura e meramente uma qualidade adquirida e, consequentemente, 

livremente ampliada que promove e aperfeiçoa a ação e o próprio homem. Por ser o hábito 

“aquilo de que alguém se vale quando quer”, Tomás afirma na Suma Teológica, questão 50, 

artigo 5 que “a própria razão de hábito revela que ele é ordenado sobretudo à vontade”. 

O que foi dito por MacIntyre, ao tratar sobre os pensadores supracitados, confirma que toda 

filosofia moral tem em contrapartida uma sociologia e uma antropologia, já que trabalha o 

homem em relação ao outro – na pólis, e com ele próprio. É importante lembrar, ainda, que na 

Idade Média o conceito de busca pelo sucesso na vida humana estar amarrado, na 

interpretação de MacIntyre, a dois atributos basilares: 
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a primeira é que, sem pelo menos um conceito parcialmente determinado do telos 

final, busca nenhuma poderia iniciar. É necessário haver alguma concepção de bem 

para o homem. De onde extrair tal concepção? Precisamente daquelas questões que 

nos levaram a tentar transcender aquela concepção limitada das virtudes que está 

disponível nas práticas e por intermédio delas. É na procura de uma concepção do 

bem que nos permitirá ampliar nossa compreensão da finalidade e do conteúdo das 

virtudes, de uma concepção do bem que nos permitirá entender o lugar da 

integridade e da constância da vida, que inicialmente definimos o tipo de vida que é 

uma busca pelo bem. Mas em segundo lugar, está claro que a concepção medieval 

de busca não é, em absoluto, a de procura por algo já adequadamente caracterizado, 

como a procura por ouro pelos mineiros ou a de petróleo pelos geólogos. É no 

decorrer da busca, e somente ao se deparar e superar os diversos males, perigos, 

tentações e tensões que proporcionam à jornada de busca seus episódios e 

incidentes, que finalmente se pode compreender a meta da busca. A busca é sempre 

uma educação quanto ao caráter do que se procura e de autoconhecimento.
413

 

A reflexão feita por MacIntyre provém da distinção entre moralidade e estrutura social, no 

sentido de que as regras que garantem a cada pessoa seu lugar na sociedade e lhe atribuem 

identidade também indicam a ela – obrigações e o que lhe é devido, assim como ela será 

tratada e vista caso frustre essas perspectivas. Tais regras proclamam o acordo quanto aos fins 

da política e, por conseguinte, a existência de um consenso, uma espécie de entendimento 

quanto ao bem a ser procurado pela coletividade. Também são elas que estabelecem os limites 

para o exercício correto – virtuoso da liberdade pessoal. 

No século XXI, entretanto, qualquer tentativa de pensar a vida humana como um todo, como 

uma unidade, cujo caráter provê às virtudes um telos apropriado, encontra dois tipos de 

obstáculos: um social e outro filosófico. O primeiro prende-se ao contorno de como a 

modernidade analisa cada vida humana e a separa em uma multiplicidade de segmentos, cada 

um com as suas próprias normas; o obstáculo filosófico reside, de um lado, na perspectiva da 

corrente analítica, que considera atomisticamente a atuação humana e analisa ações 

complexas em termos de elementos simples; de outro, a versão existencialista promove uma 

separação estrita entre o indivíduo e os papéis que este realiza. 

O que MacIntyre identifica na concepção das práticas como modo teleológico é muito 

exigente para o filosofar, vez que este tem de tratar com a dinamicidade e complexidade do 

estabelecimento, sistematização e discussão deste telos, na configuração de bens essenciais a 

serem obtidos ou realizados, que se concretiza em tradições de pesquisa racional no interior 

de comunidades históricas. Para ele, tal modo é perseguido na história do indivíduo em uma 

conjuntura social no qual ele vive não pode querer constituir regras e princípios universais 

fora dos contextos, a priori, deixando de lado o papel essencial que as virtudes possuem na 
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vida moral – virtudes no plural, não no singular, oferecida a própria diversidade e variedade 

histórica da prática moral. É, sobretudo, um saber prático que, como tal, não pode pretender-

se como pura teoria, ou mera reflexão intelectual, mas busca o próprio aprimoramento do agir 

humano, consequentemente, não pode separar-se das práticas sociais nos quais este incide, 

bem como em horizontes em que as compreendemos.  

Deste modo, não é extraordinário, assegura MacIntyre, que o eu emotivista não possa ser visto 

como mensageiro das virtudes aristotélicas. Um eu apartado dos seus papéis perde o campo 

das relações sociais em que as virtudes aristotélicas laboram. Assim, a unidade de uma virtude 

na vida de alguma pessoa só é inteligível como atributo de uma vida unitária, vida esta que 

pode ser idealizada e medida como um todo. Daí porque as ações humanas só são inteligíveis 

no conjunto de uma narrativa que conforma o próprio eu e dá sentido à sua prática. Identificar 

e compreender uma ação, portanto, é sempre pensar um episódio particular no contexto de um 

conjunto de narrativas, das histórias dos indivíduos envolvidos, bem como do cenário no qual 

se encontram inseridos e evoluem. O agente jamais é maior ou mais importante do que o 

coautor da sua narrativa; só em sonhos o homem se autodetermina impecavelmente, no 

mundo ele se encontra sempre sujeito a uma série de constrangimentos. Por conseguinte, as 

sociedades heroicas, segundo MacIntyre, nos ensinam duas lições basilares: 

primeiro, que toda a moralidade está, até certo grau, amarrada ao socialmente local e 

particular, e que as aspirações da moralidade da modernidade à universalidade 

liberta de toda a particularidade é uma ilusão; e em segundo lugar, que não há como 

possuir as virtudes, a não ser como parte de uma tradição na qual as herdamos, e 

nosso entendimento delas, a partir de uma série de predecessores na qual as 

sociedades heroicas estão situadas em primeiro lugar na série.
414

 

Sendo assim, a unidade da noção de aretê reside no fato de esta estabelecer o que permite ao 

homem desempenhar o seu papel. A grande diferença entre a sociedade homérica e a pólis 

aristotélica é a modificação do contexto social. 

No entendimento de MacIntyre, a existência de restrições e problemas na teorização de 

Aristóteles, em relação às virtudes, vai desde as questões que não prejudicam sua concepção 

até as que podem ameaçar a retomada de tal posição. Ele enumera os seguintes problemas: em 

primeiro lugar, o que diz respeito à unidade das virtudes; em segundo, a crença na unidade 

das virtudes, herdada de Platão, que ele não recusou. Nas palavras de MacIntyre, 

Aristóteles, naturalmente, admitia que tinha antecessores. De fato, ele tentou 

escrever a história da filosofia anterior de modo a fazer com que culminasse em seu 
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próprio pensamento. Mas concebia a relação de seu pensamento com aqueles 

antecessores nos termos de uma substituição dos erros deles ou, pelo menos, das 

verdades parciais, por meio de sua teoria abrangente e verdadeira. Do ponto de vista 

da verdade, na visão do próprio Aristóteles, depois de feito seu trabalho, o deles 

poderia ser descartado sem perda. Mas pensar assim é excluir a ideia de uma 

tradição do pensamento, pelo menos como imagino, pois é essencial à concepção de 

tal tradição que o passado jamais seja algo a ser meramente descartado, mas, pelo 

contrário, que o presente só é inteligível como crítica e reação ao passado, de forma 

que o passado, se necessário e possível, seja corrigido e ultrapassado, porém 

corrigido e ultrapassado por uma perspectiva futura ainda mais adequada. Assim, a 

ideia de tradição expressa uma teoria do conhecimento bem antiaristotélica, segundo 

a qual cada teoria ou conjunto de crenças morais ou científicas só é inteligível e 

justificável – contanto que seja justificável – como membro de uma série histórica. 

Não é preciso dizer que em tal série, a mais recente não é necessariamente superior à 

anterior; a tradição pode parar de progredir ou se degenerar. Mas quando a tradição 

está em ordem, quando está havendo progresso, sempre há certo elemento 

cumulativo na tradição.
415

 

A sugestão de MacIntyre é fazer uma reanálise a respeito da tradição das virtudes tendo como 

alvo as virtudes não apenas como disposição de caráter, e sim como capacidade para 

participar com dignidade das práticas inclusas nas instituições e conforme a tradição 

compartilhada por uma comunidade. A interpretação aristotélica exprime as concepções 

comuns a qualquer ateniense educado, apresentando-se assim como a voz racional do cidadão, 

que articula o que estava disperso. Para o Estagirita, o ser humano possui uma natureza 

específica que o dota com certos fins e objetivos e, portanto, move-se naturalmente em 

direção a um telos. 

Assim também, na perspectiva de MacIntyre,416
 só reaveremos a coesão de nosso discurso, bem 

como das práticas morais, se devolvermos esse componente teleológico, contido no escopo teórico 

em Aristóteles, ao arcabouço da moralidade contemporânea  conseguindo desta forma restabelecer 

o estatuto das virtudes como guia para a fundamentação e formulação desta.  

 

Para tanto, faz-se necessário a presença da estrutura triádica/metafísico/teológica, porém 

modificada por uma matriz hermenêutica,
417

 de componente também sociológico e político, 

de tal modo que se adeque a um contexto cultural em que a historicidade e a diversidade 

radical das práticas morais lhes são característicos, retomando, deste modo, o conceito de 
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 Idem, p. 249-250. 
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 Na arena do pensamento prático, o arcabouço teórico da ética de Aristóteles não é defendido somente por 

MacIntyre; ressurge, também, na Europa continental como “interpretação existencialista das concepções 

fundamentais da ética aristotélica sugerida por Heidegger em Sein und Zeit” Cf. (BUBNER, 1994, 291). Na 

Alemanha, sobretudo, instituiu-se um movimento que buscou fazer ressurgir a filosofia prática do estagirita, 

denominado de “neoaristotelismo”, em contrapartida à “ciência política” weberiana moderna bem como a 

filosofia analítica anglo-saxã. Nos EUA, assim como no Canadá, esta disposição também se encontra presente. 

Entre outros autores que defendem este ponto de vista encontra-se, por exemplo, Charles Taylor. Cf. BERTI, 

1990, Cf. WALLACH, 1992 e CARVALHO, 2001.   
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virtude a partir de referenciais teóricos hodiernos. Segundo MacIntyre, este retorno às 

virtudes acontecerá em três momentos ou estágios cruciais, como passos indispensáveis e 

interligados do seu conceito, fundando sua história: o conceito de prática, a noção do bem 

humano assumida no interior da unidade narrativa da vida humana e o conceito de tradição de 

pesquisa racional.418
  

O primeiro momento é aquele no qual a virtude se situa no interior das práticas, estas 

compreendidas como conjunto de atividades sistemáticas, socialmente reconhecidas, em cujo 

interior se desenvolvem critérios de excelência e bens internos a serem obtidos. Neste 

contexto, o papel das virtudes é assegurar a excelência na realização dos bens internos às 

práticas e consolidar o telos último de cada uma delas, que são historicamente erigidos. Sem 

as virtudes, as práticas tendem a se degenerar, corromper-se e voltar-se unicamente para bens 

externos, como dinheiro, poder e riqueza. Como existe uma multiplicidade de práticas, 

entretanto, muitas vezes formuladoras de bens não essencialmente convergentes, faz-se 

necessário que se tenha uma concepção do bem humano em sua unidade, considerando a vida 

como um todo, de tal modo que se tenha um critério de hierarquização dos bens atrelados às 

práticas. Esta concepção do bem humano como tal provê o telos para atuar individualmente e 

coletivamente no cerne das comunidades, proporcionando o sustentáculo para a narrativa 

histórica. 

Este último passo do conceito, todavia, só é possível no interior de uma tradição porque é esta 

quem fornece a narrativa histórica, mediada por uma concepção do bem humano como tal, 

que dá uma unidade às nossas vidas. De modo que nossas narrativas estão entrecruzadas com 

as dos outros indivíduos que constituem parte da nossa vida, assim como pelas necessidades e 

reivindicações comunitárias ou sociais. As virtudes terão a função de fazer com que esta 

procura pela realização do bem último do homem não se adultere, garantindo a manutenção 

da tradição da qual partimos, e com isso de fazer com que esta busca não perca sua grandeza 

histórica. Pois é este bem último, o telos, que dá o horizonte de ação das tradições morais, 

objeto de contenda interna e externa, um debate histórico característico da tradição moral, na 

confrontação com a heterogeneidade das tradições que se dão em sua vida histórica. 

Vale ressaltar, que estas tradições morais de pesquisa racional não são tão somente esferas 

intelectuais, ou seja, campos protegidos da vida social, mas essencialmente radicadas em 

tradições sociais, comunitárias, no qual a vida das virtudes acha um lugar adequado para seu 
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aprofundamento e aprimoramento, sem perder seu atributo racional. Assim, a pesquisa 

racional é, neste significado, composta por uma comunidade e dela constitutiva, aos moldes 

de uma tradição de investigação filosófica. Na compreensão de MacIntyre, toda filosofia 

moral implica uma sociologia, porquanto é no interior das comunidades que a existência 

moral se efetiva, como ponto de partida, bem como demanda uma consciência histórica da 

constituição da moralidade. Uma filosofia moral descobrirá um teste de sua consistência na 

mesma medida em que obtiver incorporação social, mostrando sua forma comunitária. Deste 

modo, a ética das virtudes, pensada por MacIntyre, procura evitar o devaneio da moralidade 

no seio da vida comunitária, em que reside seu cerne mantenedor, ao mesmo tempo 

protegendo sua perspectiva teórica para evitar que a reflexão moral caia em um relativismo 

social ou em um universalismo abstrato. 

Assim, ao ver de MacIntyre, entre todos os problemas que o Iluminismo acarretou para a 

moralidade, o maior refere-se à escolha que somos obrigados a fazer entre seguir Nietzsche ou 

retomar a perspectiva ética de Aristóteles. Ele contrapõe Nietzsche a Aristóteles, assegurando 

que entre estes dois filósofos existe o que há de decisivo nos destinos da moral. 

De fato, a percepção de Nietzsche dessa flexibilidade vulgarizada do discurso moral 

moderno foi, em parte, responsável pela aversão a ele. E essa percepção é uma das  

teóricas genuínas com que se depara qualquer pessoa que tente analisar a situação 

moral da nossa cultura. [...] A estrutura interna de sua argumentação é a seguinte: se 

a moralidade não for nada mais que expressões da vontade, minha moralidade só 

pode ser o que minha vontade criar. [...] O problema, então, é como construir de 

maneira totalmente original, como inventar uma nova tabela do que é bom e do que 

é uma lei, um problema que surge para cada indivíduo. Esse problema constituiria o 

núcleo de uma filosofia moral nietzschiana, porque é na sua incessante pesquisa do 

problema, e não suas soluções frívolas, que está a grandeza de Nietzsche [...]. Mais 

um mérito de Nietzsche é o fato de ter acrescentado à crítica das moralidades do 

Iluminismo uma ideia de seu fracasso de lidar de forma adequada com a questão, 

bem como de respondê-la: que tipo de pessoa devo tornar-me?
419

 

MacIntyre reconhece a grandeza de Nietzsche no que diz respeito ao entendimento dele sobre 

a moral iluminista. Foi ele que descreveu com maior clareza, do que suas contrapartidas do 

emotivismo anglo-saxão e do existencialismo continental, o fato de que os supostos apelos à 

objetividade eram tão somente expressões da vontade subjetiva.420 
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 “Quantas pessoas sabem observar? E, entre as poucas que sabem – quantas observam a si mesmas? ‘Cada 

qual é o mais distante de si mesmo’ – é o que sabe todo investigador das entranhas, para seu próprio desgosto; e 

as palavras ‘Conhece a ti mesmo!’ são, na boca de um deus e dirigidas aos homens, quase uma maldade. Mas o 

fato de auto-observação estar em situação assim desesperadora é comprovado, mais do que tudo, pela forma 

como quase cada pessoa fala sobre a essência de um ato moral, essa forma rápida, solícita, convicta e loquaz, 

com seu olhar, seu sorriso, seu obsequioso ardor! Cada uma parece querer lhe dizer: ‘Ah, meu caro, isso é 

comigo! Você está dirigindo sua pergunta a quem pode lhe responder: em nenhuma outra coisa eu sou mais 
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MacIntyre escolhe o projeto aristotélico das virtudes como meio de restabelecer a 

racionalidade ao desacordo moral que prevalece na cultura hodierna. O argumento é muito 

simples: foi por rejeitar a moral clássica aristotélica que o projeto iluminista de justificar a 

moralidade nasceu, e foi por esta rejeição que sobreveio o seu fracasso.  

Deste modo, o retorno não seria à sua formulação clássica, como Aristóteles pensou, mas 

repensada à luz de uma tradição de pesquisa racional. Isso provoca a conscientização de que a 

compreensão humana cresce no interior das tradições e, a partir daí, institui-se como base do 

agir moral. O entendimento de pesquisa racional ligada à tradição é 

uma concepção de acordo com a qual os próprios padrões de justificação racional 

avultem e façam parte de uma história na qual eles sejam exigidos pelo modo como 

                                                                                                                                                                                              
sábio do que nisso, por acaso. Então: quando o homem julga ‘Isso está certo’, depois conclui ‘Por isso tem de 

acontecer’, e faz o que assim reconheceu como certo e definiu como necessário – então a essência do seu ato é 

moral!’. Mas, meu amigo, você está falando de três atos, em vez de um: também o seu julgamento ‘Isso está 

certo’ é um ato – não se poderia julgar de uma maneira moral’? – ‘Porque minha consciência me diz que é 

assim; a voz da consciência? E até que ponto você ouve o que fala sua consciência? Você nada sabe de uma 

consciência intelectual? De uma consciência por trás de sua ‘consciência’? Seu julgamento ‘Isso está certo’ tem 

uma pré-história nos seus impulsos, inclinações, aversões, experiências e inexperiências; ‘Como surgiu isso?’, 

você tem de perguntar, e ainda: ‘O que me impele realmente a dar ouvidos a isso?’. Você pode ouvir as ordens 

dele como um bom soldado escuta as ordens do oficial. Ou como uma mulher que ama quem dá as ordens. Ou 

como um adulador e covarde que receia aquele que ordena. Ou como um imbecil, que acompanha porque nada 

tem a objetar. Em suma, há muitas maneiras de dar ouvidos à sua consciência. Mas que você ouça este ou aquele 

juízo como voz da consciência, isto é, que sinta algo como certo; ou a que o pão e as honras lhe tenham até hoje 

vindo juntamente com o que você denomina seu dever – e você o tem por ‘certo’ porque lhe parece a sua própria 

‘condição de existência’ (que você tenha direito à existência lhe parece irrefutável!). A firmeza do seu juízo 

moral poderia ser prova justamente de mesquinhez pessoal, de falta de personalidade, sua ‘força moral’ poderia 

nascer de sua teimosia – ou de sua incapacidade de ver novos ideais! E, resumidamente: se você tivesse pensado 

com maior finura, observado melhor e aprendido mais, em nenhuma circunstância você chamaria mais de dever 

e consciência a este seu ‘dever’ e esta sua ‘consciência’: a compreensão de como surgiram uma vez os juízos 

morais lhe estragaria o gosto por essas palavras patéticas, ‘pecado’, ‘salvação da alma’ e ‘redenção’, por 

exemplo. – E agora não me venha falar de imperativo categórico, meu amigo! – essa expressão me faz cócegas 
no ouvido e eu tenho que rir, mesmo em sua tão séria presença: lembra-me o velho Kant, que, como punição por 

ter obtido furtivamente a ‘coisa em si’ – também ridículo! -, foi furtivamente tomado pelo ‘imperativo 

categórico’, e com ele no coração extraviou-se de volta para ‘Deus’, ‘alma’ ‘liberdade’ e ‘imortalidade’, 

semelhança a uma raposa que se extravia de volta para a jaula – e a sua força e esperteza é que havia arrombado 

a jaula! – Como? Você admira o imperativo categórico em você? Essa ‘firmeza’ do que é chamado seu juízo 

moral? Essa ‘incondicionalidade’ do sentimento de que ‘nisso todos têm de julgar como eu? Admire antes o seu 

egoísmo nisso! E a cegueira, estreiteza e modéstia do seu egoísmo! Pois egoísmo é sentir o próprio juízo como 

uma lei universal; e novamente um egoísmo cego, estreito e modesto, porque mostra que você ainda não 

descobriu a si mesmo, ainda não criou para si um ideal próprio, bastante próprio – pois ele não poderia jamais 

ser o de um outro, e muito menos o de todos, todos! [...] que todas as prescrições sobre o agir referem-se apenas 

ao grosseiro lado exterior (até as mais íntimas e sutis prescrições de todas as morais que já houve), - que com 

elas pode ser alcançada uma aparência de igualdade, mas somente uma aparência, - que toda ação, contemplada 

ou reconsiderada, é e continua ser algo impenetrável, - que nossas opiniões acerca do ‘bom’, ‘nobre’, ‘grande’ 

jamais podem ser demonstradas por nossas ações, porque toda ação é incognoscível. [...] Portanto, limitemo-nos 

a depurar nossas opiniões e valorações e a criar novas tábuas de valores: - mas acerca do ‘valor moral de nossos 

atos’ vamos deixar de remoer pensamentos! [...] Nós, porém, queremos nos tornar aqueles que somos – os 

novos, únicos, incomparáveis, que dão leis a si mesmos, que criam a si mesmos!” Cf. NIETZSCHE, 2009, 

Aforismo 335. p. 222-224.  
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transcendem as limitações e fornecem soluções para as insuficiências de seus 

predecessores, dentro da história dessa mesma tradição.
421

 

Assim, MacIntyre, ao postular tal retomada da ética aristotélica, adaptando-a para solucionar 

as questões morais da contemporaneidade, se utiliza deste quadro conceitual fruto da filosofia 

grega clássica, por acreditar ser um importante fomento intelectual para a reflexão filosófica 

moral coeva. A singularidade do pensamento macintyriano não se encontra no fato dele estar 

inserido nas éticas que brotaram do esclarecimento/iluminismo, nem no ponto de vista 

nietzschiano, nem pós-nietzschiano, mas na apreciação que ele faz sobre o relativismo ético, 

da pós-modernidade.  

Apesar de escolher Aristóteles e recusar Nietzsche, MacIntyre defende que foi este último o 

primeiro filósofo a se dar conta de que os chamados à objetividade eram, ao final, 

demonstração da vontade subjetiva: com isso ele se apercebeu também das questões que isto 

põe à filosofia moral. Não há, portanto, lugar para ilusões como direitos naturais, felicidade, e 

fundamentação racional. A vontade deve substituir a razão instituindo o sujeito moral 

autônomo. Por tal pensamento, Nietzsche constitui-se como o filósofo que melhor concebe os 

tempos perturbados que a contemporaneidade está atravessando, diz MacIntyre, porque agora 

a norma moral e o bem devem, fundamentalmente, ser uma edificação da vontade de cada 

indivíduo. 

O homem nietzschiano não institui relações mediadas pela solicitação a padrões 

compartilhados de virtudes ou bens, ele é a sua única autoridade e dota-se com a sua própria 

lei. Afastar-se da atividade compartilhada é isolar-se das comunidades que descobrem o seu 

objetivo e seus bens em tais atividades em comum. Assim, o homem que não pode descobrir 

nenhum bem fora de si próprio está condenado ao solipsismo moral. MacIntyre vê Nietzsche 

como último adversário da tradição aristotélica, mas também o vê como tão somente mais um 

aspecto da cultura moral que Nietzsche almeja criticar. O super-homem nietzschiano não é 

mais do que o eu moderno do liberalismo individualista instigado às últimas consequências. 

Por conseguinte, a oposição crucial que localiza estará entre qualquer versão do liberalismo e 

qualquer versão da tradição aristotélica.  

Em verdade, Nietzsche surge como opção em virtude de sua clara percepção de que todas as 

tentativas empreendidas pelos iluministas de justificarem racionalmente a moral fracassaram 

porque as pretensas solicitações à objetividade não eram senão demonstrações de uma 
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vontade subjetiva. Assim, ele se torna o filósofo por excelência da modernidade, o teórico 

desbravador do resultado do projeto iluminista, o emotivismo contemporâneo. Em seu 

esquema profético, Nietzsche anuncia a verdadeira natureza da modernidade e sua crítica à 

moral moderna não pode ser refutada por uma filosofia contemporânea sustentada pelas 

aporias da modernidade.  

Por outro lado, MacIntyre critica duramente a invenção nietzschiana do super-homem que, 

para ele, representa tão somente a intuição de que o sujeito moral autônomo só pode derivar 

de um ato volitivo gigantesco e heroico e não de uma imaginária justificação racional. 

MacIntyre termina por concluir que, por um lado, apesar dos esforços de três séculos de 

filosofia moral e um de sociologia, ainda não temos nenhuma versão de uma moral coerente e 

racionalmente defensável do ponto de vista do liberalismo individualista; e que, por outro 

lado, a tradição aristotélica pode ser reafirmada de uma maneira que componha a 

inteligibilidade e racionalidade às nossas ações e obrigações sociais e morais. Para MacIntyre, 

se a sua visão da nossa condição moral tiver certa, necessitamos também concluir que 

chegamos a um ponto da virada. O que interessa nesta etapa é a edificação de formas locais de 

comunidade no seio das quais a civilidade e a vida moral e intelectual possam ser conservadas 

por meio das novas idades das trevas que já se acham sobre nós. E se a tradição das virtudes 

conseguiu sobreviver aos horrores da última idade das trevas, não nos achamos inteiramente 

sem fundamento para ter esperança.  

Retomando a escolha feita por MacIntyre de reaver o pensamento aristotélico, na 

contemporaneidade, não é possível deixar de tratar também sobre as dificuldades que tal 

empreitada enfrenta. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao telos que se refere a uma 

essência humana compreendida aos moldes da biologia metafísica de Aristóteles. Isto porque, 

na visão de Aristóteles, “os seres humanos, bem como os membros de todas as outras 

espécies, têm uma natureza específica; e essa natureza é tal que eles têm certos objetivos e 

metas, de modo que se movimentam pela natureza rumo a um telos específico”.422
 Sobre isto, 

MacIntyre esclarece que a tese de Aristóteles é teleológica, mas não é consequencialista.423 
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423

 Consequencialismo é um termo filosófico que foi utilizado primeiramente em uma teoria acerca da 

responsabilidade, porém agora é empregado habitualmente para a teoria acerca do correto e do incorreto. O 

termo foi criado por Elizabeth Anscombe em “Modern Moral Philosophy” (1958), com o propósito de defender a 

tese a respeito do que seria ou não responsável para um ator, tanto pelas consequências intencionais de um ato, 

como pelas não intencionais quando previstas. A tese de Anscombe diferencia-se da tese proposta por Sidgwick, 

que não fazia a separação entre as consequências não intencionais previstas e imprevistas para a atribuição de 
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Em segundo, na importância dada às ligações inerentes à amizade, plausíveis em uma polis, 

como, por exemplo, a Cidade-Estado onde, devido ao número de habitantes o conhecimento 

recíproco entre os cidadãos era possível, contemporaneamente são impossíveis pela dimensão 

das cidades. Com o intento de suplantar tal dificuldade, MacIntyre trabalha os conceitos de 

prática, narrativa e tradição. 

3.5 O CONCEITO DE PRÁTICA EM MACINTYRE  

Ao iniciar a sua interpretação sobre a teoria aristotélica das virtudes, MacIntyre nos diz que 

devemos entendê-las como aquelas disposições que não apenas amparam as práticas e nos 

permitem alcançar os bens internos a elas, mas que também nos mantém na busca 

imprescindível do bem, possibilitando-nos superar os perigos, males e tentações com os quais 

nos deparamos, e que este tipo de bem nos procede sempre mais de autoconhecimento e, mais 

ainda, do conhecimento do que é o bem. Para muitos, tais como, D’Andrea,
424

 esta 

interpretação feita por MacIntyre é o cerne da inovação por ele defendida sobre o retorno ao 

edifício teórico aristotélico como modo de superar o emotivismo que se alastrou em nosso 

tempo. Na compreensão de MacIntyre, a prática tem um sentido diferente do uso ordinário. 

Assim, prática será 

qualquer forma coerente e complexa de atividade humana cooperativa, socialmente 

estabelecida, por meio da qual os bens internos a essa forma de atividade são 

realizados durante a tentativa de alcançar os padrões de excelência apropriados para 

tal forma de atividade, e parcialmente dela definidores, tendo como consequência a 

ampliação sistemática dos poderes humanos para alcançar tal excelência, e dos 

                                                                                                                                                                                              
responsabilidades. Assim, as consequências deveriam ser levadas em consideração quando se faz juízos sobre o 

correto e incorreto. E uma ação seria justa se, e somente se, o seu resultado total fosse o melhor possível. 

Existem, todavia, vários outros tipos. Alguns autores contemporaneamente utilizam o termo “utilitarismo” para 

demonstrar um tipo de consequencialismo. Por outro lado, outros reservam o termo “utilitarismo” para o ponto 

de vista que relaciona o consequencialismo com a premissa hedonista de que apenas o prazer tem valor 

intrínseco. Outros reservam o termo para o ponto de vista que combina o consequencialismo com a premissa 

eudaimonística de que a felicidade tem valor intrínseco, isto pode ser visto no Dicionário de Filosofia 

coordenado por Thomas Mautner. O consequencialismo também é contrastado com teorias morais e com a ética 

da virtude. Ao criticar as teorias consequencialistas, que veem as consequências da ação como o foco principal 

do nosso pensamento a respeito da ética, as teorias da virtude ética insistem que é mais o caráter da ação, e não 

as consequências, que devem ser o foco principal. Alguns especialistas em ética da virtude afirmam que as 

teorias consequencialistas desconsideram o desenvolvimento e a importância do caráter moral. Por exemplo, há 

defensores de que as consequências em si não possuem conteúdo ético, a menos que resultem de uma virtude 

como a benevolência, por exemplo. A ética da virtude e o consequencialismo podem não ser amplamente 

antagônicos. Este fato é explicado por teorias consequencialistas que consideraram o caráter de várias maneiras 

(Cf. PARFIT, 1986, p. 127). Por exemplo, os efeitos sobre o caráter do agente, ou quaisquer outras pessoas 

envolvidas em uma ação, podem ser considerados como uma consequência importante. Do mesmo modo, 

utilizando uma teoria consequencialista pode-se ter como objetivo a maximização de uma virtude particular, ou 

conjunto de virtudes. Por fim, pode-se optar por um determinado tipo de consequencialismo, como aquele que 

argumenta que a atividade virtuosa, em última análise, produz as melhores consequências (Cf. BLACKBURN, 

1997).   
424
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conceitos humanos dos fins e dos bens envolvidos. O jogo da velha não é exemplo 

de prática nesse sentido, nem jogar uma bola com habilidade; mas o jogo de futebol 

é, bem como o xadrez. O serviço de pedreiro não é uma prática, mas a arquitetura é. 

Plantar nabo não é uma prática, mas a agricultura é. O mesmo se aplica às pesquisas 

da Física, da Química e da Biologia, e também ao trabalho do historiador, e à pintura 

e à música.
425

 

Os exemplos supracitados, principalmente no que diz respeito a toda uma sucessão de 

pesquisas científicas em várias áreas como a Física, Química e Biologia, são segundo 

MacIntyre aquilo que possibilitará uma releitura do conceito de técnica em Hans Jonas. Na 

discussão do referido filósofo, também aparece outra ideia importante: no que diz respeito aos 

bens internos e externos às práticas, estes bens não podem ser particularmente apropriados, 

também não sendo possível tratá-los de modo isolado. 

Existem, portanto, dois tipos de bens que é possível conquistar ligados ao jogo de 

xadrez e a outras práticas por acidentes das circunstâncias sociais [...] bens como 

prestígio, status e dinheiro. Sempre há modos alternativos de alcançar esses bens, e 

sua conquista nunca se dá apenas engajando-se no exercício de uma determinada 

prática. Por outro lado, há os bens internos à prática do xadrez, que não se pode 

alcançar de nenhum outro modo que não seja jogando xadrez ou algum outro jogo 

do mesmo tipo. Nós os chamamos de internos por dois motivos: primeiro, como já 

afirmei, porque só podemos especificá-los dentro do xadrez ou de algum outro jogo 

do mesmo tipo, e por meio de exemplos desses jogos (por outro lado, a pobreza do 

nosso vocabulário para falar de tais bens nos obriga a recorrer a artifícios como o 

que usei ao escrever ‘certo tipo especialíssimo de’); e, em segundo lugar, porque só 

podem ser identificados e reconhecidos pela experiência de participar da prática em 

questão. Aqueles a quem falta a devida experiência são incompetentes, portanto, 

como juízos dos bens internos.
426

 

De tal modo, para alcançá-los é imprescindível ter aceitação das regras adequadas à prática, 

que são submetidas a padrões de excelência. Por conseguinte, uma prática abarca exemplo de 

excelência, subordinação a regras e aquisição dos bens porque continuamente é um modo de 

agir que permite a situação na qual as virtudes são exercidas e, de alguma maneira, granjeiam 

seu significado. Tal situação é sucessivamente constituída, estruturada, abarca e compreende 

vários elementos e/ou aspectos distintos cujas múltiplas formas possuem relações de 

interdependência; muitas vezes de difícil compreensão, é coerente e, ainda, é socialmente 

estabelecida, como o lugar em que se necessita estar atento para abraçar o que é proposto 

como exemplo de excelência. MacIntyre utiliza o caso do pintor para ilustrar sua ideia: 

Essa excelência – o próprio verbo ‘exceler’ o insinua – precisa ser entendida 

historicamente. As sequências do desenvolvimento descobrem seu sentido e 

finalidade numa progressão rumo e para além de uma série de tipos e modalidades 

de excelência. É claro que há sequências de declínio, além das de progresso, e 

raramente se deve entender o progresso como linear. Mas é na participação das 

tentativas de manter o progresso e reagir de maneira criativa aos problemas que se 
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encontra o segundo tipo de bem interno à profissão de retratista, pois o que o artista 

descobre dentro da busca da excelência na pintura de retratos também se aplica à 

prática das belas artes em geral – é o bem de um certo estilo de vida. Essa vida pode 

não constituir a totalidade da vida de alguém que seja pintor durante muito tempo ou 

pode, ao menos por um período, como aconteceu com Gaugin, absorvê-lo à custa de 

quase todo o resto. Mas o pintor viver uma parte maior ou menor da vida como 

pintor é o segundo tipo de competência que só se adquire sendo pintor ou sendo 

alguém disposto a aprender sistematicamente o que o retratista tem a ensinar.
427

 

Ficou claro, nas palavras de MacIntyre, que a prática é uma atividade que requer obediência à 

autoridade, exemplo de excelência em vigor. No entanto, esta obediência não impede que haja 

mudança, o que é evidente ao se examinar que estas – as práticas – encerram uma história. Por 

isso, sem acatar a autoridade dos exemplos considerados melhores não se pode ser iniciado 

em uma prática e, menos ainda, criticá-la. No que se refere ao modo pelo qual se inicia uma 

prática, isto só é possível se a pessoa for acolhida, porque se faz imperativo entrar em relação 

não somente com os que a exercitam, mas principalmente com sua tradição. De fato, é esta 

que possibilita diferenciar a prática efetiva da situação institucional na qual se concretiza algo 

substancial, tendo em vista o poder corruptor das instituições. 

As instituições ocupam-se, característica e necessariamente, do que chamo de bens 

externos. Envolvem-se na captação de verbas e de outros bens materiais; estão 

estruturadas em termos de poder e status como recompensas. Também não poderiam 

fazer de outra forma se pretendem sustentar não só a si mesmas, mas também às 

práticas das quais são os suportes, pois nenhuma prática sobrevive nenhum período 

de tempo sem o sustento das instituições. No terreno das práticas, a autoridade dos 

bens e dos padrões funciona de forma a excluir todas as análises subjetivistas e 

emotivistas do juízo.
428

 

Agora, para melhor se entender a relação entre as práticas e as virtudes, é sumamente 

importante um esclarecimento acerca dos bens. No tocante aos bens externos e internos, 

MacIntyre assevera que “os bens externos são, portanto, objetos de uma concorrência em que 

deve haver tanto vencedores quanto derrotados”429 e têm como atributo ser posse ou 

propriedade habitual de um indivíduo ou um grupo, como, por exemplo, o poder, a fama e o 

dinheiro. Todos estes são bens contingentes e podem ser alcançados de “modos alternativos, e 

sua conquista nunca se dá apenas engajando-se no exercício de uma determinada prática”.430
 

Em contrapartida, os bens internos às práticas incluem a competição na busca da excelência, 

obediência às regras que foram incorporados ao longo da história e constituíram determinado 

modo de vida. Diferentemente dos bens externos, estes só serão obtidos por meio do 
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engajamento em alguma prática. Por isso, só podem ser reconhecidos e identificados com a 

experiência de compartilhar da prática.  

Ingressar em Ingressar em uma prática é ingressar em uma relação não só com seus 

participantes, mas também com aqueles que nos precedem na prática, em especial 

aqueles cujas realizações tenham ampliado o alcance da prática para que atingisse o 

ponto atual. É, assim, a realização, e a fortiori a autoridade, de uma tradição com a 

qual agora me deparo e com a qual devo aprender. E para este aprendizado, e para o 

relacionamento com o passado que ele acarreta, as virtudes da justiça, da coragem e 

da sinceridade são pré-requisito exatamente da mesma maneira e pelos mesmos 

motivos que o são no sustento dos relacionamentos atuais dentro das práticas.
431

 

Vale ressaltar que os bens internos às práticas possuem como características o enriquecimento 

de toda a comunidade e não somente de quem a praticou, pois o praticante é um exemplo para 

sua comunidade. Assim, as práticas são espaços de realização das virtudes, visto que estas 

últimas são essenciais para a realização dos bens internos que dão sentido às práticas como 

tais. Desse modo, MacIntyre propicia uma aproximação inicial à definição da prática ligada à 

virtude nas seguintes palavras: “A virtude é uma qualidade humana adquirida, cuja posse e 

exercício costumam nos capacitar a alcançar aqueles bens internos às práticas e cuja ausência 

nos impede, para todos os efeitos, de alcançar tais bens”.432 Assim, as virtudes estão 

evidentemente relacionadas às práticas, pois são elas que determinam a natureza das relações 

entre os sujeitos no interior das práticas. 

Na compreensão de MacIntyre, o exercício das virtudes provoca uma escolha, que se mostra 

na forma de uma decisão racional de aperfeiçoar e encorajar, diminuir ou impedir emoções e 

desejos. Sua decorrência inicial é o de treinar o indivíduo para o autocontrole, aperfeiçoando 

os sentimentos e exigindo o uso da inteligência. Em tais condições, MacIntyre crê ter 

contornado a questão da determinação biológica em sua teleologia, atribuindo relevância à 

institucionalização da conjuntura na qual o indivíduo se inscreve e procura sua 

autorrealização.  O conceito de indivíduo enquanto figura abstrata de um ser racional e 

volitivo que independentemente de outros, instituiu seus próprios fins é reinterpretado, sendo 

sempre um papel ou exercita uma prática. A situação provê ainda os critérios a serem 

incorporados para julgar o comportamento individual. Nesse sentido, o ajuizamento de valor 

passa a ser compreendido como um julgamento de fato, refratário à arbitrariedade que lhe é 

conferida pela abordagem relativista. Diante dessa situação, MacIntyre adentra um outro 

momento, a vida como mensageira de uma unidade, de uma coesão que provê um telos às 

virtudes.  
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3.6 VIRTUDES, TRADIÇÃO E A UNIDADE NARRATIVA DA VIDA HUMANA 

Qualquer tentativa contemporânea para enfrentar a vida do homem como um todo, ou melhor, 

como uma unidade, cuja atitude mune as virtudes de um telos apropriado, encontraria dois 

tipos de obstáculos - um social e outro relativo à tradição filosófica hodierna. O primeiro diz 

respeito ao modo como a contemporaneidade separa cada vida humana em uma 

multiplicidade de segmentos, cada um deles com as suas próprias normas. O aspecto 

filosófico, por sua vez, considera pensar atomisticamente e avaliar a ação humana complexa 

em termos de elementos simples, como é o caso da versão analítica; já a variante 

existencialista refere-se ao afastamento rigoroso entre o indivíduo e os papéis que este realiza 

na sociedade. 

Que ações particulares derivem seu caráter como partes de todos maiores é uma 

perspectiva alheia a nossos modos predominantes de pensar, porém é uma que é 

necessário pelo menos levar em conta, se pretendemos começar a entender como 

uma vida pode ser mais do que uma sequência de atos e episódios individuais.
433

 

Não é, portanto, surpreendente, diz MacIntyre, que o eu assim entendido de forma fragmentada 

não possa ser visto como portador das virtudes aristotélicas. Um eu apartado dos seus papéis 

perde o campo de relações sociais na qual as virtudes aristotélicas funcionam. A vida de uma 

pessoa só é inteligível como atributo de uma vida portadora de unidade, uma vida que possa ser 

idealizada e medida como um todo. As ações humanas só são inteligíveis no todo de uma 

narrativa em que também o próprio eu é quem dá sentido à sua prática. Identificar e compreender 

uma ação é continuamente pôr um acontecimento particular no contexto de um conjunto de 

narrativas, das histórias dos indivíduos envolvidos e do cenário no qual se encontram inseridos e 

evoluem. O agente moral não é mais do que o coparticipante da sua narrativa; só em um mundo 

de sonhos o homem se autodetermina solitariamente, no mundo real estará sempre subordinado a 

uma série de sujeições, coações e relações com o outro.  

O eu separado de seus papéis na modalidade sartriana perde aquela arena de 

relacionamentos sociais na qual funcionam, se é que funcionam, as virtudes 

aristotélicas. Os modelos de vida virtuosa caem sob aquelas condenações de 

convencionalismo que Sartre pôs na boca de Antoine Roquentin em A náusea e que 

declarou em sua própria pessoa em O ser e o nada. De fato, a rejeição do eu à 

inautenticidade dos relacionamentos sociais convencionalizados torna-se aquilo em 

que se reduz a integridade na teoria de Sartre.
434 

Essa narratividade da identidade do agente moral remete à condição própria da 

inteligibilidade do agir humano, segundo MacIntyre. O homem nos seus modos e práticas, 
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bem como nas suas imaginações, é basicamente um animal contador de histórias. Não há 

nenhuma maneira de entender uma sociedade a não ser por meio de um conjunto de histórias, 

de mitos, que compõem os seus expedientes dramáticos iniciais. As histórias cumprem um 

papel efetivo na educação para as virtudes. Esta compreensão narrativa do eu exige duas 

coisas: o homem é aquilo que os outros o tomam por ser; e é igualmente o sujeito de uma 

história que é a sua e de mais ninguém e que tem o seu sentido privado. A unidade de uma 

vida pessoal consiste igualmente na unidade de uma narrativa nascida de uma vida particular. 

O que chamo de história é uma narrativa dramática encenada, na qual os 

personagens também são autores. Os personagens, naturalmente, nunca começam 

literalmente ab initio; eles mergulham in medias res, os inícios de suas histórias já 

feitos para eles por quem ou pelo que passou por ali antes.
435

 

A unidade da vida humana é a unidade de uma “busca narrativa. Buscas às vezes fracassam, 

são frustradas, abandonadas ou dissipadas por desvios; e vidas humanas podem fracassar 

também, de todas essas maneiras”.436
 No entanto, os únicos critérios de sucesso ou de fracasso 

em uma vida humana como um todo seriam critérios de sucesso ou de fracasso em uma 

procura narrada ou ainda a ser narrada.  

A narrativa feita por teóricos como MacIntyre, Nussbaum, Ricoeur, Rorty ou Taylor mostram 

que toda vivência humana implica alguma forma de narração. Isto não somente porque ela se 

compele em descobrir um modelo com o qual lidar com o experimento do caos e da confusão, 

mas, igualmente, porque toda vida humana é quase sempre de maneira implícita uma história. 

Esta seria uma característica própria da nossa finitude que nos compõe enquanto seres que, 

em suma, nascem no início e falecem no final. Sendo assim, afirma MacIntyre, 

a imprevisibilidade e a teleologia, portanto, coexistem em nossas vidas; assim como 

os personagens de uma narrativa fictícia, não sabemos o que acontecerá a seguir, 

porém nossa vida tem uma forma que se projeta na direção do nosso futuro. Assim, 

as narrativas que vivemos têm um caráter tanto imprevisível quanto parcialmente 

teleológico.
437

 

E isso dá a nossas vidas uma composição temporal que busca certo tipo de significado em 

termos de alusões ao passado (memória) e ao futuro (projeção). Igualmente, poderíamos falar 

que nossas vidas estão invariavelmente explicando a si próprias – pré-reflexivamente e pré-

conscientemente – em termos de inícios, meios, e fins (ainda que não essencialmente nessa 

ordem). Em resumo, nossa vivência já adota de algum modo um enredo antecedente, ao 

                                                             
435

 Idem, p.361 
436

 Idem, p. 367-368. 
437

 Idem, p. 361. 



182 
 

mesmo tempo em que buscamos conscientemente uma narrativa na qual possamos reinscrever 

nossa vida como história de vida.  

No tocante ao tema que mais carecemos ter em mente sabe-se que, desde o descobrimento 

grego da vida humana como bios, bem como ação expressivamente entendida como praxis até 

as mais contemporâneas definições da vida enquanto temporalidade narrativa,438 há um eterno 

reconhecimento de que a existência seja de modo inerente narrativa. A vida é grávida de 

histórias; ela é uma teia nascente à cata de uma parteira. Porque no interior de cada ser 

humano vivem inúmeras pequenas narrativas querendo escapulir. Como explica MacIntyre, 

O homem é, em suas ações e práticas, bem como em suas ficções, essencialmente 

um animal contador de histórias. Não é, em essência, mas se torna no decorrer de 

sua história, um contador de histórias que aspiram à verdade. Mas a questão 

principal não é sobre sua autoria; só posso responder a pergunta “O que devo fazer?” 

se souber responder a pergunta “De que história ou histórias está fazendo parte?” 

Isto é, ingressamos na sociedade humana com um ou mais papéis a nós atribuídos – 

papéis para os quais fomos recrutados – e temos de aprender o que são para poder 

entender como os outros reagem a nós e como nossas reações a eles poderão ser 

interpretadas.
439

 

  
À luz das reflexões de MacIntyre, é possível depreender que a unidade da vida do homem consiste 

especificamente em uma busca narrada. Aqui outra pergunta se faz necessária: procura do quê? 

No caso, o nosso telos seria a busca de uma vida boa para o ser humano. E o que seria uma vida 

boa, acrescentaríamos aqui, em um mundo repleto de tecnologias que podem nos levar ao fim de 

toda a vida na terra?  

 

MacIntyre explica que é buscando uma compreensão de bem da vida humana que será 

plausível classificar outros bens. Para tanto, o primeiro conceito a ser levado em conta é o de 

telos final, porque a procura não poderá ser iniciada sem que este seja determinado. Por isso, 

faz-se necessária uma concepção do que é o bem para o homem. De onde retiramos essa 

concepção? É buscando uma compreensão do bem que nos será possível ordenar os outros 

bens, ou seja, essa compreensão do bem é que nos permitirá entender o lugar da honestidade e 
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constância na vida, que primeiramente se define o tipo de vida que é uma busca pelo bem. Por 

isso, quando nos deparamos e superamos os diversos riscos, perigos, tentações e tensões da 

vida que nos proporcionam à jornada em busca do bem é que finalmente podemos 

compreender a meta da sua busca.  

Para tanto, as virtudes e a vida do homem, como as buscas, são sucessivamente ligadas às 

práticas que estão em certo sistema social, no qual se interligam as relações entre os 

indivíduos. Daí porque é sempre como parte de um determinado princípio social, e não como 

ser humano, que o indivíduo vive sua vida, assevera MacIntyre. 

Por sua vez as virtudes devem ser compreendidas como aquelas disposições que não só amparam 

as práticas e nos permitem obter os bens internos às práticas, mas também nos mantém na busca 

relevante do bem, possibilitando-nos superar os perigos, males, tentações e tensões que 

descobrimos no nosso caminho, e que nos fornecerão de mais autoconhecimento, bem como de 

maior conhecimento sobre o bem. O rol das virtudes compreende virtudes que nos possibilitarão 

manter o tipo de comunidades nas quais os homens podem buscar pelo bem em conjunto, e as 

virtudes imprescindíveis à averiguação filosófica sobre o caráter do bem. MacIntyre, com isso, 

alcança aqui mais uma conclusão provisória sobre a boa vida para o homem: “a vida passada na 

procura da boa vida para o homem, e as virtudes necessárias para a procura são as que nos 

capacitam entender o que mais e mais é a boa vida para o homem”.440
 Sendo assim, as virtudes 

relacionam-se com as práticas, mas também com uma concepção de busca da boa vida para o 

homem.  

 

Em uma terceira etapa, MacIntyre defende que podemos procurar pelo bem ou praticar as 

virtudes exclusivamente como indivíduos, parcialmente porque viver uma boa vida varia 

concretamente de situação para situação. Além disso, porém, o que é bom para um homem 

tem de ser bom para outras pessoas também que desempenham determinados papéis. Assim, 

os papéis compõem o ponto de partida moral e diferenciam a vida moral. Para o 

individualismo moderno isto soa estranho, porquanto o homem é o que escolhe ser. A história 

de uma vida, entretanto, está continuamente encravada na história das comunidades de onde o 

sujeito concebe a sua identidade. O homem nasce com um passado e tentar retirar dele este 

passado, aos moldes do individualista, é desfigurar todas as relações sociais presentes – a 

posse de uma identidade histórica e a posse de uma identidade pessoal coincidem e apontam 

para a questão da tradição. 
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O conceito de tradição de pesquisa racional é importante para podermos situar as virtudes no 

interior da pesquisa racional e, por conseguinte, também para a tecnociência porque, segundo 

MacIntyre, a tradição não é algo estático, inerte, mas uma determinada maneira de entender e 

compreender as práticas que constantemente são reinterpretadas ao serem transmitidas. 

Igualmente, em uma tradição ocorrem a experiência e a discussão permanente das práticas, 

bem como dos bens e da concepção de uma vida boa.  

 

Destarte, ao contrário do pensamento iluminista, segundo MacIntyre, a tradição possui um 

valor epistemológico. Para ele, a compreensão humana é estabelecida no interior das tradições 

e são elas que compõem o substrato a partir do qual se arquitetam as razões do homem e de 

suas ações no mundo em que vive. Daí o motivo pelo qual não existe racionalidade prática 

fora das tradições, mas só no interior destas. MacIntyre assegura que 

O que sou é, fundamentalmente, o que herdei, um passado específico que está 

presente até certo ponto no meu presente. Descubro que faço parte de uma história e 

não é o mesmo que dizer, em geral, quer eu goste ou não, quer eu reconheça ou não, 

que sou um dos portadores de uma tradição e [...] o que uma prática é vai depender 

de um modo de entendê-la que quase sempre foi transmitido por muitas gerações. E 

assim, na medida em que as virtudes sustentam os relacionamentos necessários às 

práticas, elas têm de sustentar os relacionamentos com o passado – e com o futuro – 

e também com o presente [...] O que constituiu tais tradições? [...] Estamos 

inclinados a nos deixar enganar pelos usos ideológicos que os teóricos políticos 

conservadores têm feito do conceito de tradição com o conflito. Ambos os contrastes 

confundem, pois todo raciocínio acontece dentro do contexto de algum modo de 

pensamento tradicional, transcendendo por intermédio da crítica e invenção, as 

limitações do que até então se pensava dentro daquela tradição. Descubro que faço 

parte de uma história e isso é mesmo que dizer, em geral, quer eu goste ou não, quer 

eu reconheça ou não, que sou um dos portadores de uma tradição.
441

 

Uma tradição viva é, em parte, a procura sobre os bens que dela fazem parte. Tal procura 

atravessa gerações por ser socialmente incorporada e realizada dentro de um contexto 

definido pelas tradições das quais a vida do indivíduo faz parte. Sendo assim, não é possível 

buscar a vida boa longe da comunidade social. Daí o motivo pelo qual recorrer a uma tradição 

denota que só podemos identificar corretamente nossos próprios compromissos e o de outros 

nos conflitos argumentativos do presente se o colocarmos dentro das histórias que os fizeram 

ser como são.  

Desse modo, uma tradição representa uma determinada forma de vida, uma visão de mundo 

que desperta debates e conflitos e que, por isso mesmo, acaba por modificar o modo de ser de 

quem dela faz parte. É, portanto, um processo pelo qual o homem atualiza seu modo de vida 

de forma a não entrar em confronto direto com aqueles que a representam. Contudo, isso não 
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significa que se perpetue alguma maneira de agir que poderá ser melhorada por meio da 

tecnociência, por exemplo. 

O homem contemporâneo, entretanto, conforme vimos nos capítulos anteriores, tem 

diferentemente uma identidade que desafia a continuidade da vida, a identidade tecnológica. Daí a 

responsabilidade pelas consequências atuais e futuras da tecnização do seu agir. Sua narrativa 

identitária passa necessariamente pelo componente tecnológico inerente à vida social e política 

contemporânea. Portanto, a tecnociência deve ser pensada de modo que possa levar a cabo a busca 

pela vida boa. Abordar a responsabilidade do agir técnico apenas pela ótica de um princípio ético, 

como o fez Jonas, em última instância, como um componente externo à própria atividade 

tecnocientífica, não é suficiente para compreender as novas exigências, do agir moral do homo 

tecnologicus. Consideramos necessária uma releitura do conceito jonasiano de técnica à luz do 

pensamento macintyriano, para que a tarefa atual da tecnociência contemple não somente os 

clássicos valores inerentes à atividade científica e à pesquisa tecnológica, como também os 

valores aparentemente extrínsecos à prática tecnocientífica, mas na verdade, constitutivos também 

de seu modus operandi.  

 

Com a ampliação da variedade de crenças morais propiciadas pela tecnicização da vida humana, 

torna-se mais complexo responder à pergunta: “Como viver uma vida boa?” É muito difícil 

discutir sobre isto hoje sem pensar também na tecnologia e no papel que ela exerce na 

configuração do ethos humano. MacIntyre não presta muita atenção às tecnologias, mas na época 

tecnologica responder esta pergunta não é possível sem pensar nas questões trazidas pelo 

desenvolvimento tecnológico.442
  

Para refletir sobre tais questões, tomaremos de empréstimo o conceito de prática, tal como 

especificado por MacIntyre, no intento de compreender melhor as questões éticas ligadas à 

técnica indo além dos padrões pensados por Jonas; ou seja, formulado em outros termos, 

iremos pensar a técnica como uma prática nos moldes macintyriano. 
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CAPÍTULO IV 

 

A TÉCNICA COMO PRÁTICA PORTADORA DE UM TELOS MORAL 

 
 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 como seu dever não 
estão escritos em parte alguma. Deve ele mesmo escolher 

entre o Reino e as Trevas. 
          

Jaques Monod 
 
 

4.1 UM NOVO OLHAR SOBRE A TECNOCIÊNCIA NO SÉCULO XXI 

 

 
 

epois do estudo que deu corpo aos tópicos anteriores, neste quarto capítulo 

trataremos mais especificamente o que se considera  o núcleo da tese, ou seja, 

a visão da técnica como uma prática portadora de um telos moral à luz de 

elementos teóricos propostos por MacIntyre. Assim, buscarei limitar-me exclusivamente 

àqueles aspectos que auxiliarão o leitor na compreensão do cerne da perspectiva aqui 

proposta, tendo em conta o pano de fundo teórico traçado pela necessidade de um outro olhar 

para a tecnociência e seus impactos existenciais.  

A necessidade de “um olhar novo a respeito da tecnociência”, revelou-se de forma mais 

contundente depois do lançamento da bomba nuclear em meados do século XX, bem como 

pelas exigências da sociedade contemporânea que se sobressai por meio do seu 

desenvolvimento científico/tecnológico nas suas dimensões econômica, política, social e 

ética. Igualmente, é feito que o mundos científicos e tecnológico, ainda que mantendo suas 

idiossincrasias, arquitetadas ao longo de centenas de anos, tornaram-se inseparáveis da vida 

do homem contemporâneo em todas as suas esferas. Esta atua em uma conjuntura bem mais 

vasta do que o da ciência acadêmica de estilo estritamente disciplinar, ainda que os ares 

estejam a favor de uma forçosa abertura que incorpora, essencialmente, o interdisciplinar e até 

o transdisciplinar.443 Em obra publicada em 1994, The new production of knowledge, que se 

tornou referência no mundo anglo-saxão para justificar a hibridação da pesquisa científica, 
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Michel Gibson, Helga Nowotny e seus colaboradores batizaram o antigo e o novo na ciência 

de Modo 1 e Modo 2. 

O Modo 1 se distinguiria pelo primado da pesquisa acadêmica com finalidade 

cognitiva: conhecimentos adquiridos e validados no quadro das disciplinas 

tradicionais; organização hierárquica com regras claras de controle e de validação 

dos resultados, e, por fim, uma pesquisa isolada da sociedade a qual não intervém 

senão no fim do processo como alvo de vulgarização ou do uso das inovações. Ao 

contrário, no Modo 2, a distinção entre pesquisa fundamental e aplicada desaparece: 

as descobertas fundamentais podem levar a pesquisas industriais e, correlativamente, 

a pesquisa fundamental recorre a equipamentos técnicos e até mesmo industriais. As 

pesquisas não estariam mais localizadas nos ambientes universitários, mas seriam 

levadas adiante em parceria com especialidades múltiplas.
444

 

O axioma da gratuidade do conhecimento repousa sobre uma visão clássica dele, como algo 

que não tem preço. Mas não teria justamente essa visão teórica e abstrata distanciado suas 

produções de conhecimento da postura ética? A união ciência e técnica é, contudo, um 

predicado que deveria caracterizar, com nitidez, a ciência contemporânea frente à sua 

capacidade de transformar o nosso cotidiano, recolocando-o, renovando-o e transformando-o 

em uma velocidade cuja percepção não é dada ao homem ordinário à possibilidade de 

perceber tal situação. Transforma igualmente a nossa visão de mundo e dos fatos que nele 

acontecem, confrontando-nos com o modo como nele estamos colocados e existimos. Além 

disso, modifica a realidade e o modo como pensamos e nos comportamos.445 

Isso acontece porque há intenso relacionamento entre artefatos e sociedade, resultado da inter-

relação concernente da produção versus uso. O incremento da tecnociência acontece 

concomitantemente com o crescimento de conflitos, cujas saídas irão depender da continuada 

negociação de significados entre todas as dimensões envolvidas no processo: a científica, a 

tecnológica, a social, a política, a econômica, a religiosa, entre tantas outras, por conseguinte, 

imbricando uma dimensão ética. 

Daí a multiplicidade de maneiras de se compreender e interpretar filosoficamente a 

tecnociência. Um modo muito difundido é a compreensão instrumentalista, segundo a qual 

esta é uma atividade humana que opera como meio para atender os desejos e os propósitos 

humanos. Por outro lado, é possível estudá-la a partir de anseios epistemológicos, 

procurando-se identificar, por exemplo, se a tecnociência é capaz de produzir um 

conhecimento diferente do que é feito pelas outras ciências. Segundo o enfoque 

epistemológico, também é plausível explorar as formas de relação entre a tecnociência e ética. 
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Por último, a tecnociência também pode ser compreendida sob um ponto de vista realista que, 

por sua vez, está interessado em procurar a sua essência para analisar as influências que 

exerce sobre o homem e sobre a própria natureza.446
  

No século XXI, é corriqueiro afirmar que, dado o caráter da tecnociência contemporânea e 

sua assombrosa capacidade de criar através das engenharias espacial e genética, incorre-se em 

uma insegurança vivencial crescente.447 A questão preocupante é saber como a natureza 

reagirá a essa agressão intensificada e o quanto é capaz de suportar. Nesse contexto, é difícil 

saber os limites de resiliência do planeta Terra, antes de ele colapsar. Mas não há dúvida de 

que boa parte do problema é de natureza econômica e política, o que traz ainda mais 

turbulências e incertezas. À vista disso, a sociedade poderia ser considerada como “campo” da 

ambivalência moral da tecnociência. Os bons e os maus resultados alcançados podem não ter 

sido nem intencionais nem prognosticados; todavia, dada a ambivalência do conhecimento 

tecnocientífico não nos é aceitável termos o bom sem sermos levados a confrontá-lo com o 

mal que pode causar.448 

É esse o receio de quase todos os que refletem sobre a tecnociência: o fato de que os que nela 

trabalham consideram suas pesquisas acima dos julgamentos morais, pelos avanços que 

apresentam. Postman449 chama de tecnopólio este fato da tecnociência se sobrepor às 

instituições sociais, e passar a ser onipresente, autoperpetuada e autojustificada, tornando-se, 

deste modo, uma esfera totalitária.450 Por sua vez, segundo o ganhador do prêmio Nobel de 

Física Pierre Gilles de Gennes, o cidadão comum tem a ideia de que é a tecnociência a 

culpada pelas armas mortíferas e pela poluição ambiental, esquecendo-se de que as decisões 

de produzir tais armamentos são, por natureza, políticas e não científicas, mais 

especificamente, frutos da tecnocracia.451
  

É, por isso, que as ciências humanas foram mobilizadas para entrar no jogo tanto da 

Nanolnitiative Americana quanto na convergência NBIC. A problemática dos 

impactos das tecnologias sobre o meio ambiente, sobre a saúde, sobre a ética e sobre 

a sociedade está integrada na pesquisa desde o início até o fim [...]. Do mesmo modo 

como necessitamos de físicos, químicos e toxicólogos para administrar os riscos 

associados à nanotecnologia, precisamos, também de especialistas em sociedade e 

em opinião pública, bem como dos eticistas. Tudo isso para gerir os riscos sociais e 

aplainar as dificuldades pela antecipação dos problemas [...]. As ciências humanas e 
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sociais são convidadas a ‘monitorar’ a inovação tecnológica com sondagens de 

opinião ou projetos de educação; em resumo, fazer o controle social acontecer.
452

 

 

É recomendável, portanto, prosseguirmos com os olhos abertos se ambicionamos usar a 

tecnociência em vez de sermos por ela usados. Posta desta maneira a questão é, pois, qual o 

custo que estamos preparados a pagar por tantas transformações? Cachapuz, Praia e Jorge453
 

respondem que o importante é  

relevar que as problemáticas respeitantes às questões éticas são aqui particularmente 

sentidas. Não é novidade que a evolução científico/tecnológica tem o seu preço. 

Também nós pensamos que não se podem eludir tais questões e que elas devem ser 

abordadas frontalmente ainda que sem fundamentalismos. O ponto de partida natural 

é de que da trajetória do homem não esteve nunca ausente o conceito de 

responsabilidade como sendo o de corresponsabilidade de uma racionalidade moral-

prática da qual emergem os valores. Ultrapassados que foram os odores dos autos de 

fé, as práticas científico/tecnológicas não podem escapar às questões deste 

enquadramento ético. Os seus resultados têm, necessariamente, uma interação maior 

ou menor com a sociedade de cujas consequências se exige um juízo ético. Não se 

trata, portanto, de colocar o debate ético numa lógica estritamente individualista. 

Trata-se de ir mais longe e de valorizar o caráter coletivo e institucional do debate 

ético. 
454

 

 

Vale mencionar que o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico são diferentes 

no que diz respeito às intenções. O conhecimento científico, na sua forma tradicional, tem 

como objetivo primeiro compreender o Mundo. Por outro lado, o conhecimento tecnológico 

procura a satisfação das necessidades humanas, ou melhor, centra-se fundamentalmente no 

“fazer”, na ação, na modificação, na prática, nos artefatos. No tecnológico dá-se, 

principalmente, destaque à resolução de problemas concretos, à criação, ao design, à 

fabricação, com o objetivo de satisfazer às necessidades do dia a dia do ser humano, não 

estando dele alheio a inclusão em um raciocínio teórico.455 Por estar sempre lançando 

novidades para “melhorar” a vida do homem, será que a tecnociência, com todo o seu aparato 

de fabricação, conseguirá asfixiar a ética? Esta pergunta feita pelo físico Jean Marc Lévy 

Leblond obteve a seguinte resposta do próprio Leblond: 

 

Provavelmente sim, é uma hipótese, e não uma tese que vou lhes apresentar, e a 

formulo propositalmente de modo um tanto brutal para que possamos falar disso 

depois. E estamos no fim de algo, pelo menos no fim de um tipo de conhecimento 

que conhecemos por gerações aqui representadas e que dura já por três ou quatro 

séculos. Nós nos encontramos, portanto, numa configuração muito estranha: 

enquanto para alguns estamos no ponto mais alto do desenvolvimento 

tecnocientífico, que pode parecer estar vinculado a mais fundamental das ciências, 
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em minha opinião, a situação é o inverso. Estamos aqui, provavelmente, em vias de 

reatar uma situação arcaica muito próxima da situação anterior ao desenvolvimento 

da ciência moderna quando os artesãos e os engenheiros se desincumbiam muito 

bem de suas funções na fabricação de moinhos d’água ou de carruagens sem 

conhecer a mecânica, as leis fundamentais da física, ou, sem ao menos conhecer 

profundamente a ciência teórica.
456

 

 

É importante ressaltar o que informa o trecho acima, no tocante à reprovação. Foca-se 

nitidamente a nova relação entre ciência e a técnica. Isto porque a ciência e a técnica não 

possuem naturezas iguais e cada uma tem especificidades próprias. Apesar disso não se pode 

deixar de destacar os laços significativos entre as duas entidades. A ciência, por sua vez, é 

orientada pelo desejo de conhecer e explicar. Por seu turno, a técnica é norteada pelo desejo 

de controlar e de modificar. As duas são atividades humanas densamente complicadas, a 

despeito de cada uma delas ter desenvolvido maneiras diferentes de atuar: “ainda que 

ideologicamente separadas, as duas verdades pertencem-se mutuamente”.457 A ciência evoluiu 

no sentido da abstração e da teoria, enquanto a técnica se desenvolveu e juntas formam a 

tecnociência, mormente no sentido da concretização de objetos cada vez mais potentes e 

desejáveis a serem usados na vida humana.  

De fato não só os conhecimentos e as aptidões da ciência servem amiúde, de instrumentos 

intelectuais à tecnociência, como também os da tecnociência servem de instrumentos 

materiais à ciência.
458

 E é isso, segundo Jonas459 que faz a mediação e a dinâmica interna que 

assim a estimula, negamos à técnica aquela margem de neutralidade ética, segundo a qual só 

temos que cuidar com o seu rendimento. Em contrapartida, sabemos que o risco de excesso 

sempre está presente na circunstância de que o germe inato do mal, ou seja, o nocivo, assim, é 

nutrido justamente pela melhoria do “bom”, ser o benéfico levado a seu amadurecimento. 

Para Jonas,460 a temeridade está mais no êxito do que no fracasso e, não obstante, o êxito é 

imperativo sob a influência das necessidades humanas. Assim, uma ética adequada para a 

técnica tem que abranger esta multivalência interna da ação técnica.461
   

 

O domínio de uma capacidade ou poder por algum grupo, sociedade ou país pode não 

provocar seu uso; entretanto, só pelo fato de existir e de poder ser empregado quanto se queira 

à disposição de algum sujeito remete sempre ao estado de perigo constante. Esta relação tão 
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manifesta entre poder e fazer, saber e uso, direito e exercício de um poder não é aplicável à 

tecnociência, principalmente em uma sociedade tão dividida quanto a nossa. Daí o motivo 

pelo qual a tecnociência se tornou poder humano decomposto em atividade constante, não 

somente se lhe recusa o amparo da neutralidade ética, como também o útil afastamento entre 

posse e exercício do poder. Por isso a apropriação de novas capacidades da produção 

tecnocientífica, todo o acréscimo ao arsenal de recursos, já coloca ante nossos olhos uma 

carga ética, por tratar-se de uma dinâmica conhecida que não atinge a saciedade, pois do 

contrário o homem só pensaria sobre os casos concretos de sua aplicação. 

 

Ademais, a grandeza da ação e seus efeitos alcançaram uma imensurável importância moral 

como já afirmado várias vezes aqui, não podemos esquecer a importância da tecnociência 

para a própria permanência da vida humana na terra. Daí o motivo pelo qual propomos 

acrescentar à compreensão do conceito de técnica em Jonas o de prática à luz das 

considerações de MacIntyre. Antes de aprofundar esse ponto, apresentaremos algumas das 

críticas feitas, por teóricos contemporâneos, ao pensamento jonasiano, de modo a 

contextualizar esse acréscimo teórico à sua compreensão da tecnociência.  

 

4.2 CRÍTICAS E LIMITAÇÕES À REFLEXÃO DE JONAS SOBRE A TÉCNICA 

Por ser idealizada como uma melhoria contínua do ser humano seja em consequência de suas 

constantes novidades, ou por se tratar do avanço das habilidades técnicas do homem de 

solucionar seus problemas materiais e das limitações do seu corpo frente à sua sobrevivência 

como espécie, a tecnociência adentrou o imaginário do homem servindo de substância teórica 

para diferentes ideias que esteiam as instituições políticas de nosso tempo, como, por 

exemplo, democracia, igualdade, liberdade e justiça. Assim, ao refletir sobre a técnica, 

Jonas462 a considera artificial, não natural, por isso, como vimos anteriormente, ele usou o 

termo “invadir” para defender que a moral ocupe a esfera do produzir – como se o produzir 

por si não tivesse uma dimensão moral imersa nele.   

A técnica é também compreendida por Jonas como uma força de dominação da natureza e do 

próprio ser humano.  A tecnociência retirou a liberdade do homem como e o caso da 

vigilância permanente que sofrem os chefes de estado para descobrir suas decisões 

econômicas e políticas, os cidadãos que de alguma maneira possuem cargos em 
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multinacionais dentre outros. A preocupação de Jonas, portanto, é baseada na percepção de 

que a técnica se desenvolveu a margem dos objetivos do homem que a criou, originando 

regras próprias para si. Dessa forma, tudo e todos são objetos da tecnociência que utiliza 

interfere e controla o comportamento humano retirando-lhe a liberdade de decisão em muitos 

casos. O homem, na visão jonasiana, por meio da tecnociência, opera sobre o homem, 

intervindo em sua própria natureza, criando o transumano; age igualmente sobre a natureza e 

o meio ambiente, em uma dimensão de grandeza e poder que extrapola a temporalidade, 

porque os efeitos são cumulativos e irreversíveis, alcançando as gerações futuras.
463 

O transumanismo faz parte das filosofias que tentam nos guiar para uma condição 

pós-humana. O transumanismo compartilha numerosos aspectos com o humanismo, 

especialmente o respeito pela razão e pela ciência, o vínculo com o progresso e a 

valorização da existência humana (ou transumana) [...]. O transumanismo difere do 

humanismo pelo reconhecimento e pela antecipação de alterações radicais da 

natureza e de nossas possibilidades de vida que resultam das diversas ciências e 

tecnologias.
464

   

 

Este trecho representa aquilo que Jonas teme que venha a acontecer com o homem, ou seja, 

que este passe a ser uma mistura de homem e máquina. Segundo Jonas, se confiarmos sempre 

e totalmente na mecânica autorreguladora da interação ciência e técnica, ou se a ela nos 

entregarmos, nós teremos perdido a batalha em torno do ser humano.465  

 

Precipuamente, é importante lembrar que a tecnociência opera como a própria natureza no 

sentido de que busca sempre o aperfeiçoamento. Segundo Achterhus,466 a ciência é muito mais 

que um procedimento de matematização, como foi de início avaliada pelos filósofos da 

ciência do começo do século XX. Por isso, se Jonas tivesse seguido seus melhores insights 

prestando atenção às práticas da tecnociência, não apenas ressaltando a prática de mensuração 

das possíveis catástrofes futuras, encontraria mais benefícios do que malefícios. Um exemplo 

a ser lembrado, nesse sentido, é o de Heidegger quando trata sobre a essência da técnica como 

desvelamento e produção, uma “forma de desafio (Herausforderung), para a natureza a 

exigência de fornecer energia suscetível de ser extraída e armazenada como tal”.467 Enquanto 

poiesis, a técnica coloca os entes como coisas sempre em um procedimento repetitivo 

constituído por extração, transformação, fabricação, armazenagem, distribuição, consumo e 

desgaste, em uma circularidade sem começo e fim. O moinho de vento, exemplo usado por 
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Heidegger, toma a natureza como uma fonte de energia armazenada, mas se movimenta 

apenas quando o vento o move, enquanto a represa sobre o rio Reno armazena a energia e, ao 

longo de tal procedimento, transformando o próprio rio.  

 

No século XXI, entretanto, os moinhos de vento na Dinamarca funcionam a base de alta 

tecnologia, produzindo quinze por cento – e estão pertos de gerar vinte por cento a mais em 

breve espaço de tempo – da energia elétrica desse país. Tais moinhos ainda se movimentam 

exclusivamente sob a força do vento; contudo eles são automatizados. Por estarem localizados 

próximos da costa, quase nunca falham ao produzir eletricidade. Eles aproveitam melhor as 

condições do tempo, apesar de não possuírem o aspecto romântico dos seus predecessores. 

 

Jonas, em relação às tecnociências, esquece que estas podem ser tratadas também como os 

organismos vivos, conquanto estes últimos sejam parasitas ou simbiontes imperativos, que 

propagam a sua organização. Eles contêm informação biótica em termos da organização que 

alastram, evoluem pelo processo darwiniano de sucessão, modificação e seleção natural.  

Assim também acontece com as tecnociências, a natureza dos seus constituintes 

assemelhando-se à natureza dos organismos vivos bióticos, porquanto contêm informação na 

organização de sua estrutura, desenvolvem-se por mudança e seleção, tal qual o mecanismo 

identificado por Darwin.468 A despeito de não serem autônomos, são agentes na acepção em 

que têm efeitos causais e simbióticos no sentido da cultura humana no mesmo domínio e entre 

domínios conectam-se como partes da existência humana e coevoluem.469 

 

A propósito do que foi acima mencionado, em uma das críticas que fez à tecnociência, Jonas 

analisou a probabilidade de a técnica causar seres com má-formação, das quais seja preciso se 

desembaraçar e até mesmo das bem sucedidas, se posteriormente se mostrem problemáticas. 

Ou seja, mesmo aquela coisa ou pessoa que se crie para certo desígnio poderão ser extintos 

quando não mais atenderem a tal finalidade. Ele denunciou, por conseguinte, o fato de que 

uma vez alcançado o hábito da eliminação utilitária - a outra face da aquisição utilitária -, 

coisa nenhuma mais poderá segurar esse modo de agir.  Por outro lado, é exatamente à 

sombra do perigo que se torna necessário lembrar as palavras dos poetas e pensadores, da arte 
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 “O mecanismo de descendência aplica-se à tecnociência, porque todas as ferramentas começam como uma 

modificação de outra ferramenta anterior, sendo que as primeiras ferramentas originais, como pedras ou galhos, 

foram ‘encontradas’. A modificação das ferramentas originais é feita pelo inventor e às vezes envolve a 

convergência de duas ferramentas, como foi o caso do automóvel, ou ‘carruagem sem cavalos’, como foi 

chamado pela primeira vez: uma combinação de carruagem e motor.” Cf. CLARK, 2003, p. 120.  
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e da filosofia. Nesse caso em particular, a poesia de Hölderlin: “Lá onde há perigo, cresce 

também aquilo que salva”.470
  

Segundo Alfred Nordmann, a compreensão da tecnociência está basicamente “agregada à 

nossa finitude, limitação e consiste em administrar limites, da condição e evolução da 

tecnociência que vai ao encontro de uma associação, cada vez maior, entre artefatos e 

organismos, desenvolvendo um ciborgue avant la lettre”.471 À vista disso, a relação 

homem/máquina é uma metodologia vital de adequação do ser humano ao seu meio ambiente 

desenvolvida, entre outros, por Bergson, na obra L’Évolução créatrice, em 1907. Ele não 

separa conhecimento de técnica, mas de maneira diferente “considera os dois como produtos 

da inteligência, que é uma função vital, voltada para a ação visando a fabricação. Todas as 

forças elementares da inteligência tendem a transformar a matéria em instrumento de ação, 

isto é, no sentido etimológico, em órgão”.472  

 

Diante do que já realizou, percebemos que a tecnociência não vai de encontro à permanência 

da vida na terra. Ao contrário disso, como asseveram os autores supracitados, a associação ser 

humano e artefatos técnicos ou, em outras palavras, homem/máquina, é vital de modo que o 

destino desta hibridação não conduz necessariamente à destruição. Se nos guiarmos por 

Bergson,473 a figura do homem/máquina não seria em si subversiva, uma vez que, 

antropologicamente, todos já somos quase totalmente assim no sentido estrito, já que não 

sobreviveríamos longamente como agora senão graças às mediações da tecnociência, ou 

melhor da biotecnociência. 

Vale ressaltar, que a questão relacionada ao temor pelos efeitos da tecnociência em Jonas não 

é distante dos autores mencionados. Ele não alerta contra o que a tecnociência faz para 

solucionar nossos problemas, mas para a necessidade de pensarmos com precaução e termos 

consciência das questões que surgirão, como, por exemplo: “quem serão os beneficiados? 

Pessoas de valor e mérito especial? De eminência e importância social? Os que podem pagar? 

Todos?”474
 A única justa é a última. Caso contrário, cresceriam ainda mais a exclusão. Em 

última instância, não se trata de saber precisamente o que o homem ainda é capaz de fazer 

neste ritmo acelerado, mas de assegurar a igualdade do usufruto de tais técnicas biomédicas 
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para todos. Defendemos as questões levantadas por Jonas, mas é preciso deixar que haja tais 

possibilidades e a escolha deve ser de quem dela poder e quiser fazer uso.  

 

Por sua vez, a associação ser humano e artefatos técnicos ou em outras palavras 

homem/máquina, é inevitável e o destino desta hibridação não conduz necessariamente à 

destruição, mas a recuperação de muitas vidas acometidas de sérios problemas de saúde. Se 

nos guiarmos por Bergson,475 a figura do homem/máquina não seria em si subversiva, uma vez 

que, antropologicamente, todos já somos quase que totalmente assim no sentido estrito, já que 

não sobrevivemos por longos anos senão graças às mediações da tecnociência. 

 

O que realmente a tecnociência faz é uma tentativa de amenizar a dor dos seres humanos, 

impostas por determinismos físicos e biológicos, ao abrir o campo das possibilidades e 

empurrar para mais longe os limites da vida. Entendemos que a tecnociência passou a 

administrar nossos limites, mas isso é uma tentativa bem sucedida de afastar indefinidamente 

as fronteiras que nos prendem aos determinismos, como, por exemplo, doenças degenerativas 

do tipo Alzheimer, Esclerose múltipla, Parkinson, arteriosclerose, hipertensão, doenças 

cardíacas e da coluna vertebral, além do câncer e até da própria morte.476 

 

Por outro lado, se a tecnociência desestabiliza crenças bem ancoradas e muda profundamente 

a paisagem cultural, é compreensível que tal noção promova debates, uma vez que as 

transformações que realiza não são assim tão evidentes para toda a sociedade. Assim, por todo 

poder que tem quem dela faz uso, pensar a ciência, a técnica ou a tecnociência separadas da 

ética também não é mais possível depois do Projeto Manhattan.477  

Quanto ao pensamento jonasiano, no que toca a antecipação do futuro como meio para fazer 

com que a humanidade atual se responsabilize pelas gerações futuras, é acusado de que 

provoca uma obrigação moral, um dever que não há como ser realizado concretamente. 

Novamente, se por um lado tem-se uma obrigação moral, por outro se tem essa 

impossibilidade concreta, derivando em uma aporia. O importante a ser ressaltado é que, o 

                                                             
475

 Cf. BERGSON, 2012. 
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 Cf. ANDERS, 2001, p. 40. 
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futuro não é real. Por isso, não se pode projetá-lo no presente. O que Jonas procura é, a partir 

do futuro, analisar o presente, porém conhecer algo verdadeiro a seu respeito não é nada 

exato. Esta, como tantas outras críticas feitas ao pensamento jonasiano, não é precisa porque 

já estamos sofrendo os graves problemas por ele elencados. Na visão de Jean Pierre Dupuy, 

“as respostas éticas não existem antes das questões que suscitam. As normas e as regras 

devem emergir dos problemas aos quais elas se aplicam”.478 A afirmação de Dupay é um erro 

visível já comprovado, porquanto já sofremos os graves efeitos do descaso para com a 

natureza proporcionada pela ganância de muitos com aquiescência de governos, como, por 

exemplo, o dos EUA, país considerado como o mais consumista de todos e que não assina os 

tratados para diminuir as emissões, apesar dos discursos que fazem os seus presidentes ao 

longo dos anos.  

Na visão de Hottois, as decorrências práticas da formulação jonasiana para as tecnociência, 

especialmente o limite dogmático da pesquisa e do desenvolvimento científicos, são 

inadmissíveis.  Não somente para ele, mas para vários outros teóricos, como, por exemplo, 

Marie Geneviève Pinsart, Anne Marie Roviello, Hans Achterhuis, K.-O. Apel e Mathias Rath, 

juntos publicaram o livro intitulado Nature et Responsabilité479 para divulgar suas posições 

contra algum dos argumentos jonasiano, principalmente sobre a intervenção biomédica para 

prolongar a vida enquanto o paciente estiver consciente e possa decidir o que deseja que se 

faça com ele ou não. 

 

Por sua vez, tais opiniões não podem ser totalmente rejeitadas por tratar-se de filósofos, 

sociólogos e cientistas que, por meio de suas reflexões, marcaram a fundo a cultura 

contemporânea. Da mesma forma, o pensamento jonasiano foi uma advertência e agora se 

concretiza por meio dos problemas ambientais que vivenciamos hodiernamente. As bases da 

sua teoria buscam uma nova rearticulação entre a tecnociência e ética, com o ensejo de 

compreender esse novo homem, entendido não mais como instrumento e objeto das 

tecnociências, mas como sujeito e alicerce de todo o processo.  

 

Em contrapartida, outros como o filósofo alemão Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, 

também como Jonas se preocupa com o que é capaz de realizar a tecnociência por ser 

portadora de algo que assinala todo o projeto humano, a ambiguidade. O frankfurtiano, assim 
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como Jonas, receia que o ocorrido em Auschwitz aconteça novamente, e em atitude de 

preocupação e resistência, destaca também essa ambiguidade da tecnociência. O aspecto 

preocupante deste empreendimento não se encontra no emprego da tecnociência como 

ferramenta de produção ou como força produtiva, meramente, como Karl Marx já havia 

tratado, mas sim porque a tecnociência aproximou-se do que Marx denominou de fetichismo, 

que faz com que os produtos desta sejam portadores de valor cultural, bem como possuidora 

de função, de arma ideológica, e, como tal, uma vez mais, como instrumento de dominação do 

homem pelo homem.480 Adorno aborda, ainda, a atração que o homem demonstra diante dos 

artefatos produzidos pela tecnociência. É, exatamente, nessa circunstância que o pensamento 

adorniano atrela a tecnociência à problemática luckasiana da reificação da consciência, aborda 

ainda o enfeitiçamento do homem pelos aparelhos tecnológicos, ressalta o aspecto da 

manipulação das relações que ela provoca tanto na natureza como no homem e apresenta o 

modelo de ser humano pleiteado pela civilização tecnológica: o transumano, no qual a energia 

psíquica e a maneira de agir estão em completa harmonia com o poder tecnológico provocado 

pela tecnociência. É nesse mesmo contexto que, após Adorno e antes de abdicar do marxismo, 

Habermas discorrerá em seu célebre livro intitulado Técnica e Ciência como Ideologia, 

contudo sem avançar relativamente às exposições feitas por Adorno. 

 

É também nessa conjuntura que Heidegger evoca o conceito de armação – Gestell, com o 

propósito de destacar a ação constituidora da técnica e sua capacidade de produzir elementos 

e fatos. Ele considera ainda que a tecnociência não é um instrumento ou um meio, mas 

somente um elo, uma condição que modela e faz o homem à sua medida e segundo a sua 

necessidade, bem como, ao mesmo tempo, passa a pensar a realidade como ferramenta para 

unificação, assim como provisão para consumo. A consequência que recai sobre todos é a 

devastação da terra e não a ascensão do super-homem nietzschiano ou talvez a concretização 

do ideal prometeico, do obreiro utópico vislumbrado por Jünger à ocasião do nazismo, na 

ascensão da tecnocracia capaz de arrancar, por meio de cálculos e dispositivos, a maior 

rentabilidade possível de cada campo da gigantesca cadeia de produção tecnocientífica.  

 

Acreditamos e defendemos a posição de que a tecnociência não pode mais ser compreendida 

como simples incremento potencializado das mãos do homem, nem tampouco como um 

instrumento a serviço ou à disposição deste, mas sim como algo distinto, como, por exemplo, 
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uma potência ou um poder independente. Desse modo, o homem passa a ser um meio, um 

instrumento, um apêndice ou, simplesmente, matéria-prima que se fixa na extensa rede de 

produção tecnocientífica da realidade.481
 Por outro lado, não é possível deixarmos de apontar 

que Jonas, na esteira do reinado das tecnociências, desde meados do século XX, a par da 

represália do Prometeu da modernidade, extrapolará, com certo alarde, a vitória do homo 

faber sobre o homo sapiens. Nas palavras de Domingues,482  

 
se não podemos moralizar a ciência, nem elaborar uma ética científica com base 

nela, devendo a ética ficar com a filosofia, se não com a teologia (teologia moral), 

podemos moralizar o cientista e pensar a ética da ciência, que é a ética da 

responsabilidade. Sobre esse ponto, sabemos qual foi o caminho dos americanos, 

que sabidamente são mais rápidos e pragmáticos: para fazer face à urgência da 

questão moral, que ficou muito complicada em razão da complexidade das 

tecnociências, criaram uma nova especialidade ou profissão, tendo como campo de 

atuação os comitês de revistas científicas, hospitais, universidades e institutos de 

pesquisa, a saber, a profissão do ‘eticista’ (ethicist, em inglês). Entendemos que isso 

é muito pouco e algo mais ousado deverá ser feito, se não queremos assistir nas 

próximas décadas ao triunfo do homem reengenhado 2.0, juntamente com a 

expansão avassaladora das tecnociência, impelida pelas forças cegas da economia. E 

a própria comunidade humana e uma nova disposição do sistema do saber, 

correlacionando ciência, tecnologia e humanidades, nestas últimas incluída a 

filosofia, que deverão ocupar-se da alteração desse estado de coisas e abrir um novo 

horizonte para a questão antropológica. Como viu Hans Jonas, esse novo horizonte 

exigirá o descentramento do homem, em favor de uma abordagem mais abrangente 

que inclua a natureza e a questão ecológica. Acrescentaremos que o limite da 

questão antropológica — coisa que Jonas não viu — é de ordem cosmológica, 

exigindo a recolocação da questão metafísica, porém em outras bases: o cosmo vai 

esfriar, o sol — depois de transformar-se numa gigantesca estrela vermelha — irá 

explodir dentro de sete bilhões de anos, a vida terrestre e o próprio homem vão 

desaparecer bem antes, daqui a quinhentos milhões de anos, ou menos. Logo, um dia 

tudo vai acabar; pior: se não fizermos nada, vai acabar antes, e mesmo bem antes, 

pela ação de nossas mãos e mentes. Temos, então, de ser fortes, e mesmo mais fortes 

ainda do que os renascentistas, quando descobriram que o mundo era infinito. 

Agora, tendo redescoberto que o mundo é finito, precisaremos de uma nova moral 

para regular nossas vidas, antes que a aventura da existência chegue ao fim. Mas aí 

não precisaremos nem da ética, nem da ciência, nem da tecnologia.
483

 

 

Sendo assim, no que diz respeito às noções jonasianas que em geral são positivas, como alerta 

para evitar que a sociedade tecnocrata/tecnológica contemporânea transforme tudo e todos em 

mercadorias para consumo, faz-se necessário ampliá-las; principalmente destacando os 

exemplos positivos das tecnociências que inventam muito mais coisas com fins positivos do 

que somente usar e enquadrar a natureza como uma fonte de recursos.484 
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Jonas deixa transparecer que seu temor preventivo ajudará o homem a continuar na terra. Essa 

sua concepção de que a prática da tecnociência levará o homem a tornar-se insensível ao 

ponto de descartar um semelhante, por não ter serventia, remete à civilização espartana. Esta 

última valorizava seres perfeitos para conseguir excelentes guerreiros. Os tecnocientistas, por 

sua vez, pretendem suprir e suplantar nossas deficiências. Assim, a antropotécnica surge como 

tentativa de lutar contra nossas fraquezas físicas e psíquicas. Se o homem não desenvolver e 

aperfeiçoar sempre mais seus inventos, corremos o risco de desaparecer como os dinossauros, 

cuja extinção é explicada entre tantas teorias pela colisão de um meteoro com a Terra. Para 

Sloterdijk, apesar disso, o homem não se deixa desestimular. Atormentado, porém otimista, 

ele afirma: 

 
Agora está na hora de lembrar novamente de todas as formas da vida de exercícios 

que não param de libertar energias salutogênicas mesmo quando as exaltações na 

direção de revoluções metafísicas, nas quais elas estavam integradas inicialmente, se 

dissiparam. Formas velhas devem ser examinadas, referente à sua reutilização, novas 

formas devem ser inventadas. Um novo ciclo de secessões deve começar, para tirar 

os homens novamente – senão do mundo – da estupidez, da depressão, do fanatismo, 

mas acima de tudo da banalidade, da qual Isaac Babel dizia que ela seria a 

contrarrevolução.
485

 

 

O que se percebe é o radicalismo dualista excludente entre os que endeusam a tecnociência e 

os que a demonizam. Por isso, vale ressaltar que a postura em relação à heurística do temor, 

em Jonas, é louvável por tentar lembrar ao homo tecnologicus que o limite da natureza só se 

torna percebível quando as consequências danosas das nossas interferências principiam a 

superar os lucros e ameaçam suplantá-los. Isso acontece porque, somente quando os limites 

forem excedidos, quiçá sem volta, quando as diligências unilaterais submergirem o sistema 

global, será a vez da Natureza como tal, que não conhece nenhuma catástrofe, responder 

manifestando-se por meio das leis físicas que a regem. Aí não adiantará tentar retroceder, ela 

é implacável no momento em que reage ao que lhe foi feito.486 

 

As descobertas de que o indispensável, o vital patrimônio natural encontra-se ameaçado de 

extinção é recente, visto que nossa percepção é de seres finitos. Esta descoberta exige que 

encontremos, o mais rapidamente possível uma solução para controlar e reformular o modo de 

viver aos moldes do consumo capitalista. Não podemos esquecer que estamos tratando da 

natureza externa, nossa única morada até então. Por isso, o que nos interessa não são as 

divergências quanto à natureza da tecnociência, mas entender que a questão é quantitativa, 
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porque os bens naturais também são finitos se retirarmos mais do que a Terra é capaz de nos 

dar, posto que o tempo que o planeta precisa para reciclar nossos resíduos é totalmente 

diferente e insubmisso à nossa vontade.487 

 

Jonas apresenta o problema da escassez de alimentos, de energia, de matérias-primas sem as 

quais não conseguiríamos sobreviver, de modo a despertar uma atitude, a precaução para que 

esses recursos não venham faltar no futuro. As tecnologias agrárias de maximização, por 

exemplo, aparentemente estão resolvendo o quesito alimentação. Porém, a poluição que 

causam na cadeia alimentar, a erosão do solo, o desmatamento, são fatores agravantes para os 

quais o homem terá que encontrar solução, para evitar um colapso total dos recursos naturais 

cuja probabilidade é muito grande. 

  

Oliveira corrobora o pensamento de Jonas quando assevera que este conhecimento, a saber, a 

técnica, fugiu ao controle do seu criador. Para ele, 

O conhecimento – leia-se, nesse contexto, o saber fazer – representa, não apenas in 

thesi, mas de fato, um poder que está nas mãos humanas, tal como proclamado pela 

expressão baconiana, mas que paradoxalmente se subtrai ao seu controle. Na medida 

em que a capacidade de conhecer está diretamente relacionada à faculdade de agir 

humana e, portanto, à liberdade, tudo o que é proporcionado por ela não pode ser 

isento de consideração valorativa. Desse modo, a técnica está sujeita, como toda e 

qualquer forma da ação humana ou de resultados, ao crivo da ética. Como qualquer 

faculdade ou capacidade dos seres humanos, a técnica não é em si, algo ruim, nem, 

tampouco pode ser rotulada, a priori, de má.
488

  

O que se depreende do trecho supracitado, e é o que defendemos nesta tese, é que a 

tecnociência, assim como qualquer capacidade humana não pode ser pensada como 

eticamente isenta, neutra, mas está sujeita à avaliação ética a partir de um telos que lhe dá 

sentido enquanto atividade humana coletiva. Mesmo o seu uso não-maléfico pode suscitar 
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efeitos negativos e depreciativos para o ser humano e, consequentemente, para quem se 

encontra à sua volta.489 Nesse sentido, seguindo o pensamento jonasiano, não apresentamos 

um falso dilema, oriundo de uma visão ingênua e pobre da tecnociência, mas ao mesmo 

tempo consideramos que se faz necessária uma ampliação de sua perspectiva: propomos uma 

possível releitura do conceito de técnica jonasiano. Para tanto, tomaremos de empréstimo o 

conceito de prática como é teorizado por Alasdair MacIntyre, para apresentarmos a técnica 

como uma prática portadora de um telos moral intrínseco e não apenas externo – de modo a 

dar conta mais adequadamente de sua ambiguidade valorativa.  

  

4.3 A TÉCNICA VISTA COMO UMA PRÁTICA 

 

Diferentemente de Jonas, MacIntyre não trata em sua obra sobre a técnica como objeto 

específico de reflexão, mas ele situa as ciências – nas suas diferentes formas, e aqui incluímos 

a tecnociência – no âmbito do que conceituou como prática. Como mostramos, MacIntyre 

apresenta uma reinterpretação do que é prática em torno da teoria aristotélica das virtudes 

como atividade humana, socialmente estabelecida, “colaborativa, que visa a um fim ou bem 

interno a ela e exige certos padrões de excelência para serem realizadas. O leque das práticas 

é amplo: artes, ciências, jogos, política no sentido aristotélico, constituição e sustento da 

família”.
490 

A compreensão do conceito de prática deixa claro que uma forma de atividade só recai nesta 

definição se for cooperativa, ou seja, se o seu exercício permitir que os praticantes se 

relacionem entre si, à medida que se entregam a uma mesma prática. A condição cooperativa 

é um critério de seleção das atividades que podem ser consideradas “práticas”. O critério, no 

entanto, não pretende que “prática” designe apenas atividades realizadas em grupo, como à 

primeira vista poderá parecer. O outro requisito do conceito consiste em que a prática 

apresenta uma configuração de atividade “socialmente estabelecida”, ou seja, está vinculada à 

configuração social da qual faz parte e, por conseguinte, à história desta, bem como articulada 

a papeis sociais e condutas que incorporam valorações. 

 

Vale ressaltar que, no entendimento macintyriano, embora as práticas possuam uma  

universalidade na medida em que são constitutivas de qualquer ordem social humana, e não se 

apresentam apenas como mero fruto das circunstâncias de uma determinada época, elas são 
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portadoras de uma história, portanto, não são imutáveis. Por isso há a possibilidade de 

construir um novo projeto moral, diferente da moral dominante hodierna, que é embasada no 

emotivismo, ou seja, implica a possibilidade de reconfiguração das práticas próprias de cada 

sociedade humana histórica. É, consequentemente, um elemento capilar que pode ser visto 

como uma forma básica de relação humana, como, por exemplo, a vida política, bem como 

ser relacionado a uma atividade de alta complexidade como é o caso da tecnociência. 

 

MacIntyre enfatiza, ainda, que se trata de um modo de atividade humana, no qual se pode 

alcançar bens internos em decorrência da tentativa de conseguir a excelência naquilo que se 

faz e, assim, é decorrência também da investigação particular, por meio da qual uma pessoa 

toma parte na história da prática a que elegeu dedicar-se, enriquecendo-a. Definir “prática” é, 

por seu turno, solicitado pelo intento de ensaiar uma definição de virtude: “uma qualidade 

humana adquirida, cuja posse e exercício nos habilita a atingir os bens que são internos às 

práticas e cuja falta efetivamente nos impede de atingir qualquer um desses bens”.491 Assim, 

as práticas requerem virtudes específicas às suas configurações internas, bem como virtudes 

apropriadas para obtenção do bem humano tal como compreendido na sua história e na 

história das sociedades em que estão situadas. 

  

O conceito de prática nos envia aos fins que esta possui que, segundo MacIntyre, são os bens 

internos e externos a ela. Assim, refletindo a tecnociência a partir dessa ideia, podemos, a 

princípio, dizer que seus fins (ou valores) internos dizem respeito à objetividade e à 

universalidade do conhecimento científico e que os fins ou valores externos são, por exemplo, 

o prestígio do cientista, na forma de recompensas materiais ou simbólicas (posição de 

destaque na comunidade científica). Podemos adicionar ainda, na categoria de fins externos, 

os múltiplos resultados por ela produzidos, como o desenvolvimento de tecnologias, o bem 

estar, por exemplo. Desse modo, pensar a tecnociência como uma prática nos parece ser mais 

condizente com a realidade do mundo contemporâneo. É possível, então, colocar a 

tecnociência na categorização de MacIntyre? 

 

Para responder a tal questionamento, passamos a uma apreciação mais detida dos fins ou 

valores internos e externos à tecnociência. Em seu significado contemporâneo combina em 

um só termo tanto a visão técnica quanto a cognitiva. A tecnociência realizada no século XXI 

“visa menos conhecer ou compreender a natureza e mais fabricá-la. Isso nos dá a 
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possibilidade hipotética de conseguir coisas jamais vistas”.492 As regras e normas de laborar a 

atividade tecnocientífica serão edificadas tendo em vista esse fim. 

 

Daí porque, determinados valores sempre seguem a tecnociência e provocam uma série de 

normas que devem obrigatoriamente fazer parte dela – e que de modo recente foram descritos 

como “integridade em pesquisa”. Interesses pessoais ou de grupo, financeiros ou ideológicos, 

não devem interferir na busca pelo conhecimento, mas infelizmente interferem. Vale ressaltar, 

que a própria comunidade científica trata de construir mecanismos que possibilitam 

resguardar seus valores internos. Robert Merton, sociólogo da ciência e o físico e sociólogo 

John Ziman,493
 resumiram os princípios do seu ethos próprio como: a) comunalismo – o 

conhecimento científico carece ser conhecido como conhecimento público, partilhado; b) 

universalismo já que nem uma contribuição pode ser recusada por discernimentos de raça, 

gênero, nacionalidade ou outra do gênero – a ciência não pode ajuizar nenhum particularismo 

– a ciência não tem pátria; c) desinteresse porque o seu desígnio não pode ser outro a não ser 

o próprio conhecimento, a ciência está além do interesse particular dos cientistas; e d) 

organização de maneira cética por não aceitar afirmações sem antes submetê-las à prova. 

Sendo assim, tais princípios podem ser remetidos todos a um único fim ou valor: o 

conhecimento objetivo. 

 

É evidente que a tecnociência não segue totalmente esse ethos epistêmico, já que ela é 

financiada e, consequentemente, seus cientistas trabalham defendendo determinados 

interesses. O que descrevemos é o que se mostra capital a essa prática, porque se tais 

princípios forem rejeitados de forma sistemática, a própria existência da atividade científica 

será afetada. Assim, com o intuito de tratar sobre os fins externos à tecnociência, faz-se 

necessário o uso de uma estratégia que a reflita não somente em uma dimensão estritamente 

epistemológica, mas também como uma atividade que se coloca em um universo maior. Por 

meio desta abordagem é possível mostrar que esses fins têm uma dimensão ética que, desse 

modo, comportam um questionamento ético. 

 

A tradição científica moderna, bem como a comunidade científica, têm garantido seu apoio 

aos três valores fundamentais: a objetividade, a neutralidade e a autonomia.494 Através da 

objetividade a tecnociência assevera que apenas dados empíricos e critérios cognitivos – 
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epistemológicos ou metodológicos. Por sua vez, a neutralidade sustenta que os resultados 

científicos não beneficiam, em princípio, nenhum ponto de valor particular, seja teoricamente 

por alusão lógica, seja no próprio aproveitamento desse conhecimento. Por último, a 

autonomia assegura que as questões de metodologia e as primazias da pesquisa básica não 

podem ser abertas à interferência de interesses extracientíficos, a saber, interesses políticos, 

religiosos e econômicos. Com o intuito de aprimorar esses valores, a comunidade científica 

tem igualmente apoiado e praticado as virtudes que caracterizam o chamado “ethos 

científico,”495
 a saber, procura desinteressada da verdade, honestidade no relato dos resultados, 

respeito às realizações dos outros etc., além de sustentar o valor ético/social do conhecimento 

científico como um bem público e não privado. 

 

Não podemos esquecer, todavia, que a tecnociência realiza, como nenhuma outra atividade o 

faz, o domínio, em parte, de algumas leis da natureza e, em parte do homem. Não é necessário 

questionar sobre se o progresso que traz colabora ou não para a felicidade humana. Sabemos, 

entretanto, ser esta uma questão repleta de controvérsia. Por isso, questionamos, tão somente, 

se o seu desenvolvimento pode ser avaliado como um fim externo à tecnociência ou se, ao 

contrário, é dela constitutivo, ao lado da elaboração do conhecimento. 

 

Este ponto se torna mais pertinente se ponderarmos, mais uma vez, a análise feita por John 

Ziman496. Ao resumir o modelo mertoniano de ciência com a sigla CUDOS, ele também 

elaborou a seguinte questão: será que esse modelo, que descreve bem o ethos da ciência 

acadêmica tal como exercitada desde sua origem até a concretização da sociedade industrial, 

permanece valendo para a tecnociência, e como tal se apresenta desde o final do século XX? 

Não é o caso de adentrarmos aqui nas importantes diferenciações estabelecidas por Ziman. 

Gostaríamos, todavia, de reter sua exposição da forma de tecnociência que ele chama de pós-

acadêmica, redefinida por sua íntima relação com as exigências de uma sociedade 

globalizada, pós-industrial e de mercado. Desse modo, ela se apresenta hoje como tendo, de 

certo modo, um proprietário que representa o conhecimento privatizado, voltado para a 

solução e problemas locais concretos, dirigida por uma autoridade especializada no assunto, 

não sendo, portanto, nem livre nem desinteressada. 
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À figura um tanto solitária, independente e possuidora de autonomia sobre sua pesquisa, 

representada pelo cientista clássico, que podia ampliar seus conhecimentos com poucos 

recursos, segue-se, em nossa época, algo utópico. O desenvolvimento da pesquisa, hoje, não 

raro abrange uma equipe numerosa, associando pessoas de vários países, e demanda o uso de 

equipamentos fora do alcance de qualquer cidadão particular. Em decorrência, a produção da 

tecnociência não se afasta da atividade de pesquisa: a tecnociência é não exclusivamente um 

fim determinado pelo conhecimento, mas o próprio meio de obtê-lo. Tanto é assim que 

falamos em tecnociências, juntando, uma só coisa, o aspecto teórico e os desenvolvimentos 

práticos do conhecimento. Embora o viés utilitário intervenha na visão clássica da autonomia 

da pesquisa e ponha problemas para ela, no alcance em que se quer um conhecimento 

causador de resultados, ou seja, lucro.  

 

Ziman não propõe que o ethos da ciência acadêmica tenha sido simplesmente substituído pelo 

ethos da tecnociência industrial, mas, afirma que os dois modos de praticá-las convivem nos 

dias de hoje e podem, muitas vezes, entrar em conflito. Tal conflito é vivido por cientistas das 

mais diferentes áreas, mas não apenas por eles. Ora, é preciso lembrar que não é nova a ideia 

de que a ciência é algo útil e deve ter uma aplicação prática. Ela é importante pelo menos 

desde a origem da ciência moderna com Descartes. No entanto, para o modelo tradicional de 

ciência, a utilidade do conhecimento é uma questão de simples aplicação, um desdobramento 

do que se passa, bastante autonomamente, na ordem da investigação. Na medida em que hoje, 

como vimos, o desenvolvimento da pesquisa depende tanto das tecnologias quanto do 

financiamento pela sociedade, a ciência contemporânea parece ser dirigida pelos seus 

resultados. No caso das tecnociências, o desenvolvimento tecnológico não pode mais ser 

considerado simplesmente um fim externo a essa prática. 

 

É importante levar em conta, ainda, que o surgimento das tecnociências tornou o 

conhecimento científico crucial para a sociedade como um todo. Não precisamos lembrar a 

imensa transformação que a humanidade experimentou, e de maneira intensa, nos últimos 50 

anos, como efeito da condução sistemática da investigação das ciências naturais em todos os 

seus campos. Porque a ciência interfere profundamente na vida social, econômica e política, 

ela, se tornou mais do que nunca um assunto social, econômico, ético e político. Cientistas e 

pesquisadores ocupam não apenas as páginas dos jornais, mas o imaginário e o dia a dia da 

sociedade. É do conhecimento de todos que os efeitos do desenvolvimento científico são e 

serão fortemente sentidos ao longo dos próximos anos, uma vez que muitos deles não 
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aparecem imediato ao seu uso. A aparência útil ou nociva desses efeitos tem essencialmente 

de ser analisada. Por isso mesmo, é um assunto difícil de ser posto. 

 

Visto que o desenvolvimento científico intervém cada vez mais na sociedade, é compreensível 

que os valores intrínsecos da ciência não constituam mais parâmetros para regulá-la. Ou seja, 

é imperativo que a prática científica se inscreva, como prática social, no rol de valores 

partilhados pela sociedade. Já nos anos de 1970, MacIntyre defendia que a moral se 

contextualiza para cada época e que os fragmentos de moralidades outras não serviriam para 

solucionar nossos problemas e muito menos ainda para evitar que estes ficassem a mercê do 

relativismo, principalmente quando se diz respeito ao campo da saúde humana. Ele se refere à 

prática médica e enfatiza a necessidade de contextualizar soluções morais para esta atividade, 

como definir seus valores próprios (bens internos) e assegura que alguns problemas só são 

possíveis de serem compreendidos e resolvidos levando-se em conta uma série de fatores 

históricos e sociais, porque com seu desaparecimento conduziria a disfunções, incluindo 

aqueles que já foram considerados como virtudes, e agora são vistos como vícios.  

 

MacIntyre remete-se ao termo “incomensurabilidade” para indicar discrepâncias morais 

presentes. Em sucessivos artigos,497 ele destaca a importância e o contexto no campo das 

práticas relacionadas à saúde. Para ele, o objetivo desta atividade é compartilhar princípios 

básicos por aqueles que delas participam. Somente por intermédio da tradição que constitui 

uma prática é que se pode propor e debater seu modo de atuação, tendo como ponto de partida 

os critérios compartilhados no âmbito de uma comunidade.  

 

Para MacIntyre, não se pode ter virtudes nem bens totalmente independentes de suas práticas, 

porquanto são as práticas que permitem e promovem condições propícias para se promover o 

bem. Mas, apesar disso, as práticas não são suficientes, são condição necessária tanto para a 

identificação como para a avaliação. MacIntyre tem de manter um delicado equilíbrio entre 

aqueles que o criticam por fornecer um conceito de prática demasiadamente rígido, e os que 

pretendem expandir esse conceito para formas cooperativas voltadas à propriedade 

externa e, portanto, fundamentalmente compatível com as fórmulas cooperativas de negócios 

empresariais do nosso século. 
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No caso, é preciso pensarmos a tecnociência como prática, com inúmeras utilidades 

indispensáveis à nossa sobrevivência, e ao mesmo tempo como sendo dramaticamente nociva, 

motivo pelo qual a sociedade, incluindo a comunidade científica, é chamada também a pensar 

e a participar de seu novo aspecto. Aqui é importante registrar que “utilidade” é um conceito 

ético, ou seja, não é um dado empírico e muito menos algo que possa ser definido no interior 

de uma ciência. “A utilidade é um conceito moral. Não pode ser determinada sem referências 

aos objetivos ou a valores humanos mais gerais”.498 O que é ou parece útil a uns pode ser ou 

parecer danoso a outros, a exemplo da discussão sobre venda livre ou não de armas. 

 

Um modo consensual ou mais abrangente a esse respeito tem de ser edificado social e 

politicamente. Esse jeito se revela, em resumo, como uma das tarefas mais importantes para 

os cientistas no século XXI: a de resguardar não somente os antigos valores inerentes da 

ciência, definidores do telos de sua prática, mas igualmente atentar para o ambiente vital que a 

ciência tem na sociedade contemporânea que é tecnociência e para os seus chamados valores 

extrínsecos, que, enfim, não são tão extrínsecos assim, e fazem parte de seu modus operandi. 

 

Recapitulando o que se disse até agora, vimos que os problemas colocados pelo avanço das 

tecnociências em geral e das biotecnologias em particular, especialmente aquelas destinadas à 

aplicação em seres humanos, cuja finalidade ultrapassa o diagnóstico e cura de doenças, 

tornam a ética mais necessária que nunca. Paradoxalmente, porém, em função dos aspectos 

conceituais apontados, que levaram à desarticulação entre ética e tecnociência e à grande 

profusão de éticas no contexto contemporâneo, esta nunca se mostrou tão problemática para a 

reflexão ética. Soma-se a isso, o fato de que, para vários autores, a teoria ética foi reduzida à 

reflexão sobre a linguagem, originando e privilegiando as questões metaéticas, deixando de 

lado as questões substanciais. Isso mostra os vários complicadores que envolvem a questão, 

como, por exemplo, o afastamento entre tecnociência e ética. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Charles Snow, em 1959, apontou, melhor do que qualquer outro teórico as consequências 

deletérias da incomunicabilidade entre ciências exatas e ciências humanas, ao afirmar que 

“quando esses dois sentidos se desenvolvem separados, nenhuma sociedade é capaz de pensar 

com sabedoria”.499 Por isso, desde o progresso técnico das máquinas aos sofisticados avanços 

da biotecnologia, a humanidade vem experimentando a dualidade de deslumbramentos e 
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esperanças, de um lado, e preocupações e sofrimentos, do outro. A objeção àqueles avanços 

que ferem as liberdades individuais também não deve ser confundida com anticientificismo 

ou pensamentos retrógrados. 

 

A fronteira ética de todo e qualquer incremento, científico ou tecnológico, tem o homem 

como referencial. A perda desse alcance descaracteriza a qualificação de avanços e abre 

fissuras de descrédito na aceitação geral da tecnociência. Técnica e ciência devem ser 

instituições confiáveis, pois a perda dessa confiança será a antecâmara do caos social global. 

No século XXI, mais do que em qualquer outro tempo, tecnociência é poder. Diversamente da 

tecnociência moderna, em que era concentrada somente nas mãos de poucos, a 

contemporânea é também poder de muitos, suscitando efeitos de empoderamento civil, fato 

ainda não muito percebido pela grande maioria dos cientistas e filósofos.  

 

A tecnociência presente tem um caráter intrigante e, ao mesmo tempo, espetacular. Isso 

porque ela deu ao homem forças cada vez mais poderosas para a intervenção na sociedade, 

sobre a natureza e sobre si próprio. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento tecnocientífico 

suscita questões angustiantes, na medida em que também põe em risco o conjunto da vida 

planetária e nos assinala modificações insuspeitas no modo de vida do ser humano. Então, é 

possível afirmar que a tecnociência contemporânea não transporta exclusivamente a esperança 

de futuro da civilização, mas acende igualmente uma assombrosa angústia, devido a seus 

poderes de modificação e aniquilamento. 

  

Deste modo, a tecnociência hodierna tem um caráter intrigante e ao mesmo tempo 

espetacular. Isto porque ela deu ao homem forças cada vez mais poderosa para intervenção na 

sociedade, sobre a natureza e sobre si próprio. Ao mesmo tempo, este próprio 

desenvolvimento tecnocientífico suscita questões angustiantes, na medida em que também 

põe em risco o conjunto da vida planetária e nos assinala para modificações insuspeitas no 

modo de vida do ser humano. Então, é possível afirmar que a tecnociência contemporânea não 

transporta exclusivamente a esperança de futuro da civilização, mas acende igualmente uma 

assombrosa angústia, devido aos seus poderes de modificação e aniquilamento. 

 

Deste modo, a tecnociência praticamente ostenta o controle e favorece o desenvolvimento da 

sociedade moderna. Como instrumento de produção e transformação da natureza, invadiu 

todos os campos da atividade produtiva, acabando, assim, por se tornar um problema ético, 
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pois seus efeitos no âmbito da sociedade serão cada vez mais abrangentes e decisivos. Na 

compreensão de Pelbart,  

 

pensar a galopante captura da tecnociência, a reconfiguração que esta faz com a vida 

atual e o controle biopolítico, mesmo convocando Agamben, Hans Jonas, Lyotard e 

Sloterdijk, dentre outros, é uma das mais complexas situações tanto para a filosofia 

quanto para a política ou será que sua inflexão aurática nos deixa ainda mais 

atrelados a simples condição de seres finitos? 
500

  

 

Recorrendo ao pensamento macintyriano, ressaltamos que a tecnociência pensada como 

prática social, tem uma normatividade interna constituída a partir de padrões determinados 

pela atividade prática e na atividade prática. Tais padrões modelam o modo de vida engajado 

em certa prática cujo desígnio é buscar a excelência. Esta normatividade interna, todavia, não 

é fixa, mas ordenadamente ampliada, na medida em que o entendimento humano da finalidade 

e dos bens envolvido se modifica, ou ainda, quando padrões novos são alcançados pelo 

desenvolvimento da própria prática. Essas qualidades são corroboradas de forma mais precisa 

pelas palavras de Knight a respeito dos bens internos à prática tematizados por MacIntyre em 

After Virtue e em Whose Justice? Which Rationality?  

 

Como diz MacIntyre em After Virtue, cada prática tem bens particulares e ‘internos’ 

a ela que seus participantes aceitam como um fim que devem perseguir e realizar, e 

estes bens são de dois tipos. "Há, em primeiro lugar, a excelência dos produtos, tanto 

pela excelência no desempenho da atividade produtiva, como no caso dos pintores, 

quanto pela excelência, por exemplo, de cada quadro produzido. Em segundo lugar, 

existe o ‘bem de certo tipo de vida’, como a vida de um pintor. (MacIntyre 2007, 

189-190) Este segundo tipo de bem interno à prática é importante para a unidade 

narrativa e de inteligibilidade da vida, um aspecto central de uma vida que se vive 

bem, sendo o progresso da pessoa caracterizado como a excelência nas práticas em 

que ela se envolve. Atividades produtivas são paradigmáticas no sentido de que 

visam um fim distinto da pessoa engajada na prática, de modo que é subordinando 

seus desejos irrefreado a uma ideia comum de um bem que o indivíduo aprende a 

reconhecer a autoridade das normas impessoais de excelência. É através da 

emulação ao que MacIntyre chama de ‘padrões objetivos’ de normas (MacIntyre, 

1993) que os indivíduos aprendem a aperfeiçoar-se, tornando-se responsáveis 

perante os outros com quem partilham os padrões estabelecidos na efetivação de 

algum bem comum que é próprio irredutível aos seus desejos mal orientado.
501

 

 
 

Seguindo a compreensão de prática em MacIntyre, podemos entender melhor o que significa 

pensar uma normatividade ética para a tecnociência nesses termos. Primeiro, ela tem dois 

objetivos fundamentais: a excelência ou a acuidade técnica ou, ainda, a excelência 

performativa do agente que abraça os padrões de uma determinada atividade prática e a 
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excelência do produto, quer dizer, a excelência no sujeito e no objeto, seja material seja 

imaterial, produzido pela prática. Segundo, por estar presente em todas as práticas sociais e 

ser imperativa para elas, esta deve ser compreendida como o componente propriamente ético 

que norteia toda e qualquer prática, a saber: seu intento é constituir um espectro por meio do 

qual humano e não humano “atualizam” sua natureza. Isso porque os seres humanos 

compartilham com as demais espécies uma disposição direcionada à manutenção da vida, bem 

como a perpetuação da espécie, características próprias a todos os seres vivos.  

 

Os seres humanos e os mamíferos superiores, por sua vez, partilham a distinção entre ações e 

meras sequências de movimentos corporais, pois aquelas têm um caráter teleológico. Além  

da inteligência perceptiva utilizada como “razão para agir”, obriga humanos e mamíferos 

superiores a busca intencional de objetivos que lhe são peculiares e a  agirem tendo em vista 

determinadas finalidades como, por exemplo, a proteção dos elementos mais fracos do grupo, 

a nutrição, a manutenção do território, dentre outros; as razões para agir no plano perceptivo 

são o reconhecimento da nossa vulnerabilidade bem como da nossa dependência em relação 

ao grupo e manter virtudes, virtudes estas pré-teóricas instituídas a partir de uma prática social 

elementar. Os seres humanos distinguem-se dos mamíferos superiores, segundo MacIntyre, 

pela capacidade de refletir sobre o seu crescimento, a sua condição humana e, 

consequentemente, pela possibilidade de determinar racionalmente sua “forma de vida a partir 

da interpretação dos preceitos da razão prática, ou das virtudes para, igualmente, constituir 

práticas sociais institucionais”.502 

 

Dessa forma, MacIntyre arquiteta os embasamentos teóricos para uma relação de 

continuidade entre natureza e cultura. As práticas sociais, por conseguinte, não são expressões 

unicamente exclusivas da cultura, mas interpretações, ou particularizações, erigidas sobre o 

reconhecimento da vulnerabilidade e da interdependência da espécie e sobre o imperativo da 

superação desta condição como modo de conservação da vida, da teleologia que decorre da 

própria natureza. O aperfeiçoamento de comunidades práticas é, por conseguinte, ordinário 

entre diversas espécies; o que se modifica é a complexidade com que tais práticas sociais são 

constituídas e explicadas. Entre os humanos uma delas, por exemplo, é a tecnociência, que 

existe exatamente como forma de melhorar nossa vida e permanência no planeta Terra, mas 

que teria igual capacidade de destruir toda a vida, como alerta Jonas. 
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A reflexão que se faz sobre a tecnociência, vista como uma prática, passa a ter um papel 

necessário na definição da moralidade das ações que a ela remetem. Essa perspectiva sobre a  

tecnociência requer que se vá além da reflexão de Jonas e se incorporem elementos a reflexão 

de MacIntyre. A necessidade de pensá-la como prática está no fato de que só se aprendem as 

virtudes em atividades que nos coloquem em relação com outros grupos humanos. De 

qualquer forma, as práticas são sempre necessárias para se avaliar se determinados 

comportamentos que escolhemos seguir nos levam a uma vida irracional ou inteligível. A 

tecnociência, por ser uma prática obriga a quem trabalha nesse campo a assumir a 

responsabilidade, porque suas regras são socialmente estabelecidas e isso significa que são 

reconhecidas como tal. Além do que a principal característica das práticas é que elas são 

teleológicas no sentido de que são orientadas em direção a algo de bom. Assim, elas são 

intrinsecamente morais e moralizantes. 

 

Outro ponto que liga a tecnociência ao conceito de prática é o fato de que este não é estático. 

As regras também podem ter diferentes formulações, já que as práticas são atividades 

humanas que têm como objetivo descobrir e redescobrir permanentemente, em conjunto com 

os meios nos quais estão inseridas. Assim, não é estática ou conservadora a proposta 

macintyriana de práticas e, por isso, pode abranger também as tecnociências, que têm como 

meta sempre o novo. O importante no exercício das práticas é que elas representam um 

antídoto eficaz contra o emotivismo e o relativismo que parecem rodear, em definitivo, as 

ações humanas, que tanto assustam Jonas e aqueles que refletem sobre os efeitos negativos 

que acompanham a tecnociência.  

 

Embora MacIntyre não tenha escrito sobre  tecnociência, não é inimaginável que sua filosofia 

possa enriquecer a nossa compreensão da tecnociência, em especial o modo como Jonas pensa 

esse agir humano. Afinal, na cultura contemporânea, o ciêntista é um personagem de grande 

importância como “o administrador, o esteta e o burocráta” citados em After Virtue,
503

 porque 

é dele que vem a inovação que move o mundo. A escolha que faz o cientista não é uma opção 

entre o bem e o mal, é optar entre escolher ou não em termos de bem e mal.  

   

Na conferência realizada em Dublin, para comemorar seus oitenta anos, MacIntyre fez 

algumas pequenas observações sobre a ideia de que as tecnociências/tecnologias como 
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computadores, telefones celulares e internet, influenciam nossos desejos, pois vivemos em 

sociedade. Em uma extensa resposta, ele disse entre outras coisas, o seguinte: 

 

De muitas maneiras, acho que os computadores estão entre as mais extraordinárias 

invenções, assim como a internet contribui para divulgar um grande fluxo de 

informações. A maneira na qual a informação flui, e à medida em que a informação 

é compartilhada, bem como o modo como as pessoas tomam posse de tais 

informações, e como respondem à informação é extremamente importante. É claro 

que as coisas que acontecem através da internet são difíceis de prever. Se 

compararmos com outra grande mudança, a televisão. O que não podia ser previsto 

era o tempo que as pessoas gastariam assistindo e como isso mudou sociedade. Na 

Noruega, por exemplo, as pessoas pararam de sair à noite para reuniões e, por isso, 

diferentes tipos de organizações comunitárias desapareceram. Essas organizações 

tinham importância crucial para fazer a mediação entre os cidadãos e as 

organizações políticas local e nacional. Na verdade, o hábito de assistir televisão 

alterou a política norueguesas em várias maneiras, deixando, por exemplo, a maioria 

dos grandes partidos noruegueses praticamente em dúvida sobre o que pensa o seu 

eleitorado.
504

 

  

Na segunda parte da entrevista, MacIntyre explicou como ele percebe o apoio que a Internet 

trouxe ao modo de ser e agir em sociedade, ao consumo, à educação e ao entretenimento. Por 

outro lado, ele também acrescentou que as pessoas podem ter a sensação imprecisa de estar 

em contato com o que acontece no mundo, mas não podem esquecer que muitas fontes na 

Internet não são totalmente precisas. Informações sobre as origens dos acontecimentos 

políticos de boa qualidade são poucas. Dado que as pessoas fazem uso de uma pluralidade de 

fontes como uma base de informação, o resultado é que eles não têm um lugar comum para 

julgar a notícia. 

 

Com MacIntyre podemos exemplificar ainda que a engenharia, prática que trabalha com a 

tecnociência, bem como aqueles que estão cooperando estreitamente com os engenheiros, 

precisam de uma moralidade comum para trabalhar bem. Assim, todos precisam compartilhar 

de modo intrínseco os mesmos motivos. Um argumento semelhante pode ser levantado para 

outros atores envolvidos com a tecnociência. Os pais, por exemplo, fazem uso das suas 

descobertas para cuidar melhor de suas crianças, os artistas utilizam as novas mídias para se 

expressar, e os médicos empregam tecnologias para serem capazes de diagnosticar e curar 

seus pacientes. Todos estes grupos contribuem para as mudanças tecnológicas, enquanto as 

suas práticas também são impulsionadas por motivos – bens – intrínsecos. 

 

A noção de prática nos remete à moral, ou seja, os motivos por trás das ações são sempre 
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morais. Para participar com sucesso de uma prática é preciso internalizar uma moralidade 

comum e aprender a agir de maneira desejável. As pessoas, entretanto, não são determinadas 

por práticas fixas e, por este motivo, podem mudar constantemente o modo como são 

constituídas e refletir sobre sua moralidade e suas ações para alterá-las posteriormente, assim 

como as tecnociências se alteram.505 Por conseguinte, os seres humanos dão forma à moral de 

uma prática, como resultado da interações dos outros envolvidos no mesmo complexo de 

atividade, enquanto a sua moralidade é, simultaneamente, moldada pela moralidade da 

prática. No entanto, essa construção mútua com as práticas não é um processo estagnado ou 

conservador, mas dinâmico. Essa fluidez é enfatizada pela ideia de que as pessoas 

desenvolvem-se não apenas dentro de um prática, mas participam de outras práticas e 

atividades e, assim, são capazes de refletir sobre essas experiências diferentes e, a partir dessa 

reflexão, capazes formar novos pontos de vista. Com o resultado dessas novas reflexões 

podem enriquecer as práticas existentes e, dessa forma, por meio de uma dinâmica de 

feedback, surgem novas regras para as práticas.506 

 

MacIntyre argumenta também que ser moral é essencial para a participação em práticas, e 

presume-se que muitas pessoas querem ser boas em pelo menos algumas práticas como, por 

exemplo, ser bons pais, bons atletas e bons médicos. Em todos esses casos, nós nos 

esforçamos para atender a moral requerida em cada uma destas práticas. Além disso, em 

nossa existência diária, principalmente em culturas que vivem atreladas às mais elevadas 

tecnologias, precisamos de virtudes para viver e ter uma vida boa. MacIntyre se pergunta: “o 

que seria das práticas sem as virtudes?”. Em primeiro lugar, pessoas que carecem de virtudes 

não terão sucesso como participantes nas práticas, pois eles serão envolvidos em demasiados 

conflitos e arbitrariedades. Em segundo lugar, a vida de uma pessoa sem virtudes é um tipo de 

vida não recomendável.  

 

Precisamos, portanto, de virtudes para florescer como indivíduos, mas também precisamos 

colaborar para obtermos êxito. Não podemos trabalhar juntos com sucesso nas práticas se não 

formos confiáveis, justos, simpáticos, criativos, comunicativos. Podemos distinguir muitas 

práticas operacionais em nossas sociedades de alta tecnologia: “toda sociedade humana é 
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marcada pela presença de uma multiplicidade de práticas, e as vidas humanas individuais são, 

caracteristicamente, marcadas pela participação em uma série de práticas”.
507

  

 

Seguindo a linha de pensamento de MacIntyre, isso implica que a maioria das pessoas são 

capazes de alcançar os bens internos às práticas. Isso significa que muitos se adaptaram à 

visão comum sobre o que é virtuoso, pelo menos para uma mínima extensão da moralidade 

comum. Mas é claro que não é possível estabelecer uma sociedade unicamente pautada em 

virtudes. Nem todo mundo vai buscar a excelência virtuosa e até mesmo se todos nós 

fizermos o nosso melhor, temos outras formas de normatividade em sociedade.   

 

Ademais, na tecnociência existe a dimensão da ação e o seu efeito em termos de importância, 

caso essa ação dê errado, as catástrofes são imensuráveis como nos mostra os desastre 

nucleares ocorridos em Chernobyl (1986) e Fukushima (2011).  

 

Como acentua Jonas, os avanços da tecnociência se juntaram à humanidade de maneira tal 

que deixou de ser somente objeto de escolha do homem para tornar-se seu ambiente, meio e 

fim, esfera privada e pública, hábitos valores e instituições. Melhor esclarecendo, este 

conhecimento deixou de ser um fenômeno importante para ser determinante da condição 

humana enquanto modo de vida. Passou de mediadora para ser o cerne da existência humana 

e extra-humano, tanto que é considerado o único modo de saber que pode postular a validade. 

Daí porque Jonas o considera como a confrontação da humanidade com a possibilidade de se 

autodestruir. Enquanto seres racionais, agimos como irracionais que não percebem que 

necessitam procurar uma rota de fuga antes que o inimigo se manifeste. 

 

4.4 COMO ANIMAIS RACIONAIS DEPENDENTES, O QUE SIGNIFICA SER UM 

AGENTE RESPONSÁVEL EM UM MUNDO DE PRÁTICAS TECNOCIENTÍFICAS? 

Em After Virtue, MacIntyre explicitamente se distancia de qualquer argumento que poderia 

levar a algo que se parecesse com a biologia metafísica aristotélica. No entanto, em trabalhos 

posteriores, ele admite que é preciso abordar a nossa condição biológica para a compreensão 

de quem somos e como podemos fazer o bem. Em Dependent Rational Animals, ele enfatiza 

dois conjuntos relacionados de fatos, que minam o ideal racionalista de autonomia.  
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Primeiro refere-se a aqueles fatos que aludem às nossas vulnerabilidades biológicas e 

atribulações. Essas vulnerabilidades e aflições estão diretamente ligadas à nossa animalidade. 

Por pertencermos ao reino dos animais, somos vulneráveis e sofremos fome, dor, frio, calor, e 

assim por diante, embora guardemos nossa capacidade de agentes morais responsáveis. Para 

refletir sobre essa vulnerabilidde, MacIntyre faz dois questionamentos: “Porque é importante 

para nós prestarmos atenção e entendermos o que os seres humanos têm em comum com os 

membros de outras espécies de animais inteligentes? E “O que faz com que a atenção à 

vulnerabilidade e às deficiências humanas seja importante para os filósofos morais?”508 Esses 

questionamentos macintyrianos logo nos remetem ao pensamento jonasiano, no sentido de 

que podemos, com soluções encontradas por ele, responder alguns dos problemas enfrentados 

por Jonas que não foram respondidos.  

 

Em segundo lugar, MacIntyre aborda a extensão da nossa interdependência social  resultante 

de nossas vulnerabilidades e aflições. Ela é o efeito da limitação humana e refere-se à 

consequente necessidade de cooperação uns com os outros. MacIntyre argumenta que em 

quase todas as teorias éticas contemporâneas, a extensão destes dois aspectos fundamentais da 

ação humana é muitas vezes negligenciada: principalmente na filosofia moral. Para ele, a 

carência geral do reconhecimento da dependência, da vulnerabilidade e dos sofrimentos, 

como temas essenciais para a ética, só tem sido suprida a pouco tempo por filósofas(os) 

feministas, “não somente pela compreensão que elas(es) têm das conexões entre a cegueira e a 

desvalorização da mulher com as tentativas masculinas de ignorar os fatos da dependência, 

mas também [...] por sua ênfase sobre a importância das relações maternas como paradigma 

para as relações morais”.509 

 

A dependência dos outros é reconhecida pela maioria dos autores no sentido de que 

precisamos do outro para atingir nossa humanidade. 

 

A primeira é que nenhuma interpretação dos bens, regras e virtudes que sejam 

definidores de nossa vida moral pode ser adequada se não explicar – ou pelo menos 

não apontar na direção de uma explicação – como essa forma de vida é possível para 

seres que são biologicamente constituídos como nós somos, oferecendo-nos uma 

explicação de que nosso desenvolvimento na direção da e até essa forma de vida. 

Esse desenvolvimento é ponto de partida para nossa condição animal inicial. 

Segundo, uma falha em entender essa condição e a luz lançada sobre ele por uma 

comparação entre humanos e membros de outras espécies animais inteligentes 
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obscurecerá traços característicos cruciais desse desenvolvimento. Uma tal falha, de 

enorme importância na própria explicação desse desenvolvimento, é a natureza e a 

extensão da vulnerabilidade e deficiência humanas.
510

  
 

Esse reconhecimento macintyriano fornece a luz necessária para fazermos uma releitura do 

conceito de técnica em Jonas, porque permite ampliar tal reflexão também aos seres 

sencientes que, juntamente com o homem, sofrem com os abusos cometidos pelo homo 

tecnologicus. Esta consideração responde ao que foi proposto por Jonas. Este último alerta 

sobre o processo de “coisificação” e “objetivação” que toda a natureza, incluindo o homem, 

sofre depois que tudo e todos passem a ser vistos como instrumento ou matéria-prima para 

obtenção do lucro. 

Assim, tanto Jonas como MacIntyre, cada um a seu modo, remetem à falta de um Ethos para o 

homem contemporâneo. Talvez por considerarem a vulnerabilidade e o sofrimento inerentes, 

assim como as conexões entre vulnerabilidade, sofrimento e nossa dependência dos outros. 

Daí porque nossa vulnerabilidade e sofrimento devem ser vistos como condição de nossa 

realidade como animais que, nesse sentido, correspondem em muito à dos irracionais. 

MacIntyre expõe que temas como estes só aparecem na teoria moral recentemente trabalhados 

por aqueles que pertencem ou simpatizam, por exemplo, com a causa da luta das mulheres por 

direitos iguais. Além disso, em nossa condição humana não há nenhuma mente sem corpo 

humano. Em nossa vida, nosso corpo e nossa mente coincidem   

  
quando eu pego algum objeto e entrego a você, não há duas coisas em andamento, 

um para ser caracterizado como o ato intencional de dar algo a alguém, o outro 

como um conjunto de alterações nos músculos e nervos do braço e da mão. Não é 

um ato ou uma sequência de atos, uma mudança ou uma sequência de mudanças. A 

doação é dos movimentos do braço e da mão. Mas, sendo um corpo não significa 

que estamos biologicamente determinados. Podemos assumir a responsabilidade por 

nossas ações.
511  

 

Segundo MacIntyre, a compreensão do que significa ser um agente humano responsável 

afasta a noção de que as pessoas possam refletir sobre suas razões, porque elas podem ser 

inconscientes e inexplicáveis, como também são para alguns animais como os golfinhos, 

explica MacIntyre. No entanto, tornar-se moral e responsável significa  que “eu sou 

responsável por meus atos e minhas omissões, que estou ciente dos objetos que eu os percebo, 
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que eu sou capaz de refletir não apenas sobre meus atos e minhas experiências, mas também 

sobre as minhas reflexões sobre minhas ações e minhas experiências”.512 

 

Durante a infância, as pessoas aprendem a habilidade de refletir como um agente moral. Nós 

somos ensinados que devemos ter boas razões para agir de determinada maneira. Em vez de 

perguntar “o que eu quero?”, temos que aprender a refletir sobre: “o que é melhor para 

fazer?”.513 MacIntyre explica que, apesar de sermos biologicamente vulneráveis e socialmente 

interdependentes, podemos crescer em direção à racionalidade, motivados por razões para agir 

de um modo certo ou errado: “especificamente os seres humanos são capazes de avaliar esses 

motivos, para revê-los, abandoná-los e substituí-los por outros”.514 Em outras palavras, somos 

capazes de aprender a refletir e a assumir responsabilidades. 

 

MacIntyre supõe que os seres humanos, e algumas espécies animais, como os golfinhos, por 

exemplo, apresentam comportamento similar com algumas atividades humanas fundamentais. 

Ele ressalta que entre os golfinhos há um conhecimento social, adquirido durante o processo 

de relacionamento com os outros, que se estende durante a fase inteira quando são dependente 

das mães até a inserção total em um grupo adulto, ou seja, isso significa que sua matriz social 

é essencial para o sucesso durante a fase adulta, ou melhor a vida inteira de um golfinho. 

Assim, há nos golfinhos a mesma separação entre ações e simples encadeamentos de 

movimentos corporais, pois aquelas têm um caráter teleológico, o que nos obriga, de alguma 

maneira, a conferir-lhes a procura intencional de objetivos que lhes são peculiares.515
  

 

Da mesma forma, o homem embora seja racional, continua dependente de outras pessoas na 

fase adulta e durante toda sua vida. As relações sociais são essenciais em muitos aspectos: a 

maioria dos nossos conhecimentos e interpretações são baseadas no que outras pessoas dizem 

para nós. Além disso, o autoconhecimento depende em grau substancial do feedback dos 

outros para desenvolvermos nossas virtudes.  

 

As virtudes que nós precisamos, se vamos desenvolver de nossa condição animal 

inicial até aquela de agentes racionais independentes, e as virtudes que nós 

necessitamos, se vamos confrontar e responder à vulnerabilidade e deficiência, tanto 

em nós mesmos como nos outros, pertencem a um e mesmo conjunto de virtudes 
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peculiares aos animais racionais dependentes, cuja dependência, racionalidade e 

animalidade têm de ser entendidas umas em relação com as outras.
516

 

 

Assim, a antropologia filosófica de MacIntyre, em outras palavras, o seu entendimento do que 

significa ser um agente humano responsável, concebe que temos que viver e atuar em 

conjunto com o outro. Por isso, ser vulnerável e dependente dos outros é o que molda nossas 

ações em um nível profundo e ainda temos que levar em conta que as pessoas também são 

tecnologicamente mediadas. No entanto, quando se discutem questões de responsabilidade, 

ainda temos que lidar com o problema de agir de acordo com o nosso livre arbítrio. Se somos 

biologicamente vulneráveis, socialmente interdependentes e tecnologicamente mediados, 

como podemos fazer uma ação própria? Podemos assumir a responsabilidade se as nossas 

ações também são moldados por tantos fatores externos? 

 

MacIntyre fornece a seguinte resposta: a de que descontextualizada a razão, e mais 

designadamente a razão prática, tornar-se-á estéril na medida em que o recurso à 

universalidade e à neutralidade, ao distanciamento, não classifica a razão prática para sua 

função, a saber, justificar, qualificar nossas ações e escolhas morais. Como podemos verificar, 

essa concepção de razão prática enraizada em uma cultura manifesta-se como uma crítica 

explícita de MacIntyre ao Iluminismo, enquanto projeto de uma razão universal 

declaradamente contrário a qualquer tradição e que procura substituir as divergências acerca 

da concepção e do conteúdo da razão prática entre diferentes tradições por um consenso 

amparado na neutralidade ou no que diz respeito ao bem comum. É com base na capacidade 

racional que podemos ajustar nossas ações. Isto explica simplesmente o motivo pelo qual 

podemos nos perguntar se é bom agir de uma determinada maneira.517 

 

Deste modo, as virtudes são imperativas para o aumento dos potenciais individuais e dos 

grupos sociais. A cooperação, a divisão equitativa, a liberdade, a repartição segundo o mérito 

de cada um, o bem comum dos cidadãos, são construções dependentes da necessidade de 

igualdade nas relações, por exemplo, na medida em que esta é essencial aos seres humanos 

bem como a outras espécies animais sociáveis como os golfinhos ou gorilas. Desse modo, as 

virtudes como a injustiça, por exemplo, é inerente à relação entre indivíduos antes até de 

habitar a linguagem. Essa é a tese central de MacIntyre, que tem como decorrência a 

                                                             
516

 Cf. MACINTYRE, 1999, p.5. 
517

 Idem, 2001. 



219 
 

aquiescência do fundamento último dos valores nas virtudes próprias à racionalidade prática 

compartilhada pela condição humana com outras espécies animais.  

 

Assim ocorre com as práticas: elas foram, são e continuarão a ser de importância fundamental 

para o bem viver, tanto do homem quanto da vida como um todo no planeta Terra, 

principalmente do ponto de vista ressaltado por Jonas, ou seja, no tocante às práticas 

desenvolvidas pela tecnociência. Na contemporaneidade o homem passou a ser peça-chave do 

exercício do poder da prática tecnocientífica, como objeto e não somente como sujeito. O que 

Jonas salienta é a objetivação do homem sujeito aos processos deste tão exaltado saber. Seus 

efeitos vão se somando, de modo que a situação para um agir e um existir posteriores não será 

mais a mesma vivida pelo primeiro ator, mas sim, estará crescentemente distinta e irá se 

mostrar cada vez mais como um ressultado daquilo que já tiver sido feito. Disso decorre a 

importância de pensar, como faz MacIntyre  

 

as semelhanças e analogias entre percepções, sentimentos e atividades inteligentes 

de certas espécies de animais não-humanos que, por isso, devem merecer a atenção 

filosófica, não somente por si mesmos, mas também por conta de uma compreensão 

mais adequada da inteligência prática, sentimentos e percepções humanas.
518

 

 

O resultado desta reflexão macintyriana converge para o pensamento jonasiano quando este 

último postula o respeito aos seres sencientes e ao meio ambiente como um todo. Primeiro, 

“bem” pode referir-se aos cuidados com as nossas vulnerabilidades biológicas. Para florescer, 

precisamos suprir as necessidades do nosso corpo: comer, beber, dormir, respeitar hábitos de 

higiene. Muitas das tecnologias têm por objetivo possibilitar a aquisição de bens que facilitam 

suprir estas necessidades, já que somos biologicamente vulneráveis, precisamos de 

tecnologias para atender às necessidades do nosso corpo tais como, as tecnologias agrícolas, 

dispositivos de culinária, arquitetura e medicação, etc. 

 

Segundo, “bem” pode ser empregado para descrever os meios para um outro objetivo. Os 

carros, por exemplo, são bons para o transporte, mas inúteis para martelar um prego na 

parede. Para os humanos, essa sensação de bem refere-se a ser bom em uma determinada 

tarefa. Ser um bom engenheiro significa que se é capaz de projetar de forma eficiente 

dispositivos tecnológicos. Neste mesmo sentido, contudo, pode-se ser um bom ladrão ou 
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assassino. Porém, ser um ladrão ou assassino não é igual a ser uma boa pessoa. MacIntyre, 

portanto, distingue dois outros significados de bom em relação ao ser humano e à natureza.  

 

Terceiro, alguém pode ser considerado “bom” quando cumpre uma função socialmente 

desejável. Este tipo de bem é ensinado aos adolescentes quando eles treinam para suas 

profissões. Nesta interpretação, as ações são boas na medida em que apoiam os bens internos 

às práticas. Este tipo de bem refere-se a ser “excelente para a realização dos bens desta ou 

daquela atividade específica”,519
 que é valorizada socialmente.  

 

Quarto, ser “bom” pode significar ser virtuoso. Neste caso, a questão não é o que é bom para 

fazer ou obter sucesso em uma determinada atividade ou função, mas sim o que implica ser 

uma boa pessoa. Esta questão é colocada em uma perspectiva mais ampla, transcendendo, 

igualmente, o nível da prática particular. Para tanto, devemos raciocinar para além das 

práticas particulares, ou seja, em primeiro lugar, racionar a partir de uma determinada tradição 

ou cultura. Além disso, também devemos discutir e aprender com os outros acerca da vida 

boa.  

No entender de MacIntyre, cada indivíduo necessita do outro, permanentemente, para 

compreender a sua própria situação. Ser um ator responsável é aprender a cooperar com os 

outros na construção dos relacionamentos que dão vida e possibilitam  a dicussão sobre  a 

vida boa para o homem e as virtudes necessárias para tal empreendimento, seja nas relações 

que desenvolvemos em díades, grupos, organizações, seja no diálogo sincero e franco com o 

outro que é tão importante, ou mesmo com pessoas que nos apresentam boas argumentações 

sobre determinadas questões ou fatos. É essa convivência com o outro que possibilita o 

florescer humano.
520

 

 

No entender macintyriano, o que acorrerá aos humanos como tais é exatamente essa 

necessidade de aprender a compreender a si mesmos como possuidores de raciocínio prático 

sobre os bens internos e externos das práticas nas quais estão inseridos, sobre o que é decisivo 

fazer em algumas ocasiões, porque é melhor para eles fazerem e sobre como é melhor para 

eles evidenciarem em suas vidas, uma condição para a qual a questão “por que devo fazer isto 

e não aquilo?” é fundamental, essencial e indispensável visto que somos possuidores de poder 
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tecnológico como  os armamentos nucleares, e outros que também podem acabar com a vida 

em toda a extensão da Terra.   

 

4.5  JONAS E MACINTYRE: RESPONSABILIDADE PARA COM O OUTRO 

  

O que significa aceitar e assumir a responsabilidade para com o futuro do homem na terra a 

partir da concepção jonasiana  e macintyriana? Aqui, as seguintes definições são adotadas: a 

responsabilidade de aceitar significa reconhecer que suas ações podem fazer a diferença no 

futuro e que estamos dispostos a ajustar nossas ações para melhor. Assumir responsabilidade 

significa realmente o esforço para descobrir o que é uma boa coisa e agir de acordo com essas 

conclusões. Esta definição levanta duas questões: O que é “boa coisa”? O que significa 

“esforçar-se para descobrir”? Tanto em Jonas quanto em MacIntyre as respostas estão ligadas 

ao desenvolvimento humano e ambiental de um modo ou de outro.  

 

Assumir a responsabilidade, portanto, significa tentar fazer o bem em relação a todos os 

quatro significados de bem supracitados. Consequentemente, aceitar a responsabilidade para 

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 para 

com o futuro, nesse particular, significa usar a capacidade de raciocínio prático para saber o 

que é uma ação desejável em relação a estes quatro “bens”.  

 

Assim, o argumento “estou apenas fazendo meu trabalho” ou “eu estou apenas cumprindo 

minhas tarefas como de costume” não é uma resposta suficiente para a questão de por que é 

desejável fazer alguma coisa. Baseados em entendimentos de responsabilidade é muito 

comum, especialmente no cotidiano dos advogados, argumenta que não estão defendendo 

políticos corruptos, mas aplicando o que reza a legislação, garantindo aos réus o direito a uma 

defesa técnica. Para isso, os advogados alegam inocência mesmo quando estão cientes de que 

seus clientes de fato cometeram 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 restar evidente que a conduta do acusado é imoral.521   
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O problema, explica Applbaum,522 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”.523 Deduzir normas morais acriticamente dos papéis ou tarefas que os profissões 

representam ou desempenham é indesejável. Não se deve limitar-se a obediência às regras 

formais e informais somente pelo papel ou tarefa. Como explica Applbaum, 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 de forma 

eficiente alguém. O mesmo argumento poderá ser feito, por exemplo, sobre os cientistas que 

trabalham com armas nucleares. Uma pessoa é considerada um físico brilhante, porque 

constrói uma bomba atômica eficiente, mas o que faz não responde à questão de saber se é 

bom ser um cientista que desenvolve armas atômicas.  

 

O argumento de Applbaum524 está intimamente ligado aos diferentes significados de bom em 

MacIntyre e Jonas. Podemos ser bons ao executarmos determinadas tarefas, todavia isso não 

significa que nós também desempenhamos um papel socialmente desejável, nem implica que 

estamos agindo virtuosamente. MacIntyre525 afirma, ainda, que as regras de uma determinada 

prática surgem com o tempo e são tradicionalmente compartilhadas a partir de convicções 

sociais, mas isso não implica que essas regras sejam boas. Quanto ao pensamento de Jonas, a 

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

 

Não há, contudo, 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 tecnociência, porque queremos ter um melhor controle sobre como as novas 

tecnologias irão mediar as nossas vidas futuras. É consentâneo que a importância social dos 

códigos morais, contratos, leis e afins são regras inegáveis, mas até serem estabelecidos 

podem ser muito poucas, ou não adequadas o suficiente, ou pode ser tarde demais para lidar 

com o futuro papel social das novas tecnologias. 

 

Daí porque assumir a responsabilidade implica também em saber se as normas específicas, 
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diretrizes ou costumes são desejáveis.526 No cotidiano, a compreensão e aceitação da 

responsabilidade que subjaz ao trabalho que se faz, evita argumentos tais como, “eu agi de 

acordo com as regras, então não fiz nada de errado”, ou, “todos estávamos envolvidos nisso”. 

O fato de que uma ação não seja proibida, não implica que seja boa. Além disso, dizer às 

pessoas que devem simplesmente seguir as normas sem levar em conta o resultado da sua 

prática, leva-as a ter sérios conflitos com sua consciência. 

 

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.527 Na visão de MacIntyre, 

duas ideias surgem da reflexão pós-homérica e ambas são ideias que dizem respeito à busca e 

à luta do homem pela excelência nas diversas práticas da vida. 

Alguns podem conceber erroneamente o que é a excelência e muitos podem não 

conseguir alcançar aquilo a que visam. Mas todos, independentemente do quanto 

consigam realizar, são medidos por um padrão que não foi feito por eles, mas que 

descobrem, primeiro nas várias téchnai às quais se dedicam [...]. Segundo uma outra 

imagem, oposta à primeira, os seres humanos visam a um tipo particular de poder, o 

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

próprios desejos.
528

 

 

Especialmente porque o exercício de tal 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, o conceito de prática, em MacIntyre, é importante, porque em tais situações não 

está definido ainda, 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 tais experimentos, muitas vezes, 

permanecem “invisíveis”, o que torna os parâmetros éticos imprescindíveis no mundo 

contemporâneo.  

 

Daí porquê o 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, ainda, no menor custo que possibilitará a 

satisfação de seus desejos. Por último, o que importa a eles é alcançar os fins propostos por 
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seus desejos, quaisquer sejam eles. Desse modo, o homem responsável deve ser um 

profissional reflexivo em relação ao futuro, como sugere Jonas, porquanto utiliza recursos do 

seu raciocínio prático e imaginação moral. Mas o que significa ser um profissional reflexivo? 

   

Como ressalta MacIntyre,529 ser um agente moral significa perceber que nossa identidade é 

diferente da identidade dos outros e que não somos apenas o que fazemos profissionalmente, 

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

diante. Com isso, ele deixa claro a necessidade de sermos profissionais reflexivos, por 

entender que, como agentes morais, a nossa identidade moral não é distinta da identidade do 

profissional que somos. 

   

No entanto, 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 ele ou ela possam simplesmente ignorar as responsabilidades 

morais. Suponhamos que um fabricante descubra que os fones de ouvido que ele fabrica 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 e compram 

o produto para seus filhos mesmo sabendo que seu uso contínuo irá torná-lo deixará 

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 denomina de responsabilidade 

constituida pela natureza. Para ser responsável com o outro “não dependo de aprovação 

prévia. Esse tipo de responsabilidade é irrevogável e não rescindível, além de englobar a 

totalidade do todo”.530 

 

Sendo assim, a responsabilidade proposta por Jonas 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. Tal bem só poderá ser atingido através de 

uma ética que não se fundamenta nem na autonomia, nem na autoridade divina, mas em um 
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princípio que possa ser encontrado na natureza das coisas, pois, desse modo, não seria vítima 

do subjetivismo ou de outras formas de relativismo, como também pensa MacIntyre. 

 

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

questão a ser resolvida. Se a existência humana sempre foi considerada um objetivo primário, 

agora, frente aos riscos que a tecnociência oferece, passou a ser também objeto do dever. Se o 

homem passa por uma situação de niilismo ético, isto se deve à não adequação da ética às 

atuais necessidades humanas. Por isso, ao defender uma ética para a civilização tecnológica, 

Jonas fundamenta-se na premissa de que a tecnociência não está fora da racionalidade moral. 

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

 

A responsabilidade advém do risco das catástrofes, como a que aconteceu no Japão em 2011 e 

que repercute e contamina o meio ambiente até hoje sendo que seus efeitos ainda por longos 

anos. Daí ser 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, 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. 

Do mesmo modo, para MacIntyre, devemos entender que a nossa identidade moral deve 

possuir valores iguais ao papel que desempenhamos enquanto profissionais. Ser responsável, 

portanto, implica ser capaz de ter confiança em seu próprio julgamento. Para ele, julgar é 

saber como aplicar a lei e isso só é possível para aquele que possui a virtude da justiça.531 É, 

portanto, também uma visão que pode ser relacionada à questão da tecnociência, porque, para 

desenvolvê-la, é necessário que o raciocínio prático do outro seja correto. Em contrapartida, 

isso não significa que devemos obedecer cegamente os outros. E sim, tomarmos cuidado para 

não sermos vítimas passivas de nossa própria comunidade.532  
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Nas palavras de Carl Mitcham,533 a compreensão de MacIntyre em relação ao papel do sujeito 

responsável não implica uma aceitação passiva, e sim, em uma ação ativa ao reconhecer o 

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

moral é implicitamente criada pela moral de quem desempenha determinada prática. Moral 

esta criada pelos participantes da prática em questão. Isso implica que antes de realizar uma 

determinada tarefa ligada à sua profissão, é obrigatório informar-se se esta é parte de uma 

prática que está comprometida com o florescimento da vida humana e da natureza como Jonas 

também defende. 

 

O objetivo final da análise reflexiva macintyriana pode ser compreendido como um esforço 

para capacitar pessoas a assumir a responsabilidade por suas ações. Isto também se aplica aos 

cientistas envolvidos com a tecnociência ao desenvolverem tecnologias, ou seja, todos os 

quatro bens, anteriormente citados, são essenciais à capacidade de bom raciocínio prático. 

Segundo Pinkard, “para a visão de MacIntyre é fundamental que o status próprio do agente 

esteja ligado à capacidade de raciocínio prático”. Como consequência, este raciocínio prático 

tem de transcender as práticas, embora “as capacidades não possam ser compreendidas fora 

dos contextos sociais e biológicos em que são realizados”.534
   

 

Assumir a responsabilidade enquanto profissional significa usar sua capacidade de raciocínio 

prático para decidir em qual ocasião é possível fazer o bem, no que diz respeito aos quatro 

diferentes significados de bem mencionados por MacIntyre.  Desse modo, a argumentação 

macintyriana mostra que  a racionalidade atomística da deontologia e do utilitarismo não são 

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

por suas ações. O que existe são os bens específicos que percebemos por meio do nosso 

raciocínio prático. Nós não somos uma tábula rasa moldados pela nossa cultura, educação, 

experiências, mas pelas moralidades das práticas que nos ensinaram o que fazer. Mas não 

devemos ser demasiadamente acríticos em relação às moralidades estabelecidas: ser 

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

só podemos reconhecê-las com a nossa dependência.535  

 

Independência significa que cada um é capaz de avaliar as razões das suas ações em relação a 
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si e aos outros, de modo que se faça responsável por endossar a partir das conclusões práticas 

dos outros, bem como para com a sua própria conclusão. Não se pode, portanto, pensar 

independentemente das práticas sem ser capaz de dar conta aos outros, de modo inteligível, do 

seu próprio raciocínio. Mas esta satisfação dada aos outros não precisa ser em qualquer 

sentido substancialmente teórico. Porém, o fato de alguém tornar-se um ser racionalmente 

menos dependente de outro ser humano, envolve, também o fato de ser responsável por outras 

pessoas, já que precisamos uns dos outros para desenvolver nossas capacidades de raciocínio 

“independente” no momento de avaliar as práticas, 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. 

Aqui, novamente, há semelhança com a aquisição das virtudes, quando MacIntyre diz 

explicitamente que a ética deve ser baseada em como fazer boas escolhas. 

 

Ao focar seu pensamento na nossa capacidade de raciocínio prático, MacIntyre quer mostrar 

como podemos assumir a responsabilidade por fazer nossas escolhas: “Sem as virtudes não só 

seremos deficientes no cumprimento de nossas responsabilidades, mas também seremos 

incapazes de deliberar de forma adequada para com os outros, bem como atribuir 

responsabilidades”.536
 Como já ressaltado, MacIntyre não estuda a tecnociência e suas 

influências sobre a continuidade da vida no futuro. Assim, a questão permanece: como é que 

sua compreensão do que significa assumir responsabilidade pode ser pensada a partir do papel 

social das tecnociências? Em um certo sentido, isso significa adotar uma ideia de prática 

orientada pela responsabilidade como descrito acima e incorporando as consequências 

indesejadas ou riscos que podem advir das tecnociências. Como devemos proceder? 

   

Max Born, por exemplo, 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”.537  

 

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

do seu proceder; entendido como fator que pode ser determinante para o aniquilamento da 
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vida na Terra, caso alguma coisa não saia como foi programado, ou melhor, se houver um 

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

dispositivo tecnológico como, por exemplo, os reatores nucleares que podem ser afetados por 

terremotos, tufões, furacões, dentre outros. A responsabilidade inserida na prática por meio 

das normas de uma tradição, no discurso da filosofia moral macintyriana, refere-se ao homem 

como pessoa moral que se sente atrelada aos resultados das suas práticas. Esta conexão entre 

eu e minhas ações abrange a competência formal e na obrigação de seguir aprimorando a 

tecnociência.  

 

É por isso mesmo que a responsabilidade pensada por Jonas, inclui o futuro, leva o cientista a 

pensar nos efeitos em longo prazo, caso algo saia errado com os seus inventos. Neste sentido, 

aparece claramente a importância da tecnociência ser pensada como uma prática que traz em 

si uma ética. A tecnociência e os próprios cientistas devem ser responsabilizados pelas 

implicações de suas pesquisas já que este hipoteca não só o seu futuro, mas teria assumido o 

risco e o perigo de extinção os seus entes queridos. Certamente, por meio desta ponderação 

estamos, de fato, iniciando outro caminho referente à relação entre a ética e a tecnociência.538
 

 

Contemporaneamente este discurso é o segundo maior eixo nas discussões sobre ética e 

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

consequências das inovações técnicas 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 tecnocientífica é quase sempre uma reação futura em 

detrimento do já causado, ou no mínimo posterior à invenção ou inovação já obtida. Assim, 

desenvolve-se a tecnociência em um âmbito quase que totalmente fora da área de jurisdição 

da ética e, volta-se para o campo econômico dominado por interesses particulares. E, por fim, 

não podemos esquecer que o setor da indústria militar negocia conscientemente o incremento 

de tecnociências 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 

tecnociência, como tão bem previu Oppenheimer.  
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Apesar dos exemplos de catástrofes que acontecem quase diariamente com o meio ambiente e 

de modo quase irreversível, ainda assim se preserva o antropocentrismo na maioria das nossas 

ações diárias. Ainda não compreendemos que a continuidade da vida do homem estar 

diretamente ligada a preservação da natureza. No século XXI estamos quase sem condições 

de nos manter por conta, dentre outras coisas, da contaminação da água, da terra e do ar. Por 

consequência, devemos compreender a importância de mudar nossos hábitos de consumo e 

entender que isso só será possível se dermos à natureza o cuidado e o respeito pelo valor em si 

que representa. 

 

A questão suscitada por esta nova interpretação de MacIntyre são: qual a diferença faria para 

a filosofia moral tratar dos sofrimentos e a vulnerabilidade, bem como quais os 

acontecimentos relacionados à dependência, enquanto essenciais à condição humana? 

Questões estas que, por seu turno, conduz a outra: por onde iniciar a tentativa de respondê-

las? Segundo MacIntyre, poderíamos partir do reconhecimento de que o modo de pensar 

contemporâneo tem eclipsado a seriedade desses fatos para o filósofo moral. Essas questões 

encontra-se amplamente alastrada, como também é complexo rejeitá-las, por serem essenciais 

aos hábitos de uma cultura plural e individualista. Assim, faremos muito bem se iniciarmos 

com certa desconfiança de nós próprios, 

 
pois qualquer que seja o idioma filosófico no qual estruturamos nossas pesquisas 

iniciais, quaisquer que sejam os recursos filosóficos sobre os quais nós nos achamos 

capazes de lançar mão, estaremos sujeitos a pensar em termos que podem nos 

impedir de compreender exatamente o quanto de mudança é necessário nesse ponto 

de vista. 
539

 

 

As mudanças mais radicais pelas quais passa a humanidade são advindas da prática 

tecnocientífica. A relação entre práticas e instituições  

é tão íntima – e, consequentemente, entre os bens externos e os internos às práticas 

em questão – que as instituições e as práticas formam, caracteristicamente, uma 

ordem causal singular na qual os ideias e a criatividade da prática sempre são 

vulneráveis à ganância da instituição, onde o interesse cooperativo pelos bens 

comuns da prática é sempre vulnerável à competitividade da instituição.   

Nessa circunstância, a função imprescindível das virtudes é evidentemente clara. Sem as 

virtudes as práticas não resistem ao poder corruptor das instituições. Nesse caso encontra-se a 

tecnociência que tem relação direta com o exercício das virtudes. O benefício que acarreta tal 

relação é o fato de que o exercício das virtudes é, em si, capaz de exigir uma postura muito 
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 Idem, p. 4. 
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bem definida com relação a questões sociais e políticas, situação esta que se enquadra a 

tecnociência. E como a tecnociência dá poder a quem possui, somente pessoas que agem 

levando em consideração as virtudes poderão evitar que acontece com a sociedade hodierna o 

que Hobbes previu tão brilhantemente, a saber: os homens, devido ao seu egoísmo, viveriam 

em guerra de todos contra todos, cada um tendendo defender os seus próprios interesses.  A 

explicação de MacIntyre, portanto, nos alerta para não nos deixarmos enganar pelas 

ideologias reinantes.  

Os riscos no século XXI são incomensuráveis, por isso devemos lembrar ainda da frase 

célebre de Monod: “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”.540 Assim, Monod 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.
541  

Não podemos olvidar que os aparelhos tecnocientífico 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, “os objetos tecnocientífico não são coisas abstratas, eles são aprisionados 

no meio social e não dependem exclusivamente de uma racionalidade instrumental”.542 O uso 

de determinadas técnicas são motivadas pelos interesses diversos que implicam não somente 

as considerações da eficácia, do lucro e da utilidade, mas também da aceitação social. 

 

Daí porque abdicar o dardo do progresso, reconhecer que há uma multiplicidade de desafios 

ou apostas e persuasões nos debates sobre as tecnociências e, enfim, que os protagonistas 
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 Cf. MONOD, 1970, p. 194-195. 
541

 Idem, p. 195. 
542

 Cf. FEENBERG, A. 2004, p. 47. 
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acarretam para si conflitos de interesses são três precondições para resistir ao artifício do 

confronto improdutivo que alimenta o “pensamento em círculo”.543 
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 Idem, p.58. 
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 CONCLUSÃO 

 

-Péssimo! Sempre a velha história! 
Ao terminar a construção da casa, notamos que 

sem nos dar conta aprendemos, ao construí-la, algo 
que simplesmente tínhamos de saber, antes de começar 
a construir. O eterno aborrecido ‘’Tarde Demais!’ 

- A melancolia de tudo terminado! 
Nietzsche 

 
esta última etapa da tese apontaremos a resposta ao nosso objetivo de pesquisa, 

a saber, ampliar a avaliação que Jonas faz da técnica como sendo o telos do 

homem contemporâneo e passar a vê-la como prática ao modo macintyriano. 

Procuramos, ao longo da discussão ressaltar a importância do pensamento jonasiano sobre a 

técnica, bem como algumas considerações que defendemos ser pertinentes para justificar o 

motivo pelo qual devemos pensar a técnica como prática aos moldes de MacIntyre. Assim, 

por ser uma prática a tecnociência é estruturalmente portadora de uma dimensão ética, visto 

que toda prática envolve uma teleologia, por conseguinte, o conceito de um bem humano 

como excelência maior e das virtudes a ela associadas. 

Refletimos, em primeiro lugar, sobre a tecnociência com o intuito de compreender como ela 

se exerce efetivamente no contexto contemporâneo. O que encontramos no decorrer da 

pesquisa revelou-se como sendo um debate acirrado sobre os fatores impulsionadores da 

tecnociência. As opiniões são, muitas vezes, diametralmente opostas, o que favorece um 

contexto para os mais variados tipos de debates. Por isso, foi feita uma profunda avaliação da 

literatura especializada sobre tecnociência. Em seguida delineamos, ao longo de sua obra, o 

pensamento jonasiano sobre a técnica, bem como fizemos um vasto estudo das reflexões 

macintyrianas a respeito do que ele concebe como uma prática, com o intuito de demonstrar 

porque é possível somá-la ao pensamento jonasiano e, dessa forma, encontrarmos uma 

compreensão mais ampla da tecnociência e da dimensão ética inerente a tal atividade humana. 

Pôde-se verificar, nesta pesquisa, ser um fato manifesto que a tecnociência com suas 

máquinas, suas descobertas e suas maneiras de funcionarem são, antes de tudo, adequadas ao 

modo de viver e de sentir caro ao capitalismo que, cada dia mais, adentra todos os 

procedimentos da nossa vida e faz com que estes estejam quase sempre voltados para o lucro 

a qualquer custo. Proclama-se, além disso, um anseio de emular a habilidade de memória dos 

N 



233 
 

computadores, a capacidade de resistência das máquinas nem que, para isso, seja necessário 

apelar para os pharmakons e, mais à frente, aos dispositivos que serão implantados em nosso 

próprio corpo.  

Tais mudanças, contudo, não são tão recentes. Reza a mitologia que começou a partir do 

momento em que Prometheus roubou o fogo da carruagem de Febo e o entregou ao homem 

para que este pudesse manter-se vivo por meio da techné, algo que o ajudaria a mudar o rumo 

de sua vida. Assim, ao longo do tempo, as transformações foram se tornando cada vez mais 

intensas. Até hoje em todas as direções humanas e ambientais o que não falta são discussões 

acaloradas entre aqueles que refletem sobre o comportamento humano modificado pela 

tecnociência. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, Platão544 ao discutir sobre a novidade da 

escrita, preferia a oralidade por medo do impacto que a escrita causaria ao homem, o 

esquecimento. Assim, o problema com as inovações não é tão novo quanto parece. 

Uma vez recolocado o tema ao longo da história, poderemos compreender o modo pelo qual 

algumas das inovações trazidas pela tecnociência se tornaram problemáticas, na medida em 

que remetem à nossa relação com o outro e com o meio ambiente. Além da corrosão dos laços 

sociais e afetivos que marcam nossas sociedades e se expressam na lógica do descarte que 

atinge diversas práticas, da vida profissional às relações afetivas. 

                                                             
544 Eu já ouvi que em Naucratis, no Egito, existia um dos antigos deuses daquela região, aquele cujo pássaro 

sagrado se chama Íbis, e o nome do próprio deus é Theuth. Foi ele que teria inventado os números, a aritmética, 

a geometria, a astronomia, o “jogo de damas” os dados e, acima de tudo, as letras. O rei de todo o Egito naquele 

tempo era o deus Thamus, que vivia na grande cidade na região ao norte, que os Gregos chamavam de Tebas 

egípcia, e eles chamavam o deus de Ammon. A ele veio Theuth para mostrar seus inventos, dizendo que esses 

deveriam ser distribuídos a todos os egípcios. Mas Thamus perguntou qual o uso de cada um deles e, com 

Theuth enumerando seus usos, o rei louvava-os ou depreciava-os de acordo com o que ele aprovava ou 

desaprovava. Diz-se que Thamus disse muitas coisas para Theuth, mas os louvores e críticas a suas várias 

invenções seriam muito longas para repetirmos. Mas quando chegou a vez da escrita, Theuth disse “Essa 

invenção, ó rei, tornará os egípcios mais sábios e promoverá sua memória, pois isso que descobri é um 

elixir (phármakon) para a memória (mnémes) e para a sabedoria (sophías).” Mas Thamus respondeu: “ó 

muito inventivo Theuth, alguns têm a habilidade de descobrir as artes, outros têm a habilidade de saber qual 

o benefício e malefício para aqueles que as utilizam. E tu, que és o pai da escrita, foste conduzido pela tua 

afeição a atribuir-lhe um poder oposto ao que realmente possui. Pois isso vai produzir esquecimento na 

mente daqueles que a aprendem: eles não vão exercitar a memória por causa da sua confiança na escrita, 

que é algo exterior (éksothen), provinda de caracteres alheios, e não vão eles mesmos praticar a lembrança 

interior (éndothen), por si mesmos. Tu inventaste um elixir da lembrança (hypomnéseos), e não da memória 

(mnémes), e tu ofereces aos teus discípulos uma aparência de sabedoria, não verdadeira sabedoria, pois se 

tornarão muito informados (polyékooi [...] gignómenoi), sem instrução, (áneu didakhês) e terão, assim, a 

aparência de que sabem de várias coisas (polygnómenes) quando na verdade são, na maior parte, ignorantes 

e difíceis de conviver, já que não são sábios, mas apenas aparentam ser. Cf. PLATÃO, Fedon, 274c-275c e  
Filebo 17b-18b. 

 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MGHelius.html
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Como asseguraram Störmer, Negroponte e Dertouzos, professores do Massachusetts Institute 

of Technology – MIT, as máquinas são, antes de qualquer coisa, sociais e, por isso, 

necessitamos igualmente nos desvencilhar da tendência habitual de procurar causas ou 

culpados de certos fatos culturais. Só assim nos livramos da tendência de julgar, escapando da 

falsa oposição entre demonizar ou endeusar as máquinas cibernéticas ou qualquer outra coisa 

do tipo. Devemos tratar, antes de tudo, de aumentar expectativas críticas e teóricas capazes de 

ampliarem um dimensionamento eficaz do que está em jogo nessas transformações históricas. 

Conforme mencionado anteriormente, não se trata de “julgar”, e sim, de desenvolver um 

pensamento crítico sobre a produção tecnológica. Afinal, cada cultura, cada sociedade ou 

constituição histórica reconhece a dor e o encanto de ser o que se tornam por meio das 

técnicas que utilizaram.  

O caminho percorrido nesta tese não foi para ressaltar o bem ou o mal que pode ser 

proporcionado pela tecnociência, mas retomar algumas perspectivas seminais desse tema à luz 

de pensadores que discutem sobre a técnica, ciência e tecnociência. Também não se trata, 

somente, de compreender o que dizem, mas distinguir no pensamento e nos pensadores 

acometidos pela inércia de um niilismo passivo,545 incapazes de enxergarem para além de 

fragmentos de morais que não se justificam mais diante das questões trazidas pela 

tecnociência.  

Ao contrário disso, realizamos uma avaliação das implicações do conceito de técnica em 

Jonas e assim complementar com o pensamento de MacIntyre, para que se possa pensar a 

tecnociência não como uma ferramenta à nossa disposição ou como uma totalidade ou uma 

força externa que se impõe inevitavelmente sobre nossas vidas, mas como uma prática aos 

moldes macintyrianos.  

Chama a atenção, quando pesquisamos sobre o modo de vida do homo tecnologicus, por 

exemplo, o fato de condicionarmos crescentemente nosso bem-estar ou mal-estar às demandas 

da velocidade produtivista de nossas sociedades. Porém, entendemos que cabe a cada 

indivíduo a escolha do que fazer, principalmente quando tais ações remetem a um mundo 

mais ecologicamente correto e menos apegado à visão consumista do capitalismo. Assim, a 

argumentação desenvolvida durante toda esta tese manteve, como premissa básica, o 

                                                             
545

 “O niilismo passivo Nietzsche o descreve como o retrocesso do poder do espírito. É um sinal evidente de 

fraqueza, de quase aceitação diante do estado de carência de tudo. É um estado no qual se fica paralisado diante 

das coisas que estão ao nosso entorno.” Anotações feitas por mim durante os dois semestres em que fui aluna do 

professor Peter Pál Pelbart na PUCSP, em 2010.  
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reconhecimento de que hodiernamente a sociedade é plural e difusa em suas avaliações de 

caráter axiológico.  

No tocante a Jonas, tomamos como pilar fundamental deste estudo a sua obra prima, Das 

Prinzip Verantwortung, e outras obras deste filósofo que também contemplam esse mesmo 

tema, mas esta é a principal porque nela o autor explica a proposta de um princípio 

responsabilidade que dê conta do modo tecnológico do agir humano, no que tange à 

abrangência de suas ações frente à prevenção da vida para as futuras gerações. Assim, a partir 

de um olhar no qual o homem se descobre em um estado de incremento progressivo que tem 

nele o seu apogeu e que, pelos riscos máximos que ocasiona, hipoteca até o que não lhe 

pertence, a saber, a continuação da vida futura na Terra, por isso mesmo, ele também pode se 

descobrir como o maior responsável. 

Entre sua condição de animal portador de uma razão que lhe permite antever o resultado de 

seus atos o homem pode, com esta mesma faculdade da razão, tratar de duas esferas distintas 

e irredutíveis uma a outra: a que barra o caminho da produção que alimenta o consumismo, e 

a outra, a consciência de que se não fizer nada para modificar o seu modo de vida, não 

conseguirá sustentar o padrão de vida que estabeleceu para si. Chegamos ao século XXI e o 

homem parece ter esquecido que não pode ditar novas leis para a natureza trabalhar mais a 

seu favor. Só lhe resta, então, mudar o que está ao seu alcance, o seu próprio modo de vida. 

No entender de Jonas, o próprio conceito de ética mudou com o fenômeno da técnica 

contemporânea. Para ele, vivemos sob a égide de uma técnica que nos proporciona um poder 

incomensurável. Por ser assim, “cada novo passo em qualquer direção [...] não conduz a um 

ponto de equilíbrio ou ‘saturação’ na adequação dos meios aos objetos pré-fixados, mas, ao 

contrário, no caso do êxito, constitui o motivo para dar outros passos em todas as direções 

possíveis”.546 Seu estilo de pensar põe o futuro como condição de possibilidade de 

prosseguimento da humanidade e de se preservar o ambiente dos efeitos possíveis e 

longínquos da ação humana. É precisamente a partir dessas restrições que Jonas autentica o 

imperativo de uma nova ética. “Se assim for, isso requereria alterações substanciais nos 

fundamentos da ética. Isso significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem 

das coisas extra-humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de ‘fins-em-si-mesmos’ para além 

da esfera do não humano”.547
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 Cf. JONAS, 1994, p. 19. 
547

 Idem, 1984, p.29 
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Em Jonas, encontramos a oportuna discussão acerca da racionalidade da ética ainda mais 

espinhosa e cada vez mais urgente, principalmente se pensarmos que a tecnociência está 

embasada pelo modelo da racionalidade científica, negadora de qualquer possibilidade de 

objetividade dos valores morais. Tudo para a tecnociência possui uma potência plástica 

fundamental para se modelar, se transformar, sem receio do que possa vir a ser no futuro, caso 

tal experimento não seja bem sucedido. Por isso, Jonas receia esse vácuo normativo, niilista 

que procura por caminhos que deixam o indivíduo atomizado e onde a técnica seria 

transformada em telos.  

Nesse processo em que a tecnociência reduz os valores morais, à materialidade, e ao qual se 

acrescenta a nossa dependência e enorme vulnerabilidade, o empenho em grande parte da 

ética hodierna encontra-se em procurar a “recuperação da racionalidade normativa do discurso 

ético, seja na forma de um retomar da perspectiva teleológica, tais como a própria proposta de 

MacIntyre e de outros,”548 como, por exemplo, “Habermas, Apel, Rawls, além de outros 

herdeiros da Escola de Frankfurt”.549 Ou, ainda, na formulação baseada no Princípio 

Responsabilidade pensado por Hans Jonas.  

No século XXI, uma ética para o homo tecnologicus que também pode ser chamado de homo 

deletabilis que nada mais é do que o representante da tensão entre o tempo vivido e a 

celeridade dos caminhos das sociedades atuais, em um mundo no qual a postura ética e 

valorativa é invariavelmente ameaçada, enquanto a lacuna cunhada pela ruína dos valores 

estáveis tradicionais raramente é festejada como uma ocasião para a criação de novos valores 

e novos modos de vida, tudo pode ser deletado, trocado, sem se preocupar com a 

extravagância do desuso por motivos fúteis. 

Contemporaneamente a platitude se expressa no fluxo agitado de milhares de informações, 

nas atividades mais rotineiras, quando a coação por produtividade e a lógica do descartável 

invade tanto as ligações pessoais, quanto as relações de trabalho e promovem bruscos 

rompimentos na continuidade daquilo que é vivido, o sistema vigente acaba produzindo 

carapaças que evitam a livre circulação dos afetos, certamente ligado aos interesses do modo 

como se gere a riqueza vivendo em determinada formação histórica em que todos ao mesmo 

tempo somos produtores e produtos.  
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 Cf. CARVALHO, 2011, p. 158. 
549

 Idem. 
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Assim, o tempo incumbiu-se de mostrar que a ambivalência e a grandeza da tecnociência, 

acarretam maior lucro às realizações econômicas e políticas, como demonstra Jonas, quando 

deveria servir para alcançar fins humanos. A irracionalidade de uma sociedade dominada pela 

busca do lucro, entretanto, deu as costas à preservação da natureza. Daí em um futuro bem 

próximo corações e mentes eugênicas se incumbam de direcionar o futuro da Terra para onde 

bem pretenderem. Ao mesmo tempo, o homo-sapiens tecnologicus deletabilis acometido pela 

experiência da multiplicação, é provável que venha a ser geneticamente correto, ainda que 

eticamente incorreto, porque será fator de discriminação e exclusão social.  

Diante do que anunciou Jonas em 1979, e o que comprovamos em 2013, a situação ambiental 

e o perigo de extinção poderão ser evitados pelo homem com a adoção do princípio 

responsabilidade que mostra ter uma unilateralidade com as posições teóricas das correntes da 

ética das virtudes, como, por exemplo, a de Alasdair MacIntyre.550
 Pensar a confluência entre 

o princípio responsabilidade jonasiano e a teoria ética macintyriana, possibilita a reflexão da 

responsabilidade não somente como um princípio moral, mas também como virtude moral 

imperativa para o sucesso de uma ética que dê conta dos problemas morais do homo 

tecnologicus. Além disso, o patrimônio ambiental é usufruído por poucos, apesar de ser de 

todos os seres cientes e também dos sencientes.  

À vista disso, e diante do que já fez o homo-sapiens tecnologicus deletabilis depois que 

começou a decifrar o DNA e pretende reinventar-se, a despeito de tudo isso o perigo de uma 

desordem nos ecossistemas terrestre não foi descartada, apesar do uso das novas tecnologias. 

Por isso, pensar a prática da tecnociência com as virtude que lhes são inerentes, juntamente 

com os princípios morais da ética da responsabilidade poderia vir a refazer-se o sentimento de 

pensar o todo, ou seja, a harmonia entre homem/natureza/ e tecnociência/ética. 

A demanda por uma junção da tecnociência/ética é urgente porque em pleno século XXI a 

ciência ainda é pautada pelo paradigma cartesiano e, por isso mesmo, precisamos 

urgentemente evoluir da postura simplista de se não temos certeza, então não existe. Devemos 

o mais rápido possível, lembrar ainda que o pensamento humano e não humano/animal 

apresentam diferenças, mas tão-somente no que diz respeito aos seus interesses. Por outro 

lado, não há dúvidas que temos interesses básicos iguais, sendo alguns deles, por exemplo, 

não sentir dor, fome, não sofrer, permanecermos vivos e junto de nossa respectiva 
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 Cf. CARVALHO, 2011, 158. 
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comunidade. É inegável que são interesses inerentes às suas naturezas, ligados à própria 

senciência dos seres humanos e não humanos/animais. 

É neste contexto que Jonas apresenta o Princípio Responsabilidade que propõe uma 

responsabilidade ampliada a todos os tipos de vida e estendida também no tempo com atuação 

mais a priori do que a posteriori. As decisões éticas, além da responsabilidade devem-se 

amparar-se ainda na preocupação, estas aludem ao agente moral – responsabilidade – e a 

quem está submetido à ação moral – preocupação. A terceira dimensão – capacidade de ação 

relaciona-se com as implicações reais da ação. Por último, a consciência sobre as 

consequências previsíveis ou não. Assim, se a capacidade tecnológica foi ampliada, como, por 

exemplo, de energia atômica passou a ser também bomba atômica, este é um dos motivos pelo 

qual o princípio responsabilidade jonasiano é indicado como orientador da ação, na medida do 

crescimento da complexidade das ações tecnológicas do homem. 

Como foi abordado no capítulo dois desta tese, frente à vulnerabilidade do homem e da 

natureza extra-humana em presença do novo poder da tecnociência, voltada à autonomia e à 

ambivalência, Jonas confere à natureza, contemporaneamente subjugada ao nosso poder, o 

“reconhecimento de ‘fins em si’ capaz de nos impor algo como uma exigência moral – não 

somente por nossa própria causa, mas também em causa própria e por seu próprio direito.”551 

Sendo assim, pensar a responsabilidade também como virtude é pertinente, porque, como 

enfatiza Lewis, 

todo esse pensamento será mera luz do luar a menos que percebamos que nada senão 

a coragem e o não egoísmo dos indivíduos é que fará qualquer sistema funcionar 

apropriadamente [...]. Não se podem tornar homens bons pela lei: e sem bons 

homens não se pode ter uma boa sociedade. Daí porquê temos que continuar a 

pensar sobre [...] a moralidade dentro do indivíduo.
552

 

É preciso considerar, ainda, que o princípio responsabilidade jonasiano necessita achar uma 

correlação com o modo de ser dos agentes morais, à maneira de ser dos atores morais, nos 

modos e disposições para agir, noutras palavras, como uma ou mais virtudes morais. Isso 

porque a simples elevação do princípio responsabilidade como um imperativo ontológico não 

é o bastante para tornar a moralidade social factível. Para realizar tão projeto, faz-se 

necessário a presença das virtudes morais para prover a avaliação do que é o melhor a se fazer 

para alcançar a boa vida. 
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 Cf. JONAS, 2007, p. 41. 
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 Cf. LEWIS, 2001, p. 22. 
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Como ressaltamos no capítulo três desta tese, MacIntyre não pensa sobre a tecnociência. No 

entanto, sua filosofia tem várias confluências com a de Jonas, o que permite uma releitura 

para preencher tal lacuna do pensamento jonasiano. Além disso, MacIntyre, em Dependent 

Rational Animais: Why Human Beings Need the Virtues (1999), procura apoiar à ética das 

virtudes na importância da identidade animal do ser humano ao lado da vulnerabilidade e 

aflição às quais estamos submetidos, compreendendo o ser humano a começar de uma 

identidade animal que, de certo modo, faz ressonância com as ideias de Jonas.  

Segundo Carvalho, é nessa direção apontada por MacIntyre “para o lugar das virtudes na vida 

humana que a responsabilidade, apontada por Jonas como constitutivo do poder que o agir 

humano adquiriu sobre o mundo natural e sobre si mesmo com o advento da técnica moderna, 

pode encontrar seu lugar na forma de virtude(s)”.553 Assim, a responsabilidade por outrem que 

se manifesta na solidariedade, reciprocidade que a “comunidade moral ordenada possui – na 

forma das virtudes da justa generosidade e da dependência reconhecida – e que é condição 

indispensável,”554 a todo ator moral racional independente. MacIntyre, portanto, possui a 

forma para que a responsabilidade enquanto princípio ontológico, demonstrada por Jonas, se 

realize na atitude do ator social “como responsabilidade pela vida – e não só pela vida 

humana, mas a vida cosmicamente entendida”.555 

Ao final, o que compreendemos com Jonas e MacIntyre e todos aqueles que citamos ao longo 

desta tese é que o homem necessita urgentemente dialogar com seus pares, bem como refletir 

sobre nossas posições frente à toda forma de vida, pois a único conhecimento verdadeiro que 

possuímos é aquele que nos diz que ainda temos, se começarmos agora, tempo para salvar 

muitas espécies e ecossistemas. Uns podemos usar a prevenção antecipando impactos 

negativos que ainda não ocorreram e outros já precisamos iniciar com a precaução, já que não 

se pode olvidar que nas ações que envolvem o meio ambiente é de aplicar-se a precaução que 

objetiva evitar a ocorrência do dano e não aguardar as suas consequências porque o potencial 

deletério de uma determinada ação sobre o meio ambiente pode ser para todos os seres vivos 

irreversível. 

De modo sintético, podemos dizer que enquanto a prevenção busca cuidar de riscos 

probabilísticos – de perigo potencial. Por sua vez, a precaução implica uma mudança de 

paradigma, ou seja, implica em uma ação preventiva, fundada na reação normativa ao 
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conhecimento de um risco iminente em razão do conhecimento científico existente. Por 

conseguinte, a precaução deve ser suscitada, por exemplo, quando se discutem questões como 

o aquecimento global, entre outros.556 

O princípio da responsabilidade que fundamenta a ética jonasiana engloba os dois princípios 

supracitados. Entretanto, necessita de outro componente racional para sua efetivação, a saber, 

as virtudes. Isto porque os desafios postos pelo poder da tecnociência no século XXI e da 

crise ambiental que de muito tempo se apresenta sem que efetivamente todos tomem medidas 

para amenizá-la carecem de uma ética que se coloque não somente como uma ética dos 

indivíduos, mas uma ética da vida como um todo, concebida de tal forma que a 

responsabilidade que temos seja modulada não somente por um princípio normativo geral, e 

sim, por um jeito de ser voltado para a boa vida de todos os tipos de vida. “Uma ética da ação 

do caráter, das virtudes. E as virtudes pensadas não apenas como instrumentalmente valiosas 

em si mesmas, como disposições para identificar e performar ações adequadas, mas que são 

valiosas em si mesmas, como afirmadoras da vida e também geradoras dela”.557
   

A tecnociência e seus inventos são encantadores, facilitadores do nosso trabalho, da nossa 

comunicação, do poder econômico e do político, aprisionando, assim, os que dela usufruem. 

Daí porque as virtudes são imperativas para resistirmos aos impulsos de tê-la cada vez mais 

seja a que preço for. Este desejo irrefreado pelos frutos deste saber nos remete aos encantos 

das sereias que relata a mitologia. Recorremos ao mito para representar o poder que a 

tecnociência tem sobre nós porque ele nos ajuda a entender as relações humanas e guarda em 

si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica.  

A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas 

heroicas e jornadas no mundo subterrâneo, desvela-nos a mente humana e seus meandros 

multifacetados. Por serem atemporais eles nos ajudam a compreender o encanto que a 

tecnociência exerce sobre o homem. Um deles demonstra a força que a tecnociência exerce 

sobre nós, a saber, o relato da viagem de Ulisses e sua tripulação a Itaca. Aos marinheiros foi 

ordenado que colocassem cera nos ouvidos enquanto Ulisses amarrou-se ao mastro do navio, 

para ouvir o canto das sereias e assim vencê-las. No entanto, temeroso do fascínio que elas 

exerciam sobre os homens, recomendou aos seus marinheiros que não o soltassem em 

nenhuma hipótese e, assim, passaram ilesos. Como Ulisses temos necessidade de ouvir sem se 

                                                             
556

 Cf. KOURISLSKY e VINEY, 2000. 
557

 Cf. CARVALHO, 2011, p.176-177. 



241 
 

deixar encantar, ou seja, necessitamos cada vez mais de ciência, mas temos que tomar cuidado 

com seus encantos. Fica a pergunta: haverá limites para este poder?  
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