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A necessidade de uma 
forma ética de lidar  
com a Tecnologia 
esbarra, na atualidade, 
em interesses escusos 
financeiros. As reflexões 
de Hans Jonas são um 
grande guia para o homem 
viver em harmonia com  
o seu tempo 

Tecnologia  
e  respon
sabilidade

A 
Filosofia poderia contribuir para a reflexão 
sobre os avanços da Tecnologia e da Bio-
tecnologia? “Sem dúvida alguma”, afirma 
Lilian Simone Godoy Fonseca, estudiosa de 
Hans Jonas. Segundo ela, isso já tem sido 

efetivamente posto em prática, respaldado pela refle-
xão, não só de Jonas, mas de Heidegger, Marcuse, 
Ortega y Gasset. “O que talvez falte é uma divulga-
ção mais ampla (extra-acadêmica) do que está sendo 
produzido, no âmbito filosófico, sobre a questão”. De 
qualquer forma, ela concorda que há muito o que ser 
feito e que a Política e a Legislação ainda perdem 
para interesses econômicos. Em seu estudo, Godoy 
abordou o princípio de universalização da ética do 
discurso habermasiana e em sua tese investigou as 
implicações éticas da aplicação das biotecnologias 
em seres humanos, a partir da perspectiva jonasiana, 

ampliando a pesquisa para a questão da técnica na 
sociedade atual e sua repercussão para a humanida-
de futura. Colaborou com um projeto de pesquisa 
realizado no Departamento de Filosofia do Centro de 
Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal 
do Piauí, coordenado pelo professor doutor Helder 
Buenos Aires de Carvalho, intitulado: “Responsabili-
dade como princípio e virtude: fundamentos filosófi-
cos para uma ética ambiental? Um estudo a partir das 
teorias morais de Hans Jonas e Alasdair MacIntyre” 
(2008-2009). Pesquisadora do Núcleo de Estudos do 
Pensamento Contemporâneo, sob a coordenação do 
professor Ivan Domingues, atuando, até outubro de 
2012, como professora visitante do Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, 
nas disciplinas de Ética, Filosofia da Biologia e Filoso-
fia das Ciências Sociais. Lilian Godoy tem graduação 
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Desde o século XX, filósofos como Heidegger, Jonas,  
Ortega y Gasset, Habermas, Marcuse, dedicaram

parte de suas reflexões à questão da técnica

Filosofia • Na sua tese de doutorado intitulada 
“Hans Jonas e a responsabilidade do homem 
frente ao desafio biotecnológico” você apresen-
ta a importância do pensamento de Jonas para a 
contemporaneidade. Poderia apresentar as prin-
cipais bases do pensamento desse filósofo?
Godoy •  Hans Jonas, que viveu entre 1903 e 
1993, é um filósofo alemão de ascendência judia 
que foi aluno de Edmund Husserl, Martin Heide-
gger e Rudolf Bultmann. Logo, sua formação aca-
dêmica foi fortemente marcada, respectivamente, 
pela Fenomenologia, pela analítica existencial e 
pelo interesse pela gnose. Isso explica a primeira 
fase de sua produção intelectual. Porém, com a 
ascensão do partido nacional socialista, ele aban-
dona seu país, rompe (política e filosoficamente) 
com Heidegger e promete só retomar à Alemanha 
para lutar contra o exército de Adolf Hitler, o que 
efetivamente ele cumprirá. Mas, como soldado, 
a proximidade com a morte leva-o a questionar 
toda a sua formação e indagar o que tais concep-
ções poderiam ajudar diante das questões cruciais 
da vida. É aí que ele começa a se voltar para as 
questões da vida, propriamente ditas, o que vai 
resultar na proposta de sua “Filosofia da Biologia” 
ou “Biologia filosófica”, que é um modo bastante 
peculiar de dialogar com várias concepções ofere-
cidas pela Biologia, desde Charles Darwin. Nesse 
período, são produzidos vários textos, publica-
dos num volume intitulado O fenômeno vida (em 
português traduzido como Princípio Vida). Depois 
dessa fase, tem início um período em que ele se 
ocupa da reflexão sobre a técnica, que vai culmi-
nar com a reflexão ética sobre a nossa “civilização 
tecnológica”, cujo resultado é sua obra mais im-
portante: O princípio responsabilidade.

Filosofia • Uma vida autêntica e genuína seria 
aquela que enfrenta as condições existenciais sem 
se lançar de subterfúgios. Nos dias de hoje, é mui-
to difícil imaginar que isso seria possível, já que, 

em Psicologia pela PUC- MG, é mestre em Filosofia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999) e 
doutora em Filosofia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (2009). Nesta interessante entrevista, 
ela aborda os atuais estudos sobre Jonas, comenta 
sobre a legislação vigente e aponta as ideias do fi-
lósofo, que postula que só conseguiremos nos 
manter na Terra se um dia aprendermos aliar a Tec-
nologia à responsabilidade. 

 
Filosofia • A Filosofia hoje está contribuindo para 
a reflexão sobre os avanços tecnológicos? Como 
isso se dá? E como deveria ser o caminho para 
que essa reflexão fosse mais profunda e aplicada?
Godoy • Sem dúvida alguma. Desde o século XX, 
inúmeros filósofos como Heidegger, Jonas, Ortega 
y Gasset, Habermas, Marcuse, dentre outros, dedi-
caram parte de suas reflexões à questão da técnica 
e da Tecnologia em geral e, entre eles, Jonas e tam-
bém Habermas à da Biotecnologia, em particular. 
Atualmente, pensadores como o norte-americano 
Andrew Feenberg, o argentino Mario Bunge, o bel-
ga Gilbert Hottois e outros têm se empenhado em 
elaborar uma Filosofia da Tecnologia. Tantos outros 
como o filósofo romeno-australiano Julian Savulescu 
e os norte-americanos Michael J. Sandel, Allen Bu-
chanan, Dan W. Brock, Norman Daniels, Daniel Wi-
kler, para citar apenas alguns, entre outras coisas se 
dedicam à reflexão, em diferentes perspectivas, so-
bre as consequências do uso das biotecnologias em 
seres humanos. Nesse sentido, a reflexão que está 
em curso já é tanto profunda quanto aplicada. O 
que talvez falte é uma divulgação mais ampla (extra-
-acadêmica) do que está sendo produzido, no âm-
bito filosófico, sobre a questão. Mas, é preciso dizer, 
há um grupo de pesquisadores brasileiros formado, 
sobretudo por filósofos da UFMG e da USP, que 
vem promovendo inúmeras atividades nacionais e 
internacionais para discutir, da forma mais abran-
gente (interdisciplinar) possível, todos os aspectos 
relativos à Tecnologia e à Biotecnologia.fo
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é precisamente o princípio responsabilidade, cuja 
principal formulação prescreve: 1. “Age de tal modo 
que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a 
permanência de uma vida autenticamente humana 
na Terra” – enquanto as três formulações derivadas 
declaram: 2. “Age de tal modo que os efeitos de tua 
ação não sejam destrutivos para a possibilidade fu-
tura de tal vida.” 3. “Não comprometa as condições 
para a continuidade indefinida da humanidade na 
Terra.” 4. “Inclui em tua escolha atual a integridade 
futura do homem como objeto secundário de teu 
querer” – o que se constata quanto à nossa legis-
lação ambiental é um crescente desinteresse pelas 
condições que deveriam assegurar uma vida huma-
na autêntica no futuro. Ou seja, um comportamento 
inteiramente irresponsável para com as gerações fu-
turas, em função dos interesses econômicos e polí-
ticos imediatos. Algo não só lamentável, mas ética e 
ecologicamente condenável.

Filosofia • Hans Jonas apresenta uma heurística do 
medo em relação ao mundo da técnica enquanto 
instrumento para conter a devastação ambiental. 
Ele não estaria sendo muito trágico e pessimista?
Godoy • Antes de apontar se Jonas estaria sendo 
“muito trágico e pessimista” ao postular sua heurística 
do medo, é preciso compreender o que ela significa 
efetivamente. A heurística do medo ou heurística do 
temor, como preferem alguns, na visão de Jean Greis-
ch (o tradutor de O princípio responsabilidade para o 
francês), foi, com toda certeza, um dos aspectos mais 
criticados e menos compreendidos da ética jonasia-
na. Daí a importância que ele atribui a se estabelecer 
com precisão o papel desempenhado pela heurística 
do medo na definição que Jonas oferece do “prin-
cípio responsabilidade”. A crítica de Greisch às vá-
rias (equivocadas) interpretações que foram feitas da 
heurística do medo destaca o fato de, na maioria das 
vezes, terem se prendido ao termo “medo” e não ao 
termo “heurística”. Ou seja, quase sempre se perde 
de vista a verdadeira intenção de Jonas, que pode 
ser compreendida buscando o próprio sentido da pa-
lavra que seria: primeiro, um método que pretende 
levar a inventar, descobrir ou a resolver problemas; 
depois, um processo pedagógico que pretende en-
caminhar o aluno a descobrir por si mesmo o que 
se quer ensinar, geralmente por meio de perguntas. 

para qualquer dor de cabeça, tomamos um analgé-
sico. Qual a posição de Jonas a esse respeito? 
Godoy • Ao contrário do que alguns críticos querem 
dar a entender, Jonas não se coloca contra os avan-
ços proporcionados pela tecnociência. Ele reconhece 
todas as conquistas que a humanidade realizou gra-
ças aos “subterfúgios”, como você disse. A crítica de 
Jonas se endereça ao uso abusivo da Tecnologia que, 
por um lado, possa danificar os recursos naturais, de 
modo a comprometer nosso legado às futuras gera-
ções e, por outro, a todo tipo de intervenção bio-
tecnológica que vá além das intenções terapêuticas 
e se proponha a “melhorar” a performance humana 
interferindo, para isso, no patrimônio genético huma-
no sem saber quais serão os “efeitos colaterais” de 
tais intervenções. Especialmente se isso promover 
uma vida inautêntica que seria aquela que privasse 
os seres humanos daquilo que constitui a nossa hu-
manidade enquanto tal, ou seja, sobretudo aspectos 
referentes à nossa natalidade (como nascemos) e à 
nossa mortalidade (quando morremos).

Filosofia • Como pesquisadora na área da respon-
sabilidade ambiental e tecnológica, como você 
percebe a atual legislação sobre esses aspectos?
Godoy • Infelizmente, sobretudo considerando o 
que Hans Jonas postula como seu “imperativo”, que 
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Arriscaria dizer que Jonas não é “nem trágico, nem pessimista”, 
mas um pensador lúcido, ciente de seu próprio tempo e

preocupado com o nosso futuro comum

Desse modo, o que Jonas pretende é que, nós mes-
mos, constatemos os riscos envolvidos no uso irres-
ponsável da técnica moderna (ou Tecnologia) que se 
tornou tão poderosa que escapou ao controle do ho-
mem. No sentido de que os efeitos de sua aplicação 
atual se estendem imensamente, tanto na dimensão 
espacial (afetando potencialmente toda a biosfera) 
quanto na dimensão temporal (não somente em rela-
ção às gerações atuais, mas às gerações futuras), e isso 
não é uma visão pessimista, mas realista do que está 
acontecendo. Ademais, como Greisch ainda assinala, 
o “medo” que Jonas propõe é “o medo que faz es-
sencialmente parte da responsabilidade não é aquele 
que desaconselha a agir, mas aquele que convida a 
agir, este medo que nós visamos é o medo pelo obje-
to da responsabilidade”. Por isso, arriscaria dizer que 
Jonas não é “nem trágico, nem pessimista”, mas um 
pensador lúcido, ciente de seu próprio tempo e pre-
ocupado com o nosso futuro comum.

fo
to

s 
• 

Be
th

 f
a

u
st

in
a

Filosofia • Sendo um filósofo europeu, Hans Jo-
nas, não teria produzido um pensamento para ser 
implantado em países “emergentes” do ponto de 
vista industrial e assim conter uma futura concor-
rência com potências europeias?
Godoy • Esse argumento tem sido usado contra ou-
tras tentativas de pensar uma alternativa “susten-
tável”, que não priorize, exclusivamente, o desen-
volvimento econômico. De modo geral, julgo tal 
argumento um tanto tendencioso, pois, por meio 
da “suposta preocupação” com a situação dos 
países em desenvolvimento, mascara um proble-
ma real que não pode mais ser pensado pelo viés 
estreito dos Estados nacionais. Mas, com relação 
a Jonas, julgo-o absolutamente improcedente. Jo-
nas, embora um pensador alemão, viveu a maior 
parte de sua vida nos EUA e isso, de modo algum, 
fez dele um “judeu imperialista”, mas um pensa-
dor acima da limitada visão nacionalista. O que ele 
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grupo de pesquisa interinstitucional sobre Jonas e 
estando em vias de se oficializar um GT [Grupo 
de Trabalho] na ANPOF [Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Filosofia] sobre ele. Uma rea-
lização tardia, mas extremamente oportuna dada 
a relevância da contribuição jonasiana para o mo-
mento atual.

Filosofia • Para Jonas, o braço estendido da téc-
nica deve prever um braço também estendido 
da Ética. Mas o que vemos é exatamente o con-
trário disso. Qual é a proposta de Jonas para 
aliar a Ética a questões econômicas que hoje 
regem o mundo?
Godoy • Embora Jonas não ignorasse a questão eco-
nômica que, cada vez mais, determina as decisões 
em todos os aspectos e num âmbito global, ele, em 
certa medida, apostou que a dimensão política ti-
vesse força suficiente para minimizar a força dos in-
teresses econômicos e fizesse prevalecer o aspecto 
ético. Infelizmente, isso está longe de se concretizar, 
pois, ao contrário, cada vez mais a última palavra 

defende, sobretudo quando se refere à Política, é 
uma visão supranacional e uma legislação interna-
cional, capaz de conter os abusos e os equívocos, 
cujos resultados desastrosos não respeitam (nem 
respeitarão) qualquer fronteira.

Filosofia • Você esteve durante doutorado sanduíche 
na Université Catholique de Louvain la Neuve sob 
orientação da professora doutora Nathalie Frogneux. 
Como você percebe a diferença da pesquisa brasilei-
ra e a pesquisa belga em relação a Hans Jonas?
Godoy • O que eu pude perceber é que Jonas 
foi, durante um período, sobretudo no início dos 
anos 2000, largamente estudado por professores e 
alunos daquela instituição. Já no período em que 
estive lá, (2006-2007), o interesse por ele estava 
declinando e, atualmente, não saberia ao certo di-
zer como está. De qualquer modo, é justamente 
o oposto do que ocorre no Brasil; onde sua obra 
vem atraindo cada vez mais o interesse de profes-
sores e alunos de graduação e de pós-graduação. 
O que, inclusive, propiciou a formação de um 
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O que pode acontecer é comprometermos as condições 
 da existência de tal modo que não haverá mais humanidade 

para dar continuidade à nossa existência e, muito menos,  
à da própria Tecnologia

é dada pela classe economicamente dominante em 
detrimento de todos os outros aspectos da vida e 
não falo aqui apenas da vida humana. O valor eco-
nômico se sobrepôs aos demais e a Ética se vê im-
potente, já que o poder político, que poderia for-
talecê-la, infelizmente há muito foi cooptado pela 
economia globalizada.

Filosofia • Mas, então, a Ética fundamentada no 
princípio responsabilidade poderá algum dia cami-
nhar aliada com o desenvolvimento tecnológico?
Godoy • Na verdade, a mensagem que Jonas pre-
tende nos passar é a de que somente se nos pau-
tarmos no princípio responsabilidade o desenvol-
vimento tecnológico poderá continuar, pois, caso 
não prestemos atenção aos seus alertas, o que pode 
acontecer é comprometermos, de tal modo, as con-
dições da existência humana que não haverá mais 
humanidade para dar continuidade à nossa existên-
cia e, muito menos, à da própria Tecnologia. Jonas 
critica o imperativo categórico kantiano, primeiro, 
por julgar que o critério que ele propõe não é, pro-
priamente, moral, mas lógico. Pois, no entender de 
Jonas, o critério kantiano para avaliar se uma ação 
é ou não moral é a coerência da “vontade” consigo 
mesma. Ou melhor, do indivíduo que age com o seu 
próprio querer. Ocorre que a coerência constitui um 
critério lógico e não efetivamente moral. Segundo, 
por constatar que dadas as condições históricas de 
Kant, ele não precisava se preocupar com as con-
sequências das ações humanas ampliadas pela téc-
nica moderna. Isso não significa, porém, que Jonas 
considere que a moral kantiana seja ultrapassada. 
Ela continua sendo necessária, mas deixou de ser 
suficiente em função da complexidade da realidade 
humana atual, marcada pelo crescente desenvolvi-
mento da Tecnologia. Ademais, o próprio Jonas se 
coloca num marco da moral kantiana quando parte 
do imperativo categórico para propor o seu princí-
pio responsabilidade.fo
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Filosofia • Hans Jonas chega a pensar que, do 
ponto de vista do Direito, é necessária uma le-
gislação que operacionalize o limite de ação para 
que os cientistas partam de parâmetros responsá-
veis diante da necessidade de garantir que novas 
gerações humanas continuem existindo? Como 
você vê a atual legislação brasileira no que tange 
aos aspectos bioéticos?
Godoy • A lei de biossegurança brasileira é conside-
rada “tímida” por não ir além daquilo que seria per-
mitido “arriscar”. Em vários aspectos são feitas críticas 
no sentido de que ela imporia uma série de restrições 
à liberdade da Ciência. Em alguns casos, tais críticas 
podem ser procedentes – como no das pesquisas 
com células-tronco que foram autorizadas com se-
veras restrições – mas, em outros – como no caso da 
liberação ou descarte de OGMs [organismos geneti-
camente modificados] no meio ambiente, algo que é 
seriamente regulado –, a prudência (mesmo que exa-
gerada) parece ser melhor do que a temeridade (irres-
ponsável). Pois os riscos são às vezes desconhecidos, 
mas isso não significa que sejam inexistentes. Assim, 
pois, é preferível pecar pelo excesso (de precaução) 
do que pela falta (por negligência).

Filosofia • Como pesquisadora das questões bio-
éticas, como você percebe as questões de discus-
são recente no Brasil sobre o estatuto da vida dos 
anencéfalos?
Godoy • Eis uma (entre tantas outras) questão 
complexa discutida pela Bioética, porque ela tan-
ge não apenas uma questão médica ou técnica, 
mas afetiva, religiosa etc. O problema é que a ex-
pectativa de vida de um bebê anencéfalo é de 
apenas algumas horas ou dias, já que não existe 
(ao menos até o momento) qualquer perspecti-
va de cura. Além disso, a gravidez e o parto en-
volvem grande risco para a gestante-parturiente, 
pois pode haver acúmulo de líquido amniótico no 
útero, provocando hemorragias no período pós-
-parto e, em função da má-formação do feto, ele 
pode não se colocar na posição regular tornando 
o parto muito complicado. Por esses motivos é 
que a legislação brasileira autorizou, mediante o 
diagnóstico precoce, o aborto de fetos anencéfa-
los, para evitar um risco maior e um desgaste des-
necessário, inclusive emocional, para a gestante. 



   www.portalcienciaevida.com.br  •  ciência&vida •  13

O problema dos fetos anencéfalos é uma complexa questão 
discutida pela Bioética, porque ela tange não apenas a 

questão médica ou técnica, mas afetiva e religiosa

Levando tudo isso em conta, a vida do feto anen-
céfalo nem sequer se consuma enquanto uma 
vida efetiva. Mas isso não diminui a complexidade 
da questão, sobretudo em seu aspecto religioso. 
De qualquer modo, é preciso, nesse caso, assim 
como em todo dilema ético, assumir uma posição 
que, embora sempre polêmica, procure conside-
rar a solução “menos pior”.

Filosofia • Poderia nos falar de futuros projetos de 
pesquisa na área de Bioética e também de como 
está estruturada a pesquisa Hans Jonas no Brasil?
Godoy • A pesquisa na área de Bioética está em 
plena expansão, não apenas no Brasil como em 
importantes centros de pesquisa no mundo. Al-
guns centros são referências mundiais, por exem-
plo, o Hastings Center, uma organização norte-
-americana pioneira nas pesquisas sobre Bioética, 
fundada em1969, da qual o próprio Hans Jonas 
participou ativamente, e na Inglaterra o Oxford 
Uehiro Centre for Practical Ethics, fundado em 
2003. Quanto à pesquisa sobre Hans Jonas no 
Brasil, como disse acima, foi criado um grupo de 
pesquisa interinstitucional e está em vias de se 
oficializar um GT na ANPOF sobre ele. Ambos de-
correntes do I Colóquio Hans Jonas, realizado em 
2010 na UFPEL [Universidade Federal de Pelotas], 
graças à iniciativa do professor doutor Robinson 
dos Santos, e do II Colóquio Hans Jonas, realizado 
em 2011, na PUC-PR, tendo à frente o professor 
doutor Jelson Oliveira. O III Colóquio Hans Jonas 
deve ser realizado em 2013, na UFMG [Universi-
dade Federal de Minas Gerais], com o apoio do 
professor Ivan Domingues. Em todas essas oca-
siões, o objetivo é estabelecer um encontro de 
pesquisadores sobre Jonas no Brasil com outros 
importantes nomes do exterior.

Filosofia • Quais são as principais obras de 
Hans Jonas e quais estão traduzidas para a lín-
gua portuguesa?

Godoy • A obra de Jonas é composta por vários títu-
los, sobretudo de artigos escritos entre a década de 
1930 e a de 1990, pouco antes de sua morte. Mas 
com relação aos livros, os principais seriam: The gnos-
tic Religion: the message of the alien God & the begin-
nings of Christianity (Boston: Beacon Press, 1958); The 
phenomenon of life: toward a philosophical Biology. 
(New York: Harper & Row, 1966); Das Prinzip Veran-
twortung: Versuch einer Ethik für die Technologische 
Zivilisation (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979); 
Technik, Medizin und Ethik – Zur Praxis des Prinzips 
Verantwortung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985). 
Dos quatro títulos acima, apenas o primeiro, até onde 
sei, ainda não foi traduzido para o português.fo
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