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o conceito de "Etica" e, sem duvida, urn dos mais
difundidos no discurso filos6fico. Urn fato preocupante e 0

contraste semantico que 0 termo vem sofrendo par conta
desse uso constante e frenetico em inllmeras fonnas de
linguagem e contextos diferentes. Convem nesse estudo,
fazer urn res gate origimirio da constru<;ao desse telllio,
delineando 0 conteudo semantico dentro do qual 0 termo
'Etica' esta inserido, e tentarmos assim, uma aproxima<;ao do
significado da palavra e do objeto em jogo. Num outro
momento, passaremos a discutir as ideias do fi16safo
contemporaneo Hans Jonas no seu principio de
responsabilidade, como uma passivel altemativa de a<;ao
frente aos dilemas marais trazidos pelas novas formas de
media<;ao tecnol6gica.

o conceito 'etica' remonta aos gregos; provem de
ethos, que por sua vez deriva de ethos. E importante
fixaImos desde ja os contrastes deste tenno. 0 termo 'Etica'
foi evoluindo com 0 passar do tempo, dada a sua
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carater adquire-se vivendo, embora a vida virtuosa dependa
da propria personalidade e dos valores agregados a ela.
Posteriormente, a partir provavelmente ja da Primeira
Academia (sec. IV a.C.), segundo 0 testemunho de
Xenocrates (fr. 1), os adjetivos ethike, logike, e physike
passaram a qualificar cada urn as tres partes nas quais e
dividida a Filos?fia concebida como ciencia (episteme):
Logica, Fisica e Etica. Lentamente 0 adjetivo se substantiva
d~~do ori,g~m as disciplinas hoje conhecidas como Logica,
FIslca e Etlca. Contudo, 0 proprio Aristoteles ira dizer que
"a etica niio e propriamente uma disciplina teorica. E antes
de ~udo uma poietica, posto que esta sempre por ser feita".
A Etica nao e apenas urn problema de costumes; e mais do
que isso: pressupoe tres elementos fundamentais da filosofia
aristotelica: a boa conduta (Eupraxia), a felicidade·
(Eudaimonia) e 0 que os escolasticos irao reconhecer como
beatitude (Makariotes). Na lingua filosofica grega, ethike
procede do substantivo ethos que recebera duas grafias
distintas, designando matizes diferentes de uma mesma
realidade: ethos (77¢os, com eta inicial) designa 0 conjunto
de costumes normativos da vida de urn grupo social, ao
passo que Ethos (E¢OS, com epsilon) refere-se it constancia
do comportamen,to do individuo cuja vida e regida pelo
ethos-costume. E, pois, a realidade historico-social dos
costumes e sua presenya no comportamento dos individuos
que e designada pelas duas grafias do termo ethos. Nesse seu
uso, que ira prevalecer na linguagem filosofica, ethos (TJ) e a
transposiyao metaforica da significayao original com que 0

vocabulo e empregado na lingua grega usual e que denota
morada, covil ou abrigo dos animais, donde 0 termo
moderno Etologia, ou 0 estudo do comportamento animal. A
transposiyao metaforica de ethos para a mundo humano dos
costumes e extremamente significativa e e fruto de uma
intuiyao profunda sobre a natureza e sabre as condiyoes de
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potencialidade e riqueza polissemica, podendo-se-lhe atribuir
cronologicamente tres significados sucessivos, que podem
ser expressos da seguinte maneiral

:

a) Residencia, morada, lugar onde se habita. Nos primeiros
tempos a palavra foi usada, de preferencia na poesia,
referindo-se aos lugares onde habitavam as animais.
Depois, por extensao, passou a designar tambem a
morada dos povos.

b) Aquilo que 0 homem traz dentro de si: atitude psiquica,
em relayao a si proprio e ao mundo. Assim no sentido
puramente material a palavra evoluiu no sentido da sua
sublimayao, passando a designar comportamento, atitude
moral ou estado de espirito do homem e dos povos.

c) Modo de ser, carater. Este e a significado com que a
palavra passa a ser usada, como a partir de Aristoteles,
que definitivamente a integra na filosofia. E ali que os
filosofos e as moralistas vao encontrar a palavra, em
reproduyao ate em nossos dias; porem, vale ressaltar que
tal uso e reproduyao com que os filosofos vem
propaganda este conceito tern sofrido algumas restriyoes
e variayoes do senti do original.

No uso vulgarizado a partir de Aristoteles, etica
(ethike) e urn adjetivo que qualifica urn determinado tipo de
saber, e que Aristoteles foi 0 primeiro a definir com
exatidao. Assim, surge a expressao aristotelica ethike
pragmateia2

, que se pode traduzir seja como 0 exercicio
constante das virtudes morais, seja como 0 exercicio da
investigariio e da reflexiio metodica sobre os costumes
(ethea); Fichte ira observar que "a classe de filosofia que se
escolhe depende da classe de homem que se e"; com efeito, 0

1 Cf. Viana, Pag 7.
2 Arist6teles usou igualmente 0 termo praktike philosophia, in Met. II
(alpha elatton), I 993 b 19-23.
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nosso agir (Praxis), ao qual ficam confiados a edificay3.o e
preservay3.o de nossa verdadeira residencia no ~undo c~~o
seres inteligentes e livres: a morada do etho.s cUJa de~trUlyaO
significaria 0 fim de todo senti do para a vIda propnamente
humana. Conforme salienta Zubiri, 0 vocabulo ethos tern urn
senti do infinitamente mais amplo do que aquele que
atribuimos, hoje a palavra etica: "0 etico compreend~, antes
de tudo, as disposi~oes do homem na vida, seu carater, os
seus costumes, e, naturalmente sua moral. Na rea lidade,
poderia traduzir-se por 'modo ou forma de vida: no ,!~ntido
profundo da palavra ' ,,3 .. 0 caraler que .apare~e Implicito no
ethos e 0 carater obtido mediante 0 hablto, seJa ele qual for.
Deste modo verifica-se uma cadeia que vai dos habitos ate
os atos daq~eles derivados. E por isso mesmo que -. segundo
os filosofos antigos - 0 objeto da etica n3.o se relaclOna com
os actus hominis, que seriam os atos irresponsaveis do
homem; mas sim os actus humani, isto e: os atos livres e
conscientes, pois so estes S3.0atos humanos4

.

acepyoes, como: a) vontade, desejo; b) conduta, seja como
costume, usa, habito, seja como comportamento, atitude; c)
modo de ser, estado de natureza; d) lei, preceito, regra.

Desde a epoca classica, moralis, como substantivo ou
adjetivo, passa a ser a traduy3.o usual do grego ethike e esse
uso e transmitido ao latim tardio e, finalmente, ao latim
escolastico, prevalecendo seu emprego tanto como adjetivo,
para designar uma das partes da Filosofia, ou qualificar essa
disciplina filosofica com a express3.o Philosophia moralis,
hoje vulgarizada nas diversas linguas ocidentais, quanta
simplesmente como substantivo, como moral em nossa
linguagem corrente. Mediante este resgate historico,
podemos agora passar a confrontay3.o entre dois termos
aparentemente distintos: Moral e Etica.

3 ZUBIRI. Naturaleza. Historia, Dios.
4 Quanto a abordagem chlssica do que estamos falando confira-se a obra
de Viana, sid.

Inicialmente, convem levantar urn problema de
natureza terminologica entre estes dois term os, que ocorre
constantemente na literatura e na linguagem sobre Etica, a
saber, 0 problema do uso das denominayoes Etica e Moral
para designar 0 mesmo dominio do conhecimento. Esta
tendencia de atribuir diferentes matizes de Etica e Moral para
designar 0 estudo do agir humano social e individual decorre
provavelmente do crescente teor de complexidade da
sociedade modema - mais especificamente desde os tempos
kantianos, e posteriormente acentuando-se com a distiny3.o
introduzida por Hegel na estrutura dialetica da sua Filosofia
do Espirito Objetivo entre Moralitiit e Sittlichkeit. A primeira
designando 0 dominio kantiano da moralidade interior, a
segunda significando 0 campo classico da eticidade social e
politica - e dentro deste contexto de complexidade a
emergencia do individuo, pensado originariamente em
confronto com 0 todo social. Enquanto que, em Aristoteles,

o vocabulo Moral traduz 0 latim moralis,
apresentando evoluy3.o s~mantica an~l~ga_ado te~o etica.
Os romanos n3.o consegmam fazer dlstlllyao, no labm, entre
ethos e ethos, traduzindo por mos e mores.
Etimologicamente a raiz de moralis e 0 substantivo mos
(mores) que corresponde ao grego ethos, mas e dotado de
polissemia mais rica, pois seu uso se es:ende a urn ~n:Plo
campo de expressoes como pode ser venficado nos l.e~lcos
latinos; do substantivo mos, pode-se enumerar uma sene de
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assava sem soluyao de continuidade, da Etica individual

se , I' 'k'a Etica politica, ambas sob 0 nome de po ltl_ e ou me;~o
ciencia politica, a filosofia modema pressupoe uma mhda
distinyao ou ate mesmo urn choque d.e tes.es entre as
motivayoes que regem 0 agir individual, Impehdo por suas
necessidades, desejos e vontades, ern contraponto corn os
objetivos da organizayao da sociedade politica -
estabelecidos segundo 0 imperativo de sua ordenayao,
conservayao, estabelecimento e progresso. Assim, dado tais
contrastes colocados pela filosofia modema entre Moral e
Etica, e de se perceber 0 direcionamento que cada urn ,d~s
terrnos foi tomando. A Moral seria voltada para a praxIs
individual, enquanto que a Etica estaria mais condizente corn
todos os aspectos da praxis social. 0 intento hegeliano de
unificar, numa superior Filosofia do Espirito objetivo, praxis
individual e praxis social e politica, reintegrando num campo
de significayao mais abrangente Etica e Moral, nao
encontrou herdeiro pretensioso a altura das suas ambiyoes
teoricas. A Moral continuou mostrando uma !endencia a
privilegiar a subjetividade do agir, enquanto a Etica. aponta
preferentemente para a realidade hist~~ca e. s?cIal. dos
costumes. Tal 0 matiz semantico que vma a dlstmgUlr, na
linguagem contemporanea especializada, Etica e Filosofia
Moral.

Corn esta analise podemos conc1uir que a evoluyao
semantica paralela de Etica e Moral a partir de sua orige~
etimologica nao traz diferenya significativa entre estes dOlS
terrnos, ambos designando fundamentalmente 0 mesn:o
objeto, a saber, seja 0 costume socialmente considerado, seJa
do hcibito do individuo de agir segundo 0 costume
estabelecido e legitimado pela sociedade; Por uma questao
historica, daremos preferencia ao terrno 'Etica " tanto ern seu
uso substantivo quanta adjetivo, pois foi reivindicado pelas
primeiras formas de discurso filosofico sobre 0 ethos, que a
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tradiyao se encarregou de consagrar corn 0 vocabulo 'Etica '.
o termo moral, tanto na sua forma substantiva quanto
adjetiva, comparece tambem ern expressoes ja fixadas pelo
uso corrente, como "consciencia moral", "lei moral",
"moralidade" e "norma da moralidade". Vma vez dado os
contrastes entre os termos, faz-se necessario tentar desfazer
urn equivoco a respeito do uso do termo 'Etica " na
linguagem vulgar. Como sabemos, a Etica seria a parte que
trataria dos inumeros aspectos da praxis social sejam eles
quaisquer casos, em que se admitam escolhas e que
demandem uma conduta, seja ela urn ato born ou urn ato
mau. Esta seria a tarefa fundamental da Etica. Na nossa
linguagem cotidiana, nao raras vezes escutamos expressoes
que envolvem 0 termo etica, como por exemplo ern
"conduta antietica" ou em "pessoa etica", quando na
verdade deveria se dizer "conduta eticamente errada" ou
"pessoa eticamente correta". Ora, sendo a Etica 0 estudo
sobre 0 que e born ou correto, e mau ou incorreto, 0 uso
adjetivo "etico", como sin6nimo de born ou correto parece
ser uma atitude equivocada e nao-recomendavel. George
Edward Moore, urn especialista nessa abordagem no seculo
XX, diz na sua obra Principia Ethica: "0 que e born? E 0

que e ruim? Dou 0 nome de Etica a discussao dessas
perguntas ,,5.

A contemporaneidade e caracterizada por urn modo
peculiar de crise de valores, desde a critica kantiana a
metafisica, seguido por outras criticas, como a da
moralidade, por Nietzche; a da racionalidade, por
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Schoppenhauer e Kierkegaard; e ao modo de produyao
vigente, por Marx e Engels. 0 mundo que se apresenta neste
contexto pos-modemo e pos-metafisico e urn mundo em
crise: crise de valores, crise de identidade, crise nas relayoes
humanas, crise da metafisica.

A crise no fundamento arrasta consigo todas as
concepyoes de mundo imbricadas neste proprio modo de
percepyao do real, e desta forma, a crise no fundamento
ultimo tennina por desalojar qualquer valor que se
pretendesse supremo. Nietzsche ira apontar para 0 possivel
niilismo para 0 qual a humanidade estava caminhando. Esse
vazio axiologico deu espayo para 0 surgimento da metaetica,
que seria a disciplina filosofica responsavel por uma analise
dos discursos eticos. A filosofia sai do campo da legislayao
moral para ceder este espayo para os cientistas e
especialistas. A moralidade agora e objeto de estudos para
especialistas e especialidades. Na falta de uma legislayao que
regule a norma ultima para reger as ayoes humanas, este
espayo cedido termina por representar urn perigo para a
propria condiyao humana, na medida em que urn certo
niilismo passa a ser regra. A ausencia de valor pode indicar
uma seria regressao cultural na humanidade, remontando-a a
uma moral de bases naturalistas, onde a lei do mais forte e
regra. Em seu romance Admiravel Mundo Novo, Aldous
Huxley ira mostrar uma utopia tecnologica, que diz sobre
uma sociedade onde a tecnologia teria maior valor sobre a
vida humana, sendo esta apenas produto a ser fabricado num
dos milhares de laboratorios para "cultivo de humanos".
Estariamos nos caminhando para esse Admiravel Mundo
Novo? A julgar pelas ultimas evoluyoes tecno-cientificas,
poderiamos dizer que a visao de Huxley estaria para se
concretizar ?

Com os ultimos avanyos da tecno-ciencia atingindo 0
campo das ciencias da saude, como a Medicina, por

exemplo, trouxeram novas possibilidades tecnicas de cura
impensaveis para qualquer cientista do seculo passad06• A
entrada das ciencias fisicas nos dominios da biologia
possibilitou 0 surgimento da engenharia biologica, e com ela,
uma gama infindavel de tecnicas e aparatos tecnologicos que
alargaram os horizontes da medicina para 0 imponderavel. E
essa impossibilidade de enxergar os limites impostos pela
tecnologia coloca a humanidade diante de dilemas decisivos
para sua propria compreensao e manutenyao. 0 fato e que os
avanyos permitiram a humanidade expandir sua
compreensao de mundo com base na tecnociencia, e devido e
esta expansao, se viu as voltas com novos dilemas morais.

o conhecimento ai produzido tern esta forya
ambigua, esta encantadora e perigosa faca de dois gumes. A
antiga crenya positivista no progresso e felicidade da
humanidade garantida pela ciencia foi, pouco a pouco,
sofrendo algumas indagayoes sobre a "liberdade
inquestionavel" d:i ciencia, que se pautava na ideia de que 0
avan<;o do conhecimento cientifico deveria ser garantido a
todo 0 custo. Hoje sabemos que esta "garantia a todo 0
custo" e muito perigo sa. A tentativa parece ser de
sensibilizayao da ciencia. 0 senso de responsabilidade que os
cientistas tern pelos problemas eticos resultantes de seu
trabalho de pesquisa tern aumentado consideravelmente,
sobretudo ao termino da segunda guerra mundial, por volta
de decada de 50. A descoberta da fissao nuclear e a posterior
construyao (e utilizayao) das bombas at6micas

6 Nao obstante, temos uma medicina que traz efeitos colaterais graves,
cr6nicos, e modos de abordagem terapeutica da mediar;:ao tecnica total
girando em tOffiOde uma medicina da doenr;:a, do remediar. As vinganr;:as
da tecnologia SaD enormes na medicina. Para isso veja-se a espantosa
obra: A Vinganr;a da Tecnologia, de Tenner, traduzida pela editora
Campus.
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desencadearam nos cientistas envolvidos serias crises de
consciencia, que logo se propagaram para a comunidade
cientifica mundial ap6s a destruic;ao das cidades de
Hiroshima e Nagasaki por bombas atomicas, ou as
experiencias do nazismo, ou as cobaias humanas na medicina
norte-americana; desde aquela epoca, 0 mundo nao mais
cessou de discutir se e licito que se realize tudo que e
factivel. 0 desenvolvimento da Genetica enquanto ciencia, e
os recentes avanc;os na area da biotecnologia e suas enormes
possibilidades permitiram a manipulac;ao do c6digo genetico
- onde pode se incluir perigosa e indiscriminadamente 0

c6digo genetico humano. Esta possibilidade agravou os
problemas de ordem etica, pois agora se levam em conta os
riscos que a manipulac;ao tecnol6gica sem precedentes
poderia causar para 0 homem e para a natureza.

A tematica central destes questionamentos gira em
tomo do valor nobre que envolve 0 termo Vida, preservac;ao
da ..., qualidade de ..., promoc;ao da ..., vida antes do mercado,
e assim por diante. Por esse motivo, precisamos discriminar
e contemplar esse valor como 0 mais importante diante
dentro do impasse moral. Quando um valor etico entra em
conflito com outros valores, caracterizando 0 que chamamos
de dilema etico, urge que seja tomada uma atitude, ou
melhor, uma escolha. Assim, nem a vida, que poderia ser
considerada urn valor absoluto, garantiria esse estatuto ao
entrar em conflito com outros valores, uma vez que no
momenta da escolha poder-se-ia muito bem optar por outro
que nao a vida, ou mesmo em nome da vida.

Estas escolhas travadas no campo moral sao
evidentes nos impasses da Medicina. A tecnologia aplicada a
medicina possibilitou que se ampliasse ou mesmo pusesse
urn termo breve a vida. Esta forma, a compreensao que
tinhamos sobre a finitude da vida foi radicalmente
modificada. A possibilidade de estende-Ia por mais tempo

por meio de aparelhos, mesmo que nao desfrutemos de uma
vida sadia, como no caso da manutenc;ao de pacientes em
coma (distanasia), bem como tambem 0 poder para abreviar
a existencia no caso de doenc;as graves para os quais nao ha
uma cura conhecida, ou simplesmente abrevia-la por nossa
pr6plia vontade (eutanasia). 0 misterio da morte foi
transformado num calculo matematico sobre a possibilidade
do corpo desenvolver doenc;a, que dessa forma pode ser
previamente diagnosticada por urn mapeamento genico, e
depois de diagnosticada, tem-se prontamente urn tratamento
com hormonios e terapias para retardar a chegada da morte.
As ac;oes estabelecidas neste contexto vao muito alem de
optar ou nao pela vida. A vida nao e mais urn valor que pode
ou nao ser tomado como fundamento para ac;ao. Ela ja esta
pressuposta em todas as escolhas que eu fizer, e pressupo-Ia
ou nao passa a ser irrelevante, tendo em vista que ela e ja
algo meu. 0 grande problema nesta nova posic;ao nao esta
mais em optar por ela ou nao, - uma vez que ela ja esta
pressuposta -, senao que a indagac;ao se dara na esfera
ontol6gica sobre 0 que seria essa vida, em outras palavras,
qual vida nos queremos? Essa pergunta lanc;a urn olhar

. diretamente para 0 carater do obrar humano, sendo assim,
uma pergunta eminentemente etica.

Ultimamente se tern falado muito na chamada Etica
aplicada7

, que seria na verdade desdobramento da Etica. A
Etica aplicada trataria de questoes mais concretas ou
relevantes para a sociedade. Podemos enquadrar urn tema
como "eticamente relevante", quando nos debruc;amos sobre
questoes onde a esfera de influencia tern grande alcance
sobre as pessoas. Tanto numa comparac;ao quantitativa,
como tambem qualitativa, uma vez que as decisoes ali

7 Os termos variam. Bioetica evoca Filosofia PrMica, Filosofia Aplicada,
bem como etica pnitica ou aplicada. Tomamos aqui como sin6nimos.
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caracterizaria, de certo modo, a sociedade, a cultura e os
valores n?orais da civilizac;ao contemponlnea. Acompanhado
por este mteresse vem tambem urn sentimento de prostrac;ao
perante estas novas conquistas e avanc;os provindos da
tecnociencia. Este Admiravel Mundo Novo, ao qual Aldous
Huxley se referia em seu romance, passaria de ilusao distante
a uma perigosa e bem proxima realidade, caso nao se
observasse algumas regras basicas de convivencia, como 0

respeito pela vida e para com as pessoas. Na verdade este. , ,
mteresse crescente pela Etica da urn diagnostico historico da
nossa epoca. A cultura ocidental, notadamente caracterizada
p.elo discurso do ter, advindo dos valores pregados pelo
SIstema de produc;ao capitalista, ve-se agora as voltas com
urn mal que.esta agregado ao discurso econ6mico e politico,
consubstanclado no Mercado de coisas e pessoas. Temos
nesta concepc;ao de mundo uma natureza generosamente
!~fi~ita e solicita em recursos, aliados a ideia de progresso
llImltado, produzido por uma ciencia provedora e
supost~mente bem-intencionada para com 0 progresso da
humamdade como um todo. Mas 0 discurso propagado
dentro do sistema capitalista dificilmente encontra
correspondente no mundo real; vemos, pelo contrario,
tensoes e contradic;oes cada dia mais gritantes. Exemplo: nao
curar ou ate produzir a doenc;a hoje para vender 0 remedio
depois. A questao maior e que no meio destes discursos
estamos nos, queiramos ou nao, e chamados a participar
deste processo, de uma forma ou de outra, na forma de
escolhas. Diante desta "condenac;ao a liberdade" - como
Sartre define a nossa liberdade de escolha - somos
chamados a ac;ao.

Diante deste novo contexto tecnologico, onde as
ac;oes tomadas hoje podem afetar urn numero
significativamente grande de pessoas direta ou
indiretamente, como as gerac;oes futuras faz-se

envolvidas vao modificar 0 cotidiano das pessoas, quer
diretamente, quer indiretamente. A escassez dos recursos
naturais seria urn terna eticamente relevante. Conforme Peter
Singer, "uma parte impOliante da etica normativa
corresponde a etica aplicada, que trata de questoes praticas
como 0 aborto, a eutanasia, sobre a criac;ao e 0 abate de
animais para a alimentac;ao e sobre a obrigac;ao de
compartilhar nossa liqueza com aqueles que vivem em
extrema pobreza em outros paises" 8. Contextualizando 0

surgimento da Etica aplicada, seria uma conseqtiencia direta
seguida logo apos a crise do rigorismo da etica kantiana do
dever, nao houve urn vazio moral, mas primeirameute, 0

aparecimento da metaetica9
, e em segundo lugar, 0 auge da

etica aplicada, quer dizer, 0 surgimento de uma nova
sensibilidade moral [rente a todos esses fatos historicos ja
contextualizados. Este renovado interesse pela etica aplicada,
propria da filosofia ocidental nas ultimas decadas, e urn dos
trac;os filosoficos mais importantes que diferencia 0

pensamento etico do seculo xx. Entre os novos pensadores
neste contexto, esta 0 filosofo Hans Jonas.

Este interesse crescente pela Etica aplicada pela
cultura ocidental nao e urn dado gratuito e desinteressado. A
Bioetica seria uma nova forma da etica aplicada, que

8 Singer 1994. Pag, 13.
9 Diferentemente de uma etica formalista, que trataria de analisar as
raz6es pelas quais algo deve ser considerado justo, born ou correto, a
metaetica seria uma metalinguagem, ou seja, trataria de enunciados ou
discursos onde afirmamos que algo e justo, correto ou born, e 0 que nao 0

seria. Ou seja, a metaetica trataria de analisar os discursos e a linguagem
moral.
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necessario que as escolhas sejam tomadas levando-se em
conta 0 grande peso que representam. Passamos agora
definitivamente para 0 posto de responsaveis por tudo 0 que
ocorrer no planeta em decorrencia das nossas escolhas.

intensa que a seleyao natural. Dai que devemos ter mais
cautela ao manipular. com estas tecnicas, uma vez que pelo
alcan~e e pela velocldade das transformayoes, alguns erros
podenam se tomar irreversiveis. Neste sentido,

HANS JONAS E 0 PRINciPIO DE
RESPONSABILIDADE

a experiencia nos ensinou que os desenvolvimentos postos
em marcha pela ayao tecnologica com vistas as metas
proximas tendem a fazer-nos autonomos, ou seja, adquirir
seu proprio dinamismo inevitavel (. ..) 0 que uma vez
comeyou nos arrebata 0 controle da ayao, e os fatos
consumados que aquele comeyo nos forjou se convertem
acumulativamente em lei de sua continuayao. Isto reforya 0

dever daquela vigilancia dos comeyos" 10. Este vigilancia
~onstante a que Jonas se refere parte da constatayao de que
talvez seJamos hvres para darmos 0 primeiro passo, e que

a partIr do segundo e de outros sucessivos passos
convertamo-nos em escravos Ii.

Imbuido do sentimento de ternor gerado pelo alarme
de que falamos, 0 fil6sofo Hans Jonas, pensando no poder e
na ameaya da tecnica sobre 0 planeta e a humanidade,
considera a necessidade de urn tractatus technologicus-
ethicus, ou de "uma etica para a civilizayao tecnoI6gica", .
para preservar a integridade do homem e do mundo dos
abusos de poder. Na sua obra Principio Responsabilidade,
Jonas defendera a tese de que devemos dar mais credito as
pro feci as catastr6ficas do que as previsoes otimistas. E este
credito as profecias negativistas ou catastr6ficas tern 0 seu
senti do de ser devido ao fato de que, numa tentativa de ayao
sobre algo incerto ou desconhecido, temos as mesmas
probabilidades de acertar .como tambem de errar. Em se
tratando de pequenas coisas, 0 erro pode ser facilmente
tolerado, com vistas a uma possibilidade futura de acerto;
com assuntos de maior grandeza, os erros ainda poderiam ser
justificados, desde que em numero reduzido e controlado.
Contudo, em assuntos onde ha gravidade maxima, assuntos
estes que van diretamente a raiz da condiyao humana, erros
neste caso serao inadmissiveis.

No caso da chamada evolur;iio natural, temos urn
processo evolutivo garantido, onde ate os erros tern urn
sentido de ser ou sac acoplados, sendo que 0 processo e
sempre lento e em geral em menor escala. No caso da
tecnologia cientifica, a area de abrangencia seria muito
maior, e a velocidade das transformayoes seria muito mais

Este alerta nao e tao exclusivo assim: nao e
necessaria uma teoria que aponte para a futura catastrofe
global, ou mesmo ajustificayao de profetas apocalipticos que
de vez em quando surgem. Basta darmos uma olhada ao
noss? . redor para percebermos que 0 planejamento e a
admlDlstrayao dos nossos tempos ja nao conseguem mais dar
~abo d~ seu projeto original; este fracasso provem da
mcapacldade de nao conseguirem planejar e nem mesmo par
em prtltica algum projeto etico de futuro. Vive-se ainda nas
pressuposiyoes e nas premissas de projetos eticos
ultrapassados, que nao contemplam em sua estrutura
~rquitetanica a pr6pria dinamica de mutayao e a exclusao
me~ente a so~iedade industrial, bem como ao planejamento
eqmvocado e lrresponsavel de usa dos recursos naturais 12.

iO JONAS, 1995, p. 73.
Ii JONAS, 1995, p. 73.
12 Q .

uanto a ISSO cf. PELIZZOLI, 1999 e 2003, capitulo sobre Hans Jonas.
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As doutrinas eticas fundamentais nascem e se
desenvolvem em diferentes epocas e sociedades; sao
tentativas de resposta aos problemas apresentados pelas
relayoes entre os homens, e, em particular, pelo seu
comportamento moral efetivo. Por isto existe uma estreita
vinculayao entre os conceitos morais e a realidade humana,
social, sujeita historicamente a mudanya. Assim, mudando
radicalmente a vida social, muda tambem a vida moral. as
principios, valores ou normas encamados neJa entram em
crise e exigem a sua justificayao ou a sua substituiyao por
outros. Surge entao, a necessidade de novas reflexoes ou de
nova teoria moral, pois os conceitos, valores e normas
vigentes se tomaram problematicos. Com relayao a estes
projetos eticos vigentes, a critica que se faz a respeito destes
e que trazem em seu bojo parametros inocuos, e as
disposiyoes profundas dos riscos da razao instrumental e
egologica hegem6nica. Como comenta Pelizzoli, sao eticas
individualizadas, quando nao individualistas, que nao
conseguem pensar os sujeitos e os objetos nao-humanos, ou
pensar em longo prazo a globalizayao econ6mica como ela
se impoe hoje. Se pensarmos num futuro megatecnologico, a
partir destes parametros, se percebeni facilmente que tal
tecnologia pode se tomar uma grande ameaya para as
gerayoes futuras e ao mesmo tempo poe em xeque a
humanidadel3

.

Hoje, temos a consciencia de que nao podemos "viver
como se fOssemos a ultima gerayao"; sabemos bem que os
recursos naturais nao san inesgotaveis, como se pensava
antes dos primeiros racionamentos; em varios pontos do
planeta ja se sente esta carencia, como 0 racionamento de
agua nos grandes centros urbanos. Sabemos bem que destes

recursos disponibilizados pel a natureza nem todos sao
renov~veis; e e:n~ora alguns 0 sejam, como a agua, nao
haven a tempo habI1 para renovayao deste recurso, de forma a
atender a demanda exigida.

:E necessario antes de adentrarmos no projeto eticos
de Jonas, contextualizar a proposta do filosofo com 0

panorama historico da epoca. A pos-modemidade onde ha. ,
uma tentatIva de ruptura com 0 antigo pensamento
especulativo e metafisico, que passa por uma crise (ruptura)
desde os tempos kantianos; os consecutivos vaticinios sobre
a "morte de Deus" e "morte do Homem", associados entao a
uma exacerbayao tecno-artificial das vivencias sociais
fizeram com que caissemos num niilismo perigoso, poi~
ag?r~ temos como aparelhagem instrumental urn poder
ma~lI~o c~rceado peJas maravilhas da techne, seguido de urn
vazlO mtenor, ocasionado pela falta de urn fundamento etico.
Temo~ diante de nos urn grande poder, e uma pequena
capacIdade de compreensao daquilo que portamos. Este
paradoxo abre a possibilidade para uma tentativa de
apro~imayao entre a realidade que nos apresenta, sendo
possIvel procurar alguns pontos deste contexto historico-
social enunciado por Hans Jonas com 0 mito de Pandora
preciosa heranya da literatura grega. '

Pandora era 0 nome de uma criatura em formas~ fernininas,
presente este dado pelos deuses olimpicos aos homens,
como forma de vinganya pela desobediencia de Prometeu 14

ao roubar 0 fogo do Olimpo e de da-lo aos homens, para que
estes se emancipassem perante os deuses. Como forma de

14D "0o grego: que pensa antes, 0 prevenido"
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vinganc;a, Zeus pediu para que seu irmao Hefesto
lS

, famoso

sua arte fizesse uma estatua de pedra retratando umapor , ., d
linda donzela. Atena 16, que teria ficado com ClUmes e
Prometeu, trajou aquela criatura com urn, manto branco e
reluzente, cobriu-Ihe 0 rosto com urn veu, coroou-Ihe a
cabera com flores frescas e cingiu-Ihe a cabec;a com urn

'I' 17' d ddiadema de ouro; Hermes ,0 mensageuo os. ~~ses,
emprestou a fala a maravilhosa criatura, e Afrodl:e . lhe
concedeu todo 0 encanto do amor. Assim, a cada acresclmo:
a arca ia ficando mais bonita e atraente, chamando ate
mesmo a atenc;ao de alguns deuses, dada a sua atraente
beleza. Entao Zeus criou naquela forma Pj;rfelta urn
maleficio. Ele chamou sua criatura de Pandora . Po~ fim,
Zeus preencheu esta arca com todos os presentes maleficos
doados pelos deuses imortais a humamdade; Termmada a
confecc;ao do presente mandou a virgem para a terra, ao
encontro dos homens e dos deuses que ali passeavam, e
todos admiraram a beleza incomparavel de suas for~as.
Pandora, ao ver 0 irmao de Prometeu, 0 mgenuo
Epimeteu20, aproximou-se dele; Prometeu 0 advertlra antes
para que nao recebesse nenhum presente provindo do deus

Harim de Britto Lira Neto

IS Filho de Zeus e de Hera. Deus do fogo, e de todas as artes e oficios que
fazer uso deste elemento. Na mitologia latina era assoclado ao deus

Vulcano. 'd
16Filha de Zeus com Metis. Segundo a concepc;ao de Homero, era tl a
como a deusa da sabedoria. Na mitologia latina era assoclada a deusa

Minerva. . d d
17 Filho de Zeus e Maia. Era considerado 0 mensagelro os euses.
Considerado tambem 0 deus dos caminhos, das ruas e das vlagens, co~o
protetor dos comerciantes e dos ladroes e vigaristas. Na rrutologla latma
era associado ao deus Mercurio, que era conslderado pelos latmos como
o deus do comercio, 0 que ja se indica pelo nome, denvado do latlm merx

(mercadoria) .
18 Deusa do amor e da beleza. Nascera da espuma decorrente do contato
do sangue dos testiculos do castrado Urano com as aguas do mar. Dentre
os romanos, a deusa Venus era igualada a Afrodlte. Ela era conslderada
como a mao do cla ao qual pertenceu Julio Cesar.
19Do grego: "A que possui todos os dons".
20Do grego: "0 que pensa depois".

o~impico, e sim devolve-lo imediatamente. Mas Epimeteu,
nao se lembrando dessas palavras, recebeu com alegria a
Imda donzela, s6 descobrindo 0 mal incutido na caixa
depois que este se abatera sobre ele. Pois ate entao as
gerac;oes dos homens, aconselhadas por Prometeu viviam
livres de males, sem dolorosos trabalhos, sem' doenc;as
torturantes. Mal sabia Epimeteu qual seria 0 conteudo de um
enorme vaso fechado que a donzela levara consigo. Eis que
a donzela, ao se postar diante de Epimeteu, tirou a tampa do
vasa e fez com que os males aprisionados no vasa
escap~ssem, e como uma nuvem negra, comec;aram a
mvadlr a terra dos homens, espalhando-se com a rapidez de
urn ralO. Contudo, havia um unico dom benefico escondido
no fundo do vasa: a esperanc;a; mas, obedecendo a ordem do
pai dos deuses, Pandora tornou a fechar a tampa
rapidamente, antes que a esperanc;a pudesse escapar, e com
ISSO ela ficou ali encerrada para sempre. Assim 0 sofrimento
ia aos poucos invadindo e se apossando da terra. As doenc;as
espalhavam-se dia e noite entre os homens, terriveis e
silenciosas, pois Zeus nao Ihes havia concedido voz. A
morte ia avanc;ando os seus passos freneticamente. Em
seguida, Zeus tratou de se vingar do pr6prio Prometeu.
Entregou seu inimigo a Hefesto, que por sua vez delegou a
pumc;ao a dois de seus servidores, Crato21 e Bia22. Eles a
levaram para 0 deserto da Citia, e la ele foi preso a parede
de um ablsmo com correntes inquebraveis, num penhasco na
montanha do Caucaso. E assim Prometeu ficou preso ao
rochedo, de pe sem dormir, incapaz de dobrar os joelhos
cansados. Embora sofresse muito, gritando alto e chamando
como testemunhas de sua dor a Terra, mae de todas as
coisas, 0 Sol, que tudo ve, permaneceu com 0 espirito
inabalavel.

- 0 que foi resolvido pelo Destino - disse ele - precisa
ser suportado por aquele que aprendeu a reconhecer a
forc;a inexoravel da necessidade.
Tambem permaneceu impassivel
Zeus, que queria forc;a-lo a

ante as ameac;as de
interpretar algumas

21Figura mitol6gica grega que representa a forc;a.
n Figura mitol6gica grega que representa a violencia.
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profecias. lmpaciente com a intransigencia de Prometeu,
Zeus manteve a sua palavra e mandou por sobre ele uma
aguia de bico metalico a devorar 0 seu figado durante
todo 0 dia, tendo este a noite para reconstltmr-se. 0
sofrimento haveria de durar toda a etemidade, caso nao23
aparecesse algum mortal para morrer em seu lugar.

Harim de Britto Lira Neto

Buscando uma aplicayao hermeneutica atual deste
mito, diante dos perigos da realidade tecnol6gica, e como s~
o conteudo desta caixa trazida por Pandora contivesse em Sl
as gigantescas possibilidades abertas a sociedade ocidental
pela tecnociencia e de todos os seus engenhos, q~e ~o final
das contas acabaria sendo um dos responsave1s pela
dizimayao da humanidade. Esta puniyao viria como vinganya
por roubarmos 0 'fogo divino' 24, e pela nossa prepotente
vontade cega de dominayao; puniyao por nao percebermos os
males que estariam contidos na caixa "preta", e que mesmo a
posse da centelha provinda deste fogo, seria insuficiente para
sinalizar os perigos contidos naquela caixa. Pagaremos pela
nossa arrogi'mcia e pelo nosso impeto de tentar desvendar os
misterios da caixa, sem ter 0 suficiente cuidado e respeito
por este desvelado.

Esta aproximayao do mito grego com este contexto
tecnocientifico atual pode ser bem proveitoso para nossa
compreensao da problematica etica envolvendo as
tecnociencias, uma vez que esta aproximayao nos aponta

para a urgencia da virada etica e ecol6gica; uma nova etica
de cunho ambiental que tem a sua emergencia justamente por
conta destas novas ~ecessidades que apareceram25

. Etica que
aponta 0 novo sentldo para aquela "centelha divina". Para
esta nova etica, Hans Jonas ira nos propor 0 modelo etico
baseado na responsabilidade e no cuidado, aliceryado pelo
temor. 0 temor seria aquele sentimento que formaria parte
tanto da esperanya quanta da responsabilidade. E 0 temor
que chamaria 0 individuo para cuidar das coisas, chamaria
para a responsabiliza<;iio por outrem. 0 ponto de partida
metodol6gico desta etica baseada no temor, Jonas ira chamar
de "heuristica do temor ", que seria um modus de prevenyao
on de "somente a previsivel desfigurac;iio do homem nos
ajuda a alcanc;ar aquele conceito de homem que hci de ser
preservado de tais perigos ".26

Q~a~do ele se prop5e a incluir neste principio de
responsab1hdade a nOyao de temor, entende este sentimento
como um principio orientador, uma vez que esta liberdade
de ac;iio (de certa forma ambigua) pode nos levar ao
tragamento pela techne, que por sinal, ultrapassou a condiyao
humana, exigindo do homem, uma vez iniciado 0 processo,
~ua constante manutenyao e aprimoramento, ja que se toma
md~pendente e dominadora sobre 0 homo faber. Sendo
aSS1m,temos agora uma responsabilidade sobre a natureza
dado que ela se encontraria, em grande parte, em noss~
poder.

23 In: HESioDO. Teogonia. Adaptado para 0 texto.
24 Na lingua gem filos6fica da Grecia antiga, t~mos alguns trechos como,
por exemplo, os fragmentos de Heraclito de Efeso que identifica 0 fogo
com 0 logos, como aparece no fragmento 90: "0 fogo (logos) se
transforrna em todas as coisas e todas as coisas, assim como se trocam
mercadorias em ouro, e oura em mercadorias" ( ...) "0 logos a tudo
govema"; Notem que ha uma identificayao do terrno fogo com 0 terrno
logos que por sua vez, pode ser entendlda como palavra, sent/do, au

inteligencia

25 Ambiental nao no sentido verdizante e romiintico apenas, mas urn novo
paradigma social. Cf. Pelizzoli 1999 e 200326 ,.

JONAS, pag. 16.
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A croTICA DE HANS JONAS AOS PROJETOS
ETICOS TRADICIONAIS

o Ethos no Mundo da Techne e a Inspirafiio ...

filosofia a tratar de questoes mais relevantes para a polis,
como os impasses da sociedade e os problemas humanos. 0
pensamento do sofista Protagoras de Abdera serve bem para
situar como seriam compreendidas as novas questoes e
realidades eticas. Ha urn pequeno fragmento, porem bastante
substancial para ilustrar 0 pensamento e toda a sofistica, este
fragmento dizia que 0 homem e 0 centro de todas as coisas.
Das que SaD enquanto SaD e das coisas que nao SaD
enquanto nao sao. Deste modo, foi demarcado 0 inicio de
urn novo projeto filosofico. A physis agora passa ter urn
papel secundario, e 0 homem agora tom a 0 foco das
discussoes, passando a ser 0 ceme de qualquer projeto etico.

Na outra vertente de construyao do pensamento
ocidental, a vertente judaica, que podemos identificar na
Biblia, e mais especificamente na Tora (a Lei, a Instruyao,
que seria a parte da Bfblia que contem textos legislativos
inseridos dentro de uma moldura mitico-historica), vemos ai
o cenario inter-humano como 0 palco etico. Neste ponto, a
natureza natural desempenharia urn papel secundario,
servindo como uma especie de "pano do fundo" aonde ira se
desenrolar toda a trajetoria do povo semita. Em alguns
trechos fica patente 0 papel do homem em relayao a
natureza, como no Genesis, por exemplo; ha urn trecho logo
apos a parte onde Deus termina de criar as coisas da Terra,
dando a cada ente urn papel dentro da criayao, e cria 0

horn em, designando qual seria seu papel da sua primazia
perante os outros entes. Deus "fez 0 homem a sua imagem e
semelhanr;a. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as
aves dos ceus, sobre os animais domesticos e sobre toda a
terra ", e, apos criar 0 homem, Deus cria a mulher,
abenyoando-os: "Frutificai, e multiplicai-vos; enchei a terra
e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves
dos ceus e sobre todos os animais que se arras tam sobre a
terra; Eis que vos dou toda a erva que diz semente sobre a

Fazendo uma analise critica dos projetos eticos ate
entao, Jonas chegou a seguinte conc1usao: "!0_ a atu~y~o eo
manuseio sobre os objetos nao-human~s nao con~stIt~Ia,~m
ambito de relevancia etica; 2°_ 0 que tlnha releva~cIa ~tIca
era 0 trato direto do homem com 0 proprio homem~ ~nc1um~o
o trato consigo mesmo; sendo assim, toda etIca sena
essencialmente antropocentrica; 3°_para a ayao nessa esfera,

entidade 'homem' e a sua condiyao fundamental e~am
~istas como constantes em sua essencia e nao como obJeto
de uma techne (arte) transformadora; 4°_ 0 bern, e.o mal da
ayao residiam nas proximidades do ato, ou na praXISmesma,
ou no alcance imediato; nao eram assunto de uma
planificayao distante,,27. " .,'

Esta constatayao parte da propna hlstona da etica,
surgida a partir do questionam~nto proposto pelos ~ofistas.
Estes mestres da retorica questlOnavam se era p~ssIvel urn
conhecimento verdadeiro a respeito da physis; pOlS segundo
os sofistas poderiamos tanto defender a tese da etemidade do
mundo como tambem 0 de urn comeyo para 0 mund~ ~o
espayo e no tempo, assim, conc1uira.m os sofistas, a pro?n~
nOyao de conhecimento e do concelto de verdade ficana a
deriva uma vez que dentro deste relativismo, qualquer
postur~ de defesa entre estas duas teses seria faci~mente
contraposta pela outra. Portant~,. a ver~ade ,sobre as.cOlsas da
physis nao seria algo de defimtIvo e Imutavel;_ sena antes e
qualquer coisa uma questao de nomos (co~venY,a?). _

Deste modo, e proposto urn proJeto etIco que nao
levasse muito em conta a questao da physis, passando a
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terra, e todas as arvores frutiferas que contem em si mesma. d /. t" 28a sua semente, para que vos slrvam e a zmen 0 .
Nao obstante, 0 grande paradigma e visao de mundo

que esta na base dos problemas ecologicos e 0 par~d.igma
cartesiano, froto a modemidade cientifica e do Ilumllllsmo,
espraiados na Revoluyao Industrial.

Uma possivel insuficiencia dos projetos eticos
tradicionais residiria na propria reflexao antropologica a
respeito da concepyao do homem como urn zoon-/ogon-exon,
ou seja, urn animal portador de linguagem. Hoj e sabemos
que este conceito carregado de tradiyao metafisica e
insuficiente para definiyao do que seria 0 fen6meno homem.
Sobre este ponto podemos fazer urn aceno para os
contemporfmeos e buscar algumas considerayoes em
Heidegger sobre 0 homem, em Ser e Tempo, onde, em sua
analise acerca do ente chamado Da-sein, Heidegger ira dizer
que "a 'essencia' deste ente consiste justamente em niio ter
essencia" (no caso, este ente seria 0 homem). Enquanto se
enquadrar Homem como urn ente determinado por uma
essencia constante, e nao enquanto ente que esta por re-
fazer-se constantemente pela e atraves da techne dentro de
urn horizonte de finitude e de abertura compreensiva, e nao
reconhece-lo como realmente aparece, como urn homo faber,
destino esse assumido como condiyao do homem modemo e
pos-modemo. Assumir as antigas posturas eticas e incorrer
no erro de criar e utilizarmos categorias e esquemas viciados
de entendimento que nao funcionam quando aplicamo-los a
realidade humana, tal como a compreendemos hoje.

Jonas, aluno de Heidegger, mostra que todos os
projetos eticos ate entao tinham como planificayao uma
realidade presente, isto e, nao tinham em seus arcabouyos

o Ethos no Mundo da Tee/lite e a Inspira~ao ...
Harim de Britto Lira Neto

teoricos a suficiente previsibilidade dos atos que pudessem
se desenvolver num futuro distante, passando a pensar
apenas 0 presente, tendo em vistas 0 pressuposto de urn
passado con:um. Isto e, quando se pensava em uma puniyao
tendo em vIsta 0 ato moralmente condenavel no presente,
pensa:',a-se em atos potencialmente realizaveis, posto que
est~s Ja fossem pensados ou cometidos antes, e sendo assim
senam possivelmente previsiveis, como e 0 caso do nosso
atual codigo penal, por exemplo, onde todas as clausulas
contempladas pela constituiyao visam uma situayao que ja
ocorreu, e as ementas constitucionais sao a maior prova
desse carater contemporaneo. Estas normas estariam voltadas
sempre para urn hoje, fixados no aqui e no agora, sendo estas
eme~tas_ constituci~nais urn mecanismo eficiente para
amphayao e aperfelyoamento de urn sistema que estaria
sempre por refazer-se. Contudo, estes projetos nao tinham
dentro de seus sistemas - por mais abertos que se
pretendessem - as possiveis desfigurayoes desses atos no
homem dentro de uma planificayao futuramente distante29.

. Estes projetos eticos nao estariam preparados para
hdar ~om, questoes colocadas por este novo panorama
tecnocIentIfico contemporaneo que se descortina diante de
nossos olhos. Sao insuficientes, quando nao omissos para
lidar com casos em que envolvam atos em que seus
desdob~amentos levem anos, talvez decadas para se
concretIzarem. Como ja foi dito antes, os prejuizos nao sao

28 Gen. 1, 26 _ 30. E claro que tais textos sac passiveis de outras
interpretayoes, ate mais "ecologicas".

°9-. E . de certo modo, talvez nem pudessem ter, uma vez que
hlstoncamente estas questoes sobre 'desfigurayao' humana comeyaram a
aparecer com mais frequencia apos 0 fim da 2° Guerra Mundial. Antes
dISSO,nao havia possibilidades de tal questionamento, uma vez que 0

desenvolvlmento tecnologico e a propria ciencia nao estavam preparados
para colocar tais questoes; Segundo 0 filosofo Karl Marx: "A historia so
coloca problemas aos quais ela pode responder".
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visiveis dentro de urn curto espayo de tempo, senao que so
irao se manifestar em alguns anos, ou ate talvez decadas para
que seus efeitos apareyam.

Hans Jonas ira nos apontar entao para novas
dimensoes das responsabilidades. Ira resgatar tambem a
sabedoria biblica antiga no sentido da alteridade. Maximas
como "Ama teu proximo como a ti mesmo "; "NCiofa9as aos
outros 0 que nCioqueres que fa9am a ti mesmo "; "Educa aos
teus JUhos no caminho a verda de "; "Anteponhas 0 bem
comum ao teu bem particular", tern, segundo Jonas, valor
inegavel, apontando para a justiya, a caridade e a honra.
Estas maximas morais, pelo contexto inicial, tratam de
quest6es bem proximas, para ayoes humanas imediatas.
Porem, diante deste novo contexto tanto 0 agente, a ayao eo'
efeito ganharam novas dimensoes e proporyoes, de forma
que agora temos que pensar estas maximas envolvendo-as
distante de nova e mais ampla perspectiva.

Esta nova dimensao deve comportar, em primeiro
lugar, a vulnerabilidade da natureza, acompanhada pela
complexidade e a consciencia de que ja sofremos as
conseqiiencias atualmente dos atos passados e que nao so
nos, seres humanos, mas a Biosfera esta comprometida com
estes efeitos; e em segundo lugar, pensar uma etica que
envolva nao so os seres humanos, como tambem envolva
toda a Natureza30; devemos atentar tambem para 0 fato que

uma vez tom ada a consciencia 0 poder tecnico que temos em
maos, e diante deste saber tomarmos uma nova postura urn
compromisso para assumir urn novo nivel de
responsabilidade, enfim, urn novo fazer, guiados por urn
novo imperativ03! .

A riqueza do pensamento de Jonas consiste
justamente na aplicabilidade da teoria a questoes politico-
praticas; nao se tratando de ser somente cultivo de
"sentimentos" etico-subjetivos, apesar de apelar fortemente
para 0 sentimento. Desse modo, a heuristica do temor ja
seria 0 born ponto e partida para 0 norteamento de algumas
pesquisas cientificas e atitudes que envolvam politicas
publicas. 0 modelo de temor proposto pela heuristica seria
urn "temor de carater espiritual". Este temor e necessario a
partir do momenta em que nao temos mais 0 controle da
previsibilidade da situayao, e, devido as inseguranyas das
projeyoes para 0 futuro, 0 saber e a ciencia devem se esforyar
por te-lo. 0 maior problema nest a projeyao para 0 futuro e

30 E nesse caso, pensar uma etica que pense a Natureza nao com uma
visao romantica ou totalizante, pois poderiamos cair na fahicia
antropomorfizante, entendendo a Natureza e 0 Homem numa relayao
simbiotica e totalizadora. Pensar assim seria abrir precedentes para
entender que, uma vez diluidos neste todo, tambem podemos fazer a
passagem para entender este todo como sendo nos mesmos, e assim, cair
mais uma vez numa etica 'antropocentrica'. Devemos pensar a Natureza
enquanto ente com estatuto proprio, e nao como 'algo que precisa apenas
ser preservado'. Pois pensando neste caso, padeceriamos tambem. Temos

que pensar uma etica que tenha uma dinamica interessante e envolvente
entre nos, seres humanos, os animais nao racionais e todo 0 mei~
ambiente. Veja-se Pelizzoli, Correntes da etica ambiental, Vozes, 2003.
31 Hans Jonas faz dura critica as insuficiencias eticas da tradiyao. Dentre
estas esti 0 modelo etico kantiano, este regido par uma maxima - 0 que
conhecemos par imperativo categorico -; consta neste imperativo que
devemos agir de forma que as nossas ayoes se convertam em lei maxima
universal. 0 problema e que este imperativo nao e pro-ativo e nao vai a
fundo as questoes ambientais, nem mesmo sociais. Jonas Ira propor urn
novo imperativo, que con temple toda a complexidade e a
responsabilidade dentro desta esfera dos atos "obra de tal modo que os
efeitos de tua ar;ao sejam compativeis com a permanencia de uma vida
autentica aqui na Terra n. Ou, "nao ponhas em perigo as condir;oes da
continuidade indefinida da humanidade na Terra n.
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que a ciencia, hoje tecnociencia, estara sempre. atrelada a
realidade cotidiana e social, e nada pode garantlr 0 futuro,
mas apenas os entes aos quais se prop5e lidar nas suas
particularidades, sendo a propria ciencia uma abordagem
limitada do real. Partindo do pressuposto de que conhecemos
mais 0 que nos mio gostamos ao que preferimos, e aplicando
esta premissa a heuristic a do temor, podemos segui-la como
parametro de julgamento, onde haveria uma maior valoravao
aos prognosticos ruins aos bons na hora de serem tomadas as
decis5es.

Importante frisar que no pensamento de Hans Jonas
delineado pOI' nos, a temittica responsabilidade e uma
constante. Esta responsabilidade apresentada pOI' Jonas nos
aponta para a relavao que em ultima instancia sempre nos
remetera para a relavao mais originaria com 0 ser como
alteridade, na medida em que se fundamente
metafisicamente sobre a respostabilidade ao apelo do ser, da
Vida, permeando nossos atos e promovendo 0 discurso ai da
problematica do Outro. A perspectiva da alteridade e 0 veio
fundamental para se discutir a questao etica de maneira
geral. Pensar a alteridade sempre foi a meta de todos os
pensadores que se ocuparam da etica, seja ela qualquer que
fosse. Trata-se pois de vive-Ia. Pensar uma etica da
alteridade, dentro destas perspectivas da responsabilidade de
Jonas, e abrir a nova compreensao da vulnerabilidade e da
urgencia do outro para a nossa propria constituivao, enquanto
seres sociais, seres realmente humanos.
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