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lista de abreviatUras

As obras de Jonas serão citadas segundo as abreviaturas dos 
títulos em português, sendo acrescentado, logo após as letras, 

o número correspondente à página da citação na versão do texto 
utilizado (conforme as referências bibliográficas que constam no 
final de cada capítulo). Os títulos de obras ainda não publicadas 
em português foram traduzidos por nós. 

PR  Princípio responsabilidade (Das Prinzip Verantwortung,  
 de 1979, e The Imperative of Responsibility, de 1984)

MEC Matéria, espírito e criação (Materie, Geist und Schöpfung,  
 de 1988)

OL   Organismo e liberdade (Organismus und Freiheit, de 1973)

EF Ensaios filosóficos (Philosophical Essays, de 1974)

PV Princípio vida (The Phenomenon of Life, de 1966)

TME Técnica, medicina e ética (Technik, Medizin und Ethik,  
 de 1985)

NDE “É preciso acrescentar uma nova dimensão à perspectiva 
 ética” (entrevista com Mischka Dammaschke, Horst 
 Gronke e Christoph Schulte, do Deutsche Zeitschrift für 
 Philosophie, Caderno I, de 1993)
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IFM  Investigações filosóficas e conjecturas metafísicas1 
 (Philosophische Untersuchungen und metaphysische   
 Vermutungen, de 1992) 

PSI   Poder ou impotência da subjetividade? (Macht oder Ohnmacht  
 der Subjektivität?, de 1981) 

M  Memórias (Erinnerungen, de 2003) 

SCA Seventeenth century and after: the meaning of the scientific  
 and technological revolution (1974) 

Os documentos do Nachlass de Hans Jonas guardados atual-
mente no Philosophisches Archiv da Universität Konstanz foram 
citados segundo a codificação em vigor. As citações de comen-
tadores serão feitas normalmente, segundo o sistema autor-data.

1 Como existem duas traduções desse texto (uma em francês, sob o título de Évolutión et 
liberté, e outra em espanhol, intitulada Pensar sobre Dios y otros ensayos), a fim de facilitar 
eventuais consultas, usaremos a sigla da obra (IFM) e faremos constar logo a seguir a sigla 
referente ao título do capítulo, seguido do número da página na edição espanhola: IFM/EL: 
Evolução e liberdade; IFM/FO: Fundamentação ontológica de uma ética para o futuro; IFM/FIT: 
Ferramenta, imagem e túmulo: o transanimal no ser humano. Um terceiro ensaio foi traduzido 
em português isoladamente, sob o título de O fardo e a bênção da mortalidade – nesse caso 
usaremos a sigla IFM/FB. 
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INTRODUÇÃO 

Um pensador na encrUzilHada
da História

Nascido na pequena cidade alemã de Mönchengladbach, 
no seio de uma família judaica, Hans Jonas tornou-se 

membro do círculo sionista de sua cidade natal aos treze anos, 
e aos dezoito já estava em Friburgo, estudando filosofia com 
Husserl e Heidegger. Em 1928 terminou seu doutorado com 
Heidegger sobre o conceito de gnose, e no semestre de inverno 
do mesmo ano já estava na Sorbonne, em Paris. Dois anos depois 
publicou seu primeiro livro, Agostinho e o problema da liberdade 
em Paulo: contribuição filosófica para a gênese do conceito de liberdade 
cristã ocidental, resultado de uma palestra preparada para um dos 
seminários de Heidegger. Com a ascensão de Hitler ao poder, 
decidiu abandonar a Alemanha com a intenção de boicotar o 
novo regime: no final de agosto de 1933 viajou para Londres e 
outras cidades europeias. Um ano depois publicou a primeira 
parte de sua tese de doutorado sobre a gnose. Em 1942 sua mãe 
foi deportada ao gueto de Lodz e depois a Auschwitz, onde foi 
assassinada. Jonas só receberia essa notícia trágica três anos depois,2 
ao visitar Mönchengladbach, enquanto atravessava a Alemanha 

2 Nas suas Memórias, Jonas escreve a esse respeito como “uma obscura história, o grande 
pesar de minha existência. O destino de minha mãe é uma ferida que jamais foi fechada. Nunca 
a pude superar. Meus filhos viveram isso. Era terrível. As tormentas repentinas de soluços, que em 
determinadas ocasiões me sobrevinham, quando a conversação tratava sobre algo que me recor-
dava aquilo, ou quando passavam algum filme. Isso não se pode superar. Minha mãe era o ser mais 
amável que pode existir” (M, 150). O pai morreu de câncer em janeiro de 1938.
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como membro do recém-criado Jewish Brigade Group, um grupo 
judaico da brigada britânica contra o nazismo, no qual se enga-
jara em 1944. Em 1945 foi à Palestina, onde exerceu atividade 
docente na Universidade Hebraica de Jerusalém. Entre 1948 e 
1949 serviu como oficial de artilharia na armada israelita após a 
declaração de independência de Israel. Tendo recebido uma bolsa 
de estudos da Lady-Davis-Foundation na McGill University de 
Montreal, transladou-se ao Canadá em 1949, com sua esposa Lore 
Jonas (com quem estava casado desde 1943) e sua filha Ayalah,3 
então com um ano de idade. Em 1954 Jonas publicou a segunda 
parte de sua tese de doutorado, e em 1955 tornou-se professor 
da New School for Social Research de Nova York, onde deu aulas 
até 1976. Nesse período foi professor visitante nas universidades 
de Princeton, Columbia e Chicago. Instalado em New Rochelle, 
continuou mantendo intensa amizade com Hannah Arendt e 
Heinrich Blücher, além de Adolph Lowe e Paul Tillich.

Em 1958 Jonas iniciou sua reflexão sobre o problema da 
técnica moderna, tema que o aproximará das questões ligadas 
à biotecnologia e à bioética, principalmente a partir de 1969, 
quando se faz membro-fundador do Hastings Center-on-Hudson, 
um renomado centro de estudos interdisciplinares de amplo en-
gajamento com questões de bioética. Em 1966 publicou aquela 
que ele considerava sua obra filosófica mais relevante: O fenômeno 
da vida: ensaio de uma biologia filosófica. Publicada inicialmente em 
inglês, a obra foi traduzida para alemão em 1973, com o título 
de Organismo e liberdade. Em 1974 vem à tona a obra Ensaios 
filosóficos: do credo antigo ao homem tecnológico, e em 1979 aquela 
que seria sua obra mais conhecida: O princípio responsabilidade: 
ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cuja repercussão foi 
imediata. Jonas publica ainda Técnica, medicina e ética: uma aplicação 

3 Jonas teve três filhos: além de Ayalah, nascida em 1948, também Jonathan, nascido em 
1950, e Gabrielle, em 1955.
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do princípio responsabilidade (1985); Matéria, espírito e criação (1988); 
e Investigações filosóficas e conjecturas metafísicas (1992). Nesse tempo 
foi prodigioso em artigos e conferências.

Hans Jonas recebeu vários prêmios durante sua vida e foi lau-
reado com o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de 
Constanza e na Universidade Livre de Berlim. Morreu em New 
Rochelle no dia 5 de fevereiro de 1993. Seu corpo se encontra 
enterrado no setor judaico do cemitério ecumênico de Hastings, 
no estado de Nova York.

A filosofia de Hans Jonas não só exprime questões de insig-
ne importância teórica como está marcada por um prodigioso 
sentido histórico-existencial, por tocar nos mais graves proble-
mas do século XX, eventos ao mesmo tempo cruéis, atraentes 
e inquietantes: as duas grandes guerras, o horror dos campos de 
concentração, a bomba atômica, o avanço desenfreado das tecno-
logias e a crise dos fundamentos traduzida pelo niilismo cultural. 
Esses temas deixaram profundas marcas em seu pensamento. Além 
disso, Jonas conviveu com alguns dos mais importantes pensado-
res de sua época, a começar por seus mestres Bultmann, Husserl 
e Heidegger, mas também os seus amigos Günter Anders, Leo 
Strauss, Karl Löwith, Gershom Scholem, Hans-Georg Gadamer, 
Karl Jaspers e sua amiga por toda a vida, Hannah Arendt. No 
mesmo círculo também estavam Herbet Marcuse e Emmanuel 
Lévinas. Esse clima filosófico e o horizonte complexo desses 
tempos certamente foram fundamentais para a lucidez com que 
o filósofo leva a reflexão filosófica até os seus limites. Não sem 
antes ter detectado as balizas impostas pela tradição e as circuns-
tâncias que não raro empobrecem e distorcem o pensamento.

Por pensar metafisicamente numa era pretensamente pós-
-metafísica e por atrever-se ainda a formular uma ética a partir 
da ontologia, Jonas se voltou contra alguns dos “dogmas” funda-
mentais da filosofia contemporânea. Seu pensamento se articula 
a partir de uma recusa ao dualismo da tradição religiosa, científica 
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e filosófica: a primeira formulação do tema já se encontra nos 
seus estudos sobre o gnosticismo e seus impactos no cristianismo 
primitivo, mas também no materialismo científico que marca o 
Ocidente, no niilismo contemporâneo e na sua variação exis-
tencialista, justamente a corrente filosófica mais relevante de seu 
tempo. Jonas critica a ciência moderna no seu afã materialista, 
físico-matemático, que teria levado à interpretação reducionista 
do fenômeno da vida. Tal equívoco interpretativo teve como 
consequência mais grave a crise ambiental, potencializada pelo 
avanço desenfreado da técnica, apoiada nas promessas cegas do 
progresso utópico desvencilhado da reflexão ética. Como crítico 
desse processo, Jonas formulou uma ética da responsabilidade 
baseada na premissa de que as éticas do passado não eram mais 
suficientes para enfrentar os desafios apresentados pelo novo 
cenário cultural. 

Jonas pensou sob as urgências de seu tempo. Apropriou-se à 
sua maneira das reflexões de seus mestres, especialmente Heideg-
ger, mantendo-se atento aos desafios recolhidos em seu trajeto 
biográfico e em seu contexto filosófico (marcado principalmente 
pela fenomenologia e pelo existencialismo), medindo as conse-
quências da crise que se abatia sobre todos os domínios da vida 
cultural do século passado, marcado pela compulsão do progresso 
tecnológico e por uma potencialização dos seus perigos. Jonas 
foi um dos primeiros a ver o quanto a vida, em sua fragilidade e 
dependência, encontra-se ameaçada pelo avanço da civilização 
tecnológica que, por seu novo poder, a um tempo magnânimo 
e ambivalente, exige também uma nova forma de pensamento e 
um novo modo de filosofar. Talvez tenha sido essa a grande lição 
aprendida de seu mestre: a urgência de outro pensar, um desperta-
mento do sono letárgico daquele modo de pensar calculatório e 
operacional cuja consequência mais nefasta foram os equívocos 
reducionistas na interpretação da vida e a construção dos instru-
mentos técnicos mais poderosos para sua alteração e destruição. 
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Jonas quer pensar pela via da provocação: para pensar o seu 
tempo, pensou contra ele. Talvez isso explique sua enorme de-
cepção quanto ao envolvimento de Heidegger com o nazismo: 
em vez de “manto protetor” contra essa tragédia, a filosofia 
teria predisposto seu mestre ao que de pior o século XX tinha 
produzido. Não a cegueira ou a ignorância, mas justamente 
a filosofia! Como pode um filósofo de tamanha magnitude, 
aquele que “quanto à originalidade de seu pensamento” pode 
ser considerado “uma poderosa figura da história do espírito, 
um inovador que descobriu novos territórios”, como pode que 
um pensador dessa escala, “o mais profundo da época”, tivesse 
“acoplado seu passo à estrondosa marcha dos batalhões pardos”? 
Esse foi, para Jonas, “o ocaso do pensar filosófico” (M, 324). Eis o 
seu desencanto: “durante muito tempo acalentei a ideia de que a 
filosofia deveria nos proteger diante de algo assim, deveria fazer 
invulnerável o espírito contra isso”. O caso Heidegger, contudo, 
lhe mostrara outra coisa: descobrira que a filosofia evidentemente 
não tinha feito isso, não tinha salvaguardado “o espírito do ex-
travio”, mas que, inclusive, o havia inclinado para tanto. O tom 
é grandemente frustrado: “que o pensador mais importante e 
original de meu tempo participasse [do nazismo] foi um golpe 
tremendo para mim, não só pessoalmente, mas também no sen-
tido de um acontecimento da história da filosofia que deve ser 
levado a sério” (M, 324). 

“Levar a sério”, nesse caso, significa fazer com que a filosofia 
não seja capturada pelas coerções da hora. Optar sempre pela 
prudencial lucidez irredutível às fraquezas da época. Respirar 
acima das fumaças que subtraem dos pulmões os ares próprios da 
filosofia. Mantê-la propriamente filosófica. Arejá-la com a extem-
poraneidade daqueles que se dispõem para além do seu tempo, 
estando profundamente impregnados por ele. Para Jonas, isso 
significa filosofar sob vigilância, atento aos sinais sem render-se a 
eles, interpondo a si mesmo um pensar consumadamente crítico. 
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O livro que o leitor tem em mãos é uma tentativa de indi-
car como Jonas manteve essa posição. Escolhemos três temas 
modelares: a vida, a técnica e a responsabilidade articulam e 
exemplificam o principal da filosofia jonasiana, na sua tentativa 
de pensar o paradigma da responsabilidade e do cuidado, quando 
a regra é o paradigma do extermínio, para o qual o experimento 
imponderável de Auschwitz é um exemplo tanto quanto o po-
dem ser a extinção da vida e as reconfigurações antropotécnicas 
promovidas pelos saberes contemporâneos. Nessa medida, os três 
temas não são insulares. Ao contrário, servem de costura para 
as peças que, enganosamente, parecem desconexas na filosofia 
jonasiana. A pergunta sobre a vida, articulada pela interpretação 
própria do conceito de liberdade, não só comprova a revolução 
ontológica promovida pelo filósofo como evidencia o quanto o 
avanço técnico da sociedade do consumo exige uma nova ética. 
Em resumo, porque a vida está ameaçada pela técnica, é necessária 
uma ética da responsabilidade. 

Na forma de três ensaios, em tom propositadamente per-
pendicular e inacabado, como é característico de um diálogo, o 
presente texto abre uma cavidade interpretativa e engendra um 
exercício de pensar em conjunto: a gênese dos ensaios é uma 
reflexão coletiva, realizada semanalmente no Grupo de Pesquisa 
Hans Jonas e no Núcleo de Estudos da Técnica da PUCPR. 
Junto com alunos de iniciação científica, graduandos, mestran-
dos, doutorandos, professores, profissionais de diferentes áreas, 
curiosos e alguns afáveis bisbilhoteiros e exploradores da filosofia 
de Hans Jonas, os autores adentram, modesta e gradualmente, na 
tormentosa atividade desse pensamento de encruzilhada. Feito a 
seis mãos, o livro expressa esse cruzamento, que é, antes de tudo, 
intersecção de incômodos pessoais, dispostos na forma embargada 
e restrita da palavra filosófica. O livro é uma espécie de encontro 
na casa de Jonas. Hospedados na sua presença, reconhecemos a 
urgência de sua companhia para a travessia do século que é nosso.  


