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PREFÁCIO

O filósofo francês P. Engel1 defende a tese de que a postura 
de suspeição, que se havia elaborado no século XX no seio 

da filosofia analítica emergente perante os fenômenos mentais e 
sua eficiência explicativa, não somente se extinguiu na filosofia 
anglo-saxã contemporânea, mas, na realidade, se deu uma pro-
funda reviravolta de posição, uma mudança de paradigma que 
significa uma transformação radical em relação às concepções 
centrais, que, desde seu começo, demarcaram a tradição analítica 
de pensar. O cerne dessa transformação consiste numa mudança 
de centralidade: a centralidade da mediação linguística na filosofia 
é substituída por uma atenção cada vez maior aos problemas 
relativos à mente em diálogo com a psicologia e outras ciências 
empíricas, de tal modo que se justifica dizer que se articulou uma 
“virada mentalista” no pensamento contemporâneo.

O primeiro traço desse novo paradigma se efetivou à medida 
que os filósofos analistas foram, pouco a pouco, renunciando à 
convicção de que a filosofia se constitui como uma análise pu-
ramente conceitual e a priori essencialmente diferente dos pro-
cedimentos metodológicos das ciências. Decisiva nesse processo 
de transformação foi a crítica rigorosa de Quine à distinção entre 

1 cf. P. engel, “la philosophie de l’esprit”, em m. meyer (org.), la philosophie anglo-saxone, 
Paris: Puf, 1994, p. 529ss.
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enunciados analíticos e sintéticos, que constituía a base de legi-
timação da contraposição entre filosofia (verdades conceituais) e 
ciência (verdades empíricas). Campos de investigação específicos 
do filósofo, como a ontologia e a epistemologia, são considerados 
agora não mais distintos e, portanto, em direta continuidade com 
as pesquisas empíricas científicas. 

Uma segunda matriz explicativa do retorno do mental para 
Engel foi tanto a mudança na psicologia, que abandonou o 
quadro teórico do behaviorismo para se tornar cognitiva, quanto 
a enorme expansão, depois da Segunda Guerra Mundial, das 
ciências do cérebro, da inteligência artificial e das assim cha-
madas ciências cognitivas. Deve-se sobretudo à informática 
e às neurociências o surgimento de novas teorias da mente. 
A própria análise da linguagem, que se concentrou, então, na 
análise das práticas linguísticas e se fez teoria dos atos linguís-
ticos, não se opôs à inclusão de categorias mentalistas em sua 
configuração teórica. 

Esse processo de mudança se consolida, portanto, teoricamente 
à medida que a centralidade da linguagem na atividade filosófica 
dá lugar a uma teoria da mente e dos conteúdos do pensamento 
que é, assim, considerada o pressuposto metodologicamente ir-
recusável para uma análise da linguagem e da filosofia em geral. 
Com isso se fortificou o convencimento de que o pensamento é 
mais ou menos independente da linguagem e não pode, assim, ser 
reduzido à sua expressão. É este postulado de uma primazia ou 
pelo menos de uma autonomia relativa do pensamento perante 
a linguagem que legitima a posição de numerosos filósofos da 
mente hoje. O procedimento metodológico sofre uma trans-
formação significativa, passando da análise da linguagem para a 
análise dos fenômenos mentais.

Estrutura-se, assim, uma nova proposta de teoria filosófica, a 
teoria da mente. Wellistony C. Viana nos faz adentrar com ri-
gor esse novo mundo teórico na medida em que, em seu livro,  
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enfrenta as duas questões que Mohrhoff 2 e considera os dois 
problemas de peso da filosofia da mente: o problema da cons-
ciência e o problema da liberdade, que procura saber como pode 
haver influência de uma decisão livre do sujeito humano no 
mundo físico sem determinismos neuronais ou físicos. O autor 
enfrenta essas questões trazendo ao debate o pensamento de H. 
Jonas e, assim, nos abre um quadro teórico diferente e crítico para 
a consideração dessa problemática tratada na filosofia da mente.

No capítulo I, o autor apresenta aquele horizonte teórico que 
marcou profundamente todo o pensamento moderno e consti-
tui a fonte dos inúmeros problemas trabalhados pela filosofia da 
mente: o dualismo cartesiano. Seguindo os passos de H. Jonas, 
ele apresenta o pensamento de Descartes em primeiro lugar 
como uma epistemologia: sua questão de fundo é a busca de 
um fundamento inabalável para o conhecimento, até encontrar 
essa instância no próprio pensamento. Desse ponto alcançado, 
Descartes tira suas conclusões metafísicas, que o conduzem à tese 
da não identidade das substâncias, o físico e o mental, em virtude 
de suas propriedades diferentes, e, assim, ao dualismo ontológico 
das duas substâncias constituidoras do universo, separando radical-
mente espírito e corpo, com consequências fundamentais para a 
articulação da filosofia. H. Jonas defende a tese de que a tentativa 
de superação do dualismo de substâncias terminou gerando dois 
monismos radicalmente contrapostos: o materialista (fisicalismo) 
e o idealista (pampsiquismo), cujo objetivo teórico fundamen-
tal é reduzir uma das esferas do universo à outra. A exposição 
e a discussão desses monismos e seus problemas constituirão o 
objeto principal de análise da primeira parte deste trabalho. O 
capítulo se conclui com a crítica radical de H. Jonas às teses do 
dualismo cartesiano.

2 Cf. U. Mohrhoff, “The physics of interactionism”, em B. Libet; A. Freeman; K. Sutherland 
(orgs.), The Volitional Brain: Towards a Neuroscience of Free Will, Academic, 2000, p. 165. 

P re f á c i o
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No capítulo II, o autor expõe o primeiro dos monismos que 
emergiram do dualismo cartesiano, o monismo materialista, o 
fisicalismo reducionista, cujo objetivo básico é mostrar que a 
res cogitans (o espírito) não passa de uma expressão refinada da 
res extensa (matéria), e que consequentemente estados mentais 
se reduzem a epifenômenos da matéria, totalmente idênticos 
ou reduzíveis a ela. A primeira forma apresentada dessa posição 
é a teoria clássica da identidade, que é um fisicalismo de pro-
priedades. Sua tese básica é a da identidade entre propriedades 
físicas e propriedades mentais, uma identidade pensada como 
contingente e a posteriori, portanto uma hipótese verificável e 
confirmável empiricamente. A segunda forma, o fisicalismo 
eliminativo, reconhece na teoria da identidade um problema: 
ainda há aqui o reconhecimento de estados mentais, o que só 
pode ser resolvido por sua eliminação. Para atingir seu objetivo, 
considera a neurociência o recurso teórico fundamental. Por fim, 
o fisicalismo reducionista defende a tese de que estados mentais 
não são simplesmente idênticos a estados neuronais, mas podem 
ser reduzidos a eles. Essa posição se apresenta na forma de redu-
cionismo ontológico, metodológico e epistêmico.

No capítulo III, o autor vai expor as propostas teóricas que 
têm como objetivo conciliar a tese da originalidade irredutível 
do mental com a tese básica do monismo materialista: todas as 
propriedades das entidades do mundo são propriedades físicas. 
É o que se convenciou chamar de fisicalismo não reducionista, 
cuja característica básica é que seu dualismo ontológico não é 
de substâncias, mas de propriedades. Para essa posição, contudo, 
todas as propriedades do mundo são propriedades inseridas no 
espaço e no tempo, e por isso são, em última instância, proprie-
dades físicas. Nessa proposta, os estados mentais emergem como 
níveis superiores, mais refinados dos estados materiais, o que 
significa que aqui se conserva a tese básica do fisicalismo. São 
apresentadas, nesse capítulo, as três variantes principais da teoria: 
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o monismo anômolo, a teoria da emergência e a teoria da super-
veniência, cuja tese comum é a negação da simples identidade 
entre o físico e o mental, ainda que pensem os estados mentais 
como essencialmente dependentes dos estados físicos do cérebro. 

No capítulo IV, o autor se confronta com outro tipo de mo-
nismo, o monismo idealista, normalmente denominado pamp-
siquismo, que se constitui enquanto uma contraposição radical 
ao monismo fisicalista. A tese básica é que todos os entes físicos 
são, em última instância, constituídos de uma estrutura psíquica, 
de modo que, sendo o espírito a “dimensão última do mundo 
material”, o fisicalismo se revela como uma teoria inadequada 
para a captação do mundo. Alguns entre os defensores dessa po-
sição afirmam que a mente não é simplesmente uma entidade 
ao lado de outras no mundo, mas uma estrutura universalmente 
presente em todas as entidades do universo, embora nem sempre 
consciente. O autor apresenta os três principais argumentos em 
favor da posição pampsiquista: o argumento genético, o argu-
mento analógico e o argumento da natureza intrínseca dos seres. 
Entre as inúmeras posições que podem ser ditas pampsiquistas na 
história do pensamento ocidental, como exemplo o autor apre-
senta três em seus traços gerais: Hegel, Whitehead e Rosenberg. 
A comparação com esses autores serve de fio condutor para a 
exposição da posição de H. Jonas para mostrar que sua posição 
se aproxima muito de algumas teses básicas do pampsiquismo.

No capítulo V, o autor apresenta uma posição alternativa às 
duas posições contrapostas já expostas: o monismo integral. Ele 
inicia o capítulo retomando a impressão deixada por muitos 
que trabalham a questão mente-cérebro: o problema não parece 
encontrar uma solução. Mas há uma questão semelhante, a da 
relação entre elementos físico-químicos e funções biológicas, que 
é certamente fundamental para o enfrentamento da questão da 
relação entre mente e cérebro. Nesse contexto, se revela como 
iluminadora a filosofia da biologia de H. Jonas, pois é justamente 



12

We l l i s t o n y  C . V i a n a

a partir do enfrentamento dessa questão que ele articula seu mo-
nismo integral: matéria e espírito não são nem duas substâncias 
opostas nem atributos reduzíveis um ao outro, mas constituem 
duas dimensões de uma mesma realidade que não podem ser 
reduzidas uma à outra; são, portanto, duas dimensões originais 
do mesmo ser real. Essa é a afirmação básica de ontologia geral 
que fundamenta a ética da responsabilidade que ele articula. Se 
é verdadeiro o fisicalismo reducionista e determinista, então cai 
por terra sua nova ontologia e com ela sua ética da responsabi-
lidade. A partir dessa tese básica, Jonas pode articular a pergunta 
decisiva da nova ótica de tratamento dessas questões: que signi-
fica para a história do ser o fato de que há espírito no mundo 
material? Isso o leva à afirmação central de que há na própria 
matéria uma tendência ao aparecimento do espírito. Sua posição 
se configura, então, como uma posição original que rejeita tanto 
o dualismo de substâncias que Descartes radicalizou quanto o 
monismo materialista. 

A segunda parte do livro é dedicada à consideração de uma 
questão profundamente vinculada à problemática da consciência 
apresentada na primeira parte e pressuposto fundamental da 
compreensão da dimensão moral da vida humana: a problemá-
tica da liberdade. Argumentos surgiram na modernidade contra 
uma das maiores convicções da humanidade: nossas ações são 
fruto de nossas decisões livres. Essa convicção foi profunda-
mente ameaçada desde a concepção mecanicista da física de 
Newton radicalizada por Laplace e, na contemporaneidade, pelas 
descobertas no campo da neurologia. Somos realmente livres 
para fazer o que fazemos? Ou será que a liberdade não passa 
de uma grande ilusão? Trata-se de uma questão decisiva, pois 
garantir a liberdade no plano metafísico é vital para pensar a 
ética como o faz H. Jonas. No contexto da filosofia da mente, 
a questão diz respeito, em primeiro lugar, à problemática da 
causalidade mental. 
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No capítulo VI, é trabalhado o problema da liberdade que hoje 
tem diferenças importantes em relação ao debate da tradição. O 
pano de fundo do debate contemporâneo é o conflito entre o 
determinismo, cuja tese básica é que o universo é regido pelo 
princípio de causa e efeito, e consequentemente só existe um 
futuro possível já determinado pelas leis naturais, e o indeter-
minismo, que defende que tudo é fruto do puro acaso. Ambas as 
posições negam a liberdade de nossas decisões. O confronto dessas 
posições faz emergir um paradoxo que se pode articular como o 
trilema da liberdade. A questão encontra uma nova formulação a 
partir do confronto com o determinismo neuronal. Pode-se falar 
de vontade livre se nosso cérebro decide nossos comportamen-
tos? O autor trata, então, do debate sobre a questão da liberdade 
no confronto com as descobertas da neurociência e apresenta 
nesse contexto a posição de compatibilistas e incompatibilistas, 
os experimentos de Libet e as teses básicas de H. Jonas sobre a 
liberdade e como esta se compatibiliza com o determinismo/
necessidade, a fim de sustentar sua ética da responsabilidade.

No capítulo VII, em que será trabalhada a questão da interação 
psicofísica, o autor parte da afirmação de que a problemática da 
causalidade mental se tornou, nas últimas décadas, o eixo sobre 
o qual giram as posições fisicalistas na compreensão de como se 
dá a interação entre o físico e o mental. A pergunta básica nesse 
contexto é: como pode a consciência causar algo no mundo fí-
sico? Tem o sujeito humano alguma influência no mundo físico? 
Essa é uma questão-chave para desatar o primeiro nó do mundo: 
conhecer a natureza da consciência, o que leva ao grande debate 
entre o fisicalismo reducionista e o fisicalismo não reducionista. 
O inimigo comum nesse debate é o epifenomenalismo que 
defende a tese de que estados mentais não são causalmente efi-
cazes no mundo, portanto o comportamento livre não passa de 
uma ilusão. A questão é absolutamente central, pois, se o sujeito 
humano não pode agir no mundo físico, não se pode defender 

P re f á c i o
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a tese da responsabilidade moral e consequentemente falar de 
ética, o que tem enormes consequências na compreensão do ser 
humano e do seu agir no mundo. O autor apresenta os debates 
básicos a respeito dessa problemática: o trilema da causalidade 
psicofísica, o fisicalismo mínimo de J. Kim e sua crítica. 

No capítulo VIII, o autor enfrenta um dos problemas mais 
difíceis no debate sobre a liberdade: se admitimos que estados 
mentais não são reduzíveis a estados físicos, nos deparamos com 
um problema grave: como explicar que estados mentais irredu-
tíveis podem ser eficazes no mundo físico. Essa questão se torna 
um enigma quando se aceita um dos princípios mais discutidos 
do fisicalismo metódico: o princípio do fechamento causal 
do mundo físico (PFC), que, em sua versão forte, afirma que 
qualquer causa de um evento físico é em si mesmo um evento 
físico, ou seja, nenhum evento não físico pode ser a causa de um 
evento físico. Esse princípio pretende encontrar sua legitimação 
num princípio mais geral, que é o princípio de conservação da 
energia, conhecido como a primeira lei da termodinâmica. Essa 
lei diz que a energia total de um sistema fechado permanece 
constante, de modo que tudo o que ocorre no mundo é apenas 
a transformação de um tipo de energia em outro. O princípio 
de fechamento causal é considerado indispensável para legiti-
mar uma base sólida para a ciência moderna e, uma vez aceito, 
elimina qualquer interação entre o mental e o físico. O princí-
pio é em primeiro lugar explicitado em suas diferentes versões 
e mostrado em seu impacto no problema da interação causal. 
Por fim se apresenta a posição de H. Jonas, que defende a tese 
de que qualquer defesa da interação entre o mental e o físico 
pressupõe uma crítica radical ao PFC. O capítulo termina com 
a apresentação dessa crítica.

No capítulo IX, o autor discute o problema do epifenome-
nalismo, que reconhece a realidade do mental, mas não que ele 
exerce qualquer eficácia causal sobre o mundo físico. Assim, 
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sua afirmação central é a total ineficácia da subjetividade, uma 
vez que todo o nosso comportamento é determinado pelos 
processos físico-químicos ocorridos no cérebro. Nesse caso, não 
seríamos responsáveis por qualquer ação; nossos atos mentais 
não teriam nenhuma influência em nosso comportamento. A 
causalidade aqui vai unicamente do físico para o mental; de 
nenhuma forma estados e eventos mentais podem ser causas 
de estados e eventos físicos. O epifenomenalismo é considera-
do um dualismo de propriedades em que uma base fisicalista 
é conciliada com uma dualidade de propriedades. O capítulo 
se concentra na exposição da posição do epifenomenalismo na 
versão de W. Robinson e na exposição da crítica de H. Jonas e 
na avaliação de sua pertinência.

No capítulo final, o autor vai concentrar-se na questão funda-
mental da relação entre estados mentais e estados físicos, consi-
derando sobretudo o problema de como ocorre a relação causal 
entre as duas esferas. É apresentada a proposta de H. Jonas para 
explicar o “como” da relação enquanto modelo de interação psi-
cofísica, que procura compatibilizar-se com os novos paradigmas 
da física contemporânea, e a avaliação crítica da pertinência do 
modelo proposto para a explicação do como da interação causal 
entre espírito e matéria, consciência e cérebro.

Há uma questão de fundo que perpassa todo este livro: o que 
é o ser humano? O que é o “ser” do ser humano? Qual é a sua 
constituição ontológica? O autor trata aqui de duas questões 
simplesmente fundamentais para captar a constituição ontoló-
gica do ser humano: a questão da consciência/espírito/corpo 
e a questão da ação humana, liberdade/ética. Trata-se, então, de 
uma obra que quer efetivar a tarefa da filosofia de dizer algo 
fundamental sobre o ser humano, porque fala sobre o ser do ser 
humano. Portanto, trata-se aqui de uma ontologia regional, uma 
ontologia sobre o humano, uma antropologia filosófica. Essa ta-
refa é efetivada a partir da apresentação e do diálogo crítico com 

P re f á c i o



16

We l l i s t o n y  C . V i a n a

posições filosóficas que se articulam como filosofia da mente, 
uma forma de filosofiar que se elabora em contato permanente 
com as ciências empíricas. 

Isso significa que há, subjacente a toda a obra, como de modo 
especial ocorre na filosofia da mente, uma questão básica: a 
diferença e a relação entre dois tipos de investigação teórica, a 
ciência e a filosofia. As ciências também querem falar do homem. 
Que tipo de contribuição podem elas dar? Como se relaciona 
seu trabalho teórico com o da filosofia? Esta é uma questão 
central para a filosofia da mente que, no entanto, normalmente 
não é tematizada com consequências graves para ambas, ciências 
e filosofia. Muito frequentemente, hoje, as filosofias que tratam 
das questões aqui expostas se entendem como filosofias natu-
ralistas, isto é, filosofias que, em princípio, não veem distinção 
fundamental entre a estrutura dos conhecimentos científicos e 
dos conhecimentos filosóficos. Na perspectiva do naturalismo 
metodológico, não faz sentido demarcar limites entre o trabalho 
filosófico e o trabalho científico, já que os métodos empregados 
são, em última instância, os mesmos. De acordo com essa postura, 
metodologicamente, a filosofia deve moldar-se aos métodos das 
ciências naturais, ou, num sentido muito genérico, impõe-se a 
ideia de que a filosofia deve permanecer estreitamente ligada ao 
que se faz nas ciências, e só pode articular-se com a ajuda dos 
conhecimentos das ciências empíricas, colocando-se, assim, a 
filosofia em continuidade com as ciências. 

A elaboração mais radical dessa tese é a afirmação de que toda 
e qualquer realidade é explicável através das ciências. Nesse con-
texto, inclui-se a filosofia como uma entre as diversas ciências, 
sem que se explicite qualquer diferença estrutural na forma de 
articulação teórica entre a filosofia e as demais disciplinas em 
questão. A consequência dessa postura é que se dá importância 
decisiva às ciências na articulação da questão sobre que é o 
ser humano. Este livro apresentou os diferentes argumentos a 



17

respeito das questões aqui tratadas, nos dando a possibilidade 
de ver como neles os dois quadros teóricos estão misturados, e 
isso tem consequências importantes na elaboração das respostas 
dadas às diferentes questões. Isso significa dizer que o livro, além 
de apresentar as questões com muito rigor e clareza, aponta por 
sua própria dinâmica para novos campos de pesquisa que são 
fundamentais para o tratamento dessa problemática.

Outra problemática subjacente a que aponta o trabalho é a 
da ontologia pressuposta nesse debate com a filosofia da mente. 
Fica patente pela exposição do autor que na realidade o que está 
em jogo aqui é, em última instância, uma ontologia geral, uma 
tese sobre a estrutura última do universo enquanto tal. Isso re-
vela que o que está em questão nos dois monismos contrapostos 
apresentados é uma teoria geral sobre o universo. A filosofia da 
mente, assim, não é somente uma ontologia regional, uma teoria 
ontológica sobre um campo específico do universo, o mental, 
mas uma ontologia geral que pretende exprimir uma tese sobre 
a estrutura universal da realidade. O alerta de Th. Nagel é aqui 
fundamental. Ele considera uma ontologia insuficiente como o 
problema de fundo do debate da relação mente/corpo na filosofia 
atual:3 os conceitos ontológicos aqui utilizados impossibilitam 
encontrar uma solução adequada para as questões levantadas. 
Pensamentos irrestritos sobre como as coisas são constituem a 
garantia da objetividade de nosso pensamento. Isso significa que 
a própria problemática e seus pressupostos abrem espaço para 
tarefas centrais que desafiam o pensamento filosófico. 

O próprio Th. Nagel sugere uma ontologia alternativa, de 
caráter monista, que não seria nem fisicalista nem dualista, mas 
capaz de unificar os dois domínios, do físico e do mental. Numa 
palavra, uma ontologia mais rica, capaz de manifestar um nível 

3 Já a partir de seu famoso artigo publicado originalmente em 1974. Cf. Th. Nagel, “What 
is it like to be a bat?”, em D. Rosenthal, The Name of Mind, Nova York: Oxford University Press, 
1991, p. 422-428. 

P re f á c i o
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mais profundo de realidade do que aquele em que se dão as 
relações manifestas entre esses domínios descritos pelas ciências 
físicas e psicológicas. Só assim será possível explicar o caráter 
necessário das relações entre o físico e o mental. Aqui, o mental 
e o físico se constituiriam como aspectos diferentes dos mesmos 
constituintes básicos do mundo. 

As bases dessa nova ontologia, para Th. Nagel, ainda devem 
ser estabelecidas. Suas sugestões, contudo, apresentam traços que 
tocam de perto as propostas de H. Jonas que o autor apresenta 
neste livro e que apontam para um campo de pesquisa absoluta-
mente fundamental a ser trabalhado. A referência a horizontes de 
novas pesquisas mostra que este livro é um marco fundamental 
no contexto da filosofia feita em nosso país para o tratamento de 
questões que estão no cerne da reflexão filosófica hoje.

      Fortaleza, janeiro de 2016
Manfredo Araújo de Oliveira
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INTRODUçãO

... por velhos e novos com problemas
perseguido me vejo. Por exemplo:

como tão bem se ligam corpo e alma
em união que é quase inseparável
e todavia sem cessar se ofendem,

ninguém perceber pode.1

Tornou-se quase um consenso afirmar que o século XXI 
será caracterizado pelo estudo do problema mente-corpo, 

e muitos apostam que será o tempo em que finalmente des-
cobriremos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. 
Embora não seja um problema novo, o estudo da consciência e 
sua relação com o cérebro tem cativado o interesse da ciência e da 
filosofia nos últimos cinquenta anos. A importância dessa questão 
se constata na famosa frase de Schopenhauer, que afirmava ser 
o problema mente-corpo o “nó do conhecimento humano”. 
Desatar esse nó será um passo importante para desvendar uma 
série de mistérios que compõem o universo e a vida humana. 
A neurofisiologia e a filosofia da mente procuram dar respostas 
àquele chamado “hard problem of consciousness”, descrito por D. 
Chalmers: por que, afinal de contas, existem estados mentais? Por 
que os estados mentais acompanham estados físicos? Muitas são 
as tentativas de resposta. Uma delas tem predominado no âmbito 
atual: a posição fisicalista, que afirma ser a consciência fruto de 
relações físico-químicas ocorridas no cérebro e nada mais! Tudo 
aquilo que chamamos de estados mentais — dor, crenças, desejos, 
amor, convicções, planos, espiritualidade etc. — não passam de 
efeitos determinados fisicamente pelas sinapses neuronais. Se a 

1 J. W. Goethe, Fausto II, 6892-6896.
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posição fisicalista estiver correta e a consciência for um fenômeno 
previsível através de leis físicas e nada mais, então a ideia de que 
somos seres transcendentes e livres cairá por terra.

A filosofia da mente tem se unido à física, biologia, neurofisio-
logia, ciências cognitivas e psicologia para desvendar basicamente 
dois mistérios: 1) qual é a natureza desse fenômeno chamado 
consciência? Ela pode ser reduzida a elementos físico-químicos ou 
constitui uma entidade ontológica diversa do físico? 2) o que 
significa dizer que somos seres livres que agem conscientemente 
e não determinados por fatores internos ou externos? Esses dois 
problemas estão interligados. Saber a natureza da consciência 
seria meio caminho andado para responder à segunda questão. 
Se, por exemplo, dissermos que a consciência não passa de uma 
entidade física diversificada, reduzível às suas estruturas micro-
físicas, então teríamos que afirmar que qualquer ação humana 
seria determinada, em última instância, pelas leis do universo. 
Não haveria liberdade num mundo totalmente determinado 
pelas leis da natureza. 

Nesse contexto de pesquisa em torno do problema mente-cor-
po, aparece a figura de Hans Jonas. Ele não fez parte das difíceis 
discussões da filosofia da mente em âmbito analítico. A trajetória 
intelectual de Jonas foi bastante diversificada: ele começou a beber 
das fontes do gnosticismo antigo com R. Bultmann; da filosofia 
continental com seus mestres Husserl e Heidegger; percorreu os 
caminhos das ciências naturais, sobretudo da biologia, a fim de 
elaborar uma nova filosofia da natureza, capaz de revolucionar a 
ontologia com o fenômeno da vida; por fim, cursou os caminhos 
da ética, elaborando seu princípio responsabilidade para uma 
civilização tecnológica. Nessa última fase, seu interesse consistia 
em orientar a liberdade humana, potencializada pelo poder da 
técnica moderna, através de novos princípios éticos, a fim de 
evitar a irresponsabilidade no uso das novas técnicas, capazes de 
pôr em risco a natureza e as novas gerações. 



21

I n t ro d u ç ã o

O itinerário de Jonas não contempla, à primeira vista, preocu-
pações abstratas acerca do que seja a consciência ou do problema 
mente-corpo. A impressão, no entanto, é apenas aparente. Em sua 
obra principal, O princípio responsabilidade, Jonas havia escrito um 
excurso que devia ficar entre o quarto e o quinto capítulos, mas 
não foi publicado na obra, apenas posteriormente. O excurso foi 
extraído da obra para não desviar a atenção do leitor para um 
problema tão específico, e para não tornar o livro tão extenso. 
O pequeno escrito tratava exatamente do segundo problema 
que mencionamos acima: somos realmente livres para agir ou 
determinados? Haveria incompatibilidade de nossa subjetividade 
livre com a determinação do mundo físico? Seria a subjetividade 
apenas um epifenômeno da matéria, incapaz de agir no mundo 
físico? Como, enfim, interagem corpo e espírito? Jonas sabia que 
essas questões eram fundamentais para propor seu princípio res-
ponsabilidade, pois se não somos realmente livres, não há sentido 
em se falar de responsabilidade moral, recompensa, punição etc. 
Sua ética da responsabilidade estaria fadada à total inoperância. 
Jonas publicou o excurso posteriormente com o nome “Macht 
oder Ohnmacht der Subjektivität? Das Leib-Seele-Problem im 
Vorfeld des Prinzips Verantwortung” [Poder ou impotência da 
subjetividade? O problema corpo-alma em aproximação com 
o princípio responsabilidade], acrescentando algumas anotações 
complementares. O escrito, transformado em pequeno livro, 
ainda não teve a total atenção dos estudiosos de Hans Jonas. O 
presente trabalho procura preencher essa lacuna. 

Contudo, Jonas não tratou apenas do segundo problema. De 
fato, o problema da consciência se resume em saber se ela é um 
fenômeno reduzível ao físico ou não. O reducionismo fisicalista 
é a tese que poria em dificuldades toda a filosofia da biologia 
de Jonas. Na verdade, Jonas elaborou uma filosofia da nature-
za capaz de identificar no mundo físico os rastros do espírito 
no fenômeno da vida. Espírito e matéria são duas dimensões 
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inseparáveis no organismo e não podem ser reduzidas uma à 
outra. Se é verdade que Jonas, ao escrever O princípio vida, estava 
preocupado em desmantelar o dualismo cartesiano, que separava 
espírito e matéria a tal ponto de dificultar a interação entre os 
dois, também é verdade que sua atenção se voltava para a ameaça 
do monismo materialista e idealista, pois, da mesma forma, eles 
não eram capazes de fazer jus à diversidade ontológica de matéria 
e espírito. A ideia de Jonas é que o espírito emergiu do mundo 
físico num processo evolutivo, o que faz de espírito e matéria 
duas dimensões de um mesmo ente orgânico e consciente. Jonas 
estabelece, assim, as bases de seu monismo integral, que luta contra 
todo tipo de dualismo e todo tipo de monismo radical, seja ele 
materialista ou idealista. Portanto, a filosofia não reducionista 
de Jonas se choca frontalmente contra a tese predominante do 
fisicalismo reducionista.

Assim, chegamos a perceber que a filosofia de Jonas tem muito 
a dizer à filosofia da mente atual. Sua filosofia da biologia pro-
curou desmantelar o fisicalismo (ou materialismo) tanto quanto 
o dualismo cartesiano. Por outro lado, sua ética da responsabili-
dade exigiu um combate frontal contra o epifenomenalismo e 
o incompatibilismo, que negavam à subjetividade algum poder 
de ação livre. Os dois problemas e respostas de Jonas são tratados 
neste trabalho. O livro está dividido em duas partes: a primeira 
versa sobre o problema da consciência e expõe as várias correntes 
contemporâneas, que procuram entender a relação mente-
-cérebro e o lugar da consciência no mundo físico (capítulos de 
1 a 5). O objetivo dessa parte é colocar Jonas num contexto que 
não foi o dele, mas que se faz necessário se quisermos dar às suas 
ideias a ação e reação devidas. Essa parte se concluirá mostrando 
os esforços de Jonas contra o reducionismo fisicalista em sua 
biologia filosófica. A segunda parte (capítulos 6 a 10) trabalha o 
problema da causalidade psicofísica e trata, sobretudo, das respostas 
de Jonas à ameaça do epifenomenalismo em seu escrito “Macht 
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oder Ohnmacht der Subjektivität?”. Essa parte também inclui a 
discussão de Jonas no coração dos debates da filosofia da mente e 
avalia até que ponto suas reflexões são pertinentes num contexto 
mais especializado. 

Além de discutir a filosofia de Jonas no contexto da filosofia 
da mente, o livro procura dar duas contribuições específicas: de 
um lado, deseja ser uma introdução aos problemas da filosofia 
da mente, que certamente lançará o leitor leigo na querela atual 
acerca das relações entre mente e cérebro. O autor buscou sin-
tetizar as várias posições e teorias vigentes, e oferecer uma visão 
de conjunto atualizada e crítica. De outro lado, o livro quer 
expandir os estudos sobre a filosofia de Hans Jonas, um autor em 
descoberta e com matizes ainda não apreciadas. De fato, Jonas 
tem muito a dar à nossa civilização, e um estudo criterioso de 
seus escritos ganha cada vez mais espaço em nossas universidades 
e instituições no Brasil.
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