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Apenas isto sabemos: que conosco e em nós, neste canto 
do universo e neste momento de nosso poder funesto, a 
causa de Deus oscila na balança. Que nos importa que em 
algum outro lugar ele tenha prosperado, esteja em perigo, 
a salvo ou perdida? Que nosso sinal, uma vez 
interceptado, não importa onde no universo, não seja um 
mero anúncio de morte, pois temos muito trabalho a fazer. 
Preocupemo-nos com o nosso planeta. 
Independentemente do que possa se passar fora de 
nossos limites, é aqui que se decide nosso destino e, com 
ele também, o destino da aventura da criação, que se 
encontra em nossas mãos, podendo ser por nós zelado ou 
destruído. Cuidemos dele, como se fossemos, de fato, os 
únicos no universo. (JONAS, 2010, p.76). 
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RESUMO 
 

 
A presente pesquisa teve como objetivo discutir as principais contribuições de 

Hans Jonas dentro do olhar das ciências da religião. Defendeu-se que, ao 

contrário do que muitos outros autores apontam, Jonas foi um homem religioso, 

em seus pressupostos, seja por seu nascimento como judeu, sua vivência no 

círculo sionista, ou seu contato com Martin Heidegger e Rudolf Karl Bultmann, o 

fizeram construir uma filosofia que andou sempre paralela à sua religiosidade, 

sendo sequenciada por seus estudos gnósticos, até desembocar em seus 

desdobramentos sobre a ética e responsabilidade. Desta forma, partindo da 

demonstração da vida de Hans Jonas e dos principais fatores que a impactaram, 

foram realizadas reflexões acerca do gnosticismo dentro de seus aspectos 

gerais e seus impactos no pensamento dos primeiros cristãos, bem como seus 

traços na herança judaica. No segundo momento, foi realizada uma breve 

demonstração dos principais aspectos adotados por Jonas nas reflexões sobre 

o que chamou de “Nova Ética”, ou seja, aquele que envolve mais do que nunca 

a responsabilidade de todos nós.  

 

Palavras Chaves: Hans Jonas. Gnosticismo. Responsabilidade. Ética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REVISTA PANDORA BRASIL - EDIÇÃO Nº 98  
FEVEREIRO DE 2019 - ISSN 2175-3318 

6 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The present research had as objective to discuss the main contributions of Hans 

Jonas within the perspective of the sciences of the religion. It was argued that 

contrary to what many other authors point out, Jonas was a religious man, in his 

assumptions, whether by his birth as a Jew, his experience in the Zionist circle, 

or his contact with Martin Heidegger and Rudolf Karl Bultmann, had him build a 

philosophy that has always been parallel to its religiosity, being sequenced by its 

Gnostic studies, until it ends in its unfoldings on ethics and responsibility. In this 

way, starting from the demonstration of the life of Hans Jonas and the main 

factors that impacted it, reflections about Gnosticism were made within its general 

aspects and its impacts on the thought of the first Christians, as well as their 

traces in the Jewish heritage. In the second moment, a brief demonstration of the 

main aspects adopted by Jonas in the reflections on what he called "New Ethics", 

that is, one that involves more than ever the responsibility of all of us. 

 

 
KeyWords: Hans Jonas. Gnosticism. Ethical Responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Hans Jonas é um dos autores mais conceituados no contexto atual 

por ter sido capaz de realizar profundas reflexões nos desdobramentos entre a 

filosofia e seu campo prático (OLIVEIRA, 2014). Seus estudos iniciais foram 

dedicados a compreender a influência do gnosticismo no cristianismo primitivo, 

adotando metodologias da historiografia, como a investigação de campo para 

compor um material sólido, responsável por fundamentar suas análises 

filosóficas.   

Hans Jonas fazia parte de um seleto grupo de pesquisadores e 

estudiosos1,2 que conseguiram, através do aprofundamento do gnosticismo, 

traçar uma discussão teológica secular. Isso enriqueceu as discussões acerca 

da filosofia e teologia. De acordo com Hotam (2007, p.591) “ao regressar de 

forma inovadora à antiguidade tardia e reintroduzir a obscura teologia gnóstica, 

esses estudiosos entrelaçaram os debates intelectuais do início do século XX”. 

Após suas produções sobre gnosticismo, impulsionado pela 

experiência na II Guerra Mundial e pela observação da tecnologia utilizada, 

dedicou um longo período a estudar sobre a sociedade técnica, e a 

responsabilidade do homem quanto ao domínio da tecnologia, influenciando 

diretamente também as discussões acerca da bioética, eugenia e biotecnologia. 

“Acusado de tecnofóbico por uns e arauto do medo e de pavor por outros, Jonas 

também foi rotulado como conservador e defensor da ditadura ambiental” 

(Oliveira, 2014, p.9). Certamente, tais apontamentos surgem do conhecimento 

fragmentado das obras de Jonas. 

                                                           
1 Segundo Hotam (2007), além de Jonas, se destacaram: Hans Blumenberg (1920-1996); 
Gershom Scholem (1897-1982), que ficará amigo de Hans Jonas em 1932 quando chega (Hans 
Jonas) a Palestina; Eric Voegelin (1901-1985), que tomara contato com Hans Jonas através da 
mediação do amigo em comum Leo Strauss.  
2 Hans Blumenberg, foi o único dentre eles que permaneceu na Alemanha durante a guerra (e 
que acabou sendo preso em 1944 pelos nazistas por ser um "meio-judeu"), é considerado hoje 
um dos principais filósofos alemães da segunda metade do século XX, deixando sua marca no 
pensamento contemporâneo através de sua erudição, bem como através de sua participação na 
série de publicações alemã The Suhrkamp Theorie (juntamente com outros proeminentes 
intelectuais alemães como Jürgen Habermas e Dieter Heinrich) e o grupo de pesquisa Poetik e 
Hermeneutik en Giessen (ao lado de Celmens Heselhaus, Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss) 
(HOTAM, 2007). 
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Foram justamente suas reflexões profundas sobre a tecnologia e a 

responsabilidade do homem em seu avanço, bem como suas consequências, 

que trouxeram a Hans Jonas o ‘holofote’ das atenções na sociedade acadêmica, 

alcançando diversas áreas do conhecimento. 

Embora nesse momento a religião possa parecer ter se afastado do 

discurso de Hans Jonas, pois dedicava-se à academia e às manifestações 

seculares em suas obras; os pressupostos empregados em suas análises nos 

sugerem que, mesmo de forma intrínseca, seu conhecimento teórico e base 

religiosa, especialmente vivida na juventude, foram responsáveis por direcionar 

seus discursos.  

Em sua jornada, algumas pessoas podem ser apontadas como seus 

influenciadores diretos, dentre eles Martins Heidegger (filósofo) e Rudolf 

Bultmann (teólogo), dois grandes estudiosos que em sua vida acadêmica, de 

uma forma ou de outra, ecoaram a influência da religião/ religiosidade em suas 

obras (MORAES, 2002). Assim, de uma forma direta, Hans Jonas, através do 

contato e experiência com seus mestres, acumulará memórias que 

desembocaram na construção de seus pensamentos, reflexões e do próprio 

saber. 

Em suas entrevistas em idade já avançada, Hans Jonas, buscou se 

distanciar da influência da religião ou religiosidade. Em entrevista a Jean Greish 

e Erny Gillen, em 1991, Hans Jonas admitiu que o maior problema de sua vida 

foi a imigração por problemas políticos, porém, sem alusão a qualquer motivo 

religioso. Durante suas entrevistas, o tema religião e Deus vão aparecer 

buscando sentido analítico, apontando para um certo distanciamento entre o 

autor e seus pressupostos pessoais na concepção ou vivência da religião e de 

Deus. 

Em seus anos finais, Hans Jonas voltou a pensar sobre religião, em 

1988 (apenas cinco anos antes de sua morte) publicou a obra Matéria, Espírito 

e Criação, um ano depois de receber o Prêmio da Paz outorgado pelo mundo 

editorial alemão (SANTOS, 2009, p.270).  

Para as Ciências da Religião como área do saber, compreender como 

se dá a religiosidade, ou a influência da religião dentro de um discurso, 
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principalmente acadêmico, se faz importante, uma vez que essa ciência possui 

a competência “em liderar com tal riqueza fenomenológica na medida em que 

atua como uma ciência integral das religiões” (USARSKI, 2007, p.10) e o 

discurso está presente em todas elas. 

Passos e Usarski (2013) aludem que as ciências da religião “participa 

[m] desde sua invenção dos rumos da cultura e das ciências do mundo 

ocidental”, o que pode ser observado também nas obras de Hans Jonas, mesmo 

em suas contribuições “seculares”.  

É possível observar, então, que a religião, perpassa várias áreas de 

estudo (PASSOS e USARSKI, 2013, p. 25). De certa forma, é também 

responsável por toda a composição histórico-social que se reconhece no mundo 

ocidental, interferindo diretamente nos grandes debates filosóficos, sociológicos, 

antropológicos, dentre outros.  

Além disso, Hotam (2007) aponta alguns caminhos que estão sendo 

percorridos pela academia internacional quanto ao interesse em retomar 

algumas temáticas para entender a influência da atual conjuntura de 

pensamentos, o que desdobra em um aumento da atenção acadêmica para as 

relações entre "o secular" e "o religioso", política e teologia, fé e ação política, 

ecoa o renascimento global da religião em todas as frentes. 

 

A importância desta comunidade de estudiosos3 reside na sua 
tremenda influência no pensamento pós-guerra na Europa e nos 

                                                           
3 Referindo-se a comunidade de estudiosos alemães que se desdobraram a investigar sobre o 
gnosticismo, suas origens, estrutura de pensamento e influências na sociedade moderna. Além 
disso, preocuparam-se por estabelecer discussões acerca de questões éticas e morais, em 
especial no pós-guerra. De acordo com Hotam (2007) podem ser apontados muitos pensadores 
e suas influências, por exemplo, a "Escola de Frankfurt" e seus protagonistas, como Horkheimer, 
Adorno ou Marcuse, ainda chamam a atenção, por causa de sua influência na esquerda política 
europeia e americana. Karl Popper é outro exemplo da influência de essa bolsa de estudos, já 
que sua Sociedade Aberta influenciou muito o pensamento liberal do pós-guerra. Além dos 
pensadores do gnosticismo, como já foi apontado anteriormente, e, que, dentre eles encontra-
se Hans Jonas, ou ainda, todos os outros que fizeram parte do círculo de Jonas, e que serão 
evidenciados no texto ou nas notas de rodapé na medida em que o texto for sendo construído e 
suas respectivas atuações forem sendo evidenciadas. Ainda de acordo com Hotam (2007, 
p.593): A razão pela qual esses intelectuais não foram vistos como um grupo distinto pode estar 
no fato de que eles não representavam uma escola de pensamento nem endossavam uma 
agenda política específica, como Horkheimer e Adorno fizeram com a "Escola de Frankfurt". O 
debate intelectual - no qual esses quatro acadêmicos se referiram de maneira explícita ou 
implícita - é, no entanto, significativo porque fornece uma nova visão de uma abordagem político-
teológica comum na herança intelectual alemã, como bem como em sua recuperação pós-
guerra. 
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Estados Unidos. Consequentemente, é objeto de considerável 
atenção acadêmica, encontrada em numerosos trabalhos 
enfocando diferentes membros da comunidade de estudiosos 
alemães, bem como diferentes aspectos de seu pensamento 
(HOTAM, 2007, p.593). 

 

Assim, para discorrer sobre a temática aqui proposta, optou-se por 

dividir este estudo em três capítulos principais. No primeiro capítulo, intitulado 

‘Hans Jonas: Vida e Obras’, é realizada uma reflexão sobre o que se considerou 

serem momentos marcantes e fundamentais na vida de Hans Jonas de forma a 

influenciar direta ou indiretamente sua percepção e seus pressupostos.  Além 

disso, é importante compreender o momento histórico em que se encontrava o 

mundo dentro de uma margem paralela a sua vivência e em qual cenário Hans 

Jonas estava inserido. Ainda neste mesmo capítulo, serão observadas as obras 

que foram produzidas e que se têm conhecimento de acordo com as pesquisas 

até então. 

No segundo capítulo: “Reflexões Religiosas”, trazemos à tona as 

principais contribuições de Jonas no campo religioso, a iniciar por sua 

compreensão dualista e os desdobramentos no gnosticismo.  Em seguida, são 

realizadas as considerações de Jonas quanto à influência no pensamento 

religioso cristão nos primeiros séculos e a influência para a criação da realidade 

do mundo ao qual conhecemos.  Também neste capítulo busca-se considerar a 

obra que Hans Jonas escreveu sobre o conceito de Deus após Auschwitz 

resultante de uma resposta ao sentimento ‘amargo’ do povo judeu com relação 

ao silêncio de Deus na perseguição e massacre alemão.  

Muitos anos depois, Hans Jonas volta a pensar num contexto religioso 

e retorna suas considerações sobre a influência do cristianismo na formação da 

mente coletiva, porém, diferente do que fez durante anos, também considera a 

influência do judaísmo.  Esse capítulo encerra com as considerações de Hans 

Jonas sobre matéria, espírito e criação.  

Por fim, no terceiro capítulo, “A responsabilidade e a técnica”, foram 

reunidas as obras em que Hans Jonas buscou trabalhar dentro de um contexto 

filosófico laico, porém, ainda sob forte influência de seus escritos religiosos, 

abordando em especial a responsabilidade e a técnica e seus desdobramentos 
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na medicina e seus limites. No entanto, considera este a ser um grande desafio 

a ser ultrapassado já que, assim como os demais assuntos, vem à tona dentro 

de uma enorme complexidade, impossível de ser tão perto de esgotada neste 

trabalho.  

Uma última consideração deve ser feita neste introito, já que por 

muitas vezes Jonas convida outros autores para serem questionados em seus 

debates como, por exemplo, Nietsche, Kant, Block, opondo-se, criticando e 

contribuindo com suas elucidações. No entanto, como o foco deste estudo é 

investigar o posicionamento de Hans Jonas dentro das questões centrais que 

lhes são imputadas, em especial o gnosticismo e suas relações com a ética, a 

responsabilidade e suas contribuições com relação à técnica e a medicina, 

optamos por omitir em grande parte tais discussões por considerar não fazer 

parte dos objetivos deste estudo.  

Desta forma, espera-se trazer para o campo das Ciências da Religião, 

através do olhar analítico, o reconhecimento deste autor que ainda carece muito 

de investigação e que, certamente, pode contribuir com muito êxito para diversos 

estudos que ocorrem nessa área. 
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CAP. 1- HANS JONAS: VIDA E OBRAS 

 

Filho de um fabricante de tecido e neto de um famoso Rabino Judeu 

(por parte de mãe), Hans Jonas nasceu na Alemanha, na cidade de 

Monchengladbach, no ano de 1903. Como em toda família judia, as datas eram 

obedecidas religiosamente, de forma que, com 13 anos, no ano de 1916, Hans 

Jonas faz seu B’nai Mitzvá4 (TORRENTS, 2003; OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Oliveira (2014) em 1918, com 15 anos, Hans Jonas 

tornou-se membro do círculo sionista em sua cidade Natal. Nota-se que o 

movimento sionista é um movimento político e religioso judeu, que defendia entre 

outras coisas o retorno dos judeus a terra santa.5 

Neste cenário, é possível observar em Jonas inquietações internas 

quanto à situação social e inclinação à participação através da reflexão.  

Aos 18 anos, em 1921, Hans Jonas iniciou seu curso de filosofia e 

história da arte na Universidade de Friburgo, dentre seus professores estavam 

                                                           

4 B’nai Mitzvá (filho do mandamento) é a cerimônia que insere o jovem judeu como um 
membro maduro na comunidade judaica. Quando um judeu atinge a sua maturidade (aos 
12 anos de idade para as meninas, 13 anos de idade para os meninos), passa a se tornar 
responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Nessa altura, diz-se que o menino 
passa a ser Bar Mitzvah ( מצוה בר  , "filho do mandamento"); e a menina passa a ser Bat 
Mitzvá( מצוה בת , "filha do mandamento"). Ao completar 13 anos, o homem é chamado pela 
primeira vez para a leitura da Torá  (conhecido como Pentateuco pelos cristãos). Ao ser 
chamado pela primeira vez, o jovem pode, a partir daí, integrar o miniam  (quórum mínimo 
de 10 homens adultos para realização de certas cerimônias judaicas). Antes desta idade, 
são os pais os responsáveis pelos atos dos filhos. Depois desta idade, os rapazes e moças 
podem finalmente participar em todas as áreas da vida da comunidade e assumir a sua 
responsabilidade na lei  ritual judaica, tradição e ética. (Fonte original: 
http://jewishencyclopedia.com/articles/2473-bar-mizwah)  

5 Em 2017 foi realizado o 120o congresso sionista. O primeiro foi realizado em 1897, tendo como 
um dos principais mentores as visões de Theodor Herzl .  
 (http://www.morasha.com.br/historia-judaica-moderna/um-evento-glorioso.html).O pensamento 
de Herzl se sustentava na convicção de que os judeus deviam obter seu próprio Estado com a 
cooperação de governos em que fermentava o anti-semitismo. “Patrocinem nosso esforço para 
que suas mãos não se manchem de sangue quando houver uma eclosão bárbara de ódio aos 
judeus”, dizia Herzl aos governantes, dentre eles o Kaiser alemão e o Sultão turco. A maioria dos 
judeus, contudo, não via, como ele, a tempestade que se aproximava. Inclusive muitos dos 
judeus encaravam o movimento sionista por outros ângulos, aspirando outras prioridades, entre 
estas, a empatia com as ideais socialistas (http://www.morasha.com.br/biografias/o-legado-de-
theodor-herzl.html). 

http://www.morasha.com.br/historia-judaica-moderna/um-evento-glorioso.html
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Edmund Husserl6 e Martin Heidegger7 (TORRENTS, 2003; OLIVEIRA, 2014). 

Ainda membro da sociedade sionista, nesse mesmo período, no centro da 

universidade, ele incorpora o corpo estudantil sionista chamado Ivria. 

Neste mesmo ano (1921), Hans Jonas se muda para Berlim, onde fica 

por dois anos estudando filosofia na Universidade Friedrich-Willelm, e também 

judaísmo na Escola de Ciências Judaica de Berlim, onde conhece e torna-se 

amigo de Leo Strauss8 e Gunther Stern (Anders)9 (Oliveira, 2014). Adotando as 

ideias do sionismo, começa a vislumbrar sua emigração para a Palestina, 

investindo também em uma formação agrícola em Wolfenbuttel.  

Em 1923 (agora com 20 anos), Jonas volta para Friburgo e dirige-se 

posteriormente a Marburgo. É neste momento que ele volta a estudar com Martin 

Heidegger e conhece o teólogo Rudolf Bulltmann10, além disso, estabelece fortes 

laços com a também judia Hannah Arendt11, participando ainda desse círculo de 

convívio Karl Lowinth12, Hans-Georg Gadamer13, Gunter Stern.14 Também 

pertencentes ao mesmo círculo, porém, sem aparentemente grandes laços com 

                                                           
6 Husserl era um filósofo alemão, de nascimento judeu, convertido ao luteranismo, defendia a 

filosofia como uma ciência absoluta, fundador da fenomenologia que sustenta até hoje as bases 
da psicologia (FARBER, 2012) e, de outras disciplinas, inclusive das ciências da religião (CRUZ, 
2009). 
7 Heidegger, católico de nascimento, rompeu com o catolicismo “ao escrever uma carta ao seu 

amigo teólogo Krebs” (MENDES, 2009, p. 1486). É também, outro nome importância da filosofia, 
foi um dos precursores do existencialismo, conhecido ainda por influenciar Jean Paul Sartre e 
Hannah Arendt (DREHER, 2003). Hannah Arendt, por sua vez, se tornaria grande amiga de Hans 
Jonas.  
8 Leo Strauss, judeu de origem, dedicou-se à filosofia política, suas obras influenciam as 

discussões principalmente no direito natural e no historicismo (MORAIS, 2014). Ele também foi 
muito amigo de Eric Voeglin, outro grande pesquisador do gnosticismo e apontados juntos 
como criadores do neoconservadorismo (HOTAM, 2007). 
9 Gunther Stern (que se tornaria Gunther Anders), também judeu, tornou-se jornalista e filósofo, 

mais tarde também iria explorar o mundo da técnica (MARTINELLI, 2012), assim como Hans 
Jonas.  
10 Neste momento, Jonas tem o primeiro contato com Rudolf Bultmann, teólogo, professor de 

Novo Testamento, que foi apontado por Torrents (1952) como seu grande mentor, e, 
influenciador na pesquisa do gnosticismo. Tornando-se seu orientador no doutorado em 1933. 
11  Hannah- Arendt (1906-1975) foi um das mais importantes mulheres deste período. De 
origem judia se dedicou a filosofia e política. Foi reconhecida por escrever a obra: Origem do 
totalitarismo, antissemitismo, imperialismo- 1951.  
12 Karl Lowinth (1897-1973). Também de origem judia, teve que deixar a Alemanha nazista, 

Sua principal obra foi: De Hegel a Nietzsche e Sentido da História (1939). 
13 Hans-George Gadamer (1900-2002). Alemão de família protestante. Reconhecido por tratar 
sobre a Hermenêutica, ficou famoso por sua obra: Verdade e Método (1960) 
14  Gunter Stern (Gunter Anders) (1902-1992) de origem alemã judaica, foi um jornalista, 
ensaísta, foi casado com Hannan Arendt de 1929 e 1936. 
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Jonas estavam Herbert Marcuse15, Jeanne Hersch16 e Emmanuel Lévinas17, 

todos sobre forte influência de Heidegger (Oliveira, 2014). 

Segundo Torrents (2003) esse foi um dos principais momentos 

intelectuais de Jonas, pois além de consolidar-se como discípulo de Husserl e 

Heidegger; estreitou seus laços com Bultmann, seu professor de Novo 

Testamento, apontado como seu grande influenciador e referencial nos estudos 

sobre gnosticismo. 

Entre os anos de 1923 a 1928, Hans Jonas iniciou seus estudos sobre 

o movimento gnóstico no cristianismo primitivo sob orientação de Heidegger (seu 

orientador no doutorado)18. Resultado deste doutorado foi a obra publicada dois 

anos depois (1930): Agostinho e o problema da liberdade em Paulo: contribuição 

filosófica para a gênese da ideia de liberdade cristã ocidental.19  (OLIVEIRA, 

2014, p.16).  

De acordo com o próprio Jonas (2017): 

 

[...] por muitos anos após essa publicação, toda minha energia 
teórica foi absorvida pelo fenômeno do gnosticismo e seu papel 
no mundo da Antiguidade em declínio. Comprometi-me com 
uma tarefa analítica compreensiva e, talvez, superambiciosa e 
sintética, que estava destinada a nunca se completar (não até o 
presente dia, pelo menos) em seu escopo inicialmente 
concebido (JONAS, 2017, p.9). 

 

Em 1933, com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, Jonas se 

dirige a Londres, realizando uma sequência de viagens pela Europa. Em 1934 

                                                           
15 Herbert Marcuse (1898-1979) filósofo alemão de origem judia liberal, assistente de Heidegger. 
16 Jeanne Hersch (1919-2000)- filosofa suíça de ascendência polonesa. 
17 Emmanuel Levinas (1909-1995) – De origem judaica da Lituânia, foi tradutor das obras de 
Edmund Husserl.  
18 Não se sabe ao certo quem foi o orientador de doutorado de Hans Jonas. Oliveira (2014) 

aponta Heidegger; Já Bingemer (2006) na apresentação do livro do livro : O principio da 
responsabilidade: Ensaio de uma ética para civilização tecnológica , aponta Bultmann, por 
fim, o próprio Jonas, no prefacio de seu livro : Ensaio Filosófico: do Antigo credo ao homem 
tecnológico aponta que ambos Bultmann e Heidegger foram seus grandes mestres. Desta 
forma, não se sabe se porventura naquele doutorado eram permitidos dois orientadores, ou se 
foi apenas uma expressão usada por Jonas. 
19 Até 2018 esta obra não possui tradução para Português, o título foi traduzido por Oliveira 
(2015), título original: Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. Ein philosophischer Beitrag 
zur Genesis der christlich-abendländischen Freiheitsidee, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 
1a ed. 1930, 2a ed. 1965 – tradução em italiano - Agostino e il problema paolino della libertà, a 
cura di C. Bonaldi, Moricelliana, Brescia, 2007 . 
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publica: A gnose e o espirito da antiguidade tardia. Primeira parte: a gnose 

mitológica (OLIVEIRA, 2014). Nessa obra, a linguagem de Hans Jonas aparece 

numa perspectiva muito mais historiográfica, do que de fato reflexiva como será 

observado nas obras posteriores. Segundo Hotam (2007, p.596) essa primeira 

obra de Hans Jonas foi supervisionada tanto por Martin Heidegger quanto por 

Rudolf Bultmann, ambos os pensadores vão influenciar diretamente os 

desdobramentos e discursos de Hans Jonas, embora divergências, 

principalmente políticas tenham sido responsáveis pelo corte de laços entre 

Jonas e Heidegger20.  

No ano de 1935, com 32 anos, chega à Palestina, destino que já era 

lhe requerido deste os 15 anos, tonando-se amigo de Gershom Scholem21 e 

Martin Buber22. 

Em 1938, falece o pai de Hans Jonas. Inconformado com o domínio 

nazista sob a Alemanha, Hans Jonas se inscreve no exército britânico 

voluntariamente para lutar contra o governo de Hitler. 

Sem que tivesse conhecimento, em 1942 as forças de Hitler capturam 

a mãe de Hans Jonas, levando-a ao campo de concentração em Auschwitz onde 

vem a falecer no mesmo ano (OLIVEIRA, 2014).  

Para Hotam (2007), Hans Jonas, mais do que qualquer outro 

pesquisador, foi capaz de vivenciar – não teorizar a respeito - o contexto que a 

história moderna alemã impactaria no padrão de compreensão da Modernidade 

em geral.  Nesse período, foi possível observar que os pesquisadores, em 

especial do círculo de Hans Jonas, refletiam sobre a história da Modernidade, 

                                                           
20 De acordo com Oliveira (2014), Hans Jonas corta os laços com Heidegger quando retorna 
para Alemanha e evidencia certo apoio de Heidegger ao nazismo (fato esse não comprovado), 
depois disso encontra Heidegger uma única vez e detém uma postura fria. 
21 Gershom Scholem, reconhecido também Gerhard Scholem (1897-1982), foi historiador e 
filósofo, especialista em misticismo judaico, foi apontado como o fundador da cabala moderna. 
Segundo Hotam (2007) Scholem, que emigrou da Alemanha para a Palestina em meados da 
década de 1920, foi o criador da moderna pesquisa sobre o misticismo judaico e foi considerado 
o "grande sacerdote" dos Estudos Judaicos. Ao mesmo tempo, ele foi um dos pensadores 
sionistas mais reconhecidos. antes e depois do estabelecimento do estado de Israel. Lembremos 
que Hans Jonas também fazia parte deste círculo, e demonstrou simpatia durante toda sua 
existência. 
22 Martin Buber (1878-1865), de família judia ortodoxia adepta ao sionismo, Martin Mordechai 
Buber foi filósofo, pedagogo. De acordo com Capela (2014) sua principal obra foi O pensamento 
ético-antropológico de Buber é Yo y Tu (publicada em alemão no ano de 1923). 
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consequentemente, como um processo de mudança epistemológica que 

produzia uma crença sem reservas no progresso, na ciência e na onipotência da 

razão e da racionalidade. Eles amarraram essa mudança com um conceito de 

secularização, porém, com objetivo de respostas individuais, contestando a 

legitimidade da modernidade através de argumentos intelectuais filosóficos. 

Em 1943 (aos 40 anos), Hans Jonas se casa com Lore Winner. Em 

1945, retorna a Alemanha e luta contra o nazismo, é só neste momento que fica 

consciente do assassinato de sua mãe (Oliveira, 2014). De acordo com o 

desdobrar de seus interesses e no próprio contexto de suas obras, 

especialmente ao escrever sobre “Deus após Auschwitz”, como veremos mais 

adiante, é provável que esse tenha sido um dos momentos mais dolorosos e 

marcantes na vida de Hans Jonas. 

Nesse retorno, Hans Jonas também reencontra Karl Jaspers23 , 

Rudolf Bultmann e seu editor Ruprecht. No entanto, de acordo com Oliveira 

(2014) ao visitar Heidegger, e sentir sua simpatia com o nazismo, Jonas se 

decepciona e parece cortar seus laços com o até então mentor, encontrando-o 

apenas rapidamente no ano de 1969 na cidade de Zurique. 

No mesmo ano retorna para a Palestina e dedica-se a palestrar na 

Universidade Hebraica de Jerusalém. 

Nos anos de 1948 e 1949, serve como soldado da armada israelita 

depois da declaração da independência de Israel. (OLIVEIRA, 2014). 

Em 1950, já aos 47 anos de idade, Hans Jonas aceita uma bolsa da 

McGrill University de Montreal, mudando-se para o Canadá, retornando seus 

estudos sobre gnose e lecionando na Carleon- University de Ottawa. (OLIVEIRA, 

2014). 

Nota-se que durante seu percurso, Jonas foi tendo contato com 

diversos estudiosos alemães. De acordo com Hotam (2007, p.593): 

 

Estudiosos alemães, embora espalhados pelo mundo pós-
guerra, permaneceram intimamente conectados por meio de 

                                                           
23 Karl Jaspers (1883-1969) - Filho de um banqueiro protestante; foi filósofo e psiquiatra alemão, 
foi professor da Universidade de Heidelberg e da Universidade de Basileia, reconhecido por 
defender o existencialismo.  
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relações pessoais e correspondência intensiva, bem como por 
meio de formas de pensar e articular. De certa forma, o legado 
germânico lhes proporcionou a âncora de que precisavam para 
conter o deslocamento do exílio e da perda. Eles estavam ‘não 
em casa’ (para usar a terminologia heideggeriana); daí a sua 
tendência forte, por vezes compulsiva, após a sua emigração de 
recuar para uma esfera intelectual alemã íntima que serviu de 
base para a sua comunidade  ‘transatlântica’. 

 

Talvez essa conotação tenha impulsionado a continuidade de suas 

publicações, e constante retorno ao gnosticismo, já que a cultura moderna alemã 

foi levada a um contexto catástrofe que impulsionou todos seus intelectuais, 

inclusive Jonas, a repensar a essência e as raízes da modernidade. 

 No ano de 1954, publica a segunda parte de seu trabalho sobre a 

Gnose. (OLIVEIRA, 2014). Para Hotam (2007) o interesse de Jonas, e dos 

demais pesquisadores da gnose estava associado a uma crise moral e ética pós 

Guerra, numa busca por defender o mundo moderno-secular ou colocar-se 

contra ele através de argumentos sólidos. 

Ainda em 1954, foi convidado a lecionar na New School for Social 

Research de Manhattan, convite cujo aceite de Hans Jonas certamente foi 

influenciado por seus amigos Karl Lowith e Hannah Arendt que já se 

encontravam em Nova York. (OLIVEIRA, 2014). 

Em 1958 publica a obra completa, os resultados de seus estudos 

sobre o gnosticismo: “A religião gnóstica: a mensagem do Deus estranho e os 

primórdios do cristianismo.” (OLIVEIRA, 2014). Esse texto, agora reconfigurado 

no sobre influência pós-guerra, demonstra uma perseverança tácita de uma 

subcamada teológica dentro de várias formas de pensamento político 

contemporâneo (HOTAM, 2007). 

Após esse período, Jonas começa a se dedicar aos estudos no campo 

da ética e moral, sendo essas temáticas as que lhe trouxeram visibilidade como 

intelectual.  Tanto é verdade que muitos estudiosos não reconhecem a ligação 

de Jonas com o gnosticismo, temática que o acompanhou praticamente durante 

a vida. Este fato é tão verídico que Torrents (2003) ressalta que em seu enterro 

ele fora relembrado como grande pensador da ética e moral contemporânea. 

Quanto a essa dedicação Jonas relata: 
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Assim, ocorreu que desde o final dos anos sessenta eu me vi – 
através da transição da razão ‘teórica’ para a razão ‘prática’, 
transição exigida pela própria pressão dos acontecimentos e 
ainda mais pelas possibilidades colossalmente iminentes no 
horizonte – engajado em questões de teoria ética e finalmente 
em uma busca pelos fundamentos de uma ética adequada às 
questões a respeito das quais em breve teremos que nos 
posicionar (JONAS, 2017, p.17). 

 

Em 1963, Hannah Arendt publica: “Eichmann em Jerusalém” o que 

abala fortemente sua relação com Hans Jonas. Porém, sua esposa Lore Jonas 

auxilia na reconciliação desses velhos amigos (OLIVEIRA, 2014). 

Em 1964, já com 61 anos, Hans Jonas participa da conferência sobre 

Heidegger e a teologia, iniciando o reconhecimento de suas obras na sociedade 

acadêmica. Porém, de acordo com Oliveira (2014, p.17), as duas obras 

consideradas principais para seu reconhecimento vêm de 1966, quando publica 

Fenomenologia da vida: fundamentos para uma biologia filosófica e de 

1974 com Ensaios filosóficos: do antigo credo ao homem tecnológico24.  

No ano de 1970, publica mais uma atualização de seus estudos 

gnósticos, desta vez, introduzindo as observações niilistas com maior ênfase e 

debate com o existencialismo (VASCONCELOS, 2017). 

Em 1984, Hans Jonas recebeu o prêmio Leopold Lucas pela 

Universidade Tübingen (Alemanha) e lá faz seu discurso sobre o conceito de 

Deus após Auschwitz: uma voz judia, que mais tarde seria editado e 

transformado em um pequeno livro, onde finalmente é possível compreender os 

sentimentos e ideologias pessoais de Jonas; que foram especulados por muitos 

estudiosos que chegaram a lhe acusar de ter se tornado ateu e renunciado a 

qualquer vínculo com sua religião de origem após esse evento.   Hans Jonas 

faleceu em 05 de fevereiro de 1993, na cidade de New Rochelle, Nova Iorque, 

Estados Unidos (suas principais obras foram listados no anexo 1). 

 

                                                           
24 Esse livro foi traduzido para o português e publicado no final do ano de 2017, nele 
encontraremos as reflexões de Hans Jonas sobre a tecnologia, o contexto religioso e o retorno 
das considerações sobre a influência do judaísmo, assunto que pareceu calar-se durante quase 
toda sua vida depois da morte de sua mãe em 1942, e que será amplamente usado no capítulo 
2 e 3 deste estudo. 
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CAP. 2- REFLEXÕES RELIGIOSAS  

 

No capítulo anterior, ao analisar a vida de Hans Jonas foi possível 

observar que todo seu trajeto pessoal esteve associado direta ou indiretamente 

com sua religiosidade. Seus amigos mais próximos eram em grande maioria 

judeus25, porém, os católicos e protestantes que se aproximaram e foram 

certamente influenciadores como Rudolf Bultmann pareciam também se declinar 

numa crença dualista. Neste capítulo, nosso objetivo é discorrer sobre as obras 

ou trechos de obras que apontam as reflexões e influências da religiosidade em 

Hans Jonas, a iniciar pelo gnosticismo. 

 

 
2.1 O Gnosticismo 
 

 

Hans Jonas teve seu primeiro contato com o Gnosticismo aos 18 anos 

de idade, primeiramente com Heidegger, sendo aprofundado mais tarde 

juntamente com Rudolf Bultmann. De acordo com Torrents (2003), foi Bultman 

seu maior incentivador e influência nos pensamentos gnósticos. 

No entanto, apesar de seu contato inicial ter sido relativamente 

precoce, o que se pode observar é que tais conhecimentos e preocupações o 

acompanharam por toda vida, pois é em sua tese A religião gnóstica: a 

mensagem do Deus estranho e os primórdios do cristianismo, concluída 

apenas em 1958, aos 55 anos de idade que o dualismo é incorporado como 

essência de suas alusões, porém, ainda há uma complementação da terceira 

edição de 1970.  

                                                           

25 Os judeus são uma etnia de origem semítica, dispersa pelo mundo após passar por sucessivas diásporas. 

Tem por base a crença ancestral de que o mundo foi criado por um Deus uno, com o qual fizeram uma 
aliança. Os pressupostos religiosos do judaísmo, enquanto religião encontram-se na Torá, conhecida pelos 
cristãos como pentateuco.       
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Para Jonas, a natureza e a humanidade estão sobrepostas a um 

sistema gnóstico, onde se colocou como tarefa (e uma árdua tarefa) repensar o 

discurso acerca de Deus (divindade ou transcendente) em uma unidade 

essencial (CABRAL, 2015).  

Hotam (2007) esclarece que Jonas estava interessado em Gnose 

como uma reflexão teológica sobre questões modernas e, mais especificamente, 

sobre questões judaicas nas quais ele, como um jovem sionista entusiasta, 

estava interessado. 

Jonas (2003, pp.20 e 21) alude que o interesse pelo estudo do 

gnosticismo foi identificado desde o início de sua existência, porém a princípio 

de modo negativo: 

Os estudos sobre o gnosticismo são quase tão antigos como o 
gnosticismo ele mesmo. Devido principalmente a seu próprio 
ponto de partida, a seu papel de agressor, o gnosticismo foi 
acusado, desde suas origens e objeto de olhar analítico 

daqueles que viam nele uma ameaça da subversão. Os 
estudos levados a cabo em pleno ardor do conflito constituem 
um verdadeiro processo. Os fiscais deste juízo foram os 
Padres da antiga Igreja, autores de extensas obras contra as 
heresias (não existe evidência da defesa, se é que ela 
aconteceu) nas quais expuseram suas razões processuais e 
indagaram sobre a raiz espiritual do gnosticismo, um passado 
que utilizaram para explicar a origem mesmo do erro.  

          

 

No entanto, com o passar do tempo, tais estudos foram adotando 

outras “roupagens” de acordo com as visões teológicas épicas. Apesar da Igreja 

ter adotado muito de suas origens, há de se observar pelas igrejas que se 

constituem dentro de uma abordagem imaginária, transcende e dualista, que se 

passou muito tempo tentando aproximar o gnosticismo à heresia, gerando um 

conflito extenso, que levou ao desinteresse pela temática por um longo tempo. 

Foi Epifânio Salamis, no séc IV d.C, o último estudioso que se tem notícia a 

explorar essa temática, antes do séc. XIX, quando os protestantes retomaram a 

investigação do gnosticismo, porém, agora não mais com uma abordagem 

teológica, mas histórica, o que permitiu um grande avanço em suas 

compreensões. 
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A tese completa de Jonas foi separada em duas partes, compondo 13 

capítulos com mais de 500 páginas escritas cuidadosamente, onde Hans Jonas 

construiu seus pensamentos não apenas da filosofia, mas usando uma 

investigação dentro de uma linha histórica. As publicações de Hans Jonas foram 

realizadas em duas fases: Uma em 1934, de acordo com Torrents (2003), essa 

obra tratava do resultado de suas investigações de doutorado, numa visão de 

um jovem de menos de trinta anos de idade, por isso, encontra-se nesta primeira 

parte uma busca apenas por conceitos e definições; não menos importantes para 

a composição da obra, uma vez que conseguiu solidificar-se com maestria 

durante o período da publicação da primeira e da segunda parte. Bem ao 

contrário da segunda obra, publicada em 1958, onde se identifica uma 

participação analítica muito maior de Jonas. Porém, ao reunir as duas partes 

para a publicação, além de complementar, ter realizado uma revisão dos seus 

primeiros escritos, retirando as abordagens metodológicas mais complexas 

(JONAS, 2003, p.24), contribuindo ainda mais para o nível de excelência de 

completude da obra. Não se pode deixar ainda de ressaltar as contribuições 

salutares do descobrimento dos documentos coptos de Nag Hammadi, os quais 

Jonas logo propôs-se a estudar, e inclusos na versão de 1970. 

Esses documentos (coptos de Nag Hammadi) podem ser 

considerados um marco dentro do estudo do gnosticismo, pois foram capazes 

de abrir muitas portas e fechar outras. Como aponta Torrents (2003), fecharam 

portas no sentido de abandonar a gnosis dentro de um tratamento generalista 

de um movimento fenomenológico da antiguidade, abrindo as portas para uma 

realidade de um movimento representado já nos documentos egípcios e que 

eram fundamentais para o judaísmo e cristianismo. 

É importante explicar que, na construção deste estudo, nos 

deparamos com inúmeros trabalhos que buscam discutir o gnosticismo em Hans 

Jonas; porém, em nossa concepção, a maioria dos trabalhos parece ocupar-se 

de apenas sob o foco de um dos capítulos já que a extensão de suas 

compreensões é evidenciada em cada uma delas.   

A obra: A religião gnóstica: a mensagem do Deus estranho e os 

primórdios do cristianismo é certamente a principal obra de Hans Jonas 

acerca do Gnosticismo, a mais completa, já que as anteriores foram partes dela. 
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Desta forma, é justamente dessa obra, que as reflexões deste estudo serão 

embasadas. Porém, deve-se acrescer que, por se tratar de uma obra extensa, a 

análise pormenorizada poderia se estender até mesmo para além daquelas 

ocupadas no estudo de Jonas, o que não é o objetivo deste trabalho. Sendo 

assim, será apresentado de forma breve o que se considera serem as principais 

abordagens de cada uma das partes divididas por Jonas. 

. 

2.1.1 Literatura Gnóstica: Principais dogmas e linguagem simbólica 

 

Na primeira parte de sua obra, Jonas preocupa-se em esclarecer o 

significado e alcance do movimento gnóstico, as fontes diretas e indiretas 

utilizadas em seu estudo e o imaginário, linguagens e símbolos gnósticos. 

Portanto, dos 13 capítulos que compõem a obra completa, 3 estão na primeira 

parte. De acordo com os estudos de Jonas, o gnosticismo surge como um 

fenômeno a partir dos contatos entre as civilizações antigas, em especial das 

civilizações helenistas com as civilizações orientais: Egito, Mesopotâmia, Irã e 

Índia. Nota-se, então, um sincretismo cultural-religioso em especial a partir do 

séc. II a.C, o qual Jonas chamou de teocracia. Resultante disso, encontrou-se 

no séc. I a.C a expansão de versões do judaísmo helenístico; astrologia e magia.  

Gnosticismo significa conhecimento, porém, não o conhecimento no 

sentido formal e clássico, mas sim, no sentido religioso e sobrenatural, mais que 

objeto da razão é também da fé. 

[Gnósis] significava fundamentalmente conhecimento de Deus, 
e o que temos dito sobre a transcendência radical da deidade se 
deduz que é o ‘conhecimento de Deus’ e o conhecimento de algo 
por natureza impossível de conhecer e, portanto, se trata de uma 
condição do que não é natural. Seus objetos incluem tudo o que 
pertence ao reino divino do ser, a saber, a ordem e a história dos 
mundos superiores, e o que se deriva deste: a salvação do 
homem (JONAS, 2003, p. 67).26  

                                                           
26A obra não se encontra traduzida para o português, fizemos a tradução da versão em espanhol: 

Gnósis significaba fundamentalmente conocimento de Dios, y de lo que hemos dicho sobre la 
transcendência radical de la deidade se deduce que el << conocimiento de Dios>> es el 
conocimiento de algo por naturaliza incognoscible y, por tanto, se trata de una condición que no 
es natural. Sus objetos incluyen todo lo que pertenece al reino divino del ser, es decir, el orden 
y la historia de los mundos superiores, y lo que se deriva de éste: la salvación del hombre 
(JONAS, 2003, p.67) 
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Esse princípio gnóstico é fundamentado pelos seguintes elementos: 

visão religiosa, referência à salvação, conceito de transcendente de uma 

divindade, diversas formas de dualismo, por exemplo, Deus e o mundo; Espírito 

e matéria; Luz e Trevas etc; tratando-se do resumo de uma religião de salvação 

transcendente e dualismo (TORRENTS, 2003). 

O início das investigações de Jonas surge em Alexandre Magno, que 

para ele foi o grande responsável pela difusão do gnosticismo. Jonas (2003, 

p.34) aponta que: 

 

Qualquer retrato da época helenista deve começar com 
Alexandre Magno. Sua conquista do Oriente (334-323 a.C.) 
marca um ponto de inflexão na história do mundo antigo. Da 
situação criada por esta conquista surgiu uma unidade cultural 
maior do que qualquer que havia existido antes, uma unidade 
que ia durar quase mil anos e que seria destruída a sua vez 
pelas conquistas do Irã.  
 

 
Para Jonas (2003) o que Alexandre Magno realizou foi muito além de 

uma conquista de território, mas sim, pode ser considerada uma difusão 

intercultural do Oriente com o Ocidente. No contexto de Magno, isso estava na 

ligação da Grécia (ocidente) com as culturas egípcias em toda sua amplitude até 

a Índia (oriente). A busca pelo conhecimento e a integração com o divino foi 

traduzida na adoção ou fusão entre o paganismo, a filosofia, o monoteísmo e 

demais religiões que trataram por unificar um pensamento. Isto significa que na 

época do surgimento da religião mundial, o helenismo mesmo se converteu em 

um credo religioso. (JONAS, 2003, p.41). No entanto, Jonas esclarece seus altos 

e baixos, ideologias religiosas e políticas que acabaram por ser contrárias e 

motivos de controvérsias como, por exemplo, as contradições observadas 

biblicamente no livro de Isaías, o cristianismo, então, surge certamente com 

essas influências.  

 

O cristianismo, inclusive em suas manifestações “ortodoxas”, 
teve desde o princípio (ao menos desde São Paulo, sem dúvida) 
aspectos sincréticos, se bem sobre passados em muito, neste 
sentido, por suas vertentes heréticas: os sistemas gnósticos. 
Esses sistemas são um compêndio de mitologias orientais, 
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doutrinas astrológicas, teologia iraniana, elementos de tradição 
judaico-bíblica, rabínica ou ocultista -, escatologia da salvação 
cristã, ou termos e conceitos platônicos. O sincretismo obteve 
neste período sua maior eficácia, desde estar limitado a cultos 
específicos e ao cuidado de seus sacerdotes, para introduzir-se 
em todo o pensamento da época e mostrar-se em todos os 
campos da expressão literária. Assim, nenhum dos fenômenos 
que enumeramos pode ser considerado isolado do resto. 
(JONAS, 2003, p.60) 

 

Como já aludido anteriormente, esses aspectos e influências foram 

subjugados pela Igreja por considerar se tratar de pontuações heréticas. Assim, 

a abordagem de Jonas só foi possível num distanciamento ideológico pessoal 

para a busca de uma retórica histórica, sendo necessário para compreensão 

fixar-se nas atitudes e mentalidades características desses períodos, ainda que 

sejam muito diferenciadas em seus respectivos conteúdos culturais e 

intelectuais. Para Jonas o próprio cristianismo primitivo surge como uma seita 

que respinga os princípios do gnosticismo, em especial ao tratar da salvação, 

dualidades, e o transcendente (JONAS, 2003). 

Ao tratar sobre o término do gnosticismo, talvez nunca seja possível 

compactuar uma data, mas sim um período de apropriação da Igreja de seus 

princípios que acabou por sufocar a concepção de gnosticismo em seus dogmas 

teológicos sincréticos, porém, com outra roupagem que pretendeu excluir 

qualquer outro conhecimento ou supostas verdades que estivessem dentro de 

seu seio de aceitabilidade.  

Para Jonas (2003, p.75) “a característica principal do pensamento 

gnóstico no sentido teológico é o dualismo radical que rege a relação de Deus 

com o mundo, e a consequência do homem com o mundo”. Desta forma, embora 

os estudos apontem o término do gnosticismo, é possível ainda observar a 

perpetuação desses princípios pelas ideologias religiosas existentes. 

Já na cosmologia, é possível observar a concepção de que a 

infinidade dos cosmos, onde não se alcança e nem se explica em sua totalidade, 

se fundamenta na separação entre Deus e o homem (JONAS, 2003). 

 

As esferas são a sede dos arcontes, em especial dos ‘Sete’, a 
saber, dos deuses planetários que tomam emprestado o 



 

REVISTA PANDORA BRASIL - EDIÇÃO Nº 98  
FEVEREIRO DE 2019 - ISSN 2175-3318 

26 

panteão babilônico. É significativo que, com frequência, estes 
recebam agora alguns nomes que no Antigo Testamento fazem 
referência a Deus (Taó, Saboat, Adonai, Elohim, Shadai), e que, 
sendo sinônimo de Deus único e supremo, se converteram 
também por efeito desta transposição em nomes de seres 
demoníacos inferiores; um exemplo da reavaliação pejorativa a 
qual o gnosticismo submetia as tradições antigas, em geral a 
judaica em particular (JONAS, 2003, p.76).    
 

Esse contexto traduz um conjunto de leis tirânicas, que também são 

expostas na Astrologia, que se manifesta e influencia o homem. Na antropologia, 

por sua vez, encontra-se a diminuição do homem e seus Arquétipos sociais, 

onde sua alma, sumariamente ignorante, só pode ser libertada através do 

conhecimento. 

Na Escatologia é observada a natureza radical do dualismo gnóstico 

na salvação, onde o homem chega a total libertação como recompensa, ou na 

total destruição e sofrimento, é o ápice dos resultados de suas ações e de seu 

conhecimento. 

 

Este conhecimento, não obstante, se manteve oculto ao homem 
pela mesma situação em que o homem se encontra, e a 
‘ignorância’ é a essência da existência mundana, assim como foi 
princípio de que o mundo viera na existência. O Deus 
transcendente é desconhecido no mundo e pode ser descoberto 
a partir deste; portanto, a revelação é necessária. A necessidade 
desta revelação está fundamentada na natureza da situação 
cósmica. A revelação, por sua parte, altera esta situação em seu 
aspecto mais decisivo, o da ‘ignorância’, e, desta maneira, forma 
em si mesma parte da salvação. Seu portador é um mensageiro 
do mundo de luz que penetra as barreiras da esfera dos 
arcontes, desperta o espírito de seu supor terreno e de 
compartilhar, o conhecimento salvador “desde o exterior’ [...] O 
conhecimento assim revelado, ainda que receba o simples nome 
de ‘conhecimento de Deus’, encerra a totalidade do conteúdo do 
mito gnóstico, com tudo o que tem que ensinar sobre Deus, o 
homem e o mundo; a saber, contém os elementos de um sistema 
teórico [...], constitui mais exatamente o ‘conhecimento do 
caminho’ (JONAS, 2003, p.78)         

 
 

E, então, por fim, todos esses espectros se fundem na moralidade, 

pertencente àqueles que são favorecidos e que buscam o conhecimento e, 

portanto, aqueles também agraciados com a filosofia, e que, de certa forma, 

estão sujeitos aos ‘mandamentos’ de Deus. 
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Nesta primeira parte, já é possível identificar resquício do aspecto da 

Gnose na concepção do afastamento do Deus transcendente do mundo como o 

conhecemos. Segundo Hotam (2007) é evidenciado que o verdadeiro Deus 

transcendente é uma divindade culta e oculta. A gnose, então, explica que o 

verdadeiro Deus não é o criador do mundo27, assim, há indícios de uma crença 

de que o mundo seja a criação de um poder divino menor e maligno, sempre em 

desacordo com o único e verdadeiro poder divino transcendental.  

Neste momento, ainda se encontra outro aspecto da Gnose, ou seja, 

de que todo discernimento advém como resultado de uma essência do ser 

humano como uma entidade dividida entre a existência mundana e uma 

essência interior divina e oculta, rasgada entre a imanência e a transcendência, 

a "eterna" e a "temporal". O papel do ser humano na Gnose é recuperar o divino 

por meio da auto emancipação da ordem mundana. De acordo com Hotam 

(2007), isso também significa que o papel do ser humano na Gnose é 

simplesmente unir a existência presente com o tempo eterno - em outras 

palavras, recuperar uma temporalidade "eterno-presente" -, enquanto descrer na 

temporalidade deste mundo, sobre o qual história, memória e a consciência se 

baseiam. A descrença no mundo e o afastamento dela são o símbolo do estado 

existencial gnóstico em sua busca de auto revelação e redenção. 

O sentido de Deus estranho está em Sua distância do compreensível, 

o sublime que está situado em todas as obras e coisas, porém, que não se pode 

                                                           

27  Cabe aqui retomar e comparar com a visão dos seguidores de Valentim, considerados hereges em sua 

época. Pouco se sabe de sua doutrina original, pois foi sendo alterada pelos seus seguidores. A essência 
do pensamento de Valentim é: A salvação está no autoconhecimento (a gnose). Com influências, 
nitidamente, neoplatônicas, desenvolveu uma complexa cosmogonia onde Deus, neste caso, Pai inefável, 
está acima do Deus inferior, chamado de Demiurgo, o Pai invisível. Este Inefável, segundo os Gnósticos, é 
apresentado como um ente amórfico sendo a combinação andrógina da Mente (ou Nous) e pensamento 
(ou Ennoia ou Epinoia) A Mente é o princípio masculino e o pensamento é o princípio feminino. Na versão 
Valentiana, o princípio masculino é chamado de Demiurgo e o feminino de Sophia. O Inefável delegou ao 
Demiurgo o poder criador para que pudesse separar a Luz das Trevas. Já Sophia tem a Gnosis, que o 
Demiurgo não possui. Em resumo, Demiurgo criou a matéria e Sophia o espírito. O Pleroma seria o grande 
palco desse jogo cósmico. O Demiurgo, com ciúme de Sophia, tenta subjugá-la e toma-lhe a Gnosis, mas 
Sophia cria o Pleroma e foge para lá. Na esperança de salvar os seus filhos (os espíritos) do julgo da 
matéria, envia uma parte da Gnosis, chamada Cristo. Jesus Cristo, na visão gnóstica, é um ente que guia 
os seres para o abrigo da Pleroma, fugindo da escravidão da matéria através da reencarnação. Lembra um 
pouco a visão budista da libertação da matéria. 
http://www.apologistascatolicos.com.br/index.php/patristica/estudos-patristicos/979-o-que-e-o-
gnosticismo-enciclopedia-catolica  

        

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nous
http://www.apologistascatolicos.com.br/index.php/patristica/estudos-patristicos/979-o-que-e-o-gnosticismo-enciclopedia-catolica
http://www.apologistascatolicos.com.br/index.php/patristica/estudos-patristicos/979-o-que-e-o-gnosticismo-enciclopedia-catolica
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tocar, a Vida que circunda e sustenta o universo, e que explica ainda a criação 

de todas as coisas. Daí surgem as imagens e simbologias, na tentativa de 

explicar aquilo que é inexplicável, a experiência fundamental do estranhamento 

e da transcendência, pois Deus habita no cosmos, o Dono da Verdade e do 

Conhecimento absoluto (JONAS, 2003).  Todas as alusões realizadas por Jonas, 

quando as essenciais encontradas no gnosticismo podem ser encontradas nas 

literaturas e no modo de relação entre o homem, a natureza e o Deus em todos 

os períodos a partir de 332 a.C. e, inclusive, na concepção bíblica, incluindo o 

Novo Testamento. 

 

 

2.1.2 Sistemas de Pensamentos Gnósticos 

 
 

Na segunda parte de sua obra, Hans Jonas discorreu os outros 10 

capítulos: Simón Magno; O hino de Perla; Os anjos que criaram o mundo; O 

Poimandres de Hermes Trismegisto; A especulação Valentiniana; A criação do 

mundo e a salvação segundo Mani; A valorização grega e gnóstica do cosmos; 

A virtude da alma e os ensinos gnósticos gregos; Descobrimentos recentes no 

campo do gnosticismo e, por fim, o Gnosticismo, existencialismo e niilismo. 

De acordo com Torrents (2003), o pensamento gnóstico é analisado 

por Jonas basicamente em cinco áreas do conhecimento: Teologia; Cosmologia; 

Antropologia; Escatologia e Ética. Nota-se que os princípios e dogmas de cada 

um fora abordado anteriormente, e, que agora acabam por se tornar um sistema 

de pensamento gnóstico elaborado conscientemente. Esse sistema de 

pensamento gnóstico que Hans Jonas estruturou vai mais tarde embasar suas 

compreensões sobre o pensamento religioso dos primeiros séculos cristãos, dos 

elementos judaicos cristãos na filosofia e sua influência social, e em suas 

discussões finais e breves sobre matéria, espírito e criação como será 

apresentado na sequência deste capítulo. 

De acordo com Cabral (2015), o sistema de pensamento gnóstico 

permite compreender (ou ao menos discutir sobre) os binarismos metafísicos 

que se inscreveram em um regime religioso e iniciando uma contraposição entre 
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Deus, mundo e ser humano, o que chamou de “espirito de desarticulação entre 

Deus, natureza e ser humano (p.3)”. 

 

Refletir sobre a estrutura do pensamento gnóstico, como 
definido no início do século XX, é crucial para entender a 
ascensão do interesse pela Gnose e, consequentemente, a 
mera definição da Gnose durante esse período - uma definição 
ainda válida hoje em dia. A gnose, como definida na época, 
aparece apenas como um símbolo sintético, aplicado a fim de 
aglutinar o aspecto teológico da discussão sobre as origens da 
crise com a análise teórica da crise, que (de acordo com a 
ruptura da tradição kantiana) defendia um dualismo entre 
racionalidade e individualidade, bem como para uma nova 
camada interna oculta dentro do indivíduo. Simplificando, um 
conceito de Gnose foi reformulado ou reinventado, para as 
necessidades da discussão da crise da modernidade (HOTAM, 
2007, p. 596). 

 

Nas discussões de Jonas sobre o pensamento religioso dos primeiros 

séculos cristãos em seu livro: Ensaios filosóficos: da crença antiga ao 

homem tecnológico, publicado em sua versão original em 1974, Jonas faz uma 

espécie de compilado dos pontos principais de suas teorias e reflexões, em 

especial com relação ao sistema gnóstico de pensamento, expostos na segunda 

parte de sua tese final acerca do gnosticismo. Porém, além dos desdobramentos 

que foram realizados em sua tese, remontam-se alguns comentários pessoais 

contributivos para este estudo. 

De acordo com Jonas (2017), as principais influências gnósticas no 

sistema de pensamento dos primeiros séculos cristãos podem ser observadas 

através do que chamou de síndrome gnóstica, seus símbolos, o mito e 

misticismo, a concepção do livre-arbítrio, queda e salvação, e o abismo da 

vontade (esse último muito explorado pela filosofia, em especial pelo 

individualismo). 

Todos esses aspectos são considerados por Jonas como um 

fenômeno, ou vários fenômenos que ora se intercalam, ora se assemelham de 

acordo com os paradoxos que vão sendo traçados, e sob influência do fenômeno 

gnóstico, utilizando para tal a compreensão do fenômeno gnóstico como sendo 

“um conjunto de evidencias através do qual é representado, e sobre a presença 

de certos fatores intrínsecos, os quais, pelo menos prima facie constituem um 
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caso para unidade de essência” (JONAS, 2017, p. 408). No entanto, Jonas 

reconhece que essa essência não for reconhecida com facilidade, haverá dentro 

do período histórico apontado, às vezes certos fragmentos ou ainda espectro 

menos definido. 

O sistema de pensamento gnóstico está associado ao sistema de 

realidade, como um tema intrínseco seu. Apropriar-nos-emos das próprias 

palavras de Jonas (2017, pp.409) para esclarecer esta reflexão: 

 

Trata-se, antes de tudo, de uma gênese transcendental, 
narrando a história espiritual da criação como uma história de 
mundos superiores, isto é, em última instância, da própria 
deidade: começando com os primeiros inícios, ela desdobra-se 
no drama divino interno em cujo curso o mundo inferior se 
origina.  
Há, em segundo lugar, o desfecho dessa gênese 
transcendental: o existente sistema do universo como uma 
estrutura de poder que determina a condição real do homem. A 
ênfase, aqui, incide sobre a estratificação ao longo de um eixo 
vertical, sobre a antítese entre alturas e profundezas, sobre a 
distância entre o mundo terrestre e o divino, e a pluralidade de 
mundos entre eles.  
O terceiro tema, preparado pelos dois primeiros e implícito em 
sua lógica é o homem – sua natureza, e seu lugar em ambos, 
naquela história passada e neste sistema presente: sua origem 
no “além” , em conexão com o drama divino pré-cósmico, sua 
condição composta e afundada; sua verdadeira destinação.  
Finalmente a doutrina da salvação individual e universal: as 
últimas coisas respondendo às primeiras, a reversão da queda, 
e o retorno de todas as coisas à Deus.  

 

Os sistemas e pensamento gnóstico conseguem fluidificar os temas 

formalmente classificados como teologia, cosmologia, antropologia e 

escatologia, porém, como o status peculiar de conhecimento, com os 

argumentos metafísicos que os movem (JONAS, 2017, p. 409). 

Todos os preceitos vão de encontro com explicações dualistas: 

 

Com o dualismo, tocamos em um tema central na sinfonia do 
gnosticismo. Sua elaboração doutrinal é multiforme, e, tal como 
indicado admite combinações sutis com um princípio primeiro 
unitário, mais é onipresente em todo o gnosticismo como, 
primeiro e antes de tudo, uma disposição espiritual radical que 
domina a atitude gnóstica e unifica suas expressões 
amplamente diversificadas. O dualismo é entre o homem e 
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mundo, e ainda entre mundo e Deus. Em ambos os casos, trata-
se de um dualismo de termos antitéticos, não complementares, 
e o dualismo é fundamentalmente um só: aquele entre homem 
e mundo espelha, no plano da experiência, o dualismo primordial 
entre Deus e mundo e é, na teoria gnóstica, deduzido a partir 
deste (JONAS, 2017, p. 412). 

 
O mito gnóstico vai então sendo incorporado ao credo do 

transcendente inexplicável, o oposto do que se conhece no mundo, e comparado 

a tantos outros seres mitológicos.  

 

Entre as entidades fortemente mitológicas que disso decorrem, 
algumas, mais concretas, se destacam com papéis definidos na 
evolução posterior do drama transcendental: o “Homem” 
enquanto um princípio eterno, pré-cósmico (às vezes 
identificado até com o próprio Ser Primeiro); “Sofia”, geralmente 
a “mais jovem” dos éons; e “Cristo” ou alguma ação similar 
restauradora e salvífica. Uma especulação extensiva desse tipo 
sobre o Pleroma é a marca de sistemas avançados, mas algum 
grau de multiplicidade nos extratos superiores do ser é um 
requisito para toda a metafísica gnóstica, na medida em que 
fornece a condição para a passividade divina e fracasso, do qual 
o movimento rumo à criação e à alienação depende. A 
combinação paradoxal de transcendência extrema com 
falibilidade parcial é uma das características da teologia gnóstica 
explica sua rapidez, ou melhor, sua necessidade de fazer uso de 
formas de mito politeísta e colocá-las a serviço de uma 
concepção preponderantemente monoteísta (JONAS, 2017, p. 
415) 

 
 

Na medida em que o dualismo vai se impetrando como concepção de 

mentalidade coletiva, os mitos vão sendo incorporados como verdade absoluta, 

sem que haja nenhuma contestação, ou ao menos, que esta contestação seja 

negada com a prerrogativa do pecado de questionar, até que surge o salvador 

e, com ele, todas as coisas que pareciam ser sem explicação, já que o aceite 

como mitologia poderia cair no dualismo oposto, acabam agora por se explicar 

a si mesmas. Aquele, o salvador, é o detentor do conhecimento transcendente; 

“pois isso revela ou envolve toda a verdade iluminadora que o mundo contém e 

a salvação exige” (JONAS, 2017, p.419). 

Para Jonas (2003) cinco características são proeminentes em todos 

os sistemas gnósticos e, consequentemente, do pensamento que compõe esse 

fenômeno, independentemente de sua linha. São eles: 1) Todos possuem 
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natureza religiosa; 2) Todos compartilham a ideia de salvação advinda de um 

transcendente; 3) Todas acreditam no Deus Transcendente, Transmundano; 

4)Todas acreditam que o objetivo da salvação é de ordem divina, com objetivos 

divinos e transcendentais, e, por fim, 5) Todas atuam dentro de uma concepção 

dualista. “O gnosticismo evidencia uma polarização radical da existência que não 

afeta somente o ser humano, mas a totalidade da realidade.” (VASCONCELOS, 

2017, p.198). 

 

 
 

2.2 O conceito de Deus Após Auschwitz 
 
 

Ao contrário de outras obras mais robustas, O conceito de Deus 

após Auschwitz: uma voz judia trata-se de uma obra curta, publicada em 1984, 

aos 81 anos. Sua tradução conta apenas com 36 páginas, e parece surgir como 

resposta de Hans Jonas, um desabafo do episódio que acometeu milhares de 

Judeus, inclusive sua mãe.  Trata-se do discurso proferido por Jonas quando 

recebeu o prêmio Leopold Lucas, em 1984 na Universidade Tubingen, 

A obra é composta apenas de dois capítulos, o primeiro intitulado a “a 

improvidência divina”, e o segundo, “O conceito de Deus após Auschwitz: uma 

voz judia”. O primeiro capítulo ainda é de autoria de Erick Promier e, portanto, 

não serão trazidas considerações a este estudo, restando a Hans Jonas as 

últimas 19 páginas. 

De acordo com Jonas o episódio de Auschwitz trouxe o conhecimento 

sobre as coisas “horrendas e terríveis que os seres humanos podem fazer com 

os outros seres humanos” (JONAS, 2016, p.19), para os judeus mais uma 

história milenar de sofrimentos, e da teodiceia, a mesma vivenciada por Jó. No 

entanto, esse sacrifício de mártir, vindo por uma suposta “aliança com Deus”, 

como ressaltou Jonas, culminou em um desgaste, um desgosto e um silêncio. 

Para Jonas (2016, p.20), “não foi a fé, resultante da ‘aliança’, mas uma ficção da 

raça que tinha sido escolhida indiscriminadamente para aniquilação, e aí, a 

pergunta de Jonas: que Deus poderia deixar que isso acontecesse?” 
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Na tentativa de explicação, mais uma vez recorre-se ao que parece 

ser os princípios e resquícios do gnosticismo, veja-se: 

 

O advento do homem significa o advento do conhecimento e da 
liberdade, e, com este dom supremo de dois gumes, a inocência 
do mero tema da vida autorrealizável cedeu lugar à carga da 
responsabilidade sob a disjunção do bem e do mal. A promessa 
e risco dessa agência, a causa divina, revelada, afinal, de agora 
em diante, encontra-se comprometida; e sua questão treme na 
balança. A imagem de Deus, hesitantemente iniciada pelo 
universo, por tanto tempo trabalha acima – e deixada indefinida 
– nas amplas e, depois, no estreitar das espirais da vida pré-
humana, passa, com essa última torção, e com uma aceleração 
dramática do movimento, dentro da confiança precária do 
homem, para ser concluída, salva ou danificada pelo que ele fará 
a si mesmo e ao mundo. E nesse impacto impressionante de 
seus atos sobre o destino de Deus, no próprio aspecto do ser 
eterno, reside a imortalidade do homem (JONAS, 2016, p.24). 

 

 

O homem, confiando no transcendente, encobriu os limites da 

maldade humana. Assim, Hans Jonas busca explicação, que chamou de 

responsabilidade, na sua tradição de pensamento judaico, a mitologia de um 

Deus que sofre, porém, não deixa de ser atemporal; aliás, um dos atributos de 

Deus que a fé judaica e cristã compartilham, além da “transtemporalidade, 

impassibilidade, e imutabilidade” (JONAS, 2016, p.26). 

Ao mesmo tempo, Jonas (2016, p.26) reconhece o devir de Deus, 

como ele mesmo explica: que Deus sofre ou é afetado pelo que acontece com o 

mundo, no sentido de sua relação íntima e constante com a criação, onde 

renunciou seu poder ilimitado, deixando assim o conceito de todo-poderoso. 

 

Depois de Auschwitz, podemos afirmar com mais força do que 
nunca que uma divindade onipotente ou teria que não ser boa 
ou (em seu governo do mundo, no qual podemos apenas 
“observá-lo”) totalmente ininteligível. Mas se Deus deve ser 
inteligível de alguma maneira e em certa medida (isso devemos 
sustentar), então sua bondade deve ser compatível com a 
existência do mal, e isso ocorre apenas se ele não for todo-
poderoso. Só então poderemos defender que ele é inteligível e 
bom, e ainda [assim que] há o mal do mundo. E uma vez que, 
de qualquer modo, consideramos duvidoso o conceito de 
onipotência, é ele que tem que ceder (JONAS, 2016, p. 31). 
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No entanto, para Jonas, essa seria uma escolha pessoal do próprio 

Deus em ceder ou revogar a qualquer momento esses atributos... 

 

[...] sustento a ideia de um Deus que por um tempo – o tempo 
contínuo do mundo processo – despojou-se de qualquer poder 
de interferir no curso físico das coisas; e que responde ao 
impacto de eventos mundanos sobre o seu ser não “com uma 
mão forte e braço estendido”, como nós judeus, recitamos em 
cada Páscoa, recordando o êxodo do Egito, mas com o mundo 
e insistente apelo pelo seu objetivo não alcançado [...]  Na 
verdade, o mero permitir da liberdade humana envolveu, 
doravante, uma renúncia ao exclusivo poder divino. E, de 
qualquer maneira, a nossa discussão sobre o poder, como tal, já 
nos levou a negar a onipotência divina (JONAS, 2016, pp.32 e 
33) 

 
 

Urge, então, nas alusões de Hans Jonas a sustentação filosófica do 

dualismo, que por suas raízes e pressupostos reconhece sua importância de o 

fazer, deixando claro sua crença em Deus, mesmo que se atreva a discorrer 

sobre Seus atributos, não o nega, e, mais ainda, tenta compreender o que 

chamou de odisseia judaica. O sentimento que Jonas traz é bastante observado 

em suas convocações niilistas sobre o conceito e sentimento de um “Deus Morto” 

(OLIVEIRA, 2017). 

Talvez o gnosticismo tenha permitido, de certa forma, a Jonas o 

questionamento mais profundo de Deus, e, por isso, uma base de sustentação 

para seu mito do Deus que renunciou a sua onipotência para que nós homens 

pudéssemos existir; cabendo agora ao homem trabalhar para seu conhecimento 

e reflexão, para através deles viver melhor. Esse aspecto advém também da 

alienação de Deus, composta nos pensamentos gnósticos (HOTAM, 2007) 

 
 

2.3 Matéria, Espírito e Criação 
 
 
 

Durante toda sua vida Hans Jonas foi construindo um percurso 

fundamentado em sua religiosidade. Cinco anos antes de sua morte, em 1988 

publica a obra “Matéria, Espirito e Criação”. O próprio autor chama a obra de 
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Ensaio e está estruturada em um formato para responder 18 questionamentos 

aos quais ele (Jonas) foi respondendo dentro de suas reflexões, e concepções, 

criadas a partir de seus longos anos de estudos. Os questionamentos sobre os 

Cosmos e o primeiro axioma foram instigados por um amigo.  

Logo no primeiro momento, quando surge o questionamento do Logos 

Cosmogônico, Jonas refuta a ideia de que a informação existe, por si só está 

estruturada, e, portanto, já possui um sistema articular totalmente apropriado e 

desenvolvido, como os átomos, as células ou um software. No entanto, não seria 

possível pensar, no início de tudo, sem pensar em algo transcendente.  

 

Estou inclinado à resposta de que, por um lado, isso acontece 
de um modo mais trivial e anárquico, por outro, de um modo mais 
misterioso do que o sugerido pelo conceito de informação ou 
logos, em si mesmo tão compreensível, postulado 
retroativamente desde o resultado, mas em última instância, 
determinístico. O primeiro aspecto se refere ao lado físico, e o 
outro, ao lado mental28 (JONAS, 2010, p.14). 

 

Na sequência, Jonas questiona sobre uma alternativa ao logos, 

pensando sobre o caos e a ordem como um processo natural, de forma que a 

ordem é necessária em conjunto com as compreensões intrínsecas do ser, ou 

seja, do retorno à cosmologia, que seria então o enigma da subjetividade, ou 

interioridade como bem apontou Jonas. Os desdobramentos adotados por ele 

em todas as temáticas posteriores como a liberdade como um processo 

transcendente do espírito, as visões acerca da metafísica, os aspectos 

antrópicos e antropomórficos, voltam então ao dualismo, dentro de uma visão 

semelhante, se não dizer a mesma, adotada em suas compreensões sobre o 

gnosticismo. No entanto, de uma forma mais ousada, Jonas questiona o 

dualismo adotado por Descartes e o paralelismo psicofísico de Spinoza. 

Tratando de Descartes, Jonas (2010, p.49) aduz: 

 

Assim, o fundamento primeiro de todas as coisas, ao invés de 
colocar o destino do espirito sob sua contínua guarda, deve ter 

                                                           
28 O lado mental citado por Jonas, pelos indícios e contextos da obra indica ao lado espiritual. 

Provavelmente tenha sido um equívoco por parte da tradução. 
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dotado a matéria primordial, no começo de sua existência 
temporal, com algo mais que a mera e neutra compatibilidade 
com o espirito, isto que seria uma mera tolerância de sua 
coexistência; mas há que se admitir de algum modo uma relação 
mais intima entre exterior e interior, pelo menos mais íntima do 
que aquela que o dualismo supõe. 
 

 

Nota-se que o dualismo impetrado por Jonas nesse momento se 

refere ao dualismo considerado por Descartes, que, segundo Jonas (p.49) 

“Descartes não lucrou coisa alguma com a manobra abrupta que deu na tentativa 

de salvar a situação” em sua “audaciosa ficção  sobre os autômatos” onde a 

“epifania no espirito no homem tornou-se insustentável perante os fatos da 

evolução”. 

As críticas das tentativas de expor compreensões consideradas 

irreais acerca do dualismo também foram destacadas por Jonas em Spinoza, 

que considerou como sendo o grande retratador de Descartes, porém, que 

partindo para o lado oposto traçou importantes considerações até chegar ao 

ponto da eternidade com “o aspecto material do mundo, que se estende no 

espaço, como seu complemento equivalente e co-originário – um auto pensar-

se eterno da substância infinita)”. (JONAS, 2010, p.50). Neste único aspecto 

Jonas se posiciona: 

 

Neste único ponto- o da eternidade do mundo e do espírito atual 
nele- fracassa a visão de Spinoza como um todo, haja vista os 
conhecimentos que foram adquiridos após ele. Todos os outros 
aspectos inaceitáveis, com os quais nossa intuição resiste, 
podem ser deixados de lado. Desses, podemos mencionar, pelo 
menos, a objeção teológica de que um panteísmo e um 
pampsiquismo puramente imanentes, sem um critério 
transcendente de Bem, pode ser um pandiabolismo, do mesmo 
modo como pode ser também um pandemonismo. É-nos 
suficiente aqui a objeção mais modesta, mas mais bem 
estabelecida, de que a polêmica levada a cabo na Idade Média 
por muito tempo pelos aristotélicos e os que criaram na criação, 
em relação à eternidade ou ao começo temporal do mundo, 
parece ter sido decidida nesse interim em favor de um começo 
no tempo, com um fundamento empírico melhor, inclusive, do 
que o Kant, na antinomia da razão pura, poderia existir a 
experiência humana, ou seja, em favor daquela fé a qual 
Spinoza tinha ele próprio arduamente se afastado [..] 
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Para Jonas, a tentativa então de se afastar da cosmologia acaba por 

ser uma tentativa vã, que ao cabo de suas explicações acabará por retornar aos 

mesmos ensinos da cosmogonia, porém, com a tentativa de paralelizar seus 

ensinos para não lhe conferir razão, o que certamente acabará em um lugar sem 

retorno e sem razão. Para Jonas (2010, p.53): “Devemos integrar ambos os 

conhecimentos cosmológicos – o do começo do universo e o atraso e raridade 

do espirito no universo - à questão cosmogônica” propondo assim um 

reajustamento da questão cosmogônica a partir da correção dos dados da 

cosmologia, onde “Devemos levar em consideração que tudo começou com 

aquilo que é totalmente diferente do espírito, de seu polo extremamente oposto, 

por assim dizer” (p.56). 

É nesta mesma linha que Jonas vai atuar na crítica de alguns pontos 

da dialética de Hegel, em especial nos apontamentos cosmológicos, em que 

Jonas ressalta seu pouco conhecimento ante os que ele (Jonas) já teria acesso 

depois de tantas descobertas, cabendo apontar as observações de Hegel com 

dimensões quase pré-copernicanas. Nos últimos parágrafos destas reflexões 

Jonas relembra mais uma vez Auschwitz: 

 

A ignominia de Auschwitz não pode ser imputada a uma 
providencia onipotente ou a de uma necessidade dialética sábia, 
algo como um passo antitética e sinteticamente exigido que 
conduzisse à salvação. Nós, seres humanos, infligimos isto à 
deidade, como mordomos ineptos de sua causa; sobre nós tal 
ignominia pesa, e somos nós que devemos também limpar a 
vergonha de nossos rostos desfigurados, e até mesmo do 
próprio rosto de Deus. Não me venham aqui falar de astúcia da 
razão (JONAS, 2010, p.59). 

 

Assim, para Jonas, as buscas mais preciosas de se explicar a razão 

das coisas, acabariam por desembocar em caminhos escuros e frágeis que 

apontam para o desconhecimento do risco divino na criação, que, por hora, não 

se explicam, embora a maioria dos pensadores daquela época busquem 

incansavelmente alternativas para teologia aristotélica sem sucesso. 
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Em suas últimas reflexões, Jonas então retorna ao mesmo 

pensamento empregado em 198429 sobre a renúncia de poder por parte de Deus 

em favor da autonomia cósmica e suas oportunidades, e assim, os seres 

humanos passam ter que ajudar a Deus, tomando para si a responsabilidade de 

seus atos. Parte de suas concepções parece ter sido retiradas do testemunho 

de Etty Hillesin, uma jovem judia holandesa que, em 1942, foi voluntariamente 

para o campo de concentração de Westerbork para compactuar o destino do seu 

povo, discursando sobre o seu papel no ‘ auxilio a Deus’, em sua carta no ano 

de 1943, quando foi levada ao campo de concentração declarou a culpa dela e 

dos judeus pelo que estava ocorrendo, e, sua disposição a ajudar a Deus a 

ajudá-la.  Jonas, que raramente utiliza citação direta em suas reflexões, dessa 

vez abre uma exceção para transcrever parte da carta deixada por Etty Hillesum: 

 

 
[...] Irei a qualquer canto desta terra, aonde Deus me enviar, e 
estou disposta a testemunhar em qualquer situação até a morte, 
[...] que não é de Deus a culpa por tudo ter sobrevindo assim, 
mas nossa. 
[...] E se Deus não mais me ajudar, então devo ajudar a Deus 
[...] esforçar-me-ei sempre em ajudar a Deus o quanto me for 
possível [...]. 
Eu quero ajudá-lo, Deus, a não me abandonar, embora não 
possa garantir mais nada daqui para frente. Apenas uma coisa 
está se tornando cada vez mais clara para mim: que o Senhor 
não pode nos ajudar, mas nós é que devemos ajudar o Senhor 
e, desta forma nos ajudamos, por fim, a nós mesmos[...] 
(HILLESUM, 1942 citada por JONAS, 2010, p. 68). 
 

 

Dentro deste contexto, Jonas reconhece que não pode deixar se levar 

pela emoção, pois busca na lógica filosófica a compreensão do ser. No entanto, 

ao questionar sobre a filosofia e sua licença para especulação que pode até ser 

usada como meio de explicações, de acordo com os pressupostos de cada um, 

e, que muitas vezes, ele (o próprio Jonas) tenha sido levado a usar de seus 

pressupostos para explicar fatores contemporâneos. Apesar disso, ao término 

de tudo, o que se deve reconhecer, é que independente das concepções de cada 

um, de uma forma pragmática, se deve cuidar o agora para o amanhã. 

                                                           
29 Palestra no ato do recebimento do prêmio Leopold Lucas, em 1984 na Universidade Tubingen. 
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2.4 Elementos Judaicos e Cristãos na filosofia e sua influência social 
 

 

Os elementos Judaicos e Cristãos na filosofia: sua participação e 

formação da mente moderna são tratadas por Jonas em seu livro Ensaios 

Filosóficos: Da crença antiga ao homem tecnológico, publicado 

originalmente em 1974. Acreditamos que nesta obra Hans Jonas deixa claro e 

manifesto suas impressões religiosas ao fazer um aprofundamento em 

praticamente todo seu caminho filosófico.  Embora essa temática tenha sido 

tratada por Jonas dentro da ciência tecnologia e ética, escolheu-se trazer para 

suas alusões para o término deste capítulo, por se considerar que esse foi um 

dos pontos em que Jonas tratou de unir sua religiosidade, além de suas visões 

antropológicas e históricas sobre a influência do judaísmo e cristianismo na 

mente moderna. Judaísmo esse que esteve presente em toda sua formação 

pessoal e cristianismo que foi aprofundado especialmente em seus estudos 

sobre gnosticismo. 

Jonas (2017) reconhece que os pressupostos judaico-cristãos fazem 

parte do homem ocidental, que acabou por ser herdeiro desse “árduo processo 

histórico” (p.51), que faz parte de toda nossa construção, não apenas de 

sociedade, mas da própria mentalidade, conforme Jonas aponta: 

 

À luz dessa contínua análise genética da mentalidade europeia, 
ambos os componentes da dualidade histórica que participaram 
da sua formação devem aparecer como integrantes de nossa 
herança, e, sem qualquer um deles em nosso passado, nosso 
presente poderia não ser compreendido. (JONAS, 2017, p. 52) 
 

Para Jonas (2017) a dualidade se estreita e se acentua em inúmeros 

outros aspectos que fazem parte de nossa construção. Muitos outros autores 

podem apontar apenas o cristianismo como base para fonte de influência da 

mente, no entanto, Jonas rememora que o próprio cristianismo se baseou no 

judaísmo, impetrando e disseminando seus ensinos. 
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Dentro desta mentalidade, a filosofia ocidental também tomou novos 

desdobramentos, pois a filosofia grega buscava atuar apenas e incansavelmente 

numa linha racional, enquanto os argumentos judaicos- cristãos estavam 

embasados claramente na revelação. No entanto, não foi possível sequer um 

dos filósofos pensar em filosofia no ocidente sem trazer a religião para seu 

circulo de debate, que, para Jonas (2017), traz uma filosofia teológica como 

herança. 

 

Aquilo que estou falando não tem a ver com insinuação de ideias 
estranhas na filosofia através de uma psicologia demasiada 
humana do filosofo. Estou falando da continuação legítima, no 
interior da filosofia, de insights existenciais e de ênfases cujo 
lugar original era o mundo da fé, mas cuja validade e vitalidade 
se estendem para além dos alcances da fé. Algum conceito 
básico de homem e de mundo é expresso pela palavra de Deus, 
e, desse modo, informa a compreensão do homem como uma 
premissa geral que permanecerá subjacente mesmo em seu 
filosofar mundano. E ele estará em casa aí, por direito, e não por 
usurpação; ele pode inclusive obter pleno reconhecimento em 
seu filosofar. Isso seria um exemplo da “astúcia da razão”.  
Nesse sentido de uma assimilação que pode ser transformadora 
o bastante para nos fazer falar de uma secularização do 
pensamento originalmente religioso, pode-se, de maneira 
significativa, procurar por elementos judaicos ou cristãos numa 
filosofia que não precisa ser, portanto, judaica ou cristã, ou 
mesmo uma filosofia religiosa, seja de que tipo for (JONAS, 
2017, p.55). 

 

Um dos primeiros exemplos estaria manifesto da temática da criação, 

conceito bíblico trazido quanto a possibilidade do mundo dentro de um início de 

tempo ao contrário da filosofia platônica ou aristotélica que ensinou o mundo 

dentro de uma eternidade. A princípio elas não teriam associação, no entanto, 

Jonas aduz que: 

 

O encontro com a doutrina da criação trouxe à luz o que a 
doutrina filosófica da eternidade do mundo realmente 
significava. Tornar a última antiteticamente uma doutrina do 
caráter não criado do mundo fez com que de uma visão filosófica 
ela se transformasse em uma visão filosófica particular do 
mundo. Por sua vez, o encontro com a visão filosófica original 
suscitou com a doutrina bíblica suas implicações latentes 
concernentes a toda a natureza da realidade, deixando-a 
(embora não inassimilável doutrina como tal) em casa na 
filosofia como uma teoria alternativa, não menos filosófica, do 
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mundo. Vista da ampla perspectiva da modernidade [...] 
(JONAS, 2017, p. 59). 

 

 
Dentro do pensamento filosófico, então, passaram-se a incorporar 

aspectos da teologia natural como a criatura, o ser mundano, ou ainda, questões 

acerca dos mistérios da trindade, do pecado original, encarnação, ressurreição, 

dentre tantos outros que puderam ser encontrados em decorrência nas obras de 

Tomás de Aquino, responsável por abrir pressupostos filosóficos que 

inicialmente pareciam ser preocupações cristãs, mas se estenderam logo ao 

judaísmo, em especial no conceito de fé e a relação do indivíduo com seu Deus. 

 

O efeito filosoficamente relevante dessa linha de pensamento é 
que ela altera todo o status otológico da existência individual. E 
aqui podemos ver como a negatividade absoluta, a certo 
respeito, torna-se positividade absoluta, em outro. Contra o 
fundo de inexistência [nothingness] da qual ele foi chamado, o 
ser individual assume uma posição de primazia que toda a 
filosofia antiga lhe tinha negado. Ser chamado a partir do nada 
e, existir apenas pela constante renovação desse ato, assegura 
a cada indivíduo do interesse imediato da causa criativa e assim 
o torna interessante em si mesmo. A atenção divina exigida 
individualmente para o seu mero existir dá às coisas singulares 
sua própria verdade e uma reinvindicação correspondente no 
que concerne à atenção do conhecimento. Essa abordagem 
diferente beneficia ambos, o conhecedor e o conhecido, o sujeito 
humano e as coisas do mundo enquanto seus potenciais 
objetos: ambos, em sua particularidade ultima enquanto 
desejados por Deus, ganharam um status que não possuíam 
antes no esquema conceitual das coisas (JONAS, 2017, p. 74). 
 

 

Observa-se, então, na Idade Média, o aparecimento do nominalismo, 

advindo de todas as alusões filosóficas anteriores do individualismo, responsável 

também por afetar a compreensão do conceito de matéria, atingindo assim os 

primórdios da ciência moderna. 

 
De um mero complemento abstrato da forma, ela se tornou uma 
coisa por seu próprio direito – sua criação a apondo ao nihil 
mediante a absoluta diferença de existência, em comparação 
com a qual todas as diferenças de essência se tornam relativas. 
Pois a criação por Deus claramente significa produção da 
realidade. Assim, a matéria, se criada por Deus precisa ter um 
ser real e positivo por si mesma e não pode ser meramente a 
potência para que algo mais seja, uma vazia possibilidade de vir 
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a ser [...] Essa mudança de status ontológico, tão 
aproximadamente relacionada àquela do indivíduo, preparou a 
matéria para o papel que ela desempenharia no esquema 
teórico moderno (JONAS, 2017). 

 

Destarte a sequência ainda observou-se as discussões acerca da 

vontade, embora a vontade fosse mais um aspecto a ser observado dentro do 

individualismo. Dentro da visão de Jonas, a filosofia ocidental não conseguiu por 

si só manter-se fiel ao mundo Grego, pelos pressupostos antropológicos foram 

observados encontros constantes entre “Atenas e Jerusalém” (JONAS, 2017, 

p.84), fazendo com que até hoje muitos filósofos se vejam instigados 

irrelevantemente a esta inútil separação. 

 
Graças ao acidente deste encontro (embora não apenas a ele) 
podemos traçar a combinação única entre o racionalismo e 
voluntarismo, universalismo e individualismo, teoria e ativismo, 
combinação esta em relação à qual temos ainda que decidir se 
se trata de uma benção ou de uma maldição, mas através da 
qual, para nossa própria contrariedade e do mundo, nos 
tornamos o que somos (JONAS, 2017, p. 84). 

 

Para Hotam (2007), essa busca (Lei versus Individualidade) e uma 

emergência de uma esfera irracional oculta além da racionalidade e de sua 

autoridade, também podem ser consideradas uma espécie de dualismo. Esse 

dualismo significa uma dicotomia entre o "eterno" e o "temporal". 

Consequentemente, a dicotomia "Deus verdadeiro versus mundo mau" (ou entre 

"eternidade" e "temporalidade") está na raiz da especulação teológica gnóstica. 
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CAP. 3- A RESPONSABILIDADE E A TÉCNICA  

 

Este capítulo tem como objetivo trazer as reflexões de Hans Jonas 

dentro do campo da responsabilidade e a técnica, assuntos estes que lhe 

trouxeram maior visibilidade, bem como, alcance em diversas áreas do 

conhecimento. Assim como no capítulo anterior, procuraremos nos debruçar nas 

obras do próprio Hans Jonas, deixando as contribuições de outros autores sobre 

suas respectivas obras em segundo plano.   

É importante esclarecer que embora Hans Jonas tenha realizado 

inúmeros discursos, suas obras oficialmente publicadas são de certa forma 

limitadas no sentido de quantidade, porém, com alcance e qualidade irrefutáveis. 

Desta forma, a divisão deste capítulo está focada nas contribuições de Hans 

Jonas através de três obras específicas: O princípio da responsabilidade: 

Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica; Técnica Medicina ética;  

e, Ensaios Filosóficos: da crença antiga ao homem tecnológico, usando 

também no capítulo anterior, porém, desta vez, focando nos desdobramentos 

dentro da ética e da responsabilidade. 

Também é válido, a nosso ver, rememorar o período de 

transformações intensas que Hans Jonas vivenciou. Além das Guerras Mundiais 

I e II, enfrentou o nazismo e foi afetado de modo especial não apenas por ser 

judeu e alvo direto do nazismo, mas principalmente, pelo modo que sua mãe 

morreu no campo de concentração. Dentro deste cenário e como consequência 

dele, ele observou o avanço da técnica e o surgimento de uma sociedade de 

consumo ambos impulsionados pela expansão capitalista. Neste ínterim, Jonas 

vivenciou, ainda, a crise ambiental, um ser humano preocupado com o poder 

capital, e sem pensar nas consequências que a técnica é capaz de ter e nem ao 

menos com o meio em que vive, Jonas vivencia o início de outra crise, talvez 

ainda maior do que a crise ética e moral alemã (HOTAM, 2007). 

Quanto a sua experiência, o próprio Jonas relata que: 

 

Durante cinco anos fiz parte do exército britânico na guerra, 
lutando contra Hitler, e isso inaugurou o segundo período de 
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minha vida teórica. Longe dos livros e de toda aquela 
parafernália da pesquisa, fui forçado a parar de trabalhar no 
projeto sobre gnosticismo. Mas algo mais substancial e 
essencial estava envolvido. O estado apocalíptico das coisas, o 
colapso que ameaçava o mundo, a crise climática da civilização, 
a proximidade da morte, a total nudez em relação à qual todas 
as questões da vida eram expostas, todas essas coisas foram 
razão suficiente para que eu lançasse um novo olhar sobre os 
próprios fundamentos de nosso pensar em relação àqueles 
fundamentos. Assim, largado a meus próprios recursos, fui 
lançado na tarefa fundamental do filósofo e em seu fazer mais 
próprio – o pensar. As circunstâncias da existência eram 
marcadas pela necessidade de ter que viver em tendas e 
barracas, marchar ou ficar em posição, seja apenas portando 
armas ou mesmo as disparando em combate; enfim, todo o 
primitivismo e as suas sucessivas perdas de vidas de soldados 
que marcam uma longa guerra. E, embora essas circunstâncias 
sejam muito desfavoráveis para o trabalho acadêmico, elas não 
impedem, mas são até mesmo eminentemente propícias ao 
pensar- desde que existe uma vontade para tal (JONAS, 2017, 
pp.11,12). 

 

Este período impulsionou Hans Jonas a pensar no que ele denominou 

como ‘filosofia do organismo’ e a se dedicar anos em refletir sobre todos os 

eventos e o caminho que a humanidade estava tomando (JONAS, 2017), pois 

encontrou realmente um potencial da humanidade em se auto extinguir (ALVES 

e MENTGES, 2017). 

Dentro de todo turbilhão contextual, já morando nos Estados Unidos, 

em 1966 Jonas publica sua primeira obra ‘fora’30 da temática da gnose 

Fenomenologia da vida: fundamentos para uma biologia filosófica, a partir 

de então se torna conhecido e renomado por tratar de assuntos considerados 

essenciais para a vida humana.  Jonas (2017) aduz que a aceitação de sua obra 

veio da necessidade social. “A tecnologia moderna introduziu ações de escala, 

objetos e consequências tão novos que a estrutura ética antiga não pode mais 

enquadrá-la” (p.31), pois agora, a ética deixou de ser de cunho individual para 

uma preocupação universal (OLIVEIRA, 2008). 

                                                           
30 Apesar desta obra não estar ligada diretamente a temática gnose, no decorrer deste capítulo 
será possível observar que muitos conhecimentos e o próprio linguajar filosófico vêm de seus 
estudos da gnose. O próprio Jonas reconhece que: “Logo aprendi que a tentativa de escapar do 
início de nossa carreira não é facilmente permitida pelo mundo, e, por razões internas, isso 
também nunca pode ser feito de maneira total [...] (p.13) [..] Em suma, daqueles primeiros 
encontros do pós-guerra em diante, descobri que teria que servir meus novos compromissos 
acompanhado pela sombra de uma não remida divida (p.14). 
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3.1 O princípio da Responsabilidade e a sociedade técnica 
 

 

O Discurso do Método de René Descartes (1596 – 1650) lançou de 

fato, os fundamentos do método científico moderno. Embora ele tenha 

concordado com Bacon no sentido de que a natureza deve ser entendida e 

modificada em favor do homem, ele discordava no sentido de que para ele os 

sentidos devem  ser questionados e não constituem o caminho para o 

conhecimento verdadeiro. Segundo Descartes, a única coisa da qual não se 

pode duvidar é o pensamento (o que leva à máxima “cogito ergo sum” – “penso, 

logo existo”) que é fruto da razão, a única da qual se pode ter certeza. O método 

cartesiano (de Descartes) foi o que possibilitou o desenvolvimento tecnológico e 

científico sem precedentes das Eras Moderna e Contemporânea. Tal visão 

metodológica predominou até o início do século XX, ficando conhecido como 

“Determinismo Mecanicista”.  

Como já aludido anteriormente, Hans Jonas viveu em um século 

totalmente confuso, cheio de crises e transições. Em 1979, discute a busca de 

uma ética para a civilização tecnológica. A partir de um ponto de vista ontológico, 

Jonas retoma as questões entre Ser e dever, causa e finalidade, natureza e 

valor. Busca ultrapassar o subjetivismo dos valores para fundamentar no Ser o 

dever do homem moderno. Assim, certas transformações em nossas 

capacidades, ele diz, acarretam uma mudança na natureza do agir humano. 

Uma vez que a ética está intrinsicamente relacionada ao agir, quando o homem 

passa a agir de modo diferente por conta das inovações tecnológicas, há de 

ocorrer uma mudança no que se chama de ética. 

Por isso, quando publica sua obra: O princípio da responsabilidade: 

Ensaio de uma ética para civilização tecnológica, Jonas passa a oferecer 

para a humanidade indícios de que a ‘ética antiga’ não seria mais possível de 

abraçar todos os desdobramentos que a sociedade tecnológica estaria 

adentrando, Jonas traz à tona a ética como meio de subsistência humana na 

terra, sendo que fora dessa ética (ao não cuidar das consequências possíveis 
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da técnica e do meio ambiente) a vida futura estará comprometida, como ele 

(Jonas) descreve: 

 

O Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência 
confere forças antes inimagináveis e a economia o impulso 
infatigável, clama por uma ética que, por meio de freios 
voluntários, impeça o poder dos homens de se transformar em 
uma desgraça para eles mesmos [...]  a promessa da tecnologia 
moderna se converteu em ameaça, ou esta se associou àquela 
de forma indissolúvel . Ela vai além da constatação da ameaça 
física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da 
natureza, na medida de seu sucesso, que agora se estende à 
própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto 
ao ser humano por sua própria ação (JONAS, 2006, p.21).   

 
 

Desta forma, Jonas sai das discussões éticas que focam apenas no 

sujeito, como nas discussões kantianas, mas passa a observar a 

responsabilidade desse indivíduo consigo e com aquilo que o cerca, atentando 

para as consequências de seus atos. Em especial porque as possibilidades que 

o homem passa a ter agora, a partir da técnica, são novas, e não se sabe ainda 

as consequências que podem gerar, ou poderiam ser mensuradas em 1979, 

quando o livro foi publicado. Algumas consequências daquelas que Hans Jonas 

propõe a refletir, já podem ser medidas na sociedade. Um exemplo foi a inclusão 

de Transtorno de Vício em Tecnologia, computadores, celulares e jogos no rol 

das  doenças que requerem Tratamento Psicológico e Psiquiátrico. Fatores 

como esse que Hans Jonas possivelmente se referira ao traçar uma discussão 

tão profunda sobre a responsabilidade ética, pois nesse meio técnico ficamos a 

mercê na “terra do ninguém” (JONAS, 2006, p.21). 

 

[...] Se antes tudo o que fosse não humano não deveria ser 
objeto da ética, pois esta consistia num reflexo antropocêntrico 
que tratava o homem em sua essência (e não como objeto de 
sua própria ação) e todo o pensamento ético estava reduzido ao 
tempo presente, pois toda ação era medida a partir de um raio 
limitado de alcance imediato, então à ética não se exigia 
nenhuma consideração sobre a existência da própria 
humanidade e sequer uma consciência sobre a vulnerabilidade 
da natureza frente ao poder de intervenção do homem. Na 
sociedade tecnocientífica, todavia, é preciso incluir a ação de 
agora o pensamento sobre a condição de integridade da 
humanidade como um todo no futuro (OLIVEIRA; SGANZERLA, 
2009, p. 265). 
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Ou seja, para Jonas, a metamorfose que se identificou entre a 

sociedade antiga e a sociedade tecnológica, em especial com a capacidade de 

potencial tecnológico, é capaz de danificar não apenas a natureza, mas o ser 

humano como um todo (OLIVEIRA, 2008). 

Como consequências de uma sociedade capitalista e o 

enfraquecimento das instituições, identificou-se o relativismo e valores, ou seja, 

eles deixaram de ser homogêneos e passaram a diferenciar-se de acordo com 

grupos e indivíduos. Assim, a sociedade deixou de ter uma bussola, para abraçar 

o achismo, ou melhor, conveniência na idealização dos valores. Para Jonas 

(2006) cabe ao medo da previsão do perigo ocupar o papel de bussola, o que 

chamou de ‘heurística do medo’. 

 

Como se trata não apenas do destino do homem, mas também 
da imagem do homem, não apenas de sobrevivência física, mas 
também da integridade de sua essência, a ética que deve 
preservar ambas precisa ir além da sagacidade e tornar-se uma 
ética do respeito (JONAS, 2006, p.21). 

 
 

Nota-se que a crítica de Jonas não está direcionada à capacidade 

técnica, ou ao menos aparece como uma crítica a qualquer inovação, como foi 

acusado por alguns de ser tecnofóbico (OLIVEIRA, 2004), o que Jonas traz , é 

apenas uma reflexão da responsabilidade e do respeito que se deve ter ao 

adentrar e incentivar as possibilidades advindas pela técnica. Desta vez, Jonas 

aponta seus filhos como os grandes responsáveis pelas reflexões do futuro da 

humanidade (JONAS, 2006, p.25), já que, segundo ele, foi identificada a 

mudança de natureza do agir humano, e: 

 

[...] já que a ética tem a ver com o agir, a consequência lógica 
disso é que a natureza modificada do agir humano também 
impõe uma modificação na ética. E isso não somente no sentido 
de que novos objetos do agir ampliaram materialmente o 
domínio dos casos aos quais se devem aplicar as regras de 
conduta em vigor, mas em um sentido muito mais radical, pois a 
natureza qualitativamente nova de muitas das nossas ações 
descortinou uma dimensão inteiramente nova de significado 
ético, não prevista nas perspectivas e nos cânones da ética 
tradicional   (JONAS, 2006,p. 29). 
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E agora a técnica possibilita ao homem ‘poderes’ que nunca outrora 

houvera imaginado, o que, para Jonas, passa a modificar sua essência, 

mudando sua natureza do agir, foi assim desde os primórdios onde se constatou 

como fato de que “a violação da natureza e a civilização do homem caminham 

de mãos dadas” (JONAS, 2006, p.32). Assim, quanto mais o homem se ‘civiliza’, 

se organiza e convive em sociedade, mas a natureza é violada, de forma que 

tende que a cada nova conquista de poder, a natureza acabe por inexistir.  

Por outro lado, Jonas reconhece que a técnica por ser considerada 

uma espécie de vocação do homem que, por sua vez, se torna objeto da técnica, 

quase numa relação dualista. O homem se torna ‘escravo’ de sua própria técnica, 

a exemplo disso é possível verificar a busca pelo prolongamento da vida, sem 

mencionar a constante busca pela imortalidade, o controle de comportamento, e 

a manipulação genética (JONAS, 2006, pp.57 a 61). 

 

A característica comum, eticamente importante em todos os 
exemplos apresentados, é o que podemos chamar de traço 
‘utópico’, ou sua inclinação utópica (drift) inerente ao nosso agir 
sob as condições da técnica moderna – quer atuemos sobre a 
natureza humana ou não-humana, que a ‘utopia’ a alcançar seja 
ou não planejada.  Graças ao tipo e à magnitude dos seus efeitos 
bola- de-neve, o poder tecnológico nos impele adiante para 
objetivos de um tipo que no passado pertenciam ao domínio das 
utopias. Dito de outra forma, o poder tecnológico transformou 
aquilo que costumava ser exercícios hipotéticos da razão 
especulativa em esboços concorrentes para projetos 
executáveis. Na escolha entre eles devemos escolher entre 
extremos de efeitos distantes, em sua maioria desconhecidos. A 
única coisa que realmente podemos saber sobre eles é que seu 
extremismo propriamente dito: que eles dizem respeito à 
condição geral da natureza em nosso planeta e ao tipo de 
criaturas devem ou não habitá-lo. A escala inelutavelmente 
‘utópica’ da moderna tecnologia leva a que se reduza 
constantemente a saudável distância entre os objetivos 
quotidianos e últimos, entre as ocasiões em que podemos 
utilizar o bom senso ordinário e aquelas que requerem uma 
sabedoria iluminada [...] Quando mais precisamos de sabedoria 
é quando menos acreditamos nela (JONAS, 2006, p.63). 

 

 

Se por um lado então temos a ‘utopia’, por outro, temos agora o poder 

técnico de realização de muitas coisas que um dia eram utópicas, e daí a 
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necessidade de se repensar e adotar a ética no sentido da responsabilidade, o 

que seria então o domínio da ‘utopia’ com sabedoria. No entanto, parece que 

caminhamos em um ‘vácuo ético’ onde a curiosidade e manifestação de poder, 

ou apropriação deste, na técnica supera qualquer tipo de moderação do ser, por 

isso a necessidade de se recorrer à sabedoria, na tentativa de absorver a 

responsabilidade. 

Desta feita, para que se pense em uma ética capaz de suportar uma 

sociedade técnica é preciso adotar alguns princípios, dentre eles a visualização 

dos efeitos a longo prazo, a mobilização do sentimento adequado à 

representação, a insegurança das projeções futuras, o conhecimento do possível 

, e a adoção de princípios em suas políticas (JONAS, 2006, pp. 69-74). 

Quando Jonas (2006) alude sobre a primazia do mau prognóstico 

sobre o bom nas reflexões sobre os efeitos da técnica, os aborda dentro de três 

aspectos essenciais: 1) as probabilidades de apostas altas, 2) A dinâmica 

cumulativa dos desenvolvimentos técnicos e 3) A essência sacrossanta do 

sujeito na evolução. Esses três aspectos não podem ser desassociados um do 

outro, já que caminham paralelos na medida em que não apenas o sujeito 

individual, mas a sociedade adota a técnica em demasia, de maneira irreflexiva, 

para eles Jonas responde: 

 

A acusação de ‘pessimismo’ contra os partidários da ‘profecia da 
desgraça’ pode ser refutada com o argumento de que maior é o 
pessimismo daqueles que julgam o existente tão ruim ou sem 
valor a ponto de assumir todo risco possível para tentar obter 
qualquer melhora potencial (JONAS, 2006, p.81). 

 

 

Surge, então, o elemento da aposta no agir, fundamentado dentro do 

que Jonas (2006) apontou como sendo o princípio ético que está por trás das 

razões conhecidas e já apontadas. Para que esses princípios éticos sejam 

formulados, Jonas propõe alguns questionamentos e pontos de reflexão frente 

às alternativas técnicas da sociedade. Eles são resumidos essencialmente em 

cinco questões: 1) Posso arriscar os interesses de outros em minha aposta? 

(JONAS, 2006, p.83), ou seja, é direito pelo conhecimento técnico arriscar a 

coisa alheia em prol a um mero capricho pessoal? “ O máximo que podemos 



 

REVISTA PANDORA BRASIL - EDIÇÃO Nº 98  
FEVEREIRO DE 2019 - ISSN 2175-3318 

50 

dizer dele é que uma obrigação oposta o restringe, mas não o suprime. Somente 

a inclusão de outros em minha “aposta” torna a leviandade aceitável” ( JONAS, 

2006, p.84). 

No entanto, até que ponto posso interferir na totalidade dos direitos 

dos outros? Essa é a segunda questão levantada por Jonas, já que a técnica 

acaba por interferir direta ou indiretamente nos interesses alheios, não haveria 

proteção para aqueles que não decidiram ou escolheram por absorvê-la. “Assim, 

o progresso e suas obras situam-se antes sob o signo da soberba que da 

necessidade“ (JONAS, 2006, p.85), a proteção, então, seria o da 

responsabilização e conscientização ética, já que a escolha não faz parte de 

forma individual, estando o sujeito preso à coletividade. Assim, o ‘melhorismo’ 

advindo da técnica pode não justificar as apostas totais. 

O quarto ponto levantado por Jonas pode parecer meio arbitrário para 

alguns, porém, ele considera que, do mesmo modo que a humanidade não tem 

o poder de escolha, ela também não tem direito ao suicídio. Jonas (2006, p.86) 

argumenta: 

 

Em sua decisão fatídica, o estadista pode idealmente 
supor que compreende aqueles pelos quais ele decide, na 
condição de procurador. Mas não seria possível supor que 
a humanidade que ainda está por vir possa concordar com 
sua própria inexistência ou desumanização; contudo, caso 
se queira supor essa hipótese (quase desvairada), ela teria 
que ser repelida: pois existe (como ainda deve ser 
demonstrado) uma obrigação incondicional de existir, por 
parte da humanidade, que não pode ser confundida com a 
obrigação condicional de existir, por parte de cada 
indivíduo. Pode-se discutir a respeito do direito individual 
ao suicídio, mas não a respeito do direito de suicídio por 
parte da humanidade. 
 

Assim, o quinto argumento questionado por Jonas (2006), é que a 

inexistência do homem não pode ser objeto aposto do agir. “Daí deduz-se 

automaticamente que a simples possibilidade desse tipo de situação deve ser 

entendida como um risco inaceitável em quaisquer circunstâncias” (JONAS, 

2006, p.86). 

Assim, todos e quaisquer princípios éticos e morais dentro da 

sociedade técnica devem levar em consideração esses questionamentos, 
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levando sempre à tona as consequências de seus reflexos, e, portanto, a 

responsabilidade para com tal, priorizando a existência atual e futura. 

De acordo com Jonas (2006), a responsabilidade deve estar presente 

como uma imputação causal de atos realizados, pelo que se faz e o dever que 

acompanha o poder, através de uma relação não recíproca. A responsabilidade 

ainda pode se manifestar de forma contratual ou natural, onde a natural deve 

permanecer independente do contrato (OLIVEIRA, 2015). Pelo meio político ou 

parental, em todas as relações, seja a responsabilidade individual ou coletiva, 

para consigo e para com os outros, em sentido restrito e em sentido amplo, em 

especial daqueles que governam por serem capazes de afetar um número maior 

de pessoas, a exemplo deste último Jonas comenta: 

 

Os líderes das nações que se tornaram independentes 
recentemente, os chamados ‘países em desenvolvimento’, 
podem fixar o objetivo de alcançar o progresso dos países 
industriais e dedicar essa tarefa duas ou mais gerações. Embora 
nesse caso se esteja imitando modelos já testados e não se 
corra o risco de experimentar novas concepções, além de que já 
estejam definidas, grosso modo, nas etapas do caminho, há, 
porém, incógnitas suficientes no cômputo geral, o que torna 
surpreendente que os planos passam a ser executados sem 
surpresas. Certamente, as urgências do momento terão 
prioridade, salvo nos regimes mais inclementes, capazes de 
sacrificar grande parte da população aos objetivos finais. Mas 
basta se comentar fatos bem conhecidos. A questão formou-se 
de tal maneira que surgiu uma responsabilidade cujo significado 
é inaplicável até hoje. Ela comporta um conteúdo inteiramente 
novo e um alcance nunca visto sobre o futuro, na esfera do fazer 
político e, consequentemente, da moral política (JONAS, 2006, 
p.207). 

 

Desta forma, a responsabilidade seria de todos os indivíduos, e, 

necessária ainda com maior ênfase quando suas ações tiverem maior grau de 

impacto, como no caso dos políticos. Além deles, Jonas aponta os pais e 

professores, ou seja, aqueles que possuem capacidade direta de educar e 

transmitir a responsabilidade ética, disseminando o fato de que o futuro da 

humanidade e o futuro da natureza andam lado a lado, e, que a responsabilidade 

se estende a todos. 

 

O futuro da humanidade é o primeiro dever do comportamento 
coletivo humano [...] Esse futuro da humanidade inclui, 
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obviamente , o futuro da natureza como condição sine qua non 
[...] O reducionismo antropocêntrico, que nos destaca e nos 
diferencia de toda natureza restante, significa apenas reduzir e 
desumanizar o homem, pois a atrofia de sua essência, na 
hipótese mais otimista da sua manutenção biológica, contradiz 
seu objetivo expresso, a sua preservação sancionada pela 
dignidade do seu Ser. Em uma perspectiva verdadeiramente 
humana, a natureza conserva sua dignidade, que se contrapõe 
ao arbítrio do nosso poder. Na medida em que ela nos gerou, 
devemos fidelidade à totalidade de sua criação. A fidelidade ao 
nosso Ser é apenas o ápice. Entendido corretamente, esse 
ápice abrange todo o restante (JONAS, 2006, p.229). 

 
 

No entanto, Jonas reconhece que a espécie humana trabalha dentro 

do egoísmo e isso impulsiona um resultado simbiótico global, que o perturba, e 

pode o levar a uma catástrofe, caso a ganancia pelo poder e pelo capitalismo 

não sejam encarados com responsabilidade e ética (JONAS, 2006, pp.229-258), 

cabe, portanto, a busca pela preservação da ‘imagem e semelhança’. 

 

Da mesma maneira que a esperança, o medo tampouco nos 
leva a adiar o objetivo verdadeiro – a prosperidade do homem 
na sua humanidade íntegra – e entrementes arruinar tal objetivo, 
em virtude dos meios. Os meios que não respeitam os homens 
do seu próprio tempo fariam isso. Um patrimônio degradado 
degradaria igualmente os seus herdeiros. A proteção do 
patrimônio em sua exigência de permanecer semelhante ao que 
ele é, ou seja, protegê-lo da degradação, é tarefa de cada 
minuto; não permitir nenhuma interrupção nessa tarefa é a 
melhor garantia de sua duração; se ela não é uma garantia, pelo 
menos é o pressuposto da integridade futura da ‘imagem e 
semelhança’. Mas sua integridade não é nada mais do que a 
manifestação do seu apelo à humildade, cada vez maior e mais 
afinada por parte dos seus representantes, sempre bastante 
deficientes. Guardar intacto tal patrimônio contra os perigos do 
tempo e contra a própria ação dos homens não é um fim utópico, 
mas tão pouco se trata de um fim tão humilde. Trata-se de 
assumir a responsabilidade pelo futuro do homem. (JONAS, 
2006, p.353). 

 

 

Jonas (2017) declara que o que levou a desdobrar sobre essa 

temática não foi apenas o medo da tecnologia de destruição em massa de forma 

direta, embora tenha passado pela Guerra – “não de seus perigos repentinos, 

mas antes os perigos tardios; não suas ameaças a curto prazo, mas suas 

ameaças a longo prazo; não se seus abusos criminosos [...] mas de seus usos 
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mais benevolentes e legítimos, que são a própria razão de sua posse ativa ( 

JONAS, 2017,pp.16,17). 

 

 
 

3.2 A Responsabilidade de experimentos com seres humanos e os limites 
da tecnologia 

 
 

Da mesma forma que a técnica toma agora sua conotação filosófica 

(OLIVEIRA, 2015), na sociedade da técnica um dos assuntos evidenciados por 

Jonas está voltado aos avanços da medicina e de suas manipulações. Seja na 

realização de exames, transplantes, próteses ou até mesmo na manipulação 

genética. Jonas traz à tona a reflexão sobre a ressignificação da morte e os 

cuidados com as pesquisas sem limites em prol ao poder. Ainda hoje, essas 

linhas de pensamento são delicadas e exigem cuidado em suas ponderações. 

Analogamente à caixa de Pandora31, a tecnologia surge como uma 

caixa de surpresa (JONAS, 2013, p.19), sem que seus limites ou consequências 

ainda sejam conhecidos. Uma coisa é fato, a sociedade sucumbiu à técnica; 

tornou-se um caminho sem volta, porém, não menos importante de ser 

repensado ou refletido, muito pelo contrário, talvez mais do que nunca urge a 

necessidade dessas discussões. 

Existe segundo Jonas (2013) uma explicação causal nas coações e 

impulsos ao progresso técnico, dentre eles:  

 

Mencionamos a pressão da concorrência – pelo benefício, mas 
também pelo poder, a segurança, o prestígio etc. – como um 
perpetuum movens da universal apropriação das melhores 
técnicas.  Igualmente eficaz é, naturalmente, a hora de produzi-
las, quer dizer, o processo mesmo da invenção, que hoje em dia 
depende da constante ajuda econômica e inclusive a fixação de 
objetivos a partir de fora poderosos interesses se encarregam 
de ambas as coisas. A guerra ou sua ameaça demonstrou ser 
um fator especialmente potente (JONAS, 2013, p.32).  

 

                                                           
31 Pandora- De acordo com a Mitologia Grega foi a primeira mulher criada por Zeus. Segundo a 

mitologia Zeus teria dado a Pandora uma caixa (nas ilustrações aparece como um jarro), 
contendo todos os males do mundo antes desconhecido. Pandora abre a caixa e deixa escapar 
todos os males, e, também a esperança. 
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Como já observado anteriormente, Jonas torna-se espetacular pela 

clareza filosófica com que examina a dinâmica dos fatos reais, e, não seria 

diferente ao tratar sobre o contexto que está por trás do avanço técnico, 

reconhecendo a concorrência, o mercado, e a influência do capitalismo no 

desejo de poder. Quando mais se tem recursos para investir, mais se almeja o 

poder do conhecimento e domínio através da técnica. Se antes as razões eram 

principalmente ideológicas, como no caso da guerra, hoje as pressões se tornam 

pelo poder através do capital, quanto mais se investe, mais se tem condições de 

estar tecnicamente na frente da concorrência. 

Porém, reconhece-se que a concorrência é apenas um dos fatores de 

pressão, porém, existem alguns outros que fazem parte tão importante quanto 

os que já foram apresentados: 

 

O aumento da população, por exemplo, e ameaça de 
esgotamento das reservas naturais, atuam como impulsos 
independentes em relação a ela. Dado que a essas alturas 
ambos são em si mesmos produtos secundários de uma técnica 
exitosa, podem servir como um bom exemplo para a verdade 
geral de que, em um grau considerável, a técnica mesma cria 
problemas que depois tem que resolver mediante um novo salto 
adiante (JONAS, 2013, p.33). 

 

 

Assim, a técnica ganha propulsão em escalas globais, e na medida 

que avança se torna inevitável sua adesão, isso pode ser encontrado no campo 

da mecânica, química, máquinas de consumo, comunicação, biotecnologia, 

medicina, enfim, nos detalhes mínimos, alterando todo o modo de viver da 

humanidade. 

 

A magnitude e o campo da ação moderna práxis técnica em seu 
conjunto e em cada um de seus empreendimentos particulares 
são tais que introduzem toda uma dimensão adicional e nova do 
cálculo dos valores éticos, dimensão esta que era desconhecida 
a todas as formas precedentes da ação. Falávamos antes de 
uma situação em que ‘todo uso de uma capacidade em grande 
escala’ carrega consigo um vetor de efeitos crescentes, e, 
eventualmente, ruins.  Temos que acrescentar agora, que hoje 
em dia toda a aplicação de uma capacidade técnica por parte da 
sociedade (aqui o indivíduo já não conta mais) tende em função 
disso, crescer em tamanho. (JONAS, 2013, p.54). 
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Desta forma, observa-se que, na medida em que a técnica sai da 

esfera individual, e, por fatores de escala e capital isso ocorre com muita 

frequência, sua adesão e seus efeitos partirão para a coletividade, de forma 

praticamente compulsiva, agregando todos os que estão debaixo do sistema 

social. Encontra-se, assim, o rompimento com o antropocentrismo (mesmo que 

de forma parcial ou contestada por outros). 

Na medida em que esta situação se torna causal e consequente, 

aparentemente de forma natural, aceita pela sociedade como sempre com 

objetivo do bem, Jonas (2013) chama atenção para seu distanciamento da 

prática de reflexão sobre suas consequências, o que é levado a ser 

considerando como uma emergência da questão da metafísica, já que aqueles 

seus efeitos onde inclui a técnica sem limite, podem gerar um contexto 

apocalíptico, que teria como discurso fundo a necessidade de progresso. 

Busca-se, então, pelo progresso de forma constante e 

insistentemente sem tampouco saber o que seria o progresso, ou, até onde suas 

consequências podem chegar. Para Jonas (2013): 

 

Hoje nos vemos no limiar do amanhã, e temos mais motivos para 
isso que em épocas anteriores. E agora, ante nossos olhos, as 
energias universais pelas quais ascendemos enquanto as 
alimentamos começam a traçar o rosto do futuro. Tudo tende 
para adiante, para o amanhã e o depois de amanhã, só podemos 
investigar a partir de seus inícios, das tendências legíveis de 
hoje com maior ou menos probabilidade. Mas em alguns 
aspectos, o futuro que nós mesmos preparamos a nossos 
descendentes (se for alcançado) já está presente o bastante 
para tornar convincentes certas antecipações. Até as mais 
convincentes são hipotéticas, porque a cláusula rebus sic 
stantibus, que na predição física se basta a si mesma dada à 
uniformidade assegurada das leis da natureza, é na história uma 
reserva consciente fictícia, revogável, à possibilidade teórica das 
projeções (JONAS, 2013, pp.63, 64). 

 

 

Porém, é de fato que essa acaba-nos por ser limitada, uma vez que 

nunca antes se tivera condições de chegar a este nível de técnica que a 

sociedade vive de forma tão dinâmica, colocando-nos reféns da necessidade 
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urgente de se repensar dentro de uma nova ética. No entanto, a dinâmica que 

as coisas são apresentadas acabam por mudar os valores da sociedade, sem 

também que sejam pensados ou refletidos sobre esses valores, outra questão 

que pode levar a sociedade ao caos. Por isso, seria necessário ao menos pensar 

da moderação. 

 

Antes é preciso acrescentar algo mais ao tema da moderação. 

Até agora a entendemos como moderação no consumo, e 

podíamos associar com a virtude pré-moderna, claramente 

tradicional, da continência. Mas pisamos um terreno 

completamente novo se passamos do freio no consumo ao freio 

dos poderes e dos êxitos, a domesticação dos nossos impulsos 

realizadores. Quem não recomendaria, em nome do interesse 

geral, ‘moderação’ na aspiração às máximas realizações 

humanas? Era uma virtude fazer o que se podia, superar o bom 

com o melhor, multiplicando todos os poderes, e fazendo cada 

vez mais coisas e maiores. Mas, deveremos – poderemos – no 

futuro continuar avançando em direção a essas grandes 

realizações? Rumo a grandes realizações como, por exemplo, o 

prolongamento da vida? Rumo à alteração genética? Rumo ao 

controle psicológico do comportamento? Na produção industrial 

agrária? Na exploração dos recursos minerais? No incremento 

de toda eficiência técnica? Sem adentrar e, detalhes, podemos 

expressar a suspeita geral de que, em muitos lugares, a 

contenção se pode converter num mandamento e, inclusive o 

aumento do lucro não continuará sendo um valor inquestionável, 

para não falar das dimensões de seu emprego (JONAS, 2013, 

pp. 79-80). 

 

 

Assim chegamos na reflexão sobre as artimanhas e talvez armadilhas 

que se demonstra intrinsecamente na técnica do âmbito da vida humana e 

manipulação genética, onde não é raro observar uma ciência livre de qualquer 

tipo de valores e éticas, subjugada a outros fatores, como os já demonstrados 

anteriormente, como poder, capital, lucro, ego, para realizar seus experimentos, 

e, impactar na soberania sobre a vida humana, que agora passa a não ser mais 

escolha do transcendente, mas sim, da capacidade técnica da medicina. Por 

outro lado, Jonas (2013) reconhece que o ‘melhorismo’ e a investigação médica 

faz parte de um dever individual. Nota-se  
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Em nenhum lugar o objetivo melhorista é mais inerente à 
essência do caso do que a medicina. Para o médico, tal objetivo 
não é facultativo, mas justamente contrário. Curar, ou seja, 
melhorar o paciente, é uma profissão e, portanto, também a 
melhoria na capacidade de curar é uma parte de sua obrigação. 
Mas até que ponto obriga o outro, ao não implicado? Como 
objetivo social, dizíamos antes, a constante melhora é 
facultativa. Deve-se apoiar-se em sua nobreza interior. Ambas 
as coisas, liberdade de escolha e nobreza devem, pois, 
determinar a forma pela qual se apela ao campo médico e nele 
se aceita o sentido do sacrifício de terceiros ao serviço do 
progresso. A liberdade é, sem dúvida, a primeira condição a ser 
observada aqui. A cessão do próprio corpo para experimentos 
médicos está totalmente fora do “contrato social” exigível 
(JONAS, 2013. p.137). 

 
 

Para Jonas (2013) o contexto dentro da medicina é um dos mais 

desafiadores, e muitos dos seus casos devem ser tratados ou repensados de 

forma separada, mesmo que anteriormente, em 1966 , já tenha discutido sobre 

a nova concepção de vida e o poder relativo do homem sobre a morte. O médico 

ou o pesquisador na área da medicina estaria então preso a uma lei moral com 

dedicação transmoral? Para quem recebe os benefícios vindos das pesquisas, 

certamente tende a deixar que o egoísmo se sobreponha. Um exemplo disso, 

que pessoas anteriores a elas tivessem se submetido às pesquisas para 

implantes para que agora ela colhesse o objetivo de ser transplantado, e, 

pensamos: os fins justificariam os meios? E onde estaria a moral? (JONAS, 

2013). Dentro desta esfera Jonas aduz: 

 

Em outras palavras, temos que distinguir entre obrigação moral 
e a esfera muito mais ampla do valor moral. (Este, seja dito com 
cuidado, mostra o erro na difundida opinião da teoria dos valores 
de que, quanto o maior seja o valor, mais vinculante é e tanto 
maior a obrigação de torná-lo realidade. Os valores supremos se 
encontram em uma região situada além da obrigação da 
exigência). A dimensão ética vai muito mais além da lei moral e 
chega até a sublime solidão da entrega e da escolha última, 
longe do todo cálculo e de toda regra em poucas palavras: à 
esfera do sagrado. Só deste lugar pode partir a oferta do 
sacrifício do indivíduo e essa fonte tem que ser protegida de 
maneira mais cuidadora. Como? A primeira obrigação que surge 
aqui para a comunidade investigadora é garantir uma verdadeira 
autenticidade e espontaneidade por parte dos sujeitos. (JONAS, 
2013, p.139). 

 



 

REVISTA PANDORA BRASIL - EDIÇÃO Nº 98  
FEVEREIRO DE 2019 - ISSN 2175-3318 

58 

Assim, ao falar da técnica dentro da medicina e seus limites éticos 

Jonas (2013) considera fundamental considerar o problema do consentimento, 

do auto recrutamento, da comunidade científica; da identificação como princípio 

de seleção geral, da coerência na projeção da descendência; dos experimentos 

com pacientes; o privilégio do doente; do limite dos experimentos, enfim, Jonas 

acaba por criar quase uma metodologia ética a ser pensada, e adotada por 

muitos comitês de éticas contemporâneos.  Por fim, Jonas (2013) chama a 

atenção: 

 

Não esqueçamos que o progresso é um sentido facultativo, não 
forçosamente obrigatório e que especialmente seu ritmo, por 
mais urgente que tenha se tornado do ponto de vista histórico-
fático, não tem nada de sagrado. Pensemos, ademais, que um 
progresso mais lento na luta contra a enfermidade não ameaça 
a sociedade, por doloroso que possa ser para aqueles que têm 
de lamentar que precisamente sua enfermidade não tenha sido 
superada a seu tempo: mas que a sociedade sum, se veria 
ameaçada pela erosão desses valores morais cuja possível 
perda por um impulso demasiado desconsiderado ao progresso 
científico deixaria sem valor a posse de seus mais 
deslumbrantes êxitos. Pensemos, por último, que não pode ser 
objetivo do progresso erradicar o destino da mortalidade. Cada 
um de nós morrerá desta ou daquela doença. Nossa condição 
mortal pesa sobre nós com sua dureza, mas também com sua 
sabedoria, porque sem ela não haveria eternamente uma nova 
promessa de frescor, originalidade e ardor da juventude; 
nenhum de nós sentiria o impulso de contar com nossos dias e 
fazê-los contar para nós. Com todo nosso esforço para arrancar 
à mortalidade o máximo que possamos, devemos saber levar 
seu peso com paciência e dignidade (JONAS, 2013, p.153). 

 
 

No início deste capítulo, deixamos nossas impressões sobre as 

influências do gnosticismo, bem como nas demais experiências de Hans Jonas 

com seus escritos sobre a responsabilidade e a ética. No entanto, no decorrer 

desta pesquisa, encontramos a associação desta relação feita pelo próprio Hans 

Jonas e, decidimos por trazê-la na integra ao término desse capítulo, de modo a 

evitar qualquer apontamento sobre uma falsa impressão nesta associação: 

 
 

O gnosticismo foi a encarnação mais radical do dualismo a ter 
aparecido no palco da história, e sua exploração forneceu um 
estudo de caso de tudo que está implicado nele: a separação 
entre Eu [self] e mundo, a alienação do homem da natureza, a 
desvalorização metafísica da natureza, a solidão cósmica do 
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espirito e o consequente niilismo das normas mundanas, o estilo 
geral do extremismo – tudo isso tinha sido representado naquele 
drama profundamente agitado, A ‘modernidade’ analógica do 
gnosticismo antigo , ou o ‘gnosticismo’ oculto na mente 
moderna, chamou-me a atenção muito cedo e como tese foi 
proposta já em 1952 num ensaio específico. Uma vez que as 
condições intelectuais e existenciais engendradas pela ciência 
moderna, com a qual a filosofia do organismo tem de lidar, estão 
relacionadas ao domínio do dualismo, o paradigma gnóstico, em 
que tudo se destaca com nitidez e ingenuidade descaradas, 
provou ser de uma ajuda iluminadora. Outra conexão, 
estendendo-se através da segunda até a terceira fase, pode ser 
designada de ‘crise’. Ela é uma expansão tão representativa da 
situação contemporânea que sua pertinência para a síndrome 
tecnológica não precisa de uma consideração complementar. 
Aqui, mais uma vez, a época do gnosticismo é o caso clássico 
de uma crise humana em uma escala histórica ampla, e 
considerações similares valem para a relevância de sua lição 
acerca da atual crise do homem ocidental – consequentemente 
também para qualquer busca tateante por uma ética em 
resposta a ela – enquanto aplicada ao caso do dualismo.  

 
 

Desta feita, compreendemos que o próprio Jonas faz tal aproximação e 

admite sua influência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Certamente conhecer Hans Jonas em sua totalidade é um privilégio 

para qualquer pesquisador, isso porque, a riqueza que ele traz em suas obras, 

com ampla visão multidisciplinar, traz contribuições irrefutáveis, tanto no campo 

religioso, como nos campos da ética, moral, história, antropologia, sociologia 

dentre outros. 

Por outro lado, é um imenso desafio trazer as questões levantadas 

por Hans Jonas de forma geral, pois em nossa visão cada uma das questões 

levantadas por ele, seja quanto ao gnosticismo, seja quanto à ética, a 

responsabilidade e suas implicações do âmbito da medicina dariam por si só, 

cada uma extensas teses, o que não é o objetivo deste encontro. 

Embora Hans Jonas seja reconhecido em larga escala por suas 

discussões morais e éticas, foram as temáticas acerca da religiosidade que 

ocuparam grande parte de suas preocupações e desdobramentos como 

pesquisador e escritor durante toda sua vida.  De sua primeira obra sobre 

gnosticismo até a última “matéria, espirito e criação” Jonas buscou trazer e 

certamente trouxe contribuições valiosíssimas acerca das fundamentações 

doutrinarias que estão pré-dispostas nas maiores instituições religiosas, 

inclusive no judaísmo. 

Apesar de Jonas trazer profundas reflexões filosóficas acerca dos 

fatos, ele não é alienado à seu tempo, muito pelo contrário, busca refletir com 

grande conhecimento e argumentação os fatos que lhes são conhecidos, sempre 

buscando um paralelo entre o passado, o atual e o futuro. Como exemplo disso, 

é possível observar suas constantes exemplificações usando o ocorrido em 

Auschwitz.   

Ao contrário do que muitos na literatura apontam, Jonas não parece 

ter sido um ateu em suas obras. Muito pelo contrário, todas as suas observações 

apontam para um ser altamente religioso que busca explicações de seus 
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pressupostos de compreensões teológicas com os fatos que ocorrem, ou 

ocorreram. É assim que o encontramos ao palestrar sobre uma voz judia.  

Estas conotações vão de encontro ao profundo sentimento de agonia 

e crise ética e moral vivenciada na Alemanha, e fazem parte dos objetivos 

encontrados em muitos outros pensadores, que buscavam compreender a 

essência e as origens das crises vivenciadas. 

Concorda-se com Hotam (2007) ao enfatizar que os pensadores 

alemães descreveram a crise como uma ruptura dentro do ethos racional do 

Iluminismo, que era considerado como o coração da cultura moderna-secular. A 

autoridade absoluta da razão sobre a vida humana - o pilar do ethos racional - 

foi questionada. Os intelectuais alemães, nas primeiras décadas do século XX, 

definiram a crise da cultura como um conflito cismático entre razão e 

individualidade - precisamente os dois aspectos que antes estavam unidos sob 

o domínio kantiano. 

Foi esse sentimento também encontrado nas obras de Hans Jonas, 

desde suas reflexões acerca do gnosticismo até suas alusões sobre a ética, 

moral, responsabilidade de preocupação com o meio ambiente.  

Considerando os pressupostos vivenciados por estes importantes 

pensadores, é possível ainda identificar que a busca pelas raízes da crise foi 

informada por uma consciência histórica mais profunda e mais longa do que a 

fratura com o legado do Iluminismo. Quase todos os intelectuais alemães da 

época refletiam de uma maneira ou de outra sobre religião ou teologia e 

contemplavam a origem teológica cristã, judaica ou judaico-cristã da cultura 

moderna secular, o que provavelmente impulsiona Jonas a investigar o 

gnosticismo e retomar sua principal obra três vezes, em diferentes fases de sua 

vida adulta.  

Além disso, a modernidade para os estudiosos desse círculo 

significava um processo de mudança epistemológica, significando uma mudança 

na percepção e consciência humanas, que implicava uma crença direta no 

progresso, na ciência e na onipotência da razão e racionalidade humanas. 

Notemos que estes estudiosos alemães se espalharam pelo mundo em 

importantes academias, e sob forte influência e incentivo foram convidados a 
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desdobrar-se em suas contribuições filosóficas. Exemplo disso foi à absorção de 

Hans Jonas e Hannah Arendt pelos Estados Unidos. 

Saindo do gnosticismo para a ética e responsabilidade em uma 

sociedade técnica, mais uma vez Jonas parece se preocupar com uma crise, 

porém, desta vez, muito maior do que uma crise moral e ética, mas uma crise 

que poderia comprometer a própria existência humana. Esse raciocínio não seria 

impossível ou ilusório para uma pessoa que vivenciou a capacidade de 

dizimação de centenas de milhares de pessoas em poucos segundos, como 

ocorreu na segunda Guerra Mundial, ou ainda, da maldade humana em 

acumular centenas de pessoas em câmaras de gás, ou ainda, de usá-las para 

fazer experimentos. Com a possibilidade técnica que o homem passa a ter, 

Jonas preocupa-se com o que ele é capaz de fazer sem que haja uma bussola, 

somente a ética antiga, centralizada no indivíduo, parecia não sustentar a 

necessidade existencial da humanidade. Desta forma, Jonas agora sugere que 

a responsabilidade venha a fazer parte da ética.  

A responsabilidade que Jonas defende é aquela impregnada em 

todas as esferas, seja individual (micro), coletiva (macro), ou ainda, naqueles 

que exercem cargos que podem afetar o coletivo, sejam pais, mães, professores, 

empresários, professores, enfim, aumentando a responsabilidade na medida em 

que se afeta quantidade maior na composição da sociedade. 
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e/ou espanhol 
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