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A perda do caráter finalista da técnica promove uma forma peculiar de comportamento do homem
moderno, ao adotar a técnica como o eixo central da sociedade moderna, cujos efeitos reverberam e
são retroalimentados na estrutura organizacional da política e da cultura, entre indivíduos e diante de
si, promovendo a artificialização do mundo e a perda da condição humana; fato que potencializa o
surgimento da contingência. Essas constatações nos permitem sugerir que o comportamento virtuoso,
especialmente a prudência, seria um critério viável para nortear o uso razoável das tecnologias
digitais. Ao contrário do que se pensa no cotidiano, o homem virtuoso não desconsidera que sua
constituição psíquica está alicerçada em pares de sentimentos opostos, nos quais o homem de
atitude virtuosa busca, através da racionalidade, um meio-termo entre aqueles opostos. Portanto, a
prudência é uma ação possível e requerida no panorama diário da contingência, pois, ainda que a
contingência seja inesperada, ela deve ser considerada, podendo suprir o interstício entre a realidade
posta e o futuro incerto. A ação prudente é a ação da precaução, da previsão, da antecipação dos
riscos decisórios sobre o real; é uma espécie de sabedoria que se aprende e se aprimora no hábito.
Só se é virtuoso na permanência da ação que caracteriza o hábito e não num ato isolado onde se
configura uma exceção.

I- Introdução

O ato de filosofar, diante da “posição do problema”, nos remete, de acordo com Bornheim, às
seguintes atitudes básicas: 1ª- admiração: “impulso inicial de todo ato de filosofar” (p.24); 2ª- dúvida:
essa atitude requer uma suspensão do conhecimento (episteme) em favor de opiniões (doxa) para
que a dúvida metódica (ou dúvida cartesiana) instigue a crítica própria do ato de filosofar; e 3ª-
insatisfação moral: esta atitude se enlaça à atitude de admiração. Se em seu comportamento diário, o
homem se deixa absorver pelo mundo até que, num dado instante ele se pergunta pelo sentido de
sua existência em relação ao mundo, a filosofia se impõe como possibilidade de superação de sua
existência meramente mundana, para uma consciência de si – uma consciência que se sabe exterior
e interior ao mundo. (Cf. BORNHEIM, p. 23-24, 2003).

As constatações de Jaspers apresentadas por Bornhein nos permitem recorrer a uma observação de
Hannah Arendt (2008), ao criticar a separação entre o conhecimento moderno e o pensamento
(leia-se pensamento como sinônimo de atitude filosófica), dizendo que o julgamento político de
cientistas sobre a ciência provoca dúvida, por dois motivos que se complementam: 1- uma vez que
eles são capazes de criar artefatos tecnológicos cada vez mais sofisticados, são, por outro lado,
incapazes de refletir ou prever o uso de suas criações; 2- por viverem num mundo reservado à
produção de tecnologias, as palavras perderam (e perdem) o sentido de poder.

Seguindo o caminho de Bornhein, dizemos que o uso razoável das tecnologias digitais se encontra
em estado de formulação de sua posição enquanto problema. O problema está no mundo; é nele
onde se encontram as possibilidades de formulação, desde que tenhamos atitudes filosóficas frente
aos fenômenos. O que reforça o comparecimento da indignação de Arendt. Entendemos que é própria
da filosofia a atitude de tomar para si o uso das palavras, enquanto que as ciências práticas se
ocupam da atividade de realizar coisas. A partir do instante em que são colocadas em funcionamento,
as coisas, aqui denominadas de tecnologias, passam a ser utilizadas sem que haja uma prescrição
definida. O abandono dos cientistas por sua criação corresponde a uma espécie de orfandade
denunciada pelo silêncio de não assumir responsabilidades de seus usos determinados,
configurando-se em ausentamento de responsabilidade moral.

Pois bem. Pensamos que a “posição do problema” sobre o uso razoável das tecnologias digitais,
comporta as três atitudes próprias do ato de filosofar. Admiração ingênua que nos aponta para um
comportamento tecnófilo ou tecnófobo; é preciso transpor o pasmo para o estado de conhecimento;
uma dúvida provisória, considerando que as tecnologias trazem a possibilidade da contingência e
uma insatisfação moral, resultante dessas atitudes. Acreditamos que o reconhecimento de que
estamos experimentando algo novo que se move na sociedade planetária, exige uma atitude
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moderada de todos, especialmente dos educadores. Neste sentido, a filosofia comparece como uma
possibilidade de posicionar o problema, ainda que não se espere dela, uma resposta.

II- Definindo a problemática do uso razoável das tecnologias digitais

Para nós, a técnica moderna em sua expressão através das tecnologias digitais amplifica as
possibilidades da contingência. A perda do caráter finalista da técnica promove uma forma peculiar de
comportamento do homem moderno, ao adotar a técnica como o eixo central da sociedade moderna,
cujos efeitos reverberam e são retroalimentados na estrutura organizacional da política e da cultura,
entre indivíduos e diante de si, promovendo a artificialização do mundo e a perda da condição
humana; fato que potencializa o surgimento da contingência.

Então, como podemos estabelecer um princípio ético norteador para o uso razoável das tecnologias
digitais no contexto da modernidade técnica, se o próprio homem se reconhece sujeito e objeto da
contingência

Essas constatações nos permitem sugerir que o comportamento virtuoso, especialmente a prudência,
seria um critério viável para nortear o uso razoável das tecnologias digitais. Ao contrário do que se
pensa no cotidiano, o homem virtuoso não desconsidera que sua constituição psíquica está alicerçada
em pares de sentimentos opostos, nos quais o homem de atitude virtuosa busca, através da
racionalidade, um meio-termo entre aqueles opostos. Portanto, a prudência é uma ação possível e
requerida no panorama diário da contingência, pois, ainda que a contingência seja inesperada, ela
deve ser considerada.

Pensando numa ética factível que considere a contingência enquanto realidade, Jonas (2006) se
debruça sobre a necessidade de um princípio ético que oriente as ações humanas no presente, para
que possam garantir a vida das futuras gerações de homens, tal qual fora gerada, bem como sejam
preservadas as condições de vida de todas as espécies e do planeta; este, enquanto casa e abrigo da
biosfera. (Cf. JONAS, p.94-95, 2006). Sua máxima é: “Age de tal maneira que os efeitos de tua ação
sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica”. (JONAS, p. 18, 2006)

O princípio responsabilidade data de 1979; período em que Arendt (2008) já havia denominado o
mundo de moderno e que para Brüseke (2010), a modernidade técnica já havia se consolidado. Esta
última denominação é composta pela presença da contingência, espelho da experiência máxima
realizada pela técnica da modernidade técnica; a contingência é um fenômeno visceral da história
presente da civilização – a civilização moderna.

Convencidos de que a técnica moderna, através das tecnologias digitais, promove e alarga o cenário
contínuo de mudanças aleatórias, resultando na contingência, o princípio responsabilidade requer a
presença de uma norma flexível tendo a prudência como um critério para a utilização razoável das
tecnologias digitais em qualquer dimensão.

Encontramos a recomendação do exercício da prudência em Jonas ao se reportar sobre a
incondicionalidade da aposta frente à incerteza absoluta do destino da humanidade: “Sob a óptica de
tal responsabilidade, a prudência, virtude opcional em outras circunstâncias, torna-se o cerne do
nosso agir moral” (JONAS, p. 87, 2006). Entretanto, para nós, toda a obra é tratada segundo uma
visão ou um sentimento apocalíptico; o que induz a um julgamento tecnófobo. Sim, é possível o fim da
humanidade, como supõe Jonas, mas também não é necessário, de acordo com a definição de
contingência de Brüseke.

A visão apocalíptica de Jonas direciona o leitor para uma possível situação hipotética e não
contingencial - porque necessariamente ela pode não se concretizar. Então, nossa opção para
entendermos a prudência como cerne do agir moral como propõe Jonas, deve ser assumida no plano
real da contingência e não na hipótese da contingência, pois a contingência é o que caracteriza a
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modernidade técnica e as tecnologias digitais são a sua expressão máxima.

Além disso, a argumentação de Jonas quanto às tecnologias parte do pressuposto de um perigo.
Nesse sentido, não identificamos, imediatamente, a prudência como a virtude mais indicada para ser
meio de efetivação do princípio responsabilidade e sim, a tolerância seria o cerne no agir moral.
Apoiando-nos na análise de Sponville (2004), quanto a impossibilidade de uma tolerância universal,
ele nos assevera que a tolerância se dirige a dois planos simultaneamente: o moral, que se opõe ao
sofrimento alheio, mesmo que outrem esteja distante; e o político, quando diante de uma situação de
ameaça efetiva “... a liberdade, a paz ou a sobrevivência de uma sociedade (o que supõe uma
avaliação, sempre incerta, dos riscos)”. (SPONVILLE, p. 179, 2004).

Importante realçar que essa distinção traz a tolerância no plano político como critério de manutenção
das relações sociais para os cidadãos do mundo frente ao mundo, aos outros e a si próprios. Para
nós, o princípio responsabilidade é uma proposta de ética para o cidadão comum, além, e aqui
pensamos ser o centro deste princípio, se tratar de um apelo à política universal que abrange ciência,
educação, economia, cultura e todos os campos do agir que compõem a “civilização tecnológica”,
visando à preservação das condições básicas e necessárias para a humanidade. Porém, o que move
a técnica e a ciência são os interesses de uma elite e não os anseios do cidadão comum. Essa
afirmação traz a reverberação de Brüseke (2010) quando denuncia que “Ciência e técnica, e não um
projeto político e cultural, revelam-se como eixo principal da sociedade moderna”. (p.9). Ora, essa
característica central da modernidade técnica ultrapassa os pressupostos éticos do princípio
responsabilidade. Como dissemos, a ética que funda este princípio se dirige à política universal, à
comunidade científica que desenvolve meios tecnológicos que potencialmente ameaçam a geração
presente e futura da humanidade. Bom lembrar ao leitor de Jonas que sua preocupação sobre essa
possibilidade reside na existência de armas atômicas. Por isso, entendemos que a tolerância (e não
imediatamente a prudência) comparece mais adequadamente nas situações de extremos, onde o
risco de extermínio de um indivíduo, de um grupo ou da humanidade é uma realidade ou uma
hipótese, como assevera Jonas. Concebemos a tolerância como critério moral para um possível
equilíbrio de um acordo entre o “projeto político e cultural” para a sociedade técnica, como nos indica
Brüseke a sua ausência (p. 9, 2010), e o projeto de ciência e técnica, não mais como eixo central da
sociedade. A tolerância seria, para nós, o critério de revisão e limite da ciência e técnica,
considerando os meios e os fins de sua utilização. Ou seja, ela comparece num plano de definição
onde ciência e técnica são gestadas, antecedendo, inclusive, a prudência, que se destina ao uso das
tecnologias ali desenvolvidas, tanto pela comunidade científica, seus criadores, quanto no plano
secundário, para o cidadão comum, seus consumidores. A consideração de Jonas nos indica um
recorte do mundo moderno no início do século XX, fato temporal que inaugura um marco na explosão
das tecnologias digitais e seu uso pelo cidadão do mundo, como se apresentam hoje, no século XXI.

Nossa suspeita é a de que, a tolerância está para o princípio responsabilidade, assim como a
prudência para o uso razoável das tecnologias digitais na modernidade técnica, expressão da
contingência.

III - A prudência como requisito para o uso razoável das tecnologias digitais na contingência

Dissemos que a tolerância seria a virtude mais adequada e imediata para realizar o princípio
responsabilidade de Jonas (2006). Para fazermos esse posicionamento, nos apoiamos na
argumentação de Sponville (2004) sobre a impossibilidade de uma tolerância universal nas esferas
moral e política. Esta última, para nós, antecede a prudência, pois, pensamos que a tolerância se
dirige à política que define as tecnologias digitais. A prudência, por sua vez se dirige ao uso corrente
daquelas tecnologias digitais potencializadoras da contingência. Seguiremos nossa análise com
Sponville (2004) e outros autores sempre que necessário.
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- O percurso da prudência

Com Kant temos o imperativo categórico equivalente a uma ética da convicção. Realizar ou não uma
ação depende exclusivamente do princípio normativo e incondicional. A razão é absoluta. Essa
convicção ética, como atesta Max Weber[1] não atende a configuração da sociedade moderna, cujo
centro de sua expressão é a contingência. Entretanto, a sociedade é um conjunto de indivíduos que,
para se manterem em equilíbrio, precisam delegar normas de comportamento uns aos outros. É
necessário um acordo (nem sempre de cavalheiros), mas um acordo que atenda as condições
humanas, observando o panorama social contemporâneo.

A prudência comparece na execução desses acordos, pois se trata de uma virtude da ação. E, no
contexto da ética da responsabilidade, onde os cidadãos são tomados pelo apelo das tecnologias
digitais, a prudência seria um guia para a sua utilização responsável.

Mas, o que, de fato, é a virtude da prudência Como toda virtude, é uma ação, um modo de agir
racional. Diz Aristóteles sobre o que é virtude:

A excelência moral, pois é esta que se relaciona com as emoções e ações, e nestas há
excesso, falta e meio-termo. Por exemplo, pode-se sentir medo, confiança, desejos, cólera,
piedade, e de um modo geral prazer e sofrimento, demais ou muito pouco, e em ambos os
casos isto não é bom; mas experimentar estes sentimentos no momento certo, em relação aos
objetos certos e as pessoas certas, e de maneira certa, é o meio-termo e o melhor, e isto é
característico da excelência. (ARISTÓTELES, LIVRO II, p.144, 1996)

Ser virtuoso, portanto, é considerar a ação que se pretende praticar, avaliando com quem se pratica,
onde, quando e como. Esse itinerário intelectual radiografa a situação para o agir virtuoso. Mas... a
prudência A prudência supõe uma situação incerta, o que a distingue do conceito aristotélico de
virtude em seu sentido amplo. Neste sentido, podemos dizer que ela antecipa e se coloca como
requisito para as outras virtudes.

Para Aristóteles, a prudência é a sabedoria da ação, na medida em que, se ela se resumisse ao plano
intelectual, seria uma ciência. “Uma disposição que permite deliberar corretamente sobre o que é bom
ou mau para o homem (mas não em si, mas no mundo tal como é, não em geral, mas em
determinada situação” (SPONVILLE, p. 38, 2004). É na situação onde a verdade da ciência não
satisfaz ou corresponde a necessidade de escolher (como, onde, quem) que a prudência comparece,
considerando os meios e fins e as conseqüências sobre a deliberação humana no plano na
contingência. É preciso que o homem queira agir guiado por boa vontade, deliberando sobre os bons
meios para chegar ao bom fim, porque, como dissemos, a ciência não lhe pode ajudar na escolha de
suas ações. Trata-se de uma atitude de bom senso[2] diante a urgência da ação.

De acordo com Aubenque (2008), a prudência tem a singularidade de apreciar e julgar as situações
no horizonte mais universal que, inclusive, transcendem o universo da ciência. Esta é uma condição
para que a prudência seja possível. É no horizonte universal onde o homem se reconhece como o ser
da situação, do contingente, podendo realizar os princípios que os rege no modo da eventualidade e
do singular. A prudência está nesse domínio particular, revelando aquilo que pode ser diferente do
que é. “É exatamente por isso que a prudência se distingue o mais claramente da sabedoria, a qual,
por ser ciência, diz respeito ao necessário, e por ser a mais alta das ciências refere-se às realidades
as mais imutáveis, ignorando o mundo do devir”. (AUBENQUE, p. 109, 2008)

Neste sentido, a prudência se movimenta no terreno do desconhecido e do inesperado. Aqui reside
nossa argumentação quanto ao recurso da prudência para o uso das tecnologias digitais. A
modernidade técnica, através das tecnologias digitais, não só potencializa a contingência, mas
também, através de seus dispositivos técnicos, inaugura um modo de sociedade ou de
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comportamento, no qual a provisoriedade é uma das marcas de sua expressão de maior relevo.
Temos um estado de hipostasiamento ao instante, a urgência, ao novo e ao passageiro. Portanto, a
prudência e não a sabedoria, o bom senso e não a ciência são requeridos como possibilidade de um
uso razoável, bom, das tecnologias digitais.

IV- Considerações finais

Com essas observações construídas a partir de um itinerário reflexivo, cremos ter apresentado nossa
“posição do problema”, acerca do uso das tecnologias digitais, conforme abrimos no presente texto.

A ciência da modernidade técnica desenvolve tecnologias gestadas num tipo de razão, cuja atividade
se confunde com a própria técnica. Entendemos que a atitude de pensar e elaborar o posicionamento
do uso dessas tecnologias parte de uma reflexão filosófica desse fenômeno que se encontra em
estado movediço. Portanto, não comporta, ainda, uma certeza científica. Se o uso razoável corrente
das tecnologias digitais, gozasse do estado da arte de certeza e segurança, não caberia uma reflexão
filosófica, pois, seu estado pertenceria à ciência.

Se o provisório reflete o estado atual do mundo, isso não significa que devamos viver sob o domínio
da incerteza, do acaso ou do impulso. O que não podemos perder de vista é que precisamos de uma
ética flexível, possível e real; atenta ao que acontece e ao que poderá vir acontecer. A prudência,
pensamos, poderá suprir o interstício entre a realidade posta e o futuro incerto. A ação prudente é a
ação da precaução, da previsão, da antecipação dos riscos decisórios sobre o real; é uma espécie de
sabedoria que se aprende e se aprimora no hábito. Só se é virtuoso na permanência da ação que
caracteriza o hábito e não num ato isolado onde se configura uma exceção.

[1] Para Max Weber (1982), a ética da convicção está fundada em três princípios: os sentimentos e
um ideal motivam a ação; esta ação não considera ou pondera suas consequências; a ação se apega
a uma crença inabalável de seus fins. A máxima desta ética é tudo ou nada. Segue-se que, no
cenário das tecnologias digitais, propício para o fenômeno da contingência, esta ética perde sua
validade. (CF. CORRÊA, 2016)

[2] O bom senso aqui referido difere do cartesiano. Neste, a convocação ao bom senso se pautava
por força da dúvida metódica que exigia a suspensão do conhecimento, até que se chegasse ao
estado de certeza universal na ciência. Até lá, seria instaurada uma moral provisória. (Cf.
DESCARTES. Discurso do Método, 1996). Na prudência, o bom senso se dá porque o conhecimento
é, reconhecidamente, insuficiente para propor uma moral; pois a prudência é a virtude do incerto, do
imprevisível e, reconhece que é na contingência, onde o homem pode, verdadeiramente, expressar
sua disposição moral. Caso contrário, seguir uma verdade científica é ser obediente a ela e na
obediência não existe espaço para a ação voluntária e, portanto, para o mérito de escolher o bem, ou
em termo aristotélico, não há espaço para a manifestação da excelência moral. A prudência trafega
no espaço da provisoriedade, como é o comportamento humano. Um ser do devir, da potencia de vir
a ser, da espera de algo que poderá ou não acontecer.
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