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Na obra The Phenomenon of Life, Hans Jonas propõe pensar a ontologia da 

perspectiva de um monismo integral, o qual consiste em integrar intenso e extenso, 

interior e exterior como dois aspectos da unidade psicofísica apresentada pelos seres 

vivos e, em última instância, pela própria matéria. 

Jonas desenvolve a sua ontologia a partir da manifestação do fenômeno da 

vida. Sua ideia principal é que todas as formas de vida possuem em si um princípio de 

liberdade, que em seu nível primário se manifesta na forma de metabolismo. A 

liberdade como fenômeno próprio do ser orgânico aparece, segundo Jonas, em graus 

crescentes na natureza, sendo o ser humano o expoente máximo desta forma de 

liberdade por possuir a capacidade imaginativa, considerada por Jonas como elemento 

“transanimal” no homem.  

Hans Jonas considera que o problema da interação entre matéria e “espírito” se 

encontra no cerne da discussão sobre a manifestação da vida. Tal posição levou o autor 

a lançar a sua perspectiva sobre o problema psicofísico no texto Poder o impotencia de 

la subjetividade?
1
, que inicialmente foi concebido como parte da obra O Princípio 

Responsabilidade, o trabalho mais conhecido do autor. No entanto, Jonas optou por 

publicar o texto de maneira independente dado a complexidade do tema e, também, a 

fim de evitar sobrecarregar o livro com uma questão específica. 

O autor, que possuía um ativo intercâmbio com representantes das ciências 

naturais e exatas
2
, aponta para a tendência, praticamente exclusiva, do materialismo 

científico em tratar a questão da interação entre corpo e mente como uma espécie de 

negação da potência do “espírito” frente à matéria, na medida em que não admite 

qualquer influência não física na determinação dos processos corporais, os quais 

estariam fadados exclusivamente às interações de ordem química e mecânica. 

                                                           
1
 Título original: Match oder Ohnmacht der Subjektivität. No presente trabalho foi utilizada a 

versão espanhola intitulada Poder o Impotencia de la subjetividad, traduzida por Illana Giner 

Comín. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2005. 
2
 De acordo com Illana Giner Comín na introdução de Poder o impotencia de La subjetividad.  



Hans Jonas propõe um enfrentamento ao problema por considerá-lo de 

fundamental importância à fundamentação de sua filosofia, pois, em suas palavras, 

“quanto mais inocente e grosseiramente austera soa a confissão de ignorância ante o 

insondável, mais ilimitado se torna o campo das afirmações positivas para o 

dogmatismo próprio das ciências naturais” (JONAS, 2005, p. 79). 

Para tanto, o autor analisou dois dos principais argumentos do determinismo 

materialista: a tese que não admite o efeito do psíquico sobre o físico, a qual o autor 

chama de argumento da incompatibilidade, e a tese na qual o psíquico é um fenômeno 

da determinação de certos processos físicos, chamada por ele de argumento do 

epifenômeno. 

A primeira tese se refere, conforme Jonas, a um determinismo geral da ciência 

que prega não ser possível haver compatibilidade entre um efeito do psíquico sobre a 

matéria. A segunda tese analisa o argumento que o psíquico carece de força causal para 

determinação da matéria e, portanto, este seria uma espécie de epifenômeno do corpo. 

Segundo Jonas, esta tese seria uma dedução da primeira, a qual afirma a 

incondicionalidade da não aceitação da interação de forças não físicas na matéria.  

 

 


