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Grupo de estudos: “Ética, tecnologia e 

economias digitais” (IEE/USP) 
Coordenação: Ricardo Abramovay 

Assistente: Rafael A. F. Zanatta 
 
 

Apresentação 
As grandes transformações do início do século XXI -- com a ubiquidade das redes sociais e 
aplicações conectadas à internet, ascensão das “empresas-plataforma” intensivas em dados 
pessoais, novas formas de automação do trabalho e desenvolvimento da inteligência artificial 
--, têm provocado um intenso debate sobre os limites do “progresso técnico” e das 
tecnologias construídas pelo próprio homem. Há, sem dúvidas, um retorno da ética nas 
discussões sobre as economias digitais.1 
 
O grupo de estudos “Ética, tecnologia e economias digitais”, criado dentro do Instituto de 
Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP) sob coordenação do Prof. 
Ricardo Abramovay, tem como propósito estruturar discussões acadêmicas sobre ética e 
tecnologia a partir da leitura aprofundada de textos clássicos da filosofia social. 
 
Para o primeiro semestre de 2018, o grupo fará a leitura de Princípio Responsabilidade: 
ensaio de uma ética para a civilização tecnológica de Hans Jonas (1903-1993)2, publicado 
originalmente em 1979 na Alemanha e publicado em português pela editora Contraponto em 
2006.3 
 

Critérios de participação 
O grupo é aberto para alunas e alunos de todas as áreas do conhecimento humano, em nível 
de graduação, mestrado ou doutorado. Os critérios de participação são (i) vinculação à 
Universidade de São Paulo, (ii) disponibilidade para leitura dos textos indicados, (iii) 
comprometimento com relatoria da leitura e produção de “textos de reação”, e (iv) domínio 
de língua inglesa. 
 

Local e duração dos encontros 
No primeiro semestre de 2018, o grupo fará oito encontros para discussão de Princípio 
Responsabilidade, com intervalos de duas semanas entre cada encontro, iniciando-se em 

                                                
1 Luciano Floridi, The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press, 2013; Patrick Lin, Ryan Jenkins 
& Keith Abney, Robot Ethics 2.0: from autonomous cars to artificial intelligence. Oxford: Oxford University 
Press, 2017.  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas  
3 http://contrapontoeditora.com.br/produto.php?id=103  
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março. Os encontros do grupo de estudos ocorrerão na Instituto de Energia e Ambiente da 
USP, localizado na Avenida Luciano Gualberto, 1289, Cidade Universitária. 
 
 

Roteiro dos encontros 
1º encontro: Apresentação e visão geral 

Data: 22 de março (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Towards a Philosophy of Technology, Hastings Research 

Center, 1979, p. 34-434.  Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para 
a civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Apresentação, p. 21-31.  
 
2º encontro: A natureza modificada do agir humano 

Data: 05 de abril (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo I: A natureza 
modificada do agir humano, p. 31-68. 

 
3º encontro: Questões de princípio e de método 

Data: 19 de abril (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo II: Questões de 
princípio e de método, p. 69-103. 

 
4º encontro: Sobre os fins e sua posição no Ser 

Data: 03 de maio (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo III: Sobre os fins e sua 
posição no Ser, p. 109-148. 

 
5º encontro: O bem, o dever e o ser: teoria da responsabilidade 

Data: 17 de maio (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo IV: O bem, o dever e o 
ser: teoria da responsabilidade, p. 149-228. 

 
6º encontro: A responsabilidade hoje: o futuro ameaçado e a ideia de progresso 

Data: 31 de maio (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo V: A responsabilidade 
hoje: o futuro ameaçado e a ideia de progresso, p. 229-288. 
 

                                                
4 Disponível em: http://greatbooksojai.com/Hans-Jonas-Toward-a-Philosophy-of-Technology.pdf  
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7º encontro: A crítica da utopia e a ética da responsabilidade 
Data: 07 de junho (quinta), 15h 
Leitura: Hans Jonas, Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a 

civilização tecnológica, Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. Capítulo VI: A crítica da utopia e 
a ética da responsabilidade, p. 289-343. 
 
8º encontro: Encerramento e discussão atual 

Data: 14 de junho (quinta), 15h 
Leitura: Ricardo Abramovay, A heurística do medo, muito além da precaução. 

Estudos Avançados, v. 30, n. 86, p. 167-179, 2016.5 
 
 

Inscrições e seleção dos participantes 
Para realizar sua inscrição no grupo, acesse o seguinte formulário e preencha-o até 09 de 
março de 2018: https://goo.gl/forms/h3CPdx7FBfqqPiXy1  
 
Haverá número limite de 15 participantes, selecionados a partir dos seguintes critérios: (i) 
diversidade de gênero (objetivo não vinculante de 50%), (ii) diversidade das áreas de 
formação e (iii) diversidade de níveis de formação universitária. 
 
 

Obtenção de créditos 
O Grupo de Estudos terá validação pela Universidade de São Paulo no segundo semestre de 
2018, permitindo a conversão em créditos da participação dos alunos inscritos. Desse modo, 
aqueles que entregarem os “textos de reação”6 (1 página de comentários pessoais ao capítulo 
lido) e tiverem frequência de 75% nos encontros poderão pleitear por créditos. 
 
 

                                                
5 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142016000100167&script=sci_arttext&tlng=pt  
6 Os textos de reação, também chamados de response papers ou mini-reaction papers, são textos subjetivos e 
pessoais elaborados a partir da leitura de um livro ou artigo. São textos curtos e demonstram impressões, 
pensamentos sobre pontos específicos e qualquer tipo de provocação intelectual a partir do argumento do autor. 
Ver: https://www.thoughtco.com/how-to-write-a-response-paper-1857017  


