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e-Tec Brasil

Aula 1 - Pensar a tecnologia

Nesta aula, iremos aprender a pensar a tecnologia. Serão abordados conceitos 

e características da tecnologia a partir das perspectivas empírica, filosófica, 

etimológica e histórica. Você irá entender a importância das tecnologias para 

a transformação do mundo, das relações pessoais, do mercado de trabalho, 

dos estudos, entre outros.

Objetivos

Estabelecer postura interrogativa e problematizadora sobre 

tecnologia. 

Reconhecer o papel da tecnologia na vida cotidiana.

Definir tecnologia.
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1 A tecnologia e a vida cotidiana

Para estudar tecnologia, iniciaremos pensando sobre o mundo que nos 

cerca. Quais tecnologias você possui? Com que frequência as utiliza e para 

qual fim? 

Figura 1: Tecnologias e a vida.

Fonte: adaptado do original de @upklyak, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/poster-artificial-intelligence_9044548.htm

Um despertador nos avisa que é hora de acordar. Levantamos e esquentamos 

nossa comida no micro-ondas. Caminhando, recebemos, no telefone celular, 

uma mensagem informando que a reunião começará um pouquinho mais 

tarde. Ainda no caminho, com a ponta dos dedos das mãos, tomamos 

conhecimento dos últimos acontecimentos do mundo por meio de um 

tablet. Chegando ao trabalho, ligamos o computador.

Nas sociedades contemporâneas, por onde se olhe, a tecnologia parece ser 

onipresente: estamos rodeados de uma infinidade de objetos e recursos 

técnicos. Não é apenas difícil encontrar uma área de nossas vidas na qual a 

tecnologia não esteja presente, como é complicado imaginar como seriam 

elas e o nosso dia a dia sem a mediação dos aparatos e sistemas tecnológicos. 

Para se ter noção disso, lançamos o desafio a seguir.
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Atividade

1. Faça um pequeno teste e fique um dia com o celular, a televisão e o 

computador desligados, e veja o quanto a tecnologia se tornou indispen-

sável ao seu cotidiano. Escreva um relato sobre como foi este dia, como 

você se sentiu e o que fez. Em seguida, compartilhe as suas impressões 

com o restante da turma e compare.

É importante mencionar que a tecnologia excede o âmbito utilitário da vida 

corrente e seus artefatos. Da ciência à indústria, passando pela política e pela 

arte, a tecnologia, nas sociedades atuais, constitui um recurso de mediação 

relevante, proveitoso e indispensável ao trabalho, organização e expressão 

desses campos de atividade humana. 

Por isso, entre os inúmeros rótulos da sociedade contemporânea, costuma-

se designá-la, também, como sociedade tecnológica, muito embora toda 

sociedade seja, em certo sentido, uma sociedade tecnológica na medida em 

que a tecnologia é sempre um ingrediente da vida social e do intercâmbio 

humano com a natureza. Para se referir, com mais precisão e rigor, à 

presença sistêmica da tecnologia na sociedade e cultura contemporâneas, 

poderíamos afirmar que a primeira constitui um dos principais modos de 

expressão destas últimas. A tecnologia é o modo de vida das sociedades 

modernas.

Dessa maneira, não faz sentido pensá-la como algo autônomo e independente 

de contextos sociais, culturais e políticos, e que atingiria estes como uma força 

vinda de fora. Ao contrário, a configuração e desenvolvimento tecnológicos 

dependem, também, de aspectos não técnicos, isto é, de aspectos inerentes 

e constituintes de uma sociedade, tais como a divisão social do trabalho, 

formação de mão de obra qualificada, as leis e regulamentações, a 

distribuição de recursos escassos e dos valores e representações. Portanto, 

as relações entre tecnologia e sociedade não são uma relação de mão única; 

elas interagem e afetam produtivamente uma a outra.

A tecnologia é um fenômeno ambíguo. Por um lado, louvamos suas 

vantagens, responsáveis por fazer as atividades humanas fluir com mais 

rapidez, comodidade e eficiência. Doenças e restrições físicas são superadas 
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graças à invenção de novos equipamentos e aparelhos, assim como antigos 

limites humanos podem ser ultrapassados e redefinidos. Por outro lado, a 

mesma tecnologia que parece nos libertar e nos aprimorar é capaz, também, 

de nos enclausurar e destruir; os medos e riscos da clonagem, da energia 

nuclear, da manipulação genética se disseminam. Nesse aspecto, podemos 

enxergar mais do que as atitudes típicas que adotamos perante a tecnologia 

- ora ingenuamente otimista, ora apressadamente pessimista. Na medida em 

que avaliamos suas consequências e usos, há uma necessidade de reflexão 

ética.

Não nos enganemos ou deixemos nos deslumbrar por esta presença 

ininterrupta e dinâmica da tecnologia, que parece dotar os artefatos 

tecnológicos de uma vida própria, cada um com sua forma, individualidade 

e ciclo de vida e morte. A tecnologia não é um simples evento da vida 

contemporânea, o qual lhe confere sua fisionomia mais própria, ainda 

que seu poder e exuberância tenham ganhado um caráter avassalador nas 

sociedades do século XX e XXI. A tecnologia é uma dimensão da vida humana 

e não apenas um evento histórico particular ou de uma época determinada.

Desde os primórdios de nossa espécie, os fósseis humanos encontram-se 

misturados a restos de instrumentos técnicos – e, portanto, ao conhecimento 

aplicado destes instrumentos: domínio do fogo, da agricultura, da pintura 

rupestre e do ritual, da construção de abrigos e roupas, das armas de caça 

e utensílios de colheita etc. A tecnologia como o conjunto de artefatos 

materiais criados – e utilizado – pelo homem, em seu intercâmbio com a 

natureza, enquanto meios para atingir determinados fins, constitui, como 

a linguagem e a cultura, uma das instâncias centrais por meio da qual os 

humanos conformam e arranjam o seu mundo, isto é, o mundo humano. 

Sem a tecnologia, este espaço artificial e arbitrário intermediário entre o 

homem e a natureza, entre a sociedade e o mundo físico, seria impossível.

Desse modo, a tecnologia não é apenas um recurso de adaptação do 

homem à natureza, mas um recurso de manipulação e modelação da própria 

natureza às finalidades e necessidades humanas. Mediante este processo 

de intervenção e transformação da natureza, como indica o filósofo e 

economista alemão Karl Marx, o homem também transforma a si mesmo e 

o seu contexto de interação.

Portanto, se a tecnologia possui uma dimensão antropológica, fundante da 

vida humana, então entramos na seara da reflexão filosófica, a qual não 
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dispensa as dimensões anteriores aqui mencionadas. A tecnologia é, a um 

só tempo, um problema técnico, sociológico, ético e filosófico. É a este 

último aspecto em particular que deteremos nossa atenção, uma vez que a 

tecnologia implica nossa relação com a natureza, com nós mesmos e com 

os artefatos que o engenho humano cria. Por se tratar da filosofia, nossa 

primeira tarefa é buscar uma definição, um conceito.

1.1 Techne episteme (conhecimento científico e 
sabedoria prática)

Até aqui utilizamos técnica e tecnologia de uma maneira indiferenciada. 

Convém, agora, precisarmos o que estamos querendo dizer com esses 

conceitos.

Quando ouvimos o termo técnica custa acreditar que ela tem a ver com 

arte e criação – poiesis. Para nós, modernos, técnica significa, sobretudo, 

instrumentalidade, impessoalidade e expertise na manipulação de objetos 

e eventos. Poderíamos dizer algo semelhante sobre a palavra tecnologia. 

O acréscimo de logos à techne significaria o conhecimento aplicado, 

racionalizado, científico à capacidade de manipular e dominar as coisas, 

ou seja, técnica de base científica. Juntas, técnica e tecnologia formariam o 

domínio calculado e deliberado sobre algo: a natureza, as relações sociais etc.

Entretanto, ambas as palavras, em suas raízes etimológicas gregas, trazem 

algo de mais significativo do que as pré-noções convencionais de seus usos 

modernos. Segundo Brugger (1962), em seu Dicionário de Filosofia, técnica 

deriva da palavra grega techne ou tékne, que significa realizar e produzir 

coisas com habilidade e destreza, e seguindo uma intenção visada e regras 

formais comunicáveis. Justifica-se, assim, o seu parentesco, na Antiguidade 

Saiba mais

Para Abbagnano (2007, p. 939), o sentido geral de técnica coincide 

com o sentido geral de arte: compreende qualquer conjunto de 

regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer. Assim, 

técnica não se distingue de arte, de ciência, nem de outro processo 

ou operação capaz de produzir um efeito qualquer.
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Clássica, com a arte e a artesania num sentido abrangente. A técnica é um 

saber fazer criativo na produção de materiais cuja feitura obedece a regras 

aptas e a uma ideia ou necessidade prévia.

O sentido anterior de técnica já está na raiz do termo tecnologia, o qual, por 

sua vez, vem da palavra tekhnología que acentua o aspecto do logos, quer 

dizer, refletido, de conhecimento sistemático, teórico no uso das técnicas e 

objetos criados por estas (ABBAGNANO, 2007).

Atividade

2. Pesquise quais são os significados dos termos poiesis, práxis, logos, doxa, 

physis e mimesis. Utilize um dicionário de filosofia e confira.

As distintas acepções dos termos dizem respeito e apontam a diferenças 

históricas – Antiguidade e Modernidade – e para o predomínio de 

modalidades diferentes de pensamento, isto é, de entendimento acerca da 

relação do homem com sua atividade prática, sua práxis, e seu saber.

A técnica como domínio e manipulação instrumental das coisas, sustentada 

na busca da utilidade e eficiência, advém, em toda sua força, numa época 

cujo motor da vida social baseia-se na produção constante de bens, portanto, 

em trabalho humano e maquinal de controle da natureza e das próprias 

relações de produção. A técnica aqui é apenas mediação; mediação entre 

os homens e a natureza e destes entre si sob a finalidade da produção, dos 

imperativos do lucro capitalista e do conhecimento útil.

A predominância do sentido instrumental de técnica em detrimento do 

sentido clássico, mais ligado às “artes de fazer”, é contundente a respeito 

de um entendimento particular da relação do homem com sua prática. A 

finalidade que une o homem à sua prática é exterior ao próprio homem, ou 

seja, exterior a sua própria prática e aos produtos de sua prática.

A esse propósito, podemos citar a reflexão de Karl Marx sobre o trabalho em 

condições capitalistas:
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Primeiro, que o trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, isto 

é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto em seu 

trabalho, mas nega-se nele, que não se sente bem, mas infeliz, que 

não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica 

sua physis e arruína o seu espírito. [...]. Finalmente, a externalidade 

do trabalho aparece ao trabalhador como se [o trabalho] não fosse o 

seu próprio, mas de um outro, como se não lhe pertencesse, como se 

ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um outro (MARX, 

2004, p. 82-83).

A constituição da polis na Grécia Antiga alça a vida social grega a novo 

patamar de complexidade política, jurídica e econômica; mais citadina e 

pública do que rural e familiar do que antes. Tribunais, exército, assembleias, 

teatros são algumas das novas instituições que emergem com a polis e com 

as quais o incremento da techne, como saber específico, está íntimamente 

conectado (JAEGER, 1995).

Com a polis, tivemos uma proliferação de técnicas, e não apenas técnica; 

um conjunto de habilidades (medicina, pintura, carpintaria etc.), um saber 

operativo e saber-fazer humanos acumulados sobre a natureza das coisas e 

dos homens, guiado por regras formais, mas vinculadas à própria condução 

da vida como ofício.

A técnica, em seu sentido clássico, como techne, ressalta outro tipo de relação 

entre o homem e sua atividade prática, na qual os propósitos visados estão 

intimamente ligados à própria práxis e à expressão da capacidade humana da 

inventividade e na formação de uma sabedoria prática. Por isso, as técnicas 

não são apenas meios de fazer ou saber como, mas meios de expressar 

a capacidade humana de criar num contínuo que articula conhecimento 

Saiba mais

A polis foi uma das mais importantes e decisivas instituições da 

Grécia Antiga. Ela abriu o caminho paras as mais diversas formas 

de organização e instituições políticas posteriores. Em linhas 

gerais, a polis consistia numa forma de organização política, 

jurídica, territorial e militar conhecida como cidade-estado, que 

durou desde o período arcaico até o clássico.
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operativo, prática e experimentação. Como podemos concluir, a techne 

implica, a um só tempo, uma atitude específica perante o conhecimento – 

mais prática e operativa – e uma possibilidade humana de relacionamento 

com o fazer e a atividade humana – enquanto ofício criativo que expressa a 

capacidade humana de criar.

A techne delimita, juntamente com o importante conceito episteme, as 

atitudes gregas típicas diante do conhecimento. Episteme se refere ao 

conhecimento teórico, ao porquê das coisas e ao seu sentido essencial para 

além das aparências e opiniões correntes (doxa), além de ser por ele que os 

antigos gregos buscavam formular um tipo de conhecimento mais puro e 

conceitual, entendido como necessariamente verdadeiro e imutável. Tanto 

a filosofia como a ciência, enquanto discursos e formas de investigação 

da realidade, possuem suas premissas nessa ideia de episteme dos antigos 

gregos.

Techne e episteme demarcam atitudes e tipos de conhecimento distintos, 

um mais prático e operativo e o outro mais teórico e desinteressado. 

Essa distinção entre essas duas atividades humanas ordenadas e regradas 

está na base de muitas de nossas divisões modernas, tais como trabalho 

manual e trabalho intelectual, teoria e prática, ciência acadêmica e pesquisa 

tecnológica nas empresas, entre outras.

Atividade

3. As duas imagens seguintes exprimem duas atitudes distintas em relação 

ao conhecimento, as quais se referem a dois importantes conceitos gre-

gos acerca da relação do homem com o conhecimento e o mundo. A 

primeira figura diz respeito a um artesão em seu ofício. A segunda é uma 

pintura renascentista sobre a famosa Academia de Platão, na qual im-

portantes filósofos como Epicuro, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, além 

do próprio Platão, são retratados estudando e debatendo, numa intensa 

atividade intelectual sobre a verdade última das coisas. A partir disso, 

analise as imagens e responda:

a) A que conceitos as imagens se referem? E por que as imagens exprimem 

posturas distintas em relação ao conhecimento?
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Figura 2: Vaso feito artesanalmente.

Fonte: adaptado do original de @pressfoto, disponível em  
https://www.freepik.com/free-photo/unfinished-jug_5399706.htm

Figura 3: A Escola de Atenas (1509-1511), por Rafael Sanzio.  
Pintura em afresco, de 500×770 cm, localizada no Palácio Apostólico, Vaticano.

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.
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Resumindo

Nesta aula, você estudou a construção de uma perspectiva problematizadora 

e questionadora da tecnologia e teve a oportunidade de conhecer e delimitar 

distinções conceituais entre técnica e tecnologia. A partir dessas delimitações 

e distinções, entendeu as relações que essas definições estabelecem com a 

situação histórica e o predomínio de um modo específico da relação do 

homem com a natureza, com o conhecimento e com sua prática.
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e-Tec Brasil

Aula 2 - A civilização técnica  
e seus dilemas filosóficos

Nesta aula, iremos introduzir a discussão sobre os dilemas filosóficos 

que estão definindo o papel da ciência e da tecnologia na era moderna. 

Apresentam-se as diferentes visões acerca do desenvolvimento e dos 

impactos da ciência e da tecnologia na vida social. Com isso espera-se trazer 

o debate sobre as controvérsias éticas que envolvem a ciência e a tecnologia 

na contemporaneidade.

Objetivos

Entender o papel da ciência e da tecnologia moderna.

Identificar os aspectos políticos, culturais, filosóficos e éticos 

que envolvem a ciência e a tecnologia.

Compreender as duas visões antagônicas sobre o papel e 

as consequências da tecnologia na sociedade e no futuro 

humano.

Reconhecer a tecnologia a partir de uma perspectiva filosófica, 

considerando as suas dimensões problemáticas enquanto 

fenômeno humano ambíguo.
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1 A era da ciência e da tecnologia 

Em nenhuma outra época, a técnica e a tecnologia foram tão evidentes 

quanto na modernidade, isto é, no período de surgimento da ciência 

moderna e da Revolução Industrial nos séculos XVII e XVIII, respectivamente. 

Novos conhecimentos, saberes e utensílios humanos emergiram no 

cotidiano humano e mudaram profundamente as condições de existência 

dos indivíduos.

O meio técnico nunca foi tão familiar e natural à existência humana 

quanto nas sociedades modernas; a técnica se faz presente no trabalho, 

na vida privada, no lazer, na gestão do Estado, na produção, em todos os 

âmbitos da vida. A modernidade está imersa na técnica. A fisionomia da 

modernidade é, sem dúvidas, dada pelos seus inventos técnicos: indústrias, 

navios a vapor, estradas de ferro, prédios, automóveis, telefones, cinema, 

eletrodomésticos. E o seu ritmo é o da evolução científica e da produção e 

renovação tecnológica dos objetos e das técnicas.

Tamanha evidência vem acompanhada de uma série de desafios que 

a civilização assume para si: dilemas práticos, sociais, políticos, éticos e 

Saiba mais

Por ciência moderna, entende-se o nascimento de uma nova forma 

de produção de conhecimentos com uma nova metodologia de 

obtenção da verdade, surgida e desenvolvida na Europa ao longo 

dos séculos XVI e XVII, na esteira dos avanços da astronomia, 

física e matemática. A ciência moderna consiste num conjunto 

de abordagens, técnicas e processos sistemáticos de observação e 

experimentação com vista a desvelar os princípios explicativos dos 

fenômenos naturais. Ao contrário da ciência antiga, de raiz grega, 

a ciência moderna se interessa mais pelo funcionamento das coisas 

do que pelas essências e unidade. 

Para mais detalhes, confira:  REIS, José Claudio; GUERRA, Andreia; 

BRAGA, Marco. Breve História da Ciência Moderna: das 

máquinas ao Universo-Máquina. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
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filosóficos.  Mais do que qualquer outro discurso, a reflexão filosófica finca 

a questão da técnica no coração da interrogação moderna. Por isso, nesta 

aula, abordaremos os dilemas filosóficos da Civilização da Técnica ou Era 

Tecnológica.

1.2 As utopias da ciência e da tecnologia 

Os desdobramentos da ciência moderna e da Revolução Industrial foram 

revolucionários e impulsionaram o desenvolvimento do conhecimento e 

da economia, bem como a criação de um novo meio para os humanos. 

Esses acontecimentos históricos uniram, de vez, ciência e técnica. Juntas, 

elas criaram uma verdadeira utopia humana, qual seja: a evolução técnico-

científica conduziria irremediavelmente a uma sociedade melhor, cada vez 

mais evoluída e desenvolvida em todos os seus aspectos. 

Ciência e tecnologia formam a tradução mais perfeita do moderno paradigma 

antropocêntrico e do progresso na medida em que seu desenvolvimento 

conjugado representa, a um só tempo, um maior conhecimento das causas 

e leis das coisas e um maior alargamento das capacidades humanas. Já no 

início do século XVII, o filósofo Francis Bacon destacava que a tarefa da 

Saiba mais

A palavra utopia comporta, segundo a filósofa Marilena Chaui, 

pelo menos três sentidos: primeiro, significa um gênero literário e 

narrativo sobre a sociedade perfeita e feliz. O segundo, de natureza 

etimológica, diz respeito ao sentido da palavra: em grego, lugar 

nenhum ou não lugar. Por último, refere-se, numa acepção mais 

contemporânea, às apostas políticas e sociais de criação de uma 

ordem social e sistema econômico alternativos aos existentes. 

Verifique mais informações em: 

CHAUI, Marilena. Notas sobre Utopia. Cienc. Cult. [online]. 
São Paulo, no.spe1 v. 60, p. 7-12, july 2008. Disponível em: 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0009-67252008000500003. 
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ciência não era outra senão o melhoramento da vida do homem na terra, 

pois suas teorias não partiriam de um conhecimento meramente especulativo 

ou baseado em ideias preconcebidas, mas, calcadas e fundamentadas na 

coleta e sistematização de fatos com observação organizada e procedimentos 

rigorosos de experimentação. 

Nesse sentido, a ciência não é apenas um conhecimento investigativo sobre 

a realidade, mas um conjunto de conhecimentos que, pelos seus resultados e 

produtos (tecnologia), se pretende atuante sobre a realidade, modificando-a 

e aprimorando-a por meio de instrumentos e objetos técnicos. A ciência é 

um saber aplicado.

Portanto, o aparecimento e desenvolvimento da ciência moderna no século 

XVII, conduzida por cientistas pioneiros como Galileu e Newton, provocou 

mais do que uma ruptura com a tradição – ocorreram mudanças nas formas 

de pensamento, seja nas concepções sobre a realidade do senso comum1  

ou de outras formas de discurso como a religião. A ciência, relacionada ao 

uso da tecnologia enquanto aplicação da teoria, modificou, igualmente, a 

vida prática da sociedade e suas atitudes em relação ao conhecimento e à 

realidade.

O entusiasmo com o par ciência e tecnologia parecia tornar tudo possível 

aos homens e ao seu engenho – não à toa René Descartes2  proclamou que 

os homens se tornariam “senhores da natureza” e Francis Bacon afirmava 

que “saber é poder”. 

1 De acordo com Gilberto Cotrim (2002), qualifica-se como senso comum o “[...] vasto conjunto de concepções 
geralmente aceitas como verdadeiras em determinado meio social...” (Cotrim, 2002, p.46).
2 Filósofo, físico e matemático francês do século XVII, considerado um dos mais importantes autores do pensamento 
moderno, em especial por sua contribuição ao racionalismo moderno. 

Saiba mais

Antropocentrismo é a concepção filosófica que situa o homem 

como centro do universo, ou seja, a finalidade das ações e 

pensamentos humanos devem tomar o homem como medida e 

objetivo. Essa doutrina caracterizou o humanismo renascentista 

em oposição ao teocentrismo e escolasticismo da Idade Média.
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Elas forneceriam à sociedade e aos indivíduos as condições técnicas e 

materiais para satisfazer as necessidades e aspirações humanas de uma 

ordem social ideal, além do controle eficiente e previsível da natureza. A 

superação dos medos e limites humanos encontraria na ciência e na técnica 

uma ponte na qual, finalmente, o homem poderia ultrapassar a natureza e 

Deus. A equação seria, desse modo, clara e inequívoca: progresso científico 

+ evolução tecnológica = progresso da sociedade e do homem rumo a um 

estágio pleno de felicidade e realização.

A aposta e a crença otimista nos resultados do conhecimento e métodos 

científicos levaram inclusive a uma atitude cegamente cética e desdenhosa 

em relação às contribuições de outras formas de pensamento (filosofia, 

tradição, artes). A ciência tornava-se cientificismo. Com isso, relegava a 

um segundo plano qualquer reflexão sobre os sentidos da vida e o lugar 

do homem no mundo. O cientificismo constitui um autofechamento da 

ciência em si mesma, excluindo de sua esfera de relação outros tipos de 

conhecimento (mitologia, religião), em particular a filosofia, pois, conforme 

escreve Moles (1971) a esse respeito, a filosofia seria descartável porque a 

ciência possuía, no presente ou no futuro, as chaves para explicar e resolver 

todos os problemas e mistérios.

Podemos qualificar essa visão - exageradamente otimista - sobre as 

potencialidades da ciência e da tecnologia, enquanto meio vital para a 

criação e manutenção de sociedades cada vez melhores, como utópica. Na 

obra Nova Atlântida (1626), Francis Bacon é contundente a propósito desse 

tipo de mentalidade utópica e confiante acerca do poder e papel da ciência 

e tecnologia na evolução da sociedade e da própria humanidade.

No entanto, no decorrer dos séculos subsequentes ao otimismo técnico-

científico, o avanço tecnológico também foi alvo de outra mentalidade, 

esta mais cética e crítica, chegando, inclusive, às raias da destrutividade. 

A consolidação da pesquisa científica, da aplicação tecnológica e a 

concretização dos processos industriais de produção revelaram, ao longo 

dos séculos XIX e XX, alguns dos aspectos mais sombrios da ciência e da 

técnica, aos quais os apologistas entusiasmados da nascente modernidade 

não dedicaram a devida atenção: a alienação do homem pela máquina, a 

destruição da natureza, a produção de armas com cada vez mais capacidade 

mortífera e precisão, entre outros.
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Atividade

1. Pesquise: 

a) O que foi o Movimento Ludita, Ludista ou Ludismo? 

b) Quais as propostas e táticas de ação do Movimento Ludista contra a 

Revolução Industrial? 

c) Em sua opinião, a alternativa do Ludismo contra a Revolução Industrial 

seria válida para os dias atuais?

Nessa mentalidade cética e crítica, ciência e tecnologia seriam, na verdade, 

perigosas armas cujo controle os homens perderam e, com isso, passaram a 

atuar de forma autônoma e contra o próprio homem. A essa visão pessimista 

da técnica, qualificaremos de distópica, pois, ao contrário da anterior, em 

vez da felicidade humana e do aperfeiçoamento da sociedade, a técnica 

conduziria a civilização a uma condição de risco e degradação de seus 

fundamentos. 

Para visualizar o conceito de distopia, é essencial a leitura das obras A Dialética 

do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, e 1984, de George Orwell. 

Tais visões antagônicas sobre o estatuto e o papel da técnica na civilização 

moderna podem ser observadas nas mais variadas produções culturais da 

modernidade, desde a filosofia até o cinema, passando pela literatura. Nelas, 

podemos identificar uma série de dilemas filosóficos e éticos, mais específicos 

do que aqueles mais gerais que revelam a difícil relação do homem com a 

técnica - ora percebida como uma aliada ao serviço da felicidade humana, 

ora como inimiga da autonomia e liberdade humanas.

2 Os dilemas filosóficos 

A partir deste ponto, vamos explorar os desafios que uma civilização da 

técnica põe ao pensamento filosófico. Ao contrário do que se poderia 

pensar, a técnica não é, de modo algum, neutra. Ela implica questionamentos 

políticos, sociais, culturais e filosóficos. Sim, filosóficos, porque está em jogo 

um conjunto de valores e questionamentos sobre técnica e tecnologia na 

vida moderna contra os quais a filosofia, desde suas origens, se debate: a 

felicidade, a justiça, a verdade, a civilização, a barbárie.
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Uma questão que se coloca é se a técnica amplia ou atrofia as capacidades 

humanas, como a capacidade de simbolização do homem. Em outros 

termos, se a técnica auxilia certos aspectos da condição ou natureza 

humana ou os limitam. Trata-se de saber qual o papel da imaginação e da 

criatividade humana – disposições da capacidade simbólica do homem – na 

técnica. Pensadores como Georg Simmel3 e Martin Heidegger4 veem esse 

papel como negativo. Para outros, como Gilbert Simondon5, a imaginação 

e a criatividade humana são impulsos antecedentes e necessários à própria 

concretização técnica, estando, portanto, embutidos nela.

Pergunta-se, aqui, se o avanço tecnológico e da oferta e das possibilidades 

de usos dos objetos técnicos e a consequente comodidade e eficiência 

oferecida ao homem no alcance de qualquer objetivo não produziriam, com 

efeito, indivíduos empobrecidos em suas faculdades criativas, na medida 

em que a inevitável mediação técnica do mundo contemporâneo pouparia, 

ou melhor, solaparia uma série de etapas cognitivas e práticas, antes mais 

longas, reticentes e exigentes, na resolução de problemas e criação de 

soluções. Tudo teria se tornado mais fácil, mais à disposição do que antes. 

Outro dilema que a consolidação da civilização da técnica aponta é se as 

produções de artefatos tecnológicos satisfazem as necessidades humanas 

ou se, com efeito, elas as alargam e as proliferam. Assim, o que está em 

questão é a própria promessa da tecnologia, pois se, de fato, o que temos 

é uma fabricação incessante de novas necessidades segundo o ritmo da 

criação e renovação tecnológica, então, em vez de assegurar a felicidade 

humana, a tecnologia intensificaria as condições de frustração.

Em continuidade, podemos mencionar a relação da técnica aos valores 

e à cultura humanística. Qual a contribuição espiritual da técnica para o 

aperfeiçoamento da cultura? Para alguns autores, a civilização da técnica é 

sem espírito, uma civilização de coisas e artefatos. 

3  Georg Simmel (1858-1918) foi um filósofo e sociólogo alemão do início do século XX. Em seus trabalhos, demonstrou 
uma recorrente preocupação com o impacto das condições e meios modernos de vida – dinheiro, técnica, metrópole – 
sobre a vida psíquica e subjetiva dos indivíduos.
4  Martin Heidegger (1889-1976) é considerado um dos mais notáveis filósofos do século XX. Em sua obra e pensamento, 
destaca-se a maneira original e sofisticada com que abordou a técnica moderna como desvelamento do ser. 
5  Gilbert Simondon (1924-1989) foi um filósofo francês de orientação crítica e contrária à tecnofobia que caracteriza 
outros filósofos.
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Na visão de Simmel, os desdobramentos extraordinários da especialização da 

divisão do trabalho no âmbito da produção dos artefatos da vida em sociedade 

não acompanham, exatamente em seu benefício, os desdobramentos sobre 

a cultura subjetiva, os conteúdos significativos da existência e a capacidades 

dos indivíduos.

É certo que a divisão do trabalho proporcionou um desenvolvimento, um 

cultivo sem paralelo das coisas que envolvem e preenchem objetivamente 

nossa vida, mas a cultura dos indivíduos não progrediu no mesmo compasso 

(em muitos casos até regrediu). A essa contradição e descompasso entre 

cultura objetiva6 e cultura subjetiva7, entre técnica e cultura, Simmel dá o 

nome de tragédia da cultura. Nesse sentido, para Simmel, a cultura é um 

processo social que envolve as formas de perceber e construir o mundo entre 

sujeito e objeto e a partir disso o autor elabora “os bens materiais da cultura 

- móveis e plantas de cultura, obra de arte e máquinas, aparelhos e livros, 

em cujas formas as matérias naturais podem, de fato, se desenvolver, mas 

nunca pelas suas próprias forças - são a nossa própria vontade e sentimento 

desdobrado por ideias” (1998, p. 42).

3 Razão crítica e razão instrumental 

Numa linha de raciocínio similar à de Simmel, Adorno e Horkheimer exploram 

as contradições e reviravoltas do processo histórico de desenvolvimento do 

Esclarecimento, quer dizer, o projeto de emancipação humana através da 

razão. Para o Iluminismo, o emprego progressivo dos meios racionais, tanto 

na prática (técnica) quanto no pensamento (ciência), libertariam o homem, 

a um só tempo, das forças da natureza e dos dogmas estabelecidos por 

autoridades transcendentes – tradição, religião, Deus, etc. Como podemos 

perceber, existe aqui uma íntima relação com aquela visão utópica sobre o 

papel da ciência e da tecnologia no aprimoramento da vida e da felicidade 

humana. Assim, a técnica e a ciência constituem os meios racionais que 

conduziriam os homens a sua tão almejada emancipação.

6  Por cultura objetiva Simmel entende: “Assim como nossa vida exterior é envolta por um número crescente de objetos, 
cujo espírito objetivo empregado em seus processos de produção não examinamos a fundo, de uma maneira distanciada, 
também a nossa vida íntima e social é preenchida por construções tornadas simbólicas, nas quais uma espiritualidade 
abrangente é armazenada – o espírito individual, no entanto aproveita-se minimamente delas. Esta discrepância entre a 
cultura tornada objetiva e a subjetiva parece expandir-se permanentemente”. (1998, p. 45).
7  Se para Simmel a cultura objetiva assume a forma de um conhecimento adquirido ao longo dos anos por um indivíduo, 
a cultura subjetiva será definida pelo autor como algo em atualização constante, pois existe independente do homem e é 
repassado através de gerações. 
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No entanto, conforme advertem Adorno e Horkheimer, é preciso questionar 

o tipo de racionalidade que o Esclarecimento lançou mão, isto é, que tipo de 

racionalidade o predomínio do par ciência e tecnologia, tal qual estabeleceu 

a modernidade, ocasionou. Para esses autores, foi uma racionalidade 

instrumental a qual preponderou no projeto do Esclarecimento, em que 

conhecer significava domínio e controle da realidade e da natureza, e o saber 

da ciência tornou-se mera aplicação técnica. As finalidades humanas que 

esse processo deveria obedecer foram subjugadas pelo próprio progresso e 

fascínio diante dos prodígios desse tipo de racionalidade. Assim, os meios se 

tornaram os próprios fins.

A aposta na racionalidade instrumental mostrou-se prenhe de contradições. 

“O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta 

com os homens. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. 

O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1986, p. 24).

Para Adorno e Horkheimer, o exercício da racionalidade não fomentou nem 

o humanismo e nem a emancipação que deveria alcançar, mas reverteu estes 

numa nova servidão: barbárie, autoritarismo e autonomização das coisas 

frente às finalidades humanas. 

A razão como unidade esclarecedora das finalidades e valores humanos 

para a emancipação, ou seja, como razão crítica dos obstáculos – tradição, 

religião, senso comum, autoridades – à autonomia do homem, transforma-

se, na modernidade, numa razão enquanto ferramenta técnica dedicada à 

tarefa de controle e domínio da realidade.

Nessa perspectiva, concluímos que as diferentes visões e diagnósticos sobre 

a técnica no mundo moderno e suas relações com a atividade e o pensar 

humano revelam mais do que concepções filosóficas diferentes acerca do 

impacto da técnica sobre a vida humana. Esse contraste ressalta, mais uma 

vez, a ambiguidade do fenômeno tecnológico e da técnica, tal qual percebe-

se desde início desta aula. Em razão de tal ambiguidade, a técnica é, desde 

os primórdios, um problema filosófico. 
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Atividade

1. Produza um texto dissertativo sobre o papel da tecnologia em sua vida 

e na sociedade, situando a sua argumentação em uma das duas visões 

antagônicas apresentadas na aula.

2. A partir dos filmes “Matrix I” e “Avatar”, reflita e escreva sobre os 

dilemas filosóficos que a tecnologia coloca ao pensamento e ao existir 

humano.

3. Relacione a pintura Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, às ideias 

modernas de antropocentrismo e de ciência.

Figura 4: Tela Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, 1490.

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

4. A partir da análise do documentário “Arquitetura da destruição”, relate 

o papel da técnica e da racionalidade instrumental na construção de 

regimes totalitários.
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Resumindo

Nesta aula, estudamos algumas das origens históricas que contextualizam 

como a ciência e a tecnologia assumiram um papel central no mundo 

contemporâneo. Insistimos na tese segundo a qual ciência e tecnologia são 

fenômenos humanos ambíguos e possuem aspectos políticos, filosóficos, 

culturais e éticos, e não apenas aspectos epistemológicos e técnicos. 

Apresentamos e contrastamos duas visões filosóficas antagônicas com 

respeito às promessas da tecnologia e suas consequências na vida humana, 

enfatizando os dilemas de diversas ordens que esta coloca para o pensamento 

humano. 

Saiba mais

Para aprofundamento nesse conteúdo, leia “O que é filosofia da 

tecnologia?”, de Andrew Feenberg. Disponível em: http://www.

ige.unicamp.br/site/aulas/132/Feenberg_Filosofia_da_Tecnologia.

pdf
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e-Tec Brasil

Aula 3 - Ética aplicada:  
princípios fundamentais da bioética

Nesta aula conheceremos o conceito de bioética, bem como faremos uma 

incursão sobre a noção conceitual e atitudinal de ética. Assim, apresentaremos 

as discussões sobre os dilemas éticos e bioéticos que estão presentes na 

ciência e tecnologia contemporânea, com o objetivo de referenciar uma 

postura ética para a atividade profissional da Segurança do Trabalho.

Objetivos

Definir Bioética como busca da integridade humana.

Construir um conceito de ética a partir da defesa da dignidade 

humana.

Reconhecer ética como importante para o homem em 

determinado momento.

Aplicar Bioética ao cotidiano social, profissional e científico.

Refletir a ética na profissão de Segurança do Trabalho.
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1 Princípios fundamentais da bioética

Eu proponho o termo Bioética como forma de enfatizar os dois 

componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria: o 

conhecimento biológico e os valores humanos.  

Van Rensselaer Potter

O termo Bioética emerge como uma reflexão sobre tudo o que interfere no 

respeito à qualidade e dignidade da vida, representando, assim, o resgate da 

ética, da condição plena de cidadania e do respeito às diferenças. Isso significa 

dizer que a ética exige uma percepção acerca dos conflitos que envolvem 

a vida psíquica, na qual travamos as nossas batalhas diárias entre razão e 

emoção. Para adentrarmos o universo da Bioética, é necessário refletirmos 

sobre o significado e a importância dos valores éticos, da dualidade e do 

conflito entre razão e emoção. 

A ética fundamenta-se em três pré-requisitos: a consciência, a autonomia 

e a coerência. É importante a clareza de que não nascemos éticos: a ética 

se trata de um valor adquirido por nós, uma autorreflexão sobre a vida 

em sociedade, aquilo que iremos estabelecer como critérios de conduta e 

respeitabilidade. Não um valor inato. A estruturação ética será construída 

e ocorre de acordo com o desenvolvimento individual dos sujeitos, pois é 

através do processo de socialização (humanização) que cada um de nós 

constrói a própria ética. 

Assim, disserta Marilena Chaui (1997, p. 340):

[...] como as próprias palavras indicam, ética e moral referem-se ao 

conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como 

tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus 

membros. A filosofia moral ou a disciplina denominada ética nasce 

quando se passa a indagar o que são, de onde vêm e o que valem 

os costumes. Na língua grega, existem duas vogais para pronunciar 

e grafar nossa vogal e: uma vogal breve, chamada epsílon, e uma 

vogal longa, chamada eta. Éthos, escrita com a vogal longa, significa 

costume; porém, se escrita com a vogal breve, éthos, significa caráter, 

índole natural, temperamento, conjunto das disposições físicas e 

psíquicas de uma pessoa. Nesse segundo sentido, éthos se refere às 

características pessoais de cada um, as quais determinam que virtudes 

e que vícios cada indivíduo é capaz de praticar.
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Figura 5: Representação da ética.

Fonte: adaptado do original de @macrovector, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/moral-choice-business-ethics-temptation_1529202.htm.

Assim, chegamos à fase adulta considerando os processos de formação 

individual e coletiva de valores, e é através dessas experiências que 

construímos nossa ética individual. Ainda para Chaui (1995, p. 340),

[...] a filosofia moral ou a ética nasce quando, além das questões sobre 

os costumes, também se busca compreender o caráter de cada pessoa, 

isto é, o senso moral e a consciência moral individuais. Podemos dizer, 

com base nos textos de Platão e de Aristóteles, que, no Ocidente, a 

ética ou filosofia moral inicia-se com Sócrates. Sócrates, o incansável 

perguntador, percorrendo praças e ruas de Atenas - contam Platão e 

Aristóteles - perguntava aos atenienses, fossem jovens ou velhos, o que 

eram os valores nos quais acreditavam e que respeitavam ao agir. As 

perguntas socráticas terminavam sempre por revelar que os atenienses 

respondiam sem pensar no que diziam. Repetiam o que lhes fora en-

sinado desde a infância. Como cada um havia interpretado à sua ma-

neira o que aprendera, era comum, quando um grupo conversava com 

o filósofo, uma pergunta receber respostas diferentes e contraditórias.

Dessa forma, dizemos que ética não é algo estanque, faz parte do processo 

constante de desenvolvimento humano e, por isso, está sempre em evolução. 

É apreendida e se expressa a partir do interior do indivíduo. Por essa razão, 

não pode ser pensada como algo a ser ensinado, pois faz parte de um 

processo reflexivo do sujeito individual que tem por base as experiências 
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vividas por ele ao longo da vida. Muitas vezes, a ética é confundida com a 

moral, no entanto, guardam diferenças. 

A primeira se expressa a partir de ideias interiores do indivíduo. A segunda 

se trata de algo externo ao sujeito, necessitando ser imposta. Logo, por 

esse motivo, muitos autores consideram problemas éticos como conflitos 

que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da mentalidade do 

indivíduo, fruto de conceitos e ideias sociais internalizados e processados ao 

longo da vida. Ser ético significa ter a capacidade de percepção dos conflitos 

entre a emoção e a razão. Há de se entender que o indivíduo pode percorrer 

um caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse 

percurso que ele considera mais adequada. 

Atividade

1. Consideremos uma situação comum em nosso vasto repertório de notí-

cias sobre a política: um agente do governo é responsável por repassar 

os recursos destinados à merenda escolar. Utilizar a razão seria se esse 

mesmo agente efetuasse o repasse. Porém, ele resolve agir com emoção: 

usa o dinheiro em benefício próprio ao fazer uma viagem, comprar um 

carro ou depositar o dinheiro num paraíso fiscal. Qual dessas atitudes 

(razão e emoção) é a mais ética? Comente a sua resposta com os demais 

colegas.

Saiba mais

Confira Bioethics: Bridge to the Future (1971), livro que o professor 

bioquímico Van Potter (Hilldale Professor Emeritus of Oncology) 

dedicou à elaboração do conceito de Bioética. Foi a partir da 

reflexão sobre a interação do problema ambiental com as questões 

de saúde que, durante longo período, estudou e aprofundou a 

conceituação de bioética.
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A ética tem como princípio fundamental a alteridade, isto é, o respeito 

ao outro como ser humano, com sua inerente dignidade. Como vimos 

em aulas anteriores, o paradigma técnico que sustenta, na modernidade, 

os benefícios referentes ao avanço da ciência foram incontestáveis até a 

metade do século XX, com progressos que apontavam para a perspectiva 

de domínio da razão sobre a emoção. Prevaleciam, então, a objetividade, a 

individualidade, o poder científico e a fragmentação do conhecimento. O ser 

humano conquistou a possibilidade de manipulação sobre a natureza e sobre 

si mesmo ao desenvolver projetos espaciais, energia nuclear, identificação do 

DNA (abrindo espaço para o Projeto Genoma Humano, medicina preventiva, 

transplantes, etc.), possibilitando uma reflexão mais apurada sobre os efeitos 

positivos e negativos em relação à ciência e aos seus avanços, formulando o 

paradigma ético8.

2 Bioética 

A Bioética é um ramo da ciência que dará foco às questões sobre a vida e 

a morte, sobre o desenvolvimento tecnológico e seus efeitos, propondo-

se a refletir sobre temas como prolongamento da vida, eutanásia, aborto, 

suicídio assistido, morte com dignidade etc. Em caráter transdisciplinar, as 

discussões em Bioética ganham importância ao fazer com que a ciência não 

utilize indiscriminadamente as novas tecnologias logo que se tornem viáveis, 

mas somente após possuir conhecimento e reflexão ética suficientes para 

utilizá-las em benefício da humanidade. Desse modo, a Bioética permitirá 

que a própria sociedade decida quais tecnologias que lhe convêm. 

Destacam-se como objetivos da Bioética: a busca de benefícios e da garantia 

da integridade do indivíduo, bem como a defesa da dignidade humana, 

considerando que o melhor para a humanidade em um dado momento, além 

de ser considerado bom, é ético. A finalidade é garantir mais humanismo 

nas ações do cotidiano das práticas e nas experimentações científicas 

que utilizam seres humanos. Os assuntos mais discutidos da Bioética são: 

concepção, contracepção, esterilização, aborto, infertilidade, tecnologias 

reprodutivas, sexualidade, doentes terminais, eutanásia, saúde pública. 

8  Esta reflexão resultou a criação de órgãos e conselhos de proteção aos direitos fundamentais como a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas), por exemplo, que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Podemos dizer, com base nas palavras de Marilena Chaui, que a ética 

se dá pela educação da vontade. Em seu livro Convite à Filosofia (1997), 

informa que a filosofia moral ou a disciplina denominada ética nasce quando 

passamos a nos indagar o que são, de onde vêm e o que valem os costumes. 

Dito de outro modo, a ética nasce através da busca em compreender o 

caráter de cada pessoa, sendo assim: o senso moral e consciência moral 

individual. Ainda de acordo com a autora, ao falarmos sobre o senso moral 

estamos nos referindo à maneira como avaliamos nossa situação e a dos 

outros conforme ideias como a de justiça, injustiça, bom e mau, isto é, a 

partir dos sentimentos morais. Entretanto, em relação à consciência moral, 

a filósofa assegura que esta não se trata apenas dos sentimentos morais, 

mas também das avaliações de conduta as quais nos levam a tomar decisões 

por nós mesmos, a agirmos em conformidade com elas e a respondermos 

por elas perante os outros. Aquilo que nos torna responsáveis pelos nossos 

próprios atos.

Figura 6: Genética e Bioética.

Fonte: adaptado do original de @iuriimotov, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/dna-sequence-hands-wireframe-dna-code-molecules-structure-mesh_8801157.htm.

Até agora, em todas as atividades – que você realizou - a respeito de 

condutas e das técnicas para se tornar um profissional em segurança do 

trabalho, também teve que fazer escolhas, estabelecer prioridades, construir 

um universo teórico coletivo. Nesse momento, dispõe da chance de praticar 

a sua autonomia enquanto agente moral. Isso é possível colocando o seu 

senso de consciência a serviço e para construção de uma vida em grupo, 

tratando a consciência e a responsabilidade como condições indispensáveis 

ao ofício de um segurança do trabalho, que é responsável por assegurar boas 

condições diante da profissão que escolheu, mas, sobretudo, responsável 

pela construção de uma vida ética ou moralmente correta como algo 

indispensável na conduta profissional.
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Atividade

1. Há alguma diferença entre moral e ética? Faça uma pesquisa, elabore 

resumos sobre os dois conceitos e realize uma discussão em sala de aula. 

2. O que nos torna indivíduos éticos?

3. Comente sobre o contexto no qual surgiu o conceito de Bioética.

4. Sobre o ofício do Técnico em Segurança do Trabalho, responda qual 

a importância da disciplina Filosofia, Ciência e Tecnologia para sua 

formação. 

5. Observe o seu cotidiano, tente extrair dele uma situação em que você 

enxergou uma postura ética e uma postura antiética diante de uma 

decisão profissional.

Resumindo

Nesta aula, estudamos Ética e Bioética. Vimos que ética não é definida 

apenas por algo bom ou ruim para uma pessoa. É a defesa da dignidade 

humana, a qual depende do momento histórico no qual o homem está 

inserido. Percebemos, na atualidade, as discussões pautadas na Bioética, 

abrangendo o julgamento do desenvolvimento de tecnologias que agem 

sobre a vida e a morte das pessoas.
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e-Tec Brasil

Aula 4 - Ética aplicada:  
princípios e dilemas bioéticos

Nesta aula, vamos discutir sobre os princípios da bioética a fim de assegurar 

o desenvolvimento de uma prática na segurança do trabalho pautada por 

uma conduta ética profissional. Assim, apontaremos direções na construção 

de um sentido de justiça e tolerância para a produção do conhecimento e 

para o exercício da atividade profissional, considerando sempre os vários 

pontos de vista que situam os princípios bioéticos.

Objetivos

Definir os princípios bioéticos.

Desenvolver uma autonomia sobre a prática na segurança do 

trabalho como valor ético a partir de tais princípios.

Discutir os princípios da bioética, situando a construção ética 

do profissional técnico em segurança do trabalho.
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1 Princípios bioéticos

“Bioética nada mais é do que os deveres do ser humano para com o 

outro ser humano e de todos para com a humanidade”. 

André Comte-Sponville

Figura 7: DNA

Fonte: adaptado do original de @kjpargeter, disponível em 
https://www.freepik.com/free-photo/dna-closely_922865.htm.

Entrar no universo da bioética nos remete à origem etimológica dessa palavra: 

do grego bios (vida) e ethos (ética), isto é, ética da vida. Na aula anterior, 

aprendemos que o termo bioética foi escrito pela primeira vez em um artigo 

de 1970 do professor bioquímico Van Rensselaer Potter, The science of 
survival, e, no ano seguinte, em um livro do mesmo autor, Bioethics: bridge 
to the future. A criação do termo e o levantamento de questões que dariam 

corpo ao conceito de bioética também foram descritos. Agora, interessa-nos 

conhecer e discutir os princípios bioéticos. 

Destarte, faz-se necessário o conhecimento sobre a gênese desse conceito, o 

qual foi elaborado a partir do que ficaria conhecido como deslizes éticos nas 

pesquisas com seres humanos. O que está em jogo na construção da ética 

profissional e, sobretudo, nos fundamentos bioéticos, é levar em consideração 

o avanço e a revolução tecnológica e científica e suas implicações diretas ou 

indiretas sobre a vida dos seres humanos. Tais reflexões partem de situações 

históricas sabidas e reconhecidas pela humanidade, e os prejuízos éticos frente 

ao desenvolvimento são, nesse instante, os pesquisadores defrontarem-se 

com os dilemas entre o avanço e o limite para torná-lo possível, sem causar 

ou, pelo menos, minimizando esses prejuízos, considerando sempre a clareza 

e o consentimento dos seres humanos envolvidos nessas pesquisas.
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Nesse sentido, no Brasil, a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Tal Resolução - inovadora, precursora e consagrada no 

cenário internacional - tem por objetivo assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado, e incorpora, entre outros, os quatro princípios básicos da bioética: 

autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça.

Atividade

1. Pesquise os avanços das pesquisas com células-tronco e as discussões 

envolvidas nesse processo (fundamentos bioéticos) em jornais, revistas, 

livros e outros meios de comunicação. Posteriormente, faça uma 

apresentação desses dados.

1.1 Autonomia 

A autonomia possui fundamental importância para o estabelecimento de 

critérios (como a relação profissional-paciente) nas relações de poder. Tem 

condições essenciais, quais sejam, liberdade e capacidade de ação intencional. 

Isso significa que é autônomo quem age livremente de acordo com as 

suas próprias escolhas. Diferentemente da justiça e da não-maleficência, a 

autonomia traz um conceito de bem mais particular, já estes, tratam do bem 

comum, para todos.

Exemplo de autonomia do paciente: a livre escolha sobre o tratamento, 

ao qual será submetido, após informações profissionais.

Relação profissional-paciente

Vale lembrar que toda a discussão e o surgimento do conceito 

de bioética derivam da área das ciências da saúde, porém sempre 

foi um tema com corte interdisciplinar, pois para os cientistas e 

demais pesquisadores dos seres humanos, não basta pensar na 

prática médica, mas se faz necessário, também, refletir eticamente 

sobre a relação pesquisador-pesquisado.
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1.2 Beneficência 

A beneficência se refere a uma ação destinada a causar benefício a outros, 

sendo considerada a finalidade das ações de cuidados em saúde, ou seja, o 

que melhor elucida o papel do profissional diante dos seus pares. Por vezes, 

é usada como justificativa para se desconsiderar a autonomia do indivíduo, o 

que é chamado de paternalismo. Este deriva da passagem do saber ao poder, 

anulando o indivíduo como ser autônomo. A autonomia e beneficência são 

níveis que, quando seguem a justiça e a não-maleficência, convertem o ato 

do profissional de Segurança do Trabalho em uma “ética de máximos”, são 

específicos da moral. 

1.3 Não-maleficência 

A não-maleficência relaciona-se com a obrigação moral de não infligir dano 

intencional a alguém. Compreende obrigações como não causar, impedir 

e eliminar danos ao paciente, fundamentais nas relações estabelecidas no 

campo de atuação do Técnico em Segurança do Trabalho. Fatores como o 

não uso de materiais ou métodos ainda não consagrados pela ciência ou a 

não extrapolação de sua atuação profissional são premissas desse princípio.

1.4 Justiça

Figura 8: Segurança no trabalho.

Fonte: adaptado do original de @macrovector_official, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/protective-uniforms-equipment-flat-elements-set_4411866.htm.

A justiça guarda uma relação muito íntima com o acesso a cuidados 

referentes à segurança do trabalho, por exemplo, sendo justo todo o 

tratamento equitativo e apropriado e levando em consideração aquilo o que 
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é devido às pessoas. A justiça não é apenas uma distribuição igualitária dos 

recursos. Esses dois princípios, isto é, a beneficência e a não-maleficência, 

representam uma “ética dos mínimos”, ou seja, o básico exigível para dar 

caráter ético ao ato profissional ou científico é sempre um verdadeiro dever. 

São níveis exigíveis pelo direito.

2. Problemas comuns em bioética 

Início de vida: aborto, reprodução assistida (eliminação de embriões), papel 

da mulher/feminismo, Direito da Criança (ECA9).

• Direitos dos pacientes.

• Pesquisa em seres humanos e animais.

Final de vida: transplantes, obstinação em tratar ignorando qualidade de 

vida, terceira idade (Estatuto do Idoso).

• Deveres para com as gerações futuras (preservação do meio ambiente).

• Direito à saúde (alocação de recursos com equidade).

O desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante (engenharia ou 

manipulação genética) provavelmente foi o fato de maior impacto na área 

da Bioética. A descoberta do modelo do Ácido Desoxirribonucleico (DNA), 

em 1953, foi basilar para que, a partir da década de 1970, os cientistas 

desenvolvessem essa biotecnologia. Embora os avanços biotecnológicos 

proporcionem evoluções nas áreas da saúde, do meio ambiente, da 

industrialização de alimentos e da agropecuária, eles ocasionam dilemas 

bioéticos como na utilização do teste de identidade pelo DNA e na produção 

de alimentos transgênicos.

Devido a esses avanços técnico-científicos e suas aplicações, o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) criou as resoluções nº 340/2004, para que 

regulamente a pesquisa em genética humana, e a nº 347/2005, que 

descreve sobre o armazenamento e utilização de material biológico humano 

no âmbito de projetos de pesquisas. Essas resoluções complementam a 

Resolução CNS nº 196/1996.

9  ECA é a sigla de Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Figura 9: Biotecnologia.

Fonte: adaptado do original de @macrovector, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/horizontal-biotechnology-nanotechnology-banners_2870967.htm.

Considerando todos esses dados, não nos surpreende que a Bioética assuma 

as proporções que se tornaram nosso objeto de estudo e reflexão ao longo 

dessas aulas 3 e 4. Muitos são os centros ou comitês de pesquisa e ensino que 

se formam em torno da Bioética, e alguns influenciam as ações políticas em 

vários países. Além disso, atualmente, dispomos de vários jornais, revistas, 

sobretudo da televisão, e contamos ainda com as páginas da internet que 

sempre divulgam matérias sobre Bioética, assim como inúmeras iniciativas 

organizacionais e educacionais em promover congressos e eventos de 

âmbito mundial, nacional ou regional nessa área. Assim, para um melhor 

aproveitamento e aprofundamento do assunto, contamos com um vasto 

campo de pesquisa e produção científica na área.

Saiba mais

Figura 10: Cartaz do filme Gattaca.

Fonte: IMDb, disponível em  
https://www.imdb.com/title/tt0119177/mediaviewer/rm2458065152.
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Atividade

1. A partir dos conceitos e conteúdo abordado, como podemos pensar o 

papel do profissional em Segurança do Trabalho?

2. Faça uma crítica diante do conceito de Bioética.

3. Quais aspectos você considera mais relevantes nesse debate?

4. O que você tem a dizer sobre esses princípios em linhas gerais?

Resumindo

Nesta aula, você aprendeu sobre os quatro princípios básicos da bioética: 

autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Além disso, pode 

compreender que a descoberta do DNA foi o pilar para o desenvolvimento 

das pesquisas em biotecnologia e, consequentemente, para a formulação 

das discussões a respeito da bioética, a qual se tornou objeto de estudo 

de diversas áreas de conhecimento, bem como teve notoriedade e ocupou 

inúmeras revistas e jornais no mundo inteiro.

Que tal assistirmos ao filme Gattaca - Experiência Genética 

(1997), uma ficção científica que retrata um futuro no qual os 

seres humanos são escolhidos geneticamente em laboratórios 

e onde as pessoas concebidas biologicamente são consideradas 

inválidas. Após ver o filme, você pode elaborar um texto através 

das discussões que foram travadas na produção cinematográfica 

e nesta aula.

Que tal conhecer, um pouco mais, a partir de quem trabalha com 

pesquisas em células-tronco, experiências em animais e produção 

de transgênicos?

Veja o vídeo a seguir:  

http://www.youtube.com/watch?v=g9Pmavlq1S0.
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e-Tec Brasil

Aula 5 - Ética aplicada:  
dilemas bioéticos

Já falamos sobre os conceitos de ética e bioética nas aulas anteriores, assim, 

nesta aula, faremos uma discussão acerca dos desafios encontrados para a 

consolidação de um comportamento ético, refletindo a partir das noções 

balizadoras como: razão, sentimento, educação e valores morais. 

Objetivos

Desenvolver noções balizadoras para um comportamento 

ético ao profissional da Segurança do Trabalho;

Desenvolver a autonomia do sujeito individual sobre a prática 

na Segurança do Trabalho;

Refletir criticamente sobre os dilemas da Bioética;

Construir um sentido de justiça e tolerância na produção do 

conhecimento e no exercício da atividade profissional.
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1 Dilemas bioéticos

Para iniciarmos este assunto, propomos a seguinte questão: quais são os 

dilemas da bioética na atualidade?

Podemos situar os dilemas bioéticos em dois segmentos: o primeiro deles 

diz respeito às situações cotidianas, como a exclusão social, o racismo, 

a discriminação da mulher, o abandono de crianças e idosos, a poluição 

ambiental, a fome, o aborto, a eutanásia, a educação, a alocação de recursos 

(priorização, distribuição e controle), entre outros. Como destaca Volnei 

Garrafa (2006), o segundo segmento trata de situações emergentes, de 

limites ou fronteiras, que incluem temas como doação e transplante de órgãos 

e tecidos, manipulação genética, fecundação assistida, clonagem, pesquisas 

envolvendo células-tronco, organismos geneticamente modificados, controle 

da biodiversidade etc. 

Como a Bioética está envolvida com o nascer, o viver e o morrer, os seus 

dilemas são considerados uma tentativa de harmonizar os caminhos das 

pesquisas e o respeito sobre a vida humana.

Qualquer que seja a forma eleita para a pesquisa em seres humanos, ela 

envolve riscos e é quase sempre invasiva, razão pela qual existe ampla 

preocupação com o resguardo da dignidade do sujeito da pesquisa em suas 

dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual, 

bem como a observância dos quatro referenciais básicos da Bioética: 

autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. A respeito dos dilemas 

bioéticos, destacam-se as tecnologias reprodutivas, o aborto, a eutanásia, a 

clonagem e as células-tronco, os quais serão estudados adiante.

1.1 Tecnologias reprodutivas

As tecnologias reprodutivas são um conjunto de técnicas contraceptivas 

e conceptivas utilizadas para impedir ou realizar a reprodução humana. 

Atualmente, podem ser consideradas como manifestações do processo 

de medicalização social apoiado no primado da tecnologia por meio da 

expansão do mercado de novas técnicas e serviços médicos. 
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Figura 11: Técnicas reprodutivas.

Fonte: adaptado do original de @macrovector, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/pregnancy-ultrasound-screening-retro-cartoon-illustration_4186221.htm.

As técnicas são divididas em três grandes grupos: técnicas utilizadas para 

proporcionar a fecundação dentro do corpo feminino; técnicas utilizadas para 

proporcionar a fecundação fora do corpo feminino e técnicas coadjuvantes.

1.2 Aborto 

O aborto10 é um dos maiores problemas sociais do mundo, sendo a 

discussão, em torno de si, antiga e relacionada a aspectos sociais, religiosos, 

culturais, antropológicos11, filosóficos, políticos e econômicos. Por essa 

razão, constitui-se no centro de grandes debates éticos, morais, científicos 

e jurídicos, despertando interesses e posturas diferenciadas, como defende 

Assunção citando Nunes (2007, p. 1):

10  Aborto: ação ou efeito de abortar. Abortar: expulsar o feto ou embrião em desenvolvimento antes do parto, antes que 
seja viável (suficientemente maduro para sobreviver fora do útero).
11  Sobre uma visão humanística acerca da questão, vide Porto (2008): http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-
-026x2008000200031&script=sci_arttext

Saiba mais

Os tipos de procedimento mais conhecidos, entre outros, são: 

inseminação artificial; fertilização in vitro; injeção intracitoplasmática 

de espermatozoide (ICSI); troca citoplasmática ou de núcleo 

visando o rejuvenescimento e/ou melhoria dos óvulos; maturação 

dos gametas in vitro; diagnóstico genético pré-implantacional.
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Defendemos a legalização do aborto e estamos defendendo a vida das 

mulheres. Defendemos, por mais paradoxal que isso possa parecer, a 

dignidade da maternidade. Nós queremos que se pense a maternidade 

como um processo que é resultante de um ato humano de desejo, de 

vontade e de um assumir realmente aquela gravidez e não como um 

resultado de um processo biológico que começou e que não me sinto 

no direito de interromper12.

O aborto é classificado como espontâneo quando ocorre por causas 

naturais, sem interferência humana, e como provocado quando resulta de 

interferência intencional da gestante ou de qualquer outra pessoa. Dentro 

dessas classificações, ele recebe tratamentos diferenciados na discussão 

sobre a sua legalidade e causa, uma vez que pode ser considerado legal, 

criminoso e eugênico.

Atividade

1. Faça uma pesquisa sobre as três classificações dadas ao aborto: legal, 

criminoso e eugênico. Elabore um painel com imagens e texto para 

demonstrar essas informações.

12  Entrevista concedida por Maria José Rosado Nunes, coordenadora do CDD no Brasil, ao Jornal Pequeno: Órgão das 
Multidões, online, em 17 de junho de 2007.

Saiba mais

A expressão aborto eugênico é a mais usada para referir-se ao 

aborto realizado quando existe importante risco ou probabilidade 

de que o feto esteja gravemente afetado, dando origem a uma 

criança com graves anomalias ou malformações. O aborto 

eugênico tem por fundamento o interesse social na qualidade 

de vida independente de todo ser humano e não o interesse em 

assegurar a existência de qualquer um desses seres e em quaisquer 

condições (FRANCO, 1991, p. 238).
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1.3 Eutanásia 

A eutanásia é uma morte sem dor física ou psicológica que acaba com o 

sofrimento daquele que sofre de doenças terminais, as quais colocam o 

doente em morte cerebral; imobilidade total; dependência de terceiros.

Classifica-se em ativa ou passiva. A primeira é feita através de uma substância 

que provoca diretamente a morte do paciente, como um ato misericordioso. 

Enquanto a passiva é efetuada pela omissão, ou seja, um médico deixa de 

prescrever os medicamentos ao doente, sabendo que lhe causará a morte. 

1.4 Clonagem

A clonagem deriva do grego klonque, que significa broto vegetal. É o 

processo natural ou artificial pelo qual são produzidos clones, cópias, 

organismos geneticamente idênticos, por um tipo de reprodução assexuada 

(não envolve troca de gametas entre indivíduos). Podemos classificá-la em:

• clonagem reprodutiva, quando se refere à produção de seres vivos 

geneticamente idênticos, ou seja, cópias de seres vivos, sejam eles 

animais, vegetais ou humanos;

• clonagem terapêutica, quando produz células-tronco para o tratamento 

de doenças e produção de órgãos para transplante. Esta técnica é a 

esperança de muitas pessoas portadoras de doenças como diabetes, 

Parkinson e Alzheimer, porém, assim como os outros dilemas bioéticos, 

esbarra em muitos preconceitos e parâmetros éticos. Vale destacar que o 

processo de produção de uma célula é muito parecido com a clonagem 

reprodutiva, no entanto a célula não é implantada no útero.

Figura 12: Clonagem.

Fonte: adaptado do original de @brgfx, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/little-baby-curl-up_3209390.htm.

e-Tec BrasilAula 5 - Ética aplicada: dilemas bioéticos 49



O debate em torno dessa tecnologia reprodutiva justifica-se pelo aumento 

do número de organismos geneticamente modificados que são criados em 

laboratórios de todo o mundo. As opiniões são divergentes sobre esse tipo de 

reprodução e seus fins, pois esses organismos variam desde microrganismos 

de interesse ecológico, médico, industrial e agrícola, até plantas que são 

importantes para o consumo humano, como os famosos transgênicos: 

milho, soja, tomate, batata, abóbora e arroz. Esse assunto também desperta 

contradições e preocupações por futuramente acabar se tornando um 

grande comércio e, assim, fugir do controle, tornando o custo dessa técnica 

cada vez mais caro e diminuindo o acesso das pessoas a ela.

É possível realizar a clonagem, embora alguns cientistas chamem a atenção 

para que haja limites e busque-se equilíbrio, respeitando os valores morais e 

éticos. Por isso, retornamos ao biodireito, à ética como uma prática reflexiva, 

pois tais dilemas devem ser discutidos democraticamente com a participação 

de todos, garantindo uma tecnologia segura a serviço da humanidade, que 

respeite os valores humanos e, ao mesmo tempo, possa desenvolver novas 

tecnologias.

1.5 Células-tronco

Além das células maduras, que realizam funções, o organismo tem um 

pequeno número de células que não têm função específica, a não ser repor 

aquelas que, por vários motivos, vão morrendo ao longo do tempo. Quando 

se dividem, originam uma célula-tronco idêntica a ela e outra que vai formar 

Saiba mais

Em julho de 1996, nasceu o primeiro mamífero clonado, batizado de 

Dolly. Esse projeto gerou inúmeras reações contrárias e favoráveis 

à sua realização, e vários países, inclusive o Brasil, estabeleceram 

medidas jurídicas para impedir que esse processo fosse utilizado 

em humanos.

Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/clonagem.

htm. Acesso em: 16 abr.2014.
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os tecidos do organismo. 

Existem dois tipos principais de células-tronco: célula-tronco embrionária e 

célula-tronco do adulto. As primeiras células embrionárias são células-tronco 

conhecidas como totipotentes, pois elas podem produzir todas as células 

embrionárias e extra-embrionárias. Além disso, têm como função principal 

manter as células que vão morrendo no organismo ao longo dos anos e 

reparar lesões.

Figura 13: Células-tronco.
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Fonte: adaptado do original de @brgfx, disponível em 
https://www.freepik.com/free-vector/poster-showing-different-stem-cell-applications_2480448.htm.

Há muitas discussões referentes ao uso de células-tronco, bem como interesse 

e repulsa por todos esses procedimentos reprodutivos. As divergências sobre 

a permissão e uso dessas tecnologias ocorrem em razão de serem pioneiras, 

vanguardistas e devem ter seus limites, sob o risco de serem utilizadas 

de forma aleatória e causar mais danos à humanidade do que oferecer 

benefícios a ela. 

Nesse sentido, existe uma ampla discussão que se insere nos dilemas bioéticos 

estudados até aqui: o uso de animais em pesquisa. A esse respeito, têm-

se debatido vantagens e desvantagens, bem como a adequação ética dos 

procedimentos, que tem levantado uma batalha entre cientistas e grupos de 

proteção aos animais.
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Assim, entende-se por experimentação um procedimento levado a efeito, 

visando descobrir o princípio ou o efeito desconhecido, pesquisar uma 

hipótese ou ilustrar um princípio ou fato conhecido. Por isso, a Bioética não 

busca a padronização de comportamentos, mas uma reflexão ajustada das 

relações que estabelecemos com o outro, visto que a padronização aniquilaria 

a possibilidade do outro, da diversidade. Por essa razão, é importante ressaltar 

que a Bioética deve se tornar uma peça chave em relação às ações políticas 

que envolvem seres vivos, assim como a proteção do meio ambiente. Desse 

modo, podemos assegurar a sobrevivência e qualidade de vida para todos 

os seres. 

Conclui-se que a Bioética, através de seus princípios e dilemas, está construindo 

um verdadeiro espaço de reflexão coletiva. Buscando, sobretudo, respostas 

para esses dilemas da atualidade, não limitada ao questionamento de se é 

proibido ou permitido. É necessário que esteja em voga, e acima de qualquer 

postulado humano e científico, a ideia do resgate a dignidade humana, sem 

perder de vista a qualidade de vida dos indivíduos e a segurança do meio 

em que vivemos. Portanto, a Bioética seria para nós a possibilidade de nos 

tornarmos pensadores e agentes da cidadania, construindo, coletivamente e 

de forma reflexiva, o debate em torno dessas questões. 

Atividade

1. Quais são os aspectos positivos levantados a partir das tecnologias 

reprodutivas?

2. Por que fazer clonagem?

3. Quais aspectos negativos podem ser levantados sobre as células-tronco?

4. Qual a sua opinião sobre a eutanásia?

5. Quais ângulos podem ser construídos sobre a prática do aborto, 

pensando, sobretudo, o aspecto jurídico dentro de um todo?

Filosofia, Ciência e Tecnologiae-Tec Brasil 52



Resumindo

Nesta aula, você aprendeu sobre os rumos da Bioética, a partir de seus 

dilemas, e o papel dessa discussão na construção da ética profissional do 

Técnico em Segurança do Trabalho. Compreendeu, também, que os dilemas 

bioéticos são fundamentados através das tecnologias reprodutivas, aborto, 

eutanásia, clonagem e células-tronco. Além disso, você entendeu que a ética 

é o fio condutor da atividade profissional.
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