
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
VALORES 



SENSO COMUM X CIÊNCIA 

 SENSO COMUM:  

• PARTICULAR, ou seja,  o conhecimento adquirido pelo 
homem partir de experiências, vivências e observações do 
mundo. 

• FRAGMENTÁRIO: não estabelece conexões entre situações.  

• SUBJETIVO: Depende do ponto de vista pessoal, individual. 

 

 



CIÊNCIA 

•  GERAL, ou seja, organizada a partir de um conjunto de 
teorias, estudos e observações científicas que sejam 
coerentes e que possam se comunicar entre si. 

• UNIFICADOR: conhecimento que tem a capacidade 
de realizar referidas conexões. 

• RIGOR: Dispõe de uma linguagem rigorosa cujos 
conceitos são definidos para evitar ambiguidades, 
tornando-os mais precisos. 
 



MÉTODO E COMUNIDADE CIENTÍFICA 

• A ciência moderna nasceu ao determinar seus objetos 
específicos de investigação e ao criar métodos confiáveis 
pelos quais estabelece o controle desse conhecimento. 

 Quem determina esse conhecimento? 

• O conjunto dos indivíduos que se reconhecem e são 
reconhecidos na área da investigação científica. 

• A ciência não trata-se de um conhecimento infalível, ela 
encontra-se em constante evolução, e suas teorias, ainda que 
comprovadas, são consideradas, de certo modo, provisórias. 



CIÊNCIA E VALORES 

• IMPARCIALIDADE: Aceitar teorias que passaram por padrões 
rigorosos de avaliação. 

 

• AUTONOMIA: Ausência de qualquer pressão externa que 
induza no resultado da pesquisa.  

 

• NEUTRALIDADE: Não deve atender a nenhum outro valor a 
não ser o cognitivo, seja convicções pessoais, políticos ou 
religiosos. 

 



VALORES ÉTICOS E POLÍTCOS 

• Devemos reconhecer que o poder da ciência e da tecnologia 
pode estar a serviço do conjunto da humanidade ou apenas 
uma parte dela. 

• Os procedimentos metodológicos da ciência deve ser neutro 
quando tem em vista apenas a racionalidade cientifica, mas 
não quanto aos fins que orientam suas pesquisas nem quanto 
aos objetivos a que se destinam suas descobertas. 

 

• Portanto, a ciência encontra-se inextricavelmente envolvida  
na moral e na política e o cientista tem uma responsabilidade 
social que não pode abdicar. 



DICAS 

•  COSMOS: Uma Odisséia do Espaço-Tempo.  

• Neil deGrasse Tyson: Divulgador científico e astrofísico dos EUA. 

 

• WONDERS OF THE UNIVERSE – Maravilhas do Universo. 

• Brian Cox: Físico e professor na Universidade de Manchester 

 


