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Filosofia – Prof. Neto 

Ética e cidadania na sociedade tecnológica 

1 - Introdução:   
 
 Vivemos num mundo onde as maravilhas da tecnologia misturam-se cada vez mais com os horrores da miséria 

absoluta. Sondas e naves nos enviam informações detalhadas dos mais longínquos planetas do sistema solar, um 

telescópio em órbita da Terra é capaz de nos mostrar os instantes seguintes à própria criação do Universo tal como o 

conhecemos, aviões cruzam os ares a velocidades inimagináveis, a medicina faz progressos que, a cada dia, aumentam as 

expectativas do tempo de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, somos assolados pelo vírus da Aids, que mata milhões de 

pessoas e para o qual não conseguimos encontrar uma vacina; doenças há muito erradicadas, como a dengue, a febre 

amarela, o cólera, que vicejam apenas em condições de miséria, matam milhares de pessoas nas regiões mais pobres do 

planeta, sem que se consiga fazer nada. Isso para não falar da fome, e das fotos chocantes que jornais e revistas estampam 

com a frequência pedida pelo sensacionalismo. Será que o homem, quanto mais produz conhecimento e ganha domínio 

sobre a natureza, mais perde o controle sobre sua própria vida? Como teríamos chegado a esta situação? 

 

2  - Os três momentos de geração da sociedade tecnológica 
 
 Para entendermos a situação que vivemos hoje é necessário compreender o desenvolvimento histórico e cultural 

que nos trouxe até aqui. Embora as características da sociedade tecnológica sejam únicas e um tanto quanto recentes, 

elas começaram a ser desenhadas há muito tempo.  

 As mais profundas raízes do mundo em que vivemos hoje iremos encontrar no Renascimento, movimento 

histórico e cultural que durou do século XIV ao século XVI e que significou uma grande ruptura com o mundo da Idade 

Média. Para o que nos interessa aqui, é importante saber que o Renascimento promoveu um processo que o sociólogo 

alemão Max Weber chamou de "desencantamento do mundo".  

 Durante a Idade Média, o mundo era considerado sagrado - ou "encantado" -, pois foi criado por Deus. Ora, se o 

mundo é sagrado e traz em si os mistérios de Deus, não cabe ao homem interferir no mundo, pesquisando-o para 

conhecer tais mistérios. Para as pessoas daquela época bastava saber que o mundo havia sido criado por Deus e o homem 

havia sido criado para tomar conta desta criação divina.  

 Acontece que essa explicação não satisfazia a curiosidade de muita gente. Para essas pessoas não era o fato de 

acreditar em Deus e na sua criação que as iria impedir de tentar compreender o "funcionamento" das coisas; era  

perfeitamente possível acreditar e conhecer.  

 As explicações religiosas começaram então a mudar; o fato de Deus haver criado o mundo não significava que ele 

seria uma continuação de Deus. Os homens do Renascimento começaram a considerar que, embora houvesse criado o 

mundo, Deus não o habitava. O mundo deixava então de ser sagrado e podia ser examinado à vontade, pois já não era 

expressão do mistério de Deus.  

 Foi esse processo de "desencantamento do mundo" que permitiu a criação do método científico moderno, após 

séculos de animado debate filosófico. O que os homens do Renascimento mostraram também foi que o conhecimento 

das coisas pode ter grandes utilidades. É assim que surge a tecnologia, a aplicação dos conhecimentos na construção de 

máquinas e equipamentos. O renascentista mais genial nesse aspecto foi, sem dúvida, Leonardo da Vinci que, além de 

pintor e escultor, foi também inventor e, dentre muitas outras coisas, projetou algo parecido com o que depois viria a ser 

o helicóptero, bem como o paraquedas, muitos séculos antes de ser inventado o avião!  

 Alguns séculos mais tarde, encontramos aquele que podemos identificar como o segundo grande momento da 

constituição da sociedade tecnológica: a Revolução Industrial, que acontece primeiro na Inglaterra, em fins do século 

XVIII, e que depois se alastra por toda a Europa. A Revolução Industrial pode ser compreendida como a realização das 

possibilidades tecnológicas abertas com o Renascimento e com o método científico.  

 Mas qual seu significado cultural? A Revolução Industrial significou a automatização do trabalho humano, isto é, 

a força física que o homem dispendia no trabalho foi substituída pela energia da máquina, movida pelo vapor e, depois, 

pela eletricidade. Imagine o impacto disso sobre as pessoas, que poderiam passar a ter muito mais tempo livre, pois, com 
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as máquinas, a produtividade do trabalho aumentava incrivelmente. Infelizmente, hoje, sabemos que isso não aconteceu 

bem assim, pois a ganância do lucro levou a muito mais trabalho, a uma produção cada vez maior. Mas isso discutiremos 

daqui a pouco.  

 Com a Revolução Industrial, o operário começa a trabalhar junto com a máquina; a velocidade do trabalho já não 

é definida pelo homem, mas pela máquina. O "tempo humano", marcado pelos ritmos biológicos, é substituído pelo 

"tempo da máquina", marcado pelos ponteiros do relógio. A pessoa já não dorme quando sente sono e acorda quando já 

não sente sono, mas, sim, numa hora que lhe permita começar o trabalho no momento definido pela fábrica; não come 

quando sente fome, mas no horário determinado como o de almoço; não para de trabalhar quando já está cansada, mas 

apenas no final de seu expediente.  

 Talvez a principal consequência da Revolução Industrial tenha sido essa mecanização do tempo, e todas as 

decorrências que ela tem para a vida humana. Mas uma outra, também bastante importante, foi o processo de 

urbanização. Antes, a maioria das pessoas vivia no campo, trabalhando na agricultura. Mas o trabalho nas fábricas as atrai 

para a cidade, com promessas de uma vida melhor, na qual se trabalhe menos e se ganhe mais. Esse êxodo rural causa 

uma mudança profunda na estrutura da família patriarcal No campo, as farm1ias são grandes e o pai é o centro dela, a 

maior autoridade. Na cidade, as famílias se fragmentam. Também isso terá sérias consequências para a sociedade 

tecnológica.  

 O terceiro e mais recente aspecto da formação da sociedade tecnológica é o que podemos chamar de automação 

da sociedade, e acontece a partir da metade deste século, com a invenção do computador. O tempo da máquina se acelera 

quase ao infinito, pois os computadores processam milhões de informações num tempo inimaginável por nós. O tempo 

humano encontra-se ainda mais distante; as pessoas têm de se subordinar cada vez mais aos ritmos impostos pelas 

máquinas. A sociedade hoje é marcada pelo fluxo das informações e pela velocidade das transformações. Nesse sistema 

científico-tecnológico, o homem perde seu lugar, transforma-se num número. 

GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 20ª ed. Campinas: Papirus, 2011, p. 104 a 106 

 

Teste os seus conhecimentos: 

1 - A Ética e a Moral são diferentes, porém intrinsecamente interligadas. As reflexões éticas exercem significativa influência sobre as 

práticas morais, assim como estas servem de matéria às reflexões éticas. A prática moral é relativa, mas as reflexões éticas tendem a 

ser universais. Com relação à Ética e à Moral, assinale a opção correta.  

a) Sendo universais, os princípios éticos perdem o sentido à medida que se relacionam com os valores propagados pelas 
diferentes culturas.   

b) Sem a Ética a Moral ficaria obsoleta, caduca, ultrapassada. 
c) Os princípios éticos, em qualquer situação, são expressões do individualismo e do relativismo.    
d) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo de práticas morais.    
e) Independentemente do momento histórico a Moral é única, absoluta e imutável.    

 

2 - “O sujeito ético procede a um descentramento, tornando-se capaz de superar o narcisismo infantil, e move-se na 

direção do outro, reconhecendo sua igual humanidade.”  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando – introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 4. ed., 2009. 

 
Com base nessa afirmativa, que expressa uma atitude de um sujeito ético, é correto afirmar:  
 

a) Respeitar aos outros é condição de não moralidade.    
b) Promover discriminação e preconceito é tarefa de um sujeito ético.   
c) A submissão e o temor são marcas de uma educação para a autonomia. 
d) Incentivar a violência em qualquer nível é uma marca de um sujeito ético. 
e) Considerar o outro como um sujeito de direitos é fundamental para a convivência democrática e cidadã. 


