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Sobre a Ciência. 

 O homem procura entender como as 
coisas funcionam, desta forma a ciência 
é uma maneira de explicar o que 
acontece, ou seja, é uma representação 
da realidade; 

 

 Ela não é neutra, pois precisa se 
adequar aos interesses sociedade; 

 



Sobre a Ciência. 

 Quem vence a batalha no campo 
científico ganha autoridade e 
competência, cujas se convertem em 
capital científico e econômico. 
Assegurando-lhes poder e influência; 

 

 Segundo Boudier, a definição pura de 
ciência não existe, já que está 
influenciada pelos interesses daqueles 
que dominam o campo científico. 

 



Sobre a ciência. 

Algumas características da ciência: 
 

  É acumulável, registrável e contestável; 
 

  Possui linguagem própria; 
 

  Se baseia em procedimentos técnicos e 
fundamentos epistemológicos, ou seja, há 
simultaneamente entre um saber téorico 
(explica o real) e um poder prático (maneja 
o real pela técnica). 



Tecnologia 
Segundo Abbagnano (2000, p. 942), a 

palavra tecnologia admite três 

significados: 

1 “Estudo dos processos técnicos de 
determinado ramo da produção 

industrial ou de vários ramos; 

2 O mesmo que técnica; 

3 O mesmo que tecnocracia”. 

 



1 -“Estudo dos processos técnicos de 
determinado ramo da produção industrial ou de 

vários ramos; 

Inserido nesta também  a aplicação destes 
processos técnicos e não apenas o seu 
estudo 

– que pode se dar no ambiente acadêmico 
(no interior do campo científico), 

mas também nas indústrias ou empresas 
de serviço. 

 



   O desenvolvimento desses processos 
tecnológicos é um dos fatores que influencia na 
designação de países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. 

  Costumamos falar que tecnologia é sinônimo de 
técnicas avançadas e recentes como clonagem e 
notebooks. Porém, é possível compreender 
todos os artefatos produzidos e/ou utilizados pelo 
ser humano como tecnologia – por exemplo, o 
fogo e seus diversos usos na história da 
humanidade.  

 



2 -Técnica 

   Quando chamamos tecnologia de 
técnica, estamos ampliando não apenas 
o uso da palavra, mas também a riqueza 
do entendimento do que é tecnologia.  

   Uma vez que qualquer atividade 
humana, desde a científica até as 
artísticas, pressupõe técnica 
(ABBAGNANO, 2000). 

 



   A aplicação e implicações das técnicas 
estão imersos na cultura na qual é 
concebida e utilizada. 

   a técnica (como objeto, mas também 
como concepção) seria capaz de 
organizar uma sociedade e suas 
possibilidades em relação ao meio e em 
relação a outras sociedades. 

 



3-Tecnocracia 

   A ideologização das técnicas e do seu uso 
como instrumento de poder nos leva a idéia de 
tecnocracia. 

   Esta se fundamenta no pressuposto de que a 
realidade pode ser interpretada exclusivamente 
a partir da ciência e das técnicas e de que as 
decisões devem ser tomadas a partir de 
critérios técnico-científicos, eliminando questões 
políticas,  ideológicas e sociais, em geral. 

  Ciências aplicadas. 

 


