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Introdução 

 

A Ciência e tecnologia, cujos produtos se encontram tão presentes no nosso quotidiano 

que seria difícil imaginar o nosso dia-a-dia sem a presença deles, exercem uma grande 

influência na nossa vida e no mundo atual, tendo sido responsáveis por inúmeras 

contribuições ao longo do tempo. 

Através da realização deste trabalho procuramos abordar os problemas «Serão a ciência 

e a tecnologia benéficas ou prejudiciais para o ambiente e Democracia?», e «Será que 

devíamos desistir destas ferramentas?». 

O objetivo deste ensaio é investigar as consequências da evolução científica e 

tecnológica nos seres vivos e respetivos ecossistemas (inclusive na nossa espécie), bem 

como na vivência e permanência de um estado democrático respeitador dos direitos 

humanos. 

Achamos que abordar este tema é de suma importância pois encontramo-nos num 

momento crítico da história da humanidade, em que temos de encarar que existe por 

um lado uma emergência climática que deve ser combatida, de modo a evitar 

consequências extremas, e por outro a ameaça sombria e crescente da extrema direita 

e populismo, que se está a espalhar (e que chegou recentemente a Portugal, um dos 

últimos países a resistir). Ao admitir estes factos, temos de partir para as perguntas: 

“Quais as suas causas?” E “Como as podemos combater?” Uma das respostas mais 

comuns a ambas as perguntas aponta então para tópicos do domínio da ciência e 

tecnologia. Mais do que nunca temos de olhar para as nossas ações e perceber o que 

estamos a fazer mal, pois algo de errado está efetivamente a acontecer e tem de ser 

mudado. Mas não nos podemos precipitar e criar bodes expiatórios sem nexo. Por isso 

cremos que devemos estudar cuidadosamente estes pilares do nosso estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A importância da Ciência e da Tecnologia para a Sociedade 

 

O contributo da ciência e da tecnologia para a sociedade é inquestionável, na 

medida em que possibilita avanços nos campos da saúde, da alimentação, do 

ambiente, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das 

populações e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente. Ao 

responder a grandes perguntas e enfrentar desafios importantes do nosso 

quotidiano, a ciência cria conhecimentos e melhora a educação e a qualidade de 

vida das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes de ligação entre 

a humanidade. 

 

1.1 A Ciência e a Sociedade 

As sociedades têm sofrido alterações ao longo do tempo e, consequentemente, 

a ciência também tem também vindo a experimentá-las. 

Por exemplo, durante a primeira metade do século XX, quando o mundo estava 

envolto em guerra, os governos disponibilizaram financiamento para que os 

cientistas conduzissem investigação com vista a aplicações militares — pelo que 

a ciência progrediu nessa direção, desvendando os mistérios da energia nuclear. 

Noutros tempos, a força do mercado têm impulsionado o progresso científico. 

Por exemplo, empresas modernas que procuram gerar rendimentos através do 

tratamento médico, da produção de fármacos, e da agricultura, têm dedicado 

cada vez mais recursos para investigação em biotecnologia, resultando em 

avanços significativos na sequenciação do genoma e em engenharia genética. 

Em contrapartida, as fundações modernas, financiadas por particulares, podem 

investir o seu dinheiro em projetos que considerem ser socialmente 

responsáveis, encorajando a investigação em tópicos como as tecnologias de 



 

energias renováveis. A ciência não é estática; muda ao longo do tempo, 

refletindo as alterações que ocorrem nas sociedades em que está inserida. 

 

1.2 A Tecnologia e a Sociedade 

Os impactos da tecnologia na sociedade atual são extremamente abrangentes e 

proporcionam diariamente inúmeros benefícios, seja nas áreas sociais, 

empresariais ou até mesmo na saúde. Dessa forma, torna-se essencial 

acompanhar todas as mudanças e estar preparado para receber novas 

tecnologias para, assim, conseguir usá-las a nosso favor. 

O mundo está a mudar cada vez mais rápido como consequência de um 

desenvolvimento tecnológico acelerado. As novas tecnologias fazem parte desse 

processo, mas é importante ressaltar que elas proporcionam uma verdadeira 

revolução na sociedade, possibilitando ações antes inimagináveis e melhorando 

a qualidade de vida das pessoas. 

Para ter provas desse fenómeno basta observar o comportamento social, os 

instrumentos de trabalho, os meios de comunicação e de aprendizagem, que 

têm vindo a desenvolver-se e a melhorar ao longo do tempo, abrindo inúmeras 

possibilidades. O desenvolvimento dos meios de comunicação e de 

aprendizagem atuais permitem-nos, por exemplo, nesta difícil altura pela qual 

estamos a passar, permanecer ligados ao mundo digitalmente, permitem-nos 

continuar a desenvolver os nossos conhecimentos e o nosso potencial 

académico e continuar a comunicar com quem está fisicamente longe, mas 

emocionalmente perto. Todos estes meios são diferentes do que eram há alguns 

anos devido a este acentuado desenvolvimento tecnológico, ao qual a sociedade 

recorre por determinados motivos e que acaba por se refletir nesta mesma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Benefícios 

 

2.1 Ciência 

A Ciência exerce uma grande influência na nossa vida cotidiana ao ponto de ser 

difícil imaginar com seria o mundo atual sem a sua contribuição ao longo do 

tempo. A Ciência tem sido a grande responsável pelas transformações 

tecnológicas que têm suportado as incríveis evoluções nos novos medicamentos, 

novas formas de comunicação, novas formas de utilização de energia menos 

poluentes, entre muitos outros. 

 

2.2 Tecnologia 

Os benefícios que as novas tecnologias oferecem são inúmeros e estendem-se a 

cada um dos setores sociais, desde áreas empresariais até às da saúde. Para o 

ilustrar melhor, temos o exemplo das competições paraolímpicas. Atletas com 

diferentes deficiências motoras conseguem praticar desportos nos quais se 

encontrariam condicionados e participar em grandes competições, 

conquistando, inclusive, resultados como os de um atleta sem este tipo de 

necessidades especiais. 

Em relação à educação, podemos retomar à importância da internet para o 

acesso ao conhecimento. Quando se pensa nas salas de aulas, ela pode ser uma 

boa aliada. Deste modo, educadores e professores estão cada vez mais a 

desenvolver estratégias de ensino com aplicações ou softwares para atividades 

extracurriculares, tornando a aprendizagem mais dinâmica e divertida. Tablets e 

smartphones são aparelhos que também facilitaram o ensino a distância por 

meio do e-learning, quebrando as antigas barreiras geográficas para o acesso à 

educação. 

Um dos grandes destaques atuais são as tecnologias de comunicação. Elas têm 

revolucionado a troca de informação entre as pessoas, impactando diretamente 

no comportamento delas em aspetos pessoais e profissionais O contato está 

mais rápido, fácil e acessível, de modo que a realização, por exemplo, de 

reuniões com participantes que estão em cidades diferentes já não é um 

problema. Tudo pode ser realizado instantaneamente e em poucos cliques. 



 

3. Malefícios 

 

3.1. Ciência 

É inegável que muitas coisas teriam um entendimento muito limitado ou 

inclusive não existiriam sem a contribuição decisiva das teorias científicas, mas 

também é certo que muitos outros novos problemas derivados dessa evolução 

existem atualmente e virão a existir ainda mais num futuro próximo. 

A Ciência, ao lado de proporcionar novas abordagens em torno da maioria dos 

aspetos envolvidos na nossa vida, também produziu alguns efeitos colaterais, 

tais como o levantamento de questões éticas importantes, tais como as 

envolvidas na clonagem ou na manipulação genética, no uso de animais de 

laboratório, entre outros. 

Os avanços na nossa sociedade que a ciência produziu trazem agora infelizmente 

vários perigos. Muitos direcionam esta ferramenta na busca do lucro e poder, ao 

invés do bem-estar do planeta. Com os propósitos errados, bela ciência pode 

tornar-se algo monstruoso: armas nucleares e químicas, destruição de 

ecossistemas, máquinas para melhor controlo da população em ditaduras, etc. 

 

3.2 Tecnologia 

A tecnologia trouxe muita coisa boa, no entanto, está longe de ser apenas 

benéfica. 

O fabrico e utilização de grande parte da tecnologia que usamos hoje è 

prejudicial para o planeta, causando resíduos, poluição do ar, água e solos e a 

destruição de ecossistemas e matérias primas. 

Com a chegada da tecnologia, na sua definição atual mais comum de aparelhos 

eletrónicos, principalmente as telecomunicações, as pessoas deixaram de se 

relacionar pessoalmente, estão a esquecer o lado humano “comunicam-se pela 

internet”. O toque, o abraço, o “bom dia”, já não são tão importantes diante de 

tantos desenvolvimentos. E quem tem tempo para pensar neste tipo de coisas? 

A nossa presença física começa a ser substituída por aparelhos. 

Com estes avanços tecnológicos e apesar das tecnologias criarem novas formas 

de trabalho estas também geram muitas vezes desemprego. Incentivam também 



 

o sedentarismo, medos e a sensação de que devemos estar sempre conectados 

com o mundo, o que pode criar tecnostress (uma forma de stress ligada ao 

mundo da tecnologia). 

Apesar de serem abordados os benefícios da tecnologia na educação temos aqui 

também o lado negro da tecnologia neste ambiente. A tecnologia vai fazer com 

que os estudantes sejam menos pacientes, menos sociais e que as habilidades 

de escrita dos alunos sejam afetadas pois nos meios tecnológicos e das 

comunicações muitas palavras são abreviadas e utilizadas incorretamente. 

A tecnologia afeta sobretudo a nossa saúde mental e o relacionamento com o 

próximo, mas também pode afetar a nossa privacidade, pois uma vez na internet 

para sempre na internet. 

 

3.2.1 As máquinas de vigilância 

Carregamos os telemóveis o dia todo, por todo o lado à câmaras (que 

começam até já a ser colocadas por governos). Todos eles registam em 

tempo real as nossas ações, escolhas e gostos. 

Esta compilação de informações pode passar para as mãos de grandes 

empresas ou entidades políticas, que usam estas informações para 

direcionar, da forma mais efetiva possível, as suas mensagens e 

conteúdos, ou para os controlar e evitar insurgências. Este processo, 

levou o mercado digital a um novo patamar, deu aos anunciantes uma 

ferramenta de propaganda jamais antes vista, de modo que ainda não se 

sabe ao certo medir os reais limites do que se pode fazer a partir de 

mecanismos de distribuição e consumo de conteúdos em plataformas 

digitais. 

O nosso direito à privacidade, esvai-se. Em nome do capitalismo somos 

controlados pelas empresas, e ficamos à beira do autoritarismo com 

tanto controlo, que é recebido ingenuamente de braços abertos. 

 

3.2.2. Redes de desinformação e ódio 

Os serviços digitais permitiram uma espécie de ferramenta de distopia da 

realidade. A repetição cotidiana de ações como: gostos, partilhas, 



 

comentários, discussões, assinaturas, visualizações… criam as condições 

perfeitas para a personalização dos algoritmos que distribuem conteúdos 

nas timelines das pessoas. Os indivíduos recebem deste modo uma visão 

parcial do mundo, pois só são afetados por conteúdos que aderem aos 

seus gostos pessoais, criando assim o efeito que alguns especialistas 

chamam de “bolhas”. 

Dentro das nossas bolhas só circulam mensagens que comprovam a 

nossa visão de mundo, as nossas opiniões. O grande problema é que cada 

bolha produz a sua própria imagem da realidade e exerce um poder de 

influência tão grande que é assumida como verdade pelas pessoas. Um 

dos efeitos colaterais deste fenómeno é a polarização de ideias que 

circulam na sociedade.  

Este é um terreno fértil para a proliferação de redes de desinformação. 

O caso de Myanmar é um dos exemplos mais emblemáticos deste 

problema. Especialistas por todo o mundo apontam a plataforma 

Facebook como corresponsável pela articulação de correntes de ódio que 

grupos do alto clero budista propagaram contra as minorias muçulmanas 

no país. Motivados pelo discurso de monges xenófobos, militares 

birmaneses levaram a cabo um genocídio do povo rohingyas, uma 

verdadeira limpeza étnica, como afirma a ONU. Há notícia de casos 

similares no Sri Lanka e na Nigéria. 

As redes de desinformação são também o centro das discussões sobre 

manipulação social em campanhas políticas em várias partes do mundo. 

Na Rússia, a organização Internet Research Agency, uma empresa de 

inteligência em tráfego de influência online, aparece em 2014 como uma 

das principais envolvidas na disseminação de conteúdos fraudulentos e 

de manipulação de factos, os quais colaboraram com o processo de 

anexação da Península Crimeia pelos russos. Em 2017, a empresa foi 

acusada por órgãos de inteligência norte-americanos de manter 

interesses e influência no processo eleitoral que colocou Trump no 

poder. 



 

Em 2018, o processo repetiu-se nas eleições brasileiras. A plataforma 

WhatsApp foi o principal meio de desinformação. A campanha de Jair 

Bolsonaro foi acusada sistematicamente de fazer uso de mecanismos de 

produção e distribuição de conteúdos falsos, através de investimentos 

não declarados de grandes empresários, o que configura crime eleitoral. 

Não temos mecanismos jurídicos fortes para interpretar e julgar os 

escândalos, as fraudes e as redes de desinformação que proliferam o ódio 

na sociedade. A economia dos dados ligou os interesses de empresas 

privadas ao jogo político mundial. 

 

 

4. Conclusão 

 

Estas ferramentas tecnológicas tão utilizadas por nós enquanto indivíduos e 

enquanto sociedade surgiram do nosso desejo e capacidade de, como espécie, 

melhorar a nossa qualidade de vida e conforto. Tudo o que criámos tem um 

propósito de tornar algo melhor, logo não é inerentemente mau. 

Resumidamente, a ciência e tecnologia servem um propósito escolhido pelo ser 

humano. 

Reconhecendo que a tecnologia e ciência na atualidade estão a ser letais para o 

planeta, e, por vezes, a aumentar problemas nas democracias, defendemos que 

a razão para tal se baseia num propósito deslocado, que em vez de apontar para 

a sobrevivência e bem-estar geral, se foca apenas no bem-estar daqueles que 

possuem capital. O problema é existir uma sociedade regida pelo capitalismo 

que utiliza as suas ferramentas pela busca do interminável crescimento do lucro, 

sem se importar nem com as consequências a longo prazo nem com a exploração 

de recursos e de outros seres humanos. O capitalismo é, este sim, inerentemente 

insustentável e antidemocrático. O primeiro problema que este ideal traz é 

bastante aparente: os recursos não são intermináveis, o planeta tem um nível 

máximo de saturação. Mais difícil de ver será talvez o facto que para que certas 

pessoas possam acumular o capital que têm (como milionários ou bilionários) é 

necessário deixar de lado toda e qualquer razão que admita cuidados para com 



 

o ambiente ou os direitos humanos (outras pessoas são vistas como um meio 

para um fim, e as desigualdades são benéficas para manter o status quo). 

Resumindo, os efeitos da ciência e tecnologia dependem do seu propósito, 

atualmente os propósitos são baseados em grande parte em interesses 

capitalistas, a ciência e tecnologia estão a causar enormes danos, mas se o 

propósito fosse outro, os resultados não teriam de ser catastróficos. 

Em último lugar, é importante deixar claro que romper com o uso da ciência e 

da tecnologia não são soluções e trariam muitos problemas e perigos. Os 

desenvolvimentos que estas nos trouxeram são inegáveis e asseguram condições 

básicas de vida. Se reconhecermos os ideais dos direitos Humanos e de Igualdade 

como algo que devemos tentar alcançar com a utilização destas seguiremos um 

caminho melhor. Querer prescindir de tudo o que alcançamos seria 

discriminatório e pouco ético. 

A garantia de comida todos os dias, o conforto, o desenvolvimento das nossas 

capacidades psicológicas e empáticas através da educação, o não ter de lutar 

todos os dias pela sobrevivência, o fim da crueldade da “sobrevivência do mais 

forte”. A ferramenta fez o homem, através dela evoluímos para seres que são 

capazes de sentimentos, memórias, relações de ideias e empatia. A ferramenta 

é tecnologia e a ciência tanto um produto como um veículo da primeira. 

Não podemos voltar ao sofrimento e privações anteriores. Já não estamos 

fisiologicamente adaptados a essas condições. Não se pode também permitir 

que aqueles “menos aptos” às condições pereçam como no passado. Não 

podemos negar abrigo, comida nem saúde. E sim, também não podemos negar 

lazer nem conforto.  É apenas preciso encontrar um equilíbrio sustentável. 

São essenciais tanto para uma boa qualidade de vida e para ajudar a preservar 

igualdade e liberdade como para salvar o planeta, espécies e habitats. 

É, portanto, essencial começar a utilizar estas ferramentas de uma maneira ética, 

que vise o bem da humanidade como um todo, em vez de as eliminar ou de as 

utilizar para fins menos democráticos. 


