
 

 

 
Fé em Cristo ou fé na tecnologia? 

Como fé e ciência se relacionam numa cultura altamente tecnológica 

Cada vez mais rapidamente são inventadas novas maneiras de resolver problemas. A vida fica 
mais fácil de ser administrada. Fica então a ideia de que a tecnologia é que sempre tem todas as 
respostas. Como isso afeta nossa cultura, e mais especificamente, a fé cristã? Como o 
messianismo tecnológico influencia nosso estilo de vida e nossa esperança no futuro? Como 
fazer teologia e ciência neste contexto? 

Em Fé, Esperança e Tecnologia – Ciência e Fé em uma Cultura Tecnológica, o engenheiro, 
filósofo e estudioso de ética cultural, Egbert Schuurman, levanta questões fundamentais sobre fé 
e ciência num ambiente altamente tecnológico: 
 

Este livro trata da fé e da ciência numa cultura tecnológica. Creio que a relação entre a fé e a 
ciência é muitas vezes abordada de forma demasiado abstrata – e isolada de nossa cultura – e 
que, do mesmo modo, discute-se muitas vezes a cultura isolando-a das outras duas. Não seria mais 
adequado enxergar a relação entre a fé e a ciência primeiramente à luz dos motivos ou forças que 
estimulam o desenvolvimento da cultura? Neste estudo, explicarei o porquê disso. 

 
No prefácio do livro, o engenheiro F. J. Reinders ilustra alguns efeitos da cultura tecnicista em 
que vivemos: 
 

Atualmente, os estudantes se encontram tão entorpecidos com o viciante e empolgante mundo da 
tecnologia da informação que raramente param para refletir acerca das experiências 
aparentemente contraditórias da fé e da ciência, o que também inclui as ciências técnicas. Mesmo 
antes de ingressar no mercado de trabalho, seu foco situa-se em metas de carreira e em “se dar 
bem”. Criados para otimizar suas possibilidades numa sociedade competitiva, eles não se dão ao 
trabalho de pensar em coisas como o sentido da vida, ou as raízes da civilização. O estilo de vida 
de seus pais lhes ensinou que o dinheiro e as comodidades oferecidas pela tecnologia lhes trarão 
uma vida boa e satisfatória. Os estudantes de hoje não se dão conta das lutas associadas aos 
problemas do pecado e do mal. Nossas universidades não lhes ensinam nada acerca da natureza 
caída do ser humano. 

 
Fé, Esperança e Tecnologia – Ciência e Fé em uma Cultura Tecnológica faz parte da série 
“Ciência e Fé Cristã” que Ultimato lançou neste mês, em parceria com a Associação Brasileira de 
Cristãos na Ciência. O plano é publicar doze livros nos próximos dois anos. Os primeiros três 
títulos são A Ciência de Deus – Uma Introdução à Teologia Científica, de Alister McGrath, 
Verdadeiros Cientistas, Verdadeira Fé, com Francis Collins, Alister MrGrath, John Houghton, 
entre outros, e Fé, Esperança e Tecnologia – Ciência e Fé em uma Cultura Tecnológica, de 
Egbert Schuurman. 

http://ultimato.com.br/sites/fe-esperanca-tecnologia
http://ultimato.com.br/sites/fe-esperanca-tecnologia
http://ultimato.com.br/sites/ciencia-de-deus
http://ultimato.com.br/sites/verdadeiros-cientistas-fe-verdadeira
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Sobre o autor 
 
- Egbert Schuurman estudou engenharia civil na Universidade Técnica de Dekft e filosofia na Universidade 
Livre de Amsterdam. Em 1994, recebeu o título honorário de doutor pela Universidade de Potchefstroom 
na África do Sul. Em 1995, em Berkeley, na Califórnia, recebeu o Prêmio da Templeton para educador em 
religião, ciência e tecnologia. É o presidente, desde 1995, do Instituto de Ética Cultural. 
 
-- 
 
O livro em frases 
 
A perspectiva dominante técnico-científica deve dar lugar a uma perspectiva da Terra como um jardim a 
ser trabalhado ou cultivado para que possa florescer. 
** 
 
Se o céu é um vazio, os seres humanos colocarão sua esperança na ciência e na tecnologia. 
** 
 
Na modernidade, as pessoas não só se cercaram de tecnologia; elas também agem pautadas por uma 
mentalidade tecnológica.  
** 
 
A tecnologia é um poder ao qual as pessoas se subordinaram, e por meio desse poder a natureza é 
explorada e a cultura fragmentada. 
** 
 
A tecnologia é importante, mas quando tudo é marcado pela tecnologia, ela se torna uma maldição para a 
vida e para a sociedade. 
** 
 
Uma tecnologia supervalorizada resulta num afastamento das pessoas e na desintegração social. 
** 
 
O homem se torna prisioneiro de sua própria tecnologia. 
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