
 

 

 
Por que se importar com a filosofia da tecnologia? 

Quatro especialistas se reúnem para apresentar e discutir o assunto no décimo volume da série 
Ciência e Fé Cristã 

 

Você tem sido capaz de prestar contas de sua atividade tecnológica? Você tem usado a tecnologia 
para buscar independência – até de Deus?  

Apresentado por um dos principais sistematizadores da área – Carl Mitcham –, Filosofia da 
Tecnologia foi escrito por especialistas com experiência prática em desenvolvimento tecnológico e 
é uma das melhores introduções ao campo da filosofia da tecnologia disponíveis no mercado.  

Rico em exemplos, estudos de caso e recomendações de leituras, a obra facilita o entendimento 
da área para aqueles que atuam diretamente com projeto, produção, gestão ou integração de 
tecnologias, mas também para qualquer leitor interessado em tecnologia e não familiarizado com 
filosofia. 

Filosofia da Tecnologia mostra desde os principais temas da tradição clássica da filosofia até os 
recentes avanços observados nesse campo do conhecimento. Trata-se de uma leitura essencial 
tanto para estudantes como para profissionais que querem pensar criticamente sobre os 
processos, o consumo e as consequências do uso da tecnologia. 

Filosofia da Tecnologia é o décimo livro da série da série Ciência e Fé Cristã, em parceria com a 
ABC2. A Ciência de Deus, Deus e Darwin e O Ajuste Fino do Universo são alguns dos outros 
volumes da série. 
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O que disseram: 
 
Filosofia da Tecnologia aprofundou especialmente minha apreciação pelo trabalho dos autores Verkerk, 
van der Stoep, Hoogland e De Vries. Suas contribuições perspicazes à reflexão crítica filosófica sobre 
tecnologia merecem plenamente a audiência mais ampla que esta publicação irá promover.  
– Carl Mitcham 

Filosofia da Tecnologia é uma interessante leitura para todos os interessados em como os filósofos têm 
analisado e interpretado a influência da tecnologia na condição humana moderna.  
– Peter Kroes 
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O livro em frases 
 
A tecnologia não é meramente uma questão de destreza das mãos, mas também uma questão de 
conhecimento. 
*** 
A filosofia da tecnologia é um tema no qual alguém reflete sobre o pensamento e a ação 
tecnológica em relação à própria tecnologia. 
*** 
Crer em Deus significa que se sabe por certo que ele existe, que se aceita algo sobre sua autoridade 
e que se dependa dele. 


