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Redação 

Eixo temático: ciência e tecnologia  

Teoria 

 

Você sabe o que é ciência e a tecnologia? Nesta aula, apresentaremos referências acerca desse assunto que 

podem auxiliar na construção de um argumento na redação. As aulas de eixo temático são importantes para 

a sua preparação porque oferecem repertório sociocultural para a prova de Redação do Enem. O eixo 

científico e tecnológico já foi cobrado em edições anteriores da prova. Veja: 

 

1. ENEM 2011: “Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado”.  

2. ENEM 2018: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet”. 

3. ENEM 2019 (2ª aplicação): “Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por 

crianças”.  

 

Basicamente, esses temas retraram o impacto da tecnologia – especificamente da internet – na nossa vida 

cotidiana em relação ao uso excessivo das redes sociais, a manipulação do usuário por meio de mecanismos, 

como os algoritmos e as fake news, entre outros. No entanto, a ciência e a tecnologia está muito além dessas 

questões. Antes de iniciarmos a discussão acerca dessas temáticas, vale destacar a importância da ciência 

e da tecnologia para a sociedade.  

 

Texto I  

 

Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados 

concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica movida simplesmente por 

essa curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, 

no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. 

 

Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do 

que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua 

história é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas 

realizações estão presentes desde o domínio do fogo até às imensas potencialidades derivadas da moderna 

ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e indústria 

modernas e, é claro, pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade no último século. 

Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/116-a-ciencia-e-a-tecnologia-como-estrategia-

de-desenvolvimento 

 

 

 

 

 

https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/116-a-ciencia-e-a-tecnologia-como-estrategia-de-desenvolvimento
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/116-a-ciencia-e-a-tecnologia-como-estrategia-de-desenvolvimento
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Exercícios  

 

1. A tecnologia sempre acompanhou – ou refletiu – a evolução da humanidade. Desde a invenção da roda, 

as inovações tecnológicas desempenharam um papel fundamental na construção social. No entanto, 

apesar de sempre ter acompanhado o homem, pode-se dizer que, hoje, existe uma marca diferencial 

no que diz respeito ao surgimento das inovações: sua velocidade, incomparável em relação ao 

passado. Aponte as principais consequências – positivas e negativas – dessa mudança de referencial. 

 

 

2. Boa parte da produção tecnológica mundial visa a atender ao público nos quesitos conforto, praticidade 

e entretenimento. Explique de que modo os novos produtos parecem satisfazer essas aspirações. 

 

 

3. A frase “sem dinheiro, não há ciência; com dinheiro, há ciência impura”, do cientista Alfredo Melo Filho, 

nos apresenta uma visão bastante clara de como a ciência e a doutrina econômica do capitalismo se 

relacionam. Explique essa relação. 

 

 

4. Hoje em dia, fala-se muito na “criação de necessidades tecnológicas”, em referência às indústrias de 

alta tecnologia. Explique essa ideia, relacionando-a à chamada “lógica industrial da novidade”.  

 

 

5. Em filmes e livros de ficção científica, é possível inferir alguns questionamentos interessantes acerca 

da relação entre o homem e a máquina. Cite algumas dessas obras, comentando que tipo de reflexão 

surge em cada uma.  
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Gabarito 

 

1. A tecnologia sempre acompanhou o homem. Invenções como a imprensa, a caneta, o cozimento dos 

alimentos são avanços bastante importantes. No entanto, esses avanços, atualmente, acontecem de 

maneira extremamente rápida. Dessa forma, é possível destacar como consequência positiva o fato de 

a humanidade buscar a evolução e, assim, as invenções tecnológicas ajudam a melhorar a vida da 

sociedade em vários aspectos. Ao mesmo tempo, podemos destacar como pontos positivos a questão 

do lixo tecnológico, da exclusão digital e a dependência tecnológica. 

 

2. Cada vez mais é possível notar que os produtos tecnológicos bucam atender ao público em relação ao 

conforto, praticidade visto que hoje a internet e os smartphones possibilitam a comodidade de comprar 

produtos pela internet e até mesmo por aplicativos. Além disso, visam também o entretenimento de 

modo que cada vez mais os usuários fiquem mais tempo nessas redes sociais e aplicativos.  

 

3. A pesquisa tecnológica de ponta demanda altíssimos investimentos. Por outro lado, a ciência se torna 

impura com o dinheiro porque o objetivo maior do capitalismo é o lucro, assim, há uma subordinação 

das ações aos interesses do “mercado” (das empresas).  

 

4. Destaca-se na sociedade duas lógicas que norteiam o capitalismo: do consumo e do mercado. A primeira 

baseia-se na compra pela necessidade de determinados produtos, visto que o anterior não cumpre mais 

as suas devidas funções. A segunda, por outro lado, busca a valorização do consumismo por causa da 

“novidade” a compra apenas pela motivação de o produto ser novo, ser ilimitado ou uma nova 

embalagem.   

 

5. A relação existente entre o homem e a máquina é abordada em filmes, séries e filmes há muito tempo. 

No entanto, hoje em dia, essa relação é vista de forma invertida devido ao grau de dependência que o 

homem possui em relação à maquina. Há, portanto, atualmente, uma desumanização ou maquinização 

do homem porque a máquina se torna, muitas vezes, dominadora do ser humano.  

 


