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Introdução 
O Papa Francisco na carta encíclica Laudato 

Si’ afirma que a humanidade entrou em uma nova era 

com o crescimento do conhecimento nas áreas 

tecnológicas. Porém, percebe-se, ao mesmo tempo, que a 

eficácia do avanço tecnológico sob o afã do excesso de 

poder e do seu potencial de intervenção ameaça as 

condições de sobrevivência da humanidade e das demais 

formas de vida a ponto de não se poder mais garantir a 

possibilidade e as condições de existência dos seres vivos 

levando-os a uma deterioração ética, cultural e humana. 
 

Objetivo 

       Analisar as implicações éticas 

presentes no processo do progresso 

científico e tecnológico referente ao 

“futuro da natureza humana” e do meio 

ambiente à geração atual e às gerações 

futuras. 

 

 

Metodologia 

       O método de abordagem predominante 

será de enfoque analítico-interpretativo. 

 

Resultados e discussão 

O progresso tecnológico por si 

só é um produto admirável da 

criatividade humana. Além de reduzir 

os riscos, melhorar as condições de vida 

e poupar o cansaço, ele, também, 

exprime a atenção de uma gradual 

superação de certos condicionamentos 

materiais. Entretanto, vê-se crescente o 

poder do homem sobre a técnica que se 

apropria e ousa utilizá-la como, em 

muitos casos, instrumento de morte e 

dominação dos semelhantes e não como 

processo de crescimento e 

desenvolvimento humano e ambiental. 

Os resultados que se apresentam 

em relação ao crescimento tecnológico 

expõem também uma degradação 

cultural, política, histórica e econômica. 

As exigências que são adotadas 

atualmente não são baseadas numa 

perspectiva de sustentabilidade que seja 

pensada e planejada ao longo prazo, 

comprometendo, por conseguinte as 

futuras gerações. 

 

Considerações finais 

Os resultados da pesquisa põem-nos em uma urgência a 

realizar uma atitude de revolução no modo de pensar, 

assumindo uma nova postura e atitude ética, alicerçada na 

responsabilidade solidária pelo presente e pelo futuro do ser 

humano e do Planeta. É necessário compreender a realidade 

com um novo olhar, o qual exige avançar em uma visão e 

compreensão de uma vida sustentável para todos os seres vivos. 

Para tanto, exige-se a legitimação de princípios e valores que 

sustentem às novas gerações os recursos naturais e culturais não 

inferiores àqueles por nós recebidos e proporcionar, por sua 

vez, à atual geração o acesso razoável ao referido legado. 
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