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Resumo: O objetivo do texto consiste em apresentar alguns elementos constitutivos do 
conhecimento tecnológico. Em um primeiro momento, reconstruímos algumas teses adotadas pe-
los filósofos da tecnologia, enfatizando os argumentos de Vermaas et.al. (2011), para evitar o redu-
cionismo do conhecimento tecnológico ao conhecimento científico. Em seguida, apresentamos 
alguns elementos que ajudam a caracterizar e a identificar o conhecimento tecnológico, exploran-
do as especificidades do conhecimento tecnológico. Por fim, exploramos as categorias e as ativida-
des geradoras de conhecimento tecnológico que foram desenvolvidas e problematizadas pelo en-
genheiro aeronáutico Walter Vincenti. Em síntese, trata-se de um texto que procura evidenciar os 
elementos epistemológicos e filosóficos envolvidos na caracterização do conhecimento tecnológico. 

PAlAvRAs-CHAves: conhecimento, tecnologia, ciência 

1 — Introdução 
O debate sobre o conhecimento tecnológico ganhou ênfase nas últimas décadas, sendo ob-

jeto de estudo de vários filósofos profissionais1. Por esse motivo, o presente texto tem como ob-
jetivo reconstruir as diferentes abordagens filosóficas que foram desenvolvidas em torno desse 
tema para, a partir de aí, identificar algumas das especificidades do conhecimento tecnológico, 
rompendo com visões que tendem a conceber o conhecimento tecnológico como um sinônimo 
ou uma simples derivação do conhecimento científico. 

O polonês Skolimowski (1983, p. 43 – 4), por exemplo, foi um dos primeiros filósofos a ca-
racterizar a tecnologia como “uma forma de conhecimento humano”. Mas que tipo de conheci-
mento seria esse? Quais seriam seus elementos característicos? Como diferenciá-lo, por exem-
plo, do conhecimento científico? Apesar de tal caracterização ser excessivamente ampla ela é 
importante para a discussão, pois abre caminho para pensarmos em um tipo de saber distinto 
daquele existente na ciência. No decorrer do texto, reconstruiremos os principais argumentos 
apresentados pelos teóricos da tecnologia para justificar aquilo que eles chamam de “conheci-
mento tecnológico”. Isso se faz necessário, pois, como argumenta Marc de Vries (2003, p. 2), a 
distinção entre o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico é uma questão recen-
te e ainda pouco explorada. 

1 Cupani (2006), por exemplo, em um artigo intitulado La peculiaridad del conocimiento tecnológico apresenta 
de forma bastante esclarecedora as principais teses e os principais autores que sustentam as especificidades do conhecimen-
to tecnológico em relação ao conhecimento científico.
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2 — Semelhanças e especificidades entre o conhecimento tecnológico 
e o conhecimento científico
Pode-se dizer que, comparado ao conhecimento científico, o conhecimento tecnológico não 

tem recebido muita atenção dos filósofos. De acordo com Vermaas et al. (2011, p. 57) a noção de 
conhecimento tecnológico ganha espaço somente a partir do momento em que nós procuramos 
compreender detalhadamente todo o processo que mostra como os artefatos são projetados e de-
senvolvidos tecnicamente. Somente através dessa visão panorâmica é que faz sentido pensarmos 
em um conhecimento tecnológico, pois deixamos de olhar apenas para o produto final e passamos 
a investigar todo o processo de desenvolvimento dos artefatos e dos dispositivos tecnológicos. 

Vermaas et al. (ibidem) argumentam que o conhecimento tecnológico tem algumas caracte-
rísticas peculiares que o distinguem do conhecimento científico. Ele elenca quatro característi-
cas fundamentais: i) o conhecimento tecnológico é direcionado ao artefato (artefact-oriented); ii) 
o conhecimento tecnológico é orientado pela utilidade e não pela verdade; iii) o conhecimento 
tecnológico tem uma faceta de “know how”; iv) o conhecimento tecnológico possui regras tec-
nológicas e planos de uso. Reconstruiremos brevemente essas quatro características apontadas 
por Vermaas et al 2011. 

Para explicar a primeira característica do conhecimento tecnológico – de que o mesmo é di-
recionado ao artefato, Vermaas et al. (ibidem) empregam aquilo que eles denominam: a) o co-
nhecimento dos princípios operacionais2 e b) o conhecimento do padrão ou configuração normal 
dos artefatos. O conhecimento dos princípios operacionais pode ser resumido a partir da com-
preensão de como um artefato particular trabalha, ou seja, de como ele se comporta para reali-
zar uma determinada função. Assim, para Vermaas et al. (2011, p. 60), “um bom conhecimento 
dos princípios operacionais é indispensável para a prática da engenharia e sempre é orientado 
em direção a certos tipos de artefatos”. Autores como Joseph Pitt (2000) e Walter Vincenti (1990) 
também têm uma postura bastante semelhante a essa, pois, para eles, o conhecimento científico 
está “limitado pela teoria” (theory bounded), enquanto que o conhecimento tecnológico se encon-
tra “especificado pela tarefa” (task specific). Desse modo, uma das possíveis formas de distinguir o 
conhecimento científico do conhecimento tecnológico é, segundo Pitt (2001, p.25), partindo do 
princípio de que o conhecimento tecnológico e das engenharias é constituído a partir de uma 
tarefa específica e objetiva, direcionada à produção de um determinado artefato enquanto que o 
conhecimento científico busca explicar teoricamente o comportamento de um objeto ou de um 

2 A noção de “princípio operacional” foi desenvolvida inicialmente por Polanyi (1962) e visava compreender, 
em linhas gerais, como as partes características (particulares) de um objeto realizavam suas funções especiais e, ao 
mesmo tempo, como era possível combinar todas essas partes para se atingir um objetivo. Em resumo, podería-
mos dizer que o princípio operacional buscava entender como um dispositivo funcionava. Tal princípio também 
foi analisado por Vincenti (1990, p. 208-11). Para ele, o princípio operacional ajuda definir um dispositivo, assim 
como é utilizado para avaliar o sucesso e as falhas do mesmo. Dessa maneira, quando um dispositivo trabalha de 
acordo com o seu princípio operacional ele recebe uma avaliação positiva. Quando o dispositivo não trabalha de 
acordo com seu princípio operacional há uma falha, havendo, consequentemente, uma avaliação negativa. Assim, 
por exemplo, o princípio operacional da máquina a vapor se apresenta como a capacidade de converter a ener-
gia do vapor da água em energia mecânica, podendo esta ser aplicada na propulsão ou na geração de eletricidade. 
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fenômeno natural. Acrescente-se a isso o fato do conhecimento tecnológico não ter a pretensão 
de ser um conhecimento universal, condição constantemente buscada e tida como indispensá-
vel ao conhecimento científico. 

A não-universalidade do conhecimento tecnológico não parece ser um problema grave para 
os teóricos da tecnologia, podendo ser justificável e defensável, devido à necessidade do mesmo 
se adequar à pluralidade de contextos distintos. Por esse motivo, por exemplo, o conhecimen-
to tecnológico utilizado para a criação e o desenvolvimento de um determinado artefato geral-
mente não poderá ser utilizado sem alterações ou adaptações na construção de outros, exceto 
no modelo de produção em série. Desse modo, a construção de uma nova ponte, de um novo 
edifício ou de um novo automóvel, pressupõe estudos originais na tentativa de adequar a cons-
trução às condições específicas, sejam estas oriundas do desejo dos consumidores, dos fabrican-
tes, do desejo de inovação do próprio projetista ou das condições materiais e sociais existentes. 
Assim, é sabido que engenheiros e arquitetos necessitam desenvolver técnicas específicas para 
poder erguer edificações em terrenos arenosos, em áreas nas quais há ocorrência de terremotos, 
em locais muito quentes ou muito frios, em espaços onde há grande incidência de ventos, etc. 
Além das condições climáticas, devem-se levar em consideração outros aspectos, por exemplo, 
a acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou para pessoas idosas; a iluminação 
solar; o isolamento acústico, etc.3. A adaptabilidade – e, em alguns casos, até mesmo a exclusivi-
dade – parece ser um elemento importante do conhecimento tecnológico. 

A segunda característica do conhecimento tecnológico, como já mencionado anteriormen-
te, diz que o mesmo não tem a pretensão de encontrar a verdade ou aumentar o nosso entendi-
mento sobre a natureza ou os fatos naturais. Essa característica nos possibilita distingui-lo ainda 
mais do conhecimento científico, pois ele encontra-se voltado à utilidade e não à verdade. Nes-
se sentido, Bunge (1980) considera que o tecnólogo adota uma concepção oportunista [e instru-
mental] em relação à verdade, pois 

Embora na prática adote a concepção realista da verdade (factual) como adaequatio intellectus ad rem, 
o tecnólogo nem sempre se interessa pela verdade das proposições com que lida. Ele se interessa-
rá pelas informações (dados), hipóteses e teorias verdadeiras na medida em que conduzam às metas 
desejadas. Em geral, preferirá uma semiverdade simples a uma verdade mais complexa e profunda. 
Por exemplo, se dois modelos diferentes de um sistema forem equivalentes com respeito aos dados 
disponíveis, o tecnólogo preferirá o mais simples, ou seja, aquele que resulte em operação mais cô-
moda (BUNGE, 1980, p. 193).

3 Quintanilla (2005, p. 62) afirma que em “uma técnica tradicional” projetava-se (ensinava-se e colocava-se em 
prática) “para toda a vida”. No projeto tecnológico atual, os artefatos são projetados “para serem melhorados” ime-
diatamente, ou seja, na engenharia civil tende-se a investigar uma solução específica para cada problema e qual-
quer projeto tecnológico de envergadura envolve um processo de pesquisa e ensaios que permitam encontrar uma 
solução original e completamente adaptada à situação. Curiosamente, frente à opinião predominante, as técnicas 
tradicionais soam ser rígidas, enquanto que as tecnologias modernas são feitas cada vez mais “sob medida”, o que 
supõe um processo contínuo de inovações e de investigações ad hoc. Cabe observar que Quintanilla faz um uso gené-
rico do termo “técnica” e distingue basicamente duas grandes classes de técnicas que são i) as técnicas artesanais ou pré-in-
dustriais e ii) as técnicas industriais de base científica, sendo estas últimas compreendidas como tecnologia. 
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Como temos observado, teorias consideradas verdadeiras podem não funcionar eficiente-
mente, assim como o funcionamento adequado de um artefato não pode ser utilizado como cri-
tério de prova para afirmar a veracidade teórica dos seus pressupostos. Nas palavras de Vincenti 
(1990, p. 131), “o objetivo da missão do engenheiro é projetar e produzir artefatos úteis. Por ou-
tro lado, o cientista procura obter o conhecimento do trabalho da natureza”. Nesse sentido, po-
demos dizer que o conhecimento pode ser útil sem ser verdadeiro, pois não há uma relação ló-
gica e necessária entre verdade e utilidade. Em muitas ocasiões, teorias científicas consideradas 
ultrapassadas pela comunidade científica podem ser férteis na resolução de problemas tecnoló-
gicos, pois são mais práticas, simples ou funcionais. Geralmente, isso ocorre porque os critérios 
que orientam as atividades tecnológicas são distintos daqueles utilizados nas áreas científicas. 
De um modo geral, o conhecimento científico encontra-se fundamentado em valores cogniti-
vos enquanto que o conhecimento tecnológico se sustenta em critérios e valores pragmáticos. 

Para Vermaas et al. (2011) a terceira característica do conhecimento tecnológico se refere a 
uma faceta de know-how que o mesmo possui. Uma das formas mais simples de elucidar a noção 
de know-how é através do aprendizado envolvido no ato de andar de bicicleta. Não se aprende a 
andar de bicicleta obtendo apenas instruções teóricas sobre o equilíbrio e a força da gravidade. 
Aprende-se a andar de bicicleta, praticando. De um modo semelhante, a produção e a utilização 
da tecnologia não são atividades exclusivamente teóricas. O know how tecnológico é obtido atra-
vés das experiências individuais e/ou compartilhadas comunitariamente e vai sendo constituído 
através de um conjunto de repetições repletas de erros e de acertos. Essa experiência individual 
e a habilidade adquirida em um laboratório não pode ser totalmente repassada de maneira ver-
bal aos demais indivíduos. Assim, evidencia-se o trabalho laboratorial na formação dos tecnó-
logos, pois é nos laboratórios e nas oficinas que os jovens engenheiros – na companhia de mes-
tres habilidosos – aprendem o seu ofício. Contudo, para evitar uma possível confusão teórica, 
cabe ressaltar que o conhecimento tecnológico, como aqui utilizado, não oscila entre know that 
e know how. Ao invés disso, nas áreas tecnológicas nos parece que esses dois tipos de conheci-
mentos se encontram fundidos de tal modo que não seria adequado compreender a tecnologia 
apenas como um conhecimento teórico (semelhante à ciência) ou exclusivamente prático (seme-
lhante às práticas primitivas). A tecnologia não é meramente um conhecimento teórico, pois ela 
não se restringe a um conjunto de especulações – embora elas possam existir –, já que um dos 
elementos que identifica um problema tecnológico é o fato do mesmo ser passível de ser solu-
cionado. Contudo, a tecnologia também não é meramente uma prática a-teórica, pois para resol-
ver um problema tecnológico é necessário, primeiramente, concebê-lo teoricamente, ou seja, é 
necessário ter clareza sobre o que realmente precisa ser realizado. Também, a tecnologia não é 
uma mera tradução e/ou aplicação do conhecimento científico4. 

Assim, nas diversas áreas tecnológicas, grande parte do conhecimento não se encontra verba-
lizado, sendo possível capturá-lo apenas através de imagens. A visualização prévia é um elemen-
to chave para vários ramos da engenharia, pois é praticamente impensável a criação e a constru-
ção de um artefato sem uma visualização prévia dos principais passos do processo. Além disso, 

4 Para saber mais sobre a relação entre ciência e tecnologia ver Szczepanik (2015). 
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para Vermaas et al. (2011, p. 64) “os artefatos não podem ser testados sob todas as circunstâncias 
concebíveis e, algumas vezes, não há teorias que descrevam adequadamente, nem permitam pre-
dizer, seu comportamento”. As experiências obtidas através da prática na área podem ajudar os 
engenheiros – e geralmente são essenciais – na tomada de decisões. Por exemplo, a experiência 
e o conhecimento prático têm um valor significativo quando está em jogo a interrupção dos tes-
tes e o desenvolvimento do artefato e/ou o prosseguimento dos mesmos com intuito de desen-
volver resultados mais precisos e satisfatórios. 

Por fim, Vermaas et al. (ibidem) consideram que as regras tecnológicas e os planos de uso são 
elementos importantes para caracterizar o conhecimento tecnológico. As regras tecnológicas po-
dem ser compreendidas como um conjunto de instruções que conduzem uma série de ações em 
certa ordem com o objetivo de atingir um determinado objetivo. Já, os planos de uso têm uma 
importância crucial, pois são eles que fazem a ponte entre os projetistas e os usuários. Os pla-
nos de uso funcionam como manuais que prescrevem como que o usuário deve operar determi-
nado artefato para que o mesmo possa realizar plenamente a sua função, sem causar danos ou 
prejuízos aos envolvidos. Assim, argumentam: 

Os planos de uso mostram que de certa maneira, o conhecimento tecnológico deve ser processual 
ou prescritivo. Como um designer, você tem de fazer mais que apenas descrever uma situação exis-
tente ou um novo artefato. Você tem de conhecer como os artefatos deveriam trabalhar e que ações 
as pessoas deveriam empreender para realizar seus objetivos com a ajuda de um artefato (VERMA-
AS et al., 2011, p. 65).

Em contrapartida, os cientistas naturais, continuam os autores, não produzem instruções ou 
regras nessa mesma perspectiva. Por exemplo, as leis da física de Newton não ditam como os 
corpos devem se mover; elas simplesmente descrevem o atual comportamento deles. 

Em linhas gerais, acreditamos que os quatro critérios apresentados acima fornecem uma boa 
compreensão do conhecimento tecnológico e ajudam a caracterizá-lo de modo distinto do co-
nhecimento científico. Na próxima seção, continuaremos a explorar as questões filosóficas em 
torno do conhecimento tecnológico. 

3 — As especificidades do conhecimento tecnológico 
Ao contrário da ciência, a qual busca a descoberta de algo existente, pode-se dizer que a tec-

nologia busca a criação de algo novo, sendo, por esse motivo, caracterizada por Simon (1983) 
como “ciências do artificial” e por Bunge (1985) como “o estudo científico do artificial”. Trata-se 
de duas definições genéricas – não entraremos em maiores detalhes aqui – que têm por objetivo 
distinguir as pesquisas tecnológicas das investigações científicas. Por se tratar de uma atividade 
produtiva, a tecnologia enfrenta problemas que não afetam o cientista, como por exemplo, aque-
les relacionados à confiabilidade e à eficiência dos inventos, além daqueles relacionados aos as-
pectos econômicos, ambientais, estéticos, sociais etc... 

Seguindo a linha argumentativa que busca identificar as peculiaridades da tecnologia, Bunge 
(1989) apresenta dois tipos distintos de teorias tecnológicas, a saber, as teorias tecnológicas subs-
tantivas e as teorias tecnológicas operativas. Assim, para Bunge 
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As teorias tecnológicas substantivas são essencialmente aplicações das teorias científicas a situações 
aproximadamente reais; assim, por exemplo, uma teoria do voo é essencialmente uma aplicação da 
dinâmica dos fluidos. Em contrapartida, as teorias tecnológicas operativas se referem desde o pri-
meiro momento às operações do complexo homem-máquina em situações aproximadamente reais 
(BUNGE, 1989, p. 684). 

Nesse sentido, prossegue Bunge, as teorias tecnológicas substantivas sempre têm em seu en-
torno teorias científicas. As teorias operativas, por sua vez, emergem das investigações aplica-
das e podem ter pouca – ou nenhuma – relação com as teorias substantivas, pois visam dar con-
ta de problemas considerados, muitas vezes, inéditos. 

Vincenti (1990, p. 135) – engenheiro aeronáutico e teórico da engenharia – também defende 
a distinção entre ciência e tecnologia do seguinte modo: “o conhecimento científico tem o pro-
pósito de compreender a natureza, e nas ciências da engenharia, o objetivo último (...) é a cria-
ção de artefatos”. Para Vincenti (1990, p. 197), o conhecimento científico tem um caráter descriti-
vo, pois tende a relatar como as coisas são e, para atingir tal propósito, realiza uma aproximação 
com o conhecimento formal, com as regras e os princípios abstratos ordenados em uma estrutu-
ra generalizada consistente. O conhecimento descritivo refere-se geralmente aos fatos e é avalia-
do em termos de coerência ou veracidade. Em contrapartida, o conhecimento tecnológico tem 
uma natureza prescritiva, pois dita como as coisas devem ser produzidas para se atingir deter-
minado fim. Sua natureza é menos especulativa e menos formal se comparada ao conhecimento 
descritivo, pois está voltada à prática e ao processo de produção, sendo avaliada a partir da sua 
eficiência e de seu sucesso. Desse modo, conhecimento prescritivo é gerado a partir da experi-
mentação, do processo de tentativa e erro e de outros testes nos quais se busca realizar predições. 

Nesse sentido, também Herschback (1995, p. 37) argumenta que o conhecimento tecnológi-
co pode ter a aparência de uma disciplina formal, mas não se encontra claramente sistematizado 
como a física, a biologia ou a química. O conhecimento tecnológico adquire forma, prossegue o 
autor, a partir da atividade humana específica, isto é, o caráter do conhecimento tecnológico é 
definido a partir de seus usos e de suas aplicações, como já mencionamos anteriormente. A tec-
nologia também desenvolve seus próprios conceitos abstratos, suas teorias, regras e máximas, 
mas elas estão diretamente relacionadas à prática. Boa parte do conhecimento tecnológico é táci-
to e prescritivo. Isso representa uma enorme dificuldade para codificá-lo e generalizá-lo. Assim, 
conclui Herschbach (1995, p. 38): “isolado da atividade e removido do contexto de implantação, 
boa parte do conhecimento tecnológico perde seu significado e sua identidade”. 

Vincenti (1990, p. 216-7) também trabalha com a noção de conhecimento prescritivo, distin-
guindo-o do conhecimento descritivo. O conhecimento descritivo, como o termo sugere, des-
creve como as coisas são – no caso das engenharias – descreve dados que incluem constantes 
físicas, propriedades de substâncias e processos físicos. Por outro lado, o conhecimento prescri-
tivo é o conhecimento de como as coisas deveriam ser para atingir um fim desejado. Assim, en-
quanto que o conhecimento descritivo é avaliado pela sua veracidade e pela sua precisão em re-
lação aos fatos, o conhecimento prescritivo é avaliado a partir de sua eficiência e de seu grau de 
sucesso ou falha. Segundo Vincenti (1990, p. 206-7), o conhecimento tecnológico, suas circuns-
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tâncias e seus processos de geração são ricos, diversos e complexos. Quando o conhecimento 
não se encontra à mão, isto é, quando ele não está disponível, ele precisa ser gerado. Concor-
dando com Herschbach, Vincenti afirma que o conhecimento tecnológico não pode ser separa-
do do contexto de aplicação prática. 

De certa forma, pode-se dizer que a própria noção de conhecimento parece se alterar no cam-
po da tecnologia. No que tange à noção de conhecimento subjacente à análise epistemológica da 
tecnologia, novas abordagens têm sido desenvolvidas. Skolimoski (1983, p. 44), por exemplo, ca-
racteriza esse conhecimento como saber “do que está por ser” (what is to be). Simon (1983, Cap. 
1) o descreve como o “conhecimento do possível” e Kroes (2001, p. 2-3) o caracteriza como “co-
nhecimento de natureza funcional”. 

Assim, de acordo com Cupani (2006, p. 358), “devido à especificidade do conhecimento tec-
nológico, alguns autores se inclinam a abandonar a definição tradicional de conhecimento como 
‘crença verdadeira justificada’”. Entre os adeptos dessa nova abordagem está o autor pragmatista 
Joseph Pitt (2000). Para Pitt, as reivindicações individuais do conhecimento devem ser referen-
dadas comunitariamente, tendo como critério o êxito da ação. Dessa forma, o conhecimento é 
constituído a partir de um estatuto coletivo que irá avaliar o seu desempenho e sua eficácia. Da-
vis Baird (2002 e 2004), por sua vez, propõe uma “epistemologia material”. Resumidamente, po-
deríamos dizer que, na concepção de Baird, os artefatos tecnológicos são portadores de conhe-
cimento tanto como as teorias. Nesse sentido, prossegue o autor, há um “conhecimento-coisa” 
ou “coisificado” (thing knowledge) que é validado tomando como critério referencial o desempe-
nho satisfatório da sua função. Na próxima seção reconstruiremos dois elementos importantes 
relacionados ao conhecimento tecnológico apresentadas por Vincenti, a saber, as categorias e as 
atividades geradoras do mesmo. 

4 — As categorias e as atividades geradoras de conhecimento tecnológico 
segundo Walter Vincenti
Dado o exposto até o momento, decidimos retornar rapidamente ao pensamento de Vincen-

ti para apresentar aquilo que ele denomina de categorias do conhecimento tecnológico e as ativida-
des geradoras de conhecimento tecnológico. Ele desenvolve esses conceitos a partir da observação da 
prática da atividade tecnológica. Para ele, são categorias do conhecimento tecnológico as noções 
de: i) conceitos fundamentais de design; ii) critérios e especificações; iii) ferramentas teóricas; iv) 
dados quantitativos; v) considerações práticas; e vi) instrumentos para projetar. 

Com relação à primeira categoria dos conceitos fundamentais de design, destaca-se a noção 
de princípios operacionais – já mencionados anteriormente – que envolve o conhecimento de 
como um dispositivo trabalha. Assim, se um dispositivo trabalha de acordo com os princípios 
operacionais há uma clara manifestação de sucesso. Em contrapartida, quando algum artefato 
quebra ou contraria seus princípios operacionais há uma clara manifestação de falha. Outro ele-
mento importantíssimo dos conceitos fundamentais do design, segundo Vincenti (1990, p. 209), 
é “a configuração normal do dispositivo” que é a forma geral compartilhada pelos profissionais 
envolvidos no projeto de encarar o princípio de funcionamento de um determinado dispositivo. 
De um modo geral, pode-se dizer que se trata de projetar um determinado artefato tecnológico 
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fazendo com que o mesmo desempenhe uma funcionalidade ou um conjunto de funcionalida-
des previamente estipuladas. O compartilhamento dos princípios operacionais e a configuração 
normal caracterizam aquilo que Vincenti chama de tecnologia normal que é oposta à tecnologia 
radical5. Vincenti denomina essa atividade de radical design, pois 

(...) em um design radical, a forma como o dispositivo deveria ser estruturado ou até mesmo como 
ele deveria funcionar é desconhecida. O designer nunca viu tal dispositivo antes nem tem perspecti-
va de sucesso. O problema é projetar algo que irá funcionar bem o suficiente para justificar o desen-
volvimento (VINCENTI, 1990, p. 8). 

Diferentes artefatos tecnológicos podem ser mencionados para ilustrar o design radical, en-
tre os quais podemos citar, por exemplo, o motor elétrico, os satélites espaciais, a câmara foto-
gráfica, a televisão (obviamente, quando foram concebidos). Como diz Quintanilla (2005, p. 125) 
“trata-se de artefatos que têm propriedades novas, que utilizam componentes que nunca haviam 
sido utilizados para funções equivalentes e cuja estrutura, portanto, é completamente original”. 

A segunda categoria do conhecimento tecnológico apresentada por Vincenti é a dos crité-
rios e especificações que têm a importante função de traduzir as metas gerais e qualitativas em 
metas específicas e quantitativas, passíveis de serem atingidas. Vincenti (ibidem) parte do pres-
suposto de que os engenheiros devem trabalhar com objetivos claros, embora em certos casos 
isso não seja uma tarefa simples. Faz-se necessário, nas áreas tecnológicas, concentrar os esfor-
ços para delimitar objetivamente a meta a ser alcançada. Não é fácil desenvolver um artefato que 
consiga dar conta dos desejos e das ambições dos fomentadores das áreas tecnológicas. Muitas 
vezes, os objetivos não são claros, em outras, são extremamente audaciosos e fogem às capaci-
dades intelectuais e materiais do momento. Por exemplo, pode-se dizer que desde os primórdios 
da civilização o homem cultivou o desejo de voar, mas tal conquista somente foi possível de ser 
concretizada de modo seguro no início do século XX devido aos avanços de diferentes áreas tec-
nológicas. Assim, parece-nos claro que os problemas tecnológicos precisam ser bem especifica-
dos, mas a tecnologia a priori não consegue solucionar todos os problemas. 

As ferramentas teóricas compõem a terceira categoria do conhecimento tecnológico. Os en-
genheiros e designers utilizam uma ampla variedade de ferramentas teóricas, entre as quais se 
destacam as teorias e os métodos matemáticos e conceitos puramente técnicos. As teorias e os 
métodos matemáticos podem ser relativamente simples, contendo fórmulas que direcionam os 
cálculos a serem realizados, mas também podem ser complexos sistemas formulados em equa-
ções mais sofisticadas. Os conceitos técnicos como aqueles de “sustentação” e o de “controle” 
utilizados pela engenheira aeronáutica se multiplicam pelos diversos campos tecnológicos. Es-
ses conceitos são desenvolvidos para dar conta de novos fatos, fenômenos e circunstâncias que 
emergem, na maioria das vezes, porque os termos científicos são insuficientes para dar conta 
do problema em questão. Há um vasto vocabulário técnico que permeia as mais diversas áre-
as tecnológicas e que são de fundamental importância na resolução de problemas tecnológicos. 

5 De acordo com Vincenti (1990, p. 210) a tecnologia radical envolve a mudança da configuração normal e pos-
sivelmente também uma alteração dos princípios operacionais. 
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Como observamos anteriormente, a tecnologia contém elementos teóricos que lhe são peculiares. 
A quarta categoria do conhecimento tecnológico é a dos dados quantitativos. Segundo Vin-

centi (1990, p.216), “os dados, essenciais para o design, são frequentemente obtidos empirica-
mente, embora em alguns casos eles possam ser projetados teoricamente. Eles são tipicamente 
representados em tabelas e gráficos”. É através de dados extraídos de observações, testes e expe-
rimentos que o projeto inicial começa a ganhar forma. Cálculos, gráficos e tabelas são elemen-
tos essenciais nas áreas tecnológicas. Isso não quer dizer que não haja espaço para elementos te-
óricos ou qualitativos, mas parece que a constituição do conhecimento tecnológico repousa, em 
larga escala, em elementos quantitativos. 

As considerações práticas constituem a quinta categoria tecnológica. As ferramentas teóri-
cas e os dados quantitativos são, por definição, afirma Vincenti, precisos e confiáveis, mas insu-
ficientes para orientar a atividade tecnológica. As considerações práticas das quais o autor fala 
referem-se ao amplo e diverso know how proveniente da experiência profissional. No entanto, 
as considerações práticas não são uma exclusividade dos profissionais envolvidos na criação e 
da construção dos artefatos tecnológicos, pois, como esses artefatos são utilizados de diferentes 
modos, faz-se necessário abrir um canal de comunicação para obter um feedback dos próprios 
usuários. Estes também podem elencar observações que poderão ou não ser incorporadas pelos 
projetistas nos novos projetos afim de satisfazer a exigência dos usuários. 

Por fim, a sexta categoria do conhecimento tecnológico diz respeito aos instrumentos para 
projetar que envolvem procedimentos, habilidades para efetuar julgamentos e tomar decisões, 
maneiras de pensar que envolvem o pensamento criativo e a imaginação dos possíveis efeitos 
que um artefato poderá produzir. A experiência prática é indispensável quando está em jogo a 
criação de um novo artefato6.

Já, quanto às atividades geradoras de conhecimento tecnológico, Vincenti (1990, p.229) iden-
tifica sete e são assim denominadas: i) transferência de conhecimento científico, contando sempre 
com certo grau de ajuste e de adaptação; ii) invenção, dado que a tecnologia precisa ser criativa; 
iii) investigação teórica, semelhante àquela que ocorre na ciência, mas com o objetivo último de 
adquirir um conhecimento útil para o design; iv) pesquisa experimental, também semelhante àque-
la desenvolvida nas áreas científicas, trabalhando com simulações, modelos e escalas; v) prática 
de projetar que revela problemas e necessidades que por sua vez estimulam a busca de conheci-
mento; vi) produção dos artefatos, que fornece outra fonte de conhecimento, podendo revelar fa-
lhas ou forçando a realização de pequenos ajustes e, por fim, vii) a prova direta, através do qual 
engenheiros, projetistas e usuários produzem testes intencionais para verificar a performance 
dos artefatos produzidos. 

Desse modo, através da apresentação das categorias do conhecimento tecnológico e das ati-
vidades geradoras do mesmo, Vincenti expõe de modo satisfatório, a nosso ver, algumas pecu-
liaridades relativas ao conhecimento tecnológico, possibilitando-nos estabelecer as diferenças 
existentes entre a atividade científica e a atividade tecnológica. 

6 É óbvio que os computadores e as técnicas de simulação são os aliados dessas habilidades atualmente. Vin-
centi não os menciona, mas devemos levar em consideração que Vincenti escrevia em 1990.
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5 — Considerações finais
Até aqui, nossa argumentação reconstruiu a complexidade que permeia a investigação filosó-

fica sobre a tecnologia e as investidas de diferentes pensadores em caracterizar o conhecimento 
tecnológico, destacando suas peculiaridades. Assim, ressalta-se que parece haver boas evidências 
de que o conhecimento tecnológico é distinto do conhecimento científico tanto pela sua natu-
reza quanto pela sua forma, pois além de lidar com problemas específicos, ele adota estratégias 
próprias para solucioná-los. Trata-se de um saber articulado, racional e sistemático, mas que não 
é meramente teórico nem exclusivamente prático e encontra-se justificado por um conjunto de 
critérios próprios das áreas tecnológicas. 

Em síntese, ao apresentar a problemática em torno do conhecimento tecnológico, procura-
mos esclarecer que o mesmo não é devidamente compreendido como sinônimo ou um mero 
produto da ciência. Ao evitarmos o reducionismo do conhecimento tecnológico ao conhecimen-
to científico estamos abrindo um fértil campo de investigação dos aspectos cognitivos que per-
passam as áreas tecnológicas. 
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