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Resumo
Este trabalho procura analisar o ensino de ciências na ótica da teoria de Patrick Geddes e Lewis Mumford da
classificação da história segundo o tipo de técnica utilizada. Para isso postulam a existência de quatro fases distintas,
mas que podem se superpor e coexistir no tempo e no espaço, segundo o tipo de material e de fonte energética que
predominam em cada fase, a saber a eotécnica, paleotécnica, neotécnica e biotécnica. Inicialmente é feita a
caracterização de cada fase de modo a identificar o padrão temporal das mesmas, e posteriormente, propõe-se um
ensino de ciência em consonância com o estudo da técnica com foco na biotécnica como uma via metodológica
motivadora para se estimular o interesse pela ciência do ponto de vista dos conteúdos clássicos, da filosofia da ciência,
dos seus processos e métodos.
Palavras-chaves: educação científica, fases da técnica, ensino de ciências.
Abstract
This paper search analyze the teaching of science in the view of Patrick Geddes&39;s and Lewis Mumford&39;s theory
that classifies the history according to the type of technique used. For this postulate the existence of four distinct phases,
but may overlap and coexist in time and space, by type of material and energy source that predominate in each phase,
namely eotechnic, paleotechnic, neotechnic and biotechnic. We begin with the characterization of each phase to identify
the temporal pattern of the same, and subsequently propose a teaching science in line with the technical study focused
on biotechnic as a methodological means motivating to stimulate interest in science from the point of view of the classical
content, philosophy of science, its processes and methods.
Key words: science education, phases of the technics, science teaching.
 

 

Introdução

As grandes ideias científicas refletem o contexto cultural do momento em que uma determinada sociedade vive aliada
às inquietações de ordem pessoal, que faz brotar no espírito do homem a necessidade de responder às demandas do
seu tempo. Nesse sentido, muitas soluções são aplicadas a um determinado tempo, para uma dada conjuntura sem
permanência para além do momento presente. Algumas dessas ideias estacionam no tempo presente onde surgem não
se projetando no futuro por total incoerência, outras ainda são “predadas” por ideias rivais que as sepultam para a
posteridade.
                        FOUCAULT (2008) menciona uma "história das ideias", porém alerta para a dificuldade em caracterizá-la
enquanto disciplina em função do seu "objeto incerto, fronteiras maldesenhadas, métodos tomados de empréstimos aqui
e ali, procedimentos sem retitude e sem fixidez". Por outro lado FOUCAULT (2008) evidencia que uma história das
ideias,
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conta a história dos elementos secundários e das margens. Não a história das ciências, mas a dos conhecimentos
imperfeitos, malfundamentados, que jamais puderam atingir, ao longo de uma vida obstinada, a forma da cientificidade
(história da alquimia e não da química, dos espíritos animais ou da frenologia e não da fisiologia, história dos temas
atomísticos e não da física). História das filosofias obscuras que perseguem as literaturas, a arte, as ciências, o direito, a
moral e até a vida cotidiana dos homens; história dos tematismos seculares que jamais se cristalizaram em um sistema
rigoroso e individual, mas que formaram a filosofia espontânea dos que não filosofavam. [...] a história das idéias se
dirige a todo esse insidioso pensamento, a todo esse jogo de representações que correm anonimamente entre os
homens; no interstício dos grandes monumentos discursivos, faz aparecer o solo friável sobre o qual repousam.
Trata-se da disciplina das linguagens flutuantes, das obras informes, dos temas não ligados. Análise das opiniões mais
que do saber, dos erros mais que da verdade; não das formas do pensamento, mas dos tipos de mentalidade. (p.155).
Todavia, é perfeitamente aceitável que uma “história das ideias” também comporte outras ideias que desaparecem pela
não compreensão da sociedade em função de uma não maturidade intelectual no estágio civilizatório onde surgem,
estas são ideias incompreendidas, não por sua incoerência, mas, por incompatibilidade com o momento histórico,
contextos sociais e com o desenvolvimento científico e tecnológico e que necessitam de resgate sempre que há
amadurecimento para tal.
Destarte, as ideias referidas acima são acondicionadas em um estado de suspensão temporária, para que a
humanidade evolua e encontre a contemporaneidade para sua aplicação e usufruto. Estes entes que acondicionam
ideias em estado de suspensão são os livros e os impressos onde estas ideias foram divulgadas originalmente, todavia,
para que estes entes realizem sua função, torna-se necessário a presença do pesquisador que imbuído do espírito livre
e aberto às novidades, terá condições de descobrir o novo em ideias antigas. Antigas, não por estarem obsoletas, mas,
por terem surgido em um tempo que não estava preparado para recebê-las e entendê-las.
Fazendo-se uma espécie de arqueologias de ideias, são muitas aquelas tentadoras de ressurreição que desafiam o
tempo e que precisam retornar ao campo das discussões modernas. Uma delas que se procura a abordagem nesse
trabalho, diz respeito a caracterização da história segundo a técnica adotada em cada período, classificação
originalmente sugerida por Patrick Geddes (1854–1932)[i] e desenvolvida por Lewis Mumford (1895-1990)[ii], ambos
estudiosos dos processos urbanísticos que situa a história segundo os tipos de técnicas usadas na produção humana
no desenvolvimento das sociedades. Para isso, segundo NEBIA (2010), Mumford usou o termo "técnica" para indicar a
arte da transformação da natureza com a capacidade humana em coisas úteis para os indivíduos e para a sociedade,
distinguindo-a de "tecnologia", esta pretende ser o estudo da técnica.
Embora a abordagem dos autores se volte para o desenvolvimento científico e tecnológico, procuraremos neste trabalho
direcionar estas ideias ao campo do ensino de ciências para perceber como a técnica desenvolvida em dado período
histórico se sedimenta e pode influenciar esse ensino.
Breves considerações sobre as fases da técnica dentro da história
Grandes discussões têm sido travadas sobre definições de ciência e tecnologia. Conceitos se avolumam de acordo com
contextos históricos e visões de mundo. O fato é que o homem se serve da tecnologia para facilitar o trabalho.
Processos antigos como a aragem de terras para o cultivo, agulhas de ossos, a roda, são exemplos de artefatos
tecnológicos que apareceram muito antes da existência de uma ciência elaborada. Segundo POLANYI (1959), “a
tecnologia primitiva pode ser considerada como uma mera extensão das habilidades corporais usadas para a satisfação
dos desejos corporais”(p.185). Certamente essa tecnologia se fez em função dos materiais que estavam à disposição do
homem, assim, a tecnologia deve ao domínio sobre materiais em contextos temporais o seu desenvolvimento. Os
primitivos transmitiam seu desenvolvimento técnico provavelmente ensinando aos mais novos as características dos
materiais primeiramente, para posteriormente ensinar a construção dos artefatos propriamente ditos. Nesse caminho, o
ensino da construção dos artefatos, concomitante com a conquista do conhecimento de novos materiais, aprimorou o
desenvolvimento tecnológico. Melhor exemplificando, pode-se dizer que inicialmente ferramentas de pedras foram se
aprimorando em função do conhecimento de novos materiais como os metais. Dessa forma, infere-se que o ensino se
aprimora na medida em que o conhecimento sobre a natureza avança, sendo essencial para esse avanço, o
conhecimento do uso tecnológico dos materiais que foram superados. Esse conhecimento histórico contextualiza o
nascimento dos problemas e é de fundamental importância para as novas conquistas, pois muitas vezes, novos usos
tecnológicos podem surgir a partir de algo que não mais é usado para um dado propósito, mas, que pode prestar-se
perfeitamente para outros usos.
A humanidade conviveu com materiais primitivos como a pedra por milhares de anos sem que os avanços derivados de
novas conquistas ocorressem. O salto qualitativo sucede quando se conhece e domina-se o uso dos metais. As
tecnologias daí advindas, ainda na pré-história, representaram o início do que viria a ser conhecido no século XVIII,
como Revolução Industrial. Possivelmente o desenvolvimento tecnológico pavimenta o caminho que a humanidade
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percorre no acréscimo do conhecimento. Associado a esse desenvolvimento dos aspectos materiais da tecnologia, outro
sentido tecnológico é o domínio que o homem faz no tempo dos meios energéticos que emprega. Desse modo,
associando os meios materiais e o uso da energia é que Patrick Geddes em sua teoria recorre à descrição das fases da
história da técnica e seu uso energético como sendo a eotécnica, a paleotécnica e a neotécnica[iii]. Embora Geddes
tenha se dedicado ao estudo da paleotécnica e da neotécnica, foi Lewis Mumford que estudou mais detalhadamente e
descreveu a eotécnica, além das outras. Mumford também desenvolve superficialmente a ideia de uma quarta fase da
técnica designada biotécnica, já preconizada nas ideias de Piotr Kropotkin (1842-1921) e que segundo SANTOS (1953),
se dará a incorporação do orgânico ao mecânico e uso da energia atômica.  Ainda segundo SANTOS (1953), as três
fases anteriormente mencionadas são sucessivas, mas superpõem-se uma à outra, isto é, estamos hoje, nos países
mais civilizados na neotécnica, mas ainda perduram elementos da eotécnica e da paleotécnica. Certamente essa
posição de SANTOS (1953) não tenha levado em consideração a existência da biotécnica, dado o estágio civilizatório
do momento em que foi publicado, início da segunda metade do século XX. Diante disso, seguramente pode-se inferir
que alguns países já estão inseridos na biotécnica, ainda que guardem forte relação com a neotécnica.
Segundo MUMFORD (1934), embora cada uma dessas fases represente aproximadamente um período da história
humana, que é caracterizada ainda mais significativamente pelo fato de formar um complexo tecnológico, têm a sua
origem em determinadas regiões definidas e tende a empregar certos recursos e matérias-primas especiais. Cada fase
tem seus meios específicos de utilização e geração de energia, e as suas formas especiais de produção. Por fim, cada
fase conduz ao nascimento de determinados tipos de trabalhadores, treina-os de maneira particular, desenvolve certas
aptidões e desencoraja outras, e baseia-se em desenvolver certos aspectos do patrimônio social.
Assim, a eotécnica, segundo SANTOS (1953), quanto à energia e aos materiais característicos, é um complexo de água
e madeira; a paleotécnica é um complexo de carvão e de ferro, a neotécnica, um complexo de eletricidade e a
biotécnica será a época da energia atômica, e outras energias a serem descobertas e controladas. Para MUMFORD
(1934), o momento de apogeu da eotécnica no Ocidente ocorreu no período compreendido entre os anos 1000 ao 1750
da era cristã. Durante esse período os avanços técnicos de outras civilizações dispersas pelo mundo foram reunidos e o
processo de invenção e adaptações experimentais prosseguiu a um ritmo lento, porém a maioria das invenções
essenciais, necessárias para universalizar a máquina, foi promovida durante este período. São destaques desse estágio
os trabalhos de Copérnico, Leonardo da Vinci, Galileu, Kepler, Isaac Newton, entre tantos outros que iniciaram o
movimento que encetou a ciência moderna. Assim, para MUMFORD (1934) o Renascimento, por exemplo, não foi a
aurora de um novo dia, mas sim seu crepúsculo, pois os inventos e a base tecnológica surgidos no período, como as
técnicas de polimento vidro culminaram
A paleotécnica, fase iniciada na segunda metade do século XVIII, erigida sob as bases do desenvolvimento técnico da
eotécnica, além desses avanços técnicos muda o modo de pensar, como os meios de produzir e as maneiras de viver
(SANTOS, 1953). A Inglaterra saiu na vanguarda dessa fase com o desenvolvimento da indústria têxtil movida à
máquina a vapor cuja energia básica foi o carvão e o material de sua construção, o ferro. Os trabalhadores
concentrados na fase anterior no campo migram para as cidades em busca de ocupação nas indústrias, inauguram
novas formas de relações de trabalho, onde as atividades laborais artesanais, que perduraram na eotécnica, são
substituídas pelo trabalho assalariado.
A paleotécnica inaugura também, as péssimas condições sociais que passaram a vigorar no seu período inicial. Os
trabalhadores emigrados da zona rural transformam as cidades, que na eotécnica, sobretudo na sua última fase, eram
mais humanas e menos insalubres, em grandes acampamentos urbanos sem condições higiênicas, reduzidas a antros
de pestilências e miséria, que caracterizará essa fase. Em função dessas mudanças, que se alastram pela Europa,
Estados Unidos da América e outras regiões, há uma perda geral da qualidade de vida. O acúmulo de capital, produto
das relações de exploração da mão-de-obra barata, acentua o desenvolvimento de mais atividade industrial e de mais
miséria social. A degradação humana em acelerado processo de crescimento reduz boa parte dos trabalhadores, aí
inclusos mulheres e crianças, a mais sórdida das condições de miséria, com jornadas de trabalho que chegavam há
dezesseis horas por dia e baixos salários, cidades fétidas, mórbidas, sujas e poluídas pela fuligem industrial de base
energética no carvão que crescem desordenadas e sem esperança. Apesar de toda essa miséria, Segundo SANTOS
(1953), a natalidade foi extraordinária,
De um lado, a vida de misérias do proletariado, que procuraria uma evasão prazenteira ao desprazer da vida na fábrica
ou na mina. E o amor sexual era um recurso para esquecer naquele instante, ao menos, a tortura da miséria espantosa
dessa fase paelotécnica. [...] Com o amor, vieram os filhos. Mas estes, com o tempo serviam para ajudar os pais
desempregados, porque as crianças, desde os mais tenros anos de idade, iam para as fábricas trabalhar. E trabalhar
numa fábrica ou numa mina significava a miséria inevitável. (p. 43).
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Depreende-se dessa situação o quadro de promiscuidade, sujidades e de degradação dos espaços e dos corpos
humanos. Por outro lado, é nesse período, que surgem grandes ideias de base científica e filosófica que vão funcionar
como os germes da mudança que será verificada na próxima fase, a neotécnica. Por exemplo, diante das observações
da miséria e das condições de trabalho dos operários ingleses da época, Karl Marx e Friedrich Engels vão estudar a
história sobre o prisma das relações de trabalho e da luta entre classes para entender e propor a tomada do poder de
governo e das relações econômicas pela classe dos trabalhadores, uma forma de mudar o ciclo de miséria envolvido
nessas condições do proletariado. Os filósofos citados, não visualizaram que o advento da neotécnica com base
energética na eletricidade que determinaria outras relações de trabalho, melhoraria a qualidade de vida dos
trabalhadores no século vindouro. Dessa forma, pode-se dizer que ideias como o marxismo são eminentemente do
período paleotécnico, mas, lançaram bases filosóficas que ajudaram no avanço da qualidade de vida dos trabalhadores,
uma vez que contribuíram para a consciência de classe ao organizá-los na luta pelas conquistas de direitos sociais, por
outro lado, acirraram os ânimos no campo da política gerando estados totalitários que podem ter contribuído também
para o surgimento de forças que disputaram hegemonia em outros campos como as ciências e tecnologia e certamente
no pensamento educacional.
A neotécnica, que segundo SANTOS (1953), é a mais curta das fases e certamente está sendo substituída pela
biotécnica, não tem necessariamente um início bem demarcado. Entende-se que concepções inovadoras impulsionadas
por Bacon, Galileu, Joseph Glanvill e outros tantos filósofos dos séculos XVI e XVII, lançaram as bases para a vindoura
neotécnica que já se anunciava no período da paleotécnica. A neotécnica, dessa forma,
não teve, propriamente, um início determinado, mas uma série de inventos foram permitindo que ela surgisse e que se
modificasse, também, a mentalidade de muitos homens pela atualização do que havia ficado inibido durante o
predomínio quase total da paleotécnica. [...]Os inventos de Fourneyron, os de Faraday, o isolamento da benzina, que
permitiu o aproveitamento comercial da borracha, as descobertas de Volta, Galvani, Oersted, Ampère, Ohm, o
eletromagnetismo, as experiências de Joseph Henry, a pilha elétrica, o acumulador, o dínamo, o motor, a lâmpada
elétrica, o espectroscópio e a doutrina da conservação da energia, tudo isso influiu para modificar o panorama da
técnica, como o salienta Mumford. (SANTOS, 1953, p.49).
 
A biotécnica inaugura uma nova era da técnica. Se por um lado, trouxe o domínio da energia nuclear como forma
energética e na previsão de Kropotkin e Mumford a fusão da mecânica com o biológico, foi muito mais além, pois o que
se testemunha é o avanço da eletrônica e da informática que já dominam os campos da medicina com máquinas de
suporte à vida cada dia mais aprimoradas. Sem mencionarmos a integração homem-máquina que testemunhamos em
vários campos da ação humana. A biotécnica, como as outras fases da humanidade, não predomina como a fase
hegemônica, porém de longas datas se anuncia em vários aspectos. Do ponto de vista energético, além da energia
nuclear, se volta também para outras fontes de energia bem mais orgânicas, como os renováveis biocombustíveis, os
conversores de energia mecânica eólica em elétrica, energia solar capturada em placas especiais que a converte em
elétrica, são alguns exemplos de avanços científicos e tecnológicos só sonhados como ficção científica em períodos
históricos do passado.

Educação científica inclusiva como via de difusão do ensino de ciência
Grande parte do percurso da humanidade transcorre em um período anterior à invenção da escrita, por esta razão
classificada na pré-história. A convivência do homem com as forças misteriosas da natureza o faz um ser cujo temor
engendra explicações de ordem sobrenatural para desvendar o mundo. Os materiais usados pelo homem nessa fase
são pedras e paus. A energia está restrita àquela adquirida nos alimentos e na queima da madeira nas cavernas e
habitações toscas com o intuito de iluminar, aquecer e proteger contra as agruras do meio. Vive-se para comer dentro
dessas restrições. Portanto, o que primeiro se aprimora do ponto de vista técnico são as ferramentas de pedra que se
prestam à caça e coleta de alimentos. Satisfeitas as necessidades da nutrição, o homem se volta para os artefatos
associados ao abrigo e à proteção, surgem os utensílios técnicos tais como agulha de ossos e processos de construção
de vestimentas de couro de animais. Em que pese este período ter sido duradouro, os avanços da técnica não foram
muitos. Com o domínio dos metais e da agricultura, surgem as sociedades hidráulicas e com estas a invenção da escrita
e a passagem do homem à história.
A entrada do homem na história com a revolucionária técnica da escrita permitiu uma forma eficiente de transmissão do
conhecimento, não somente no campo da oralidade apenas, mais perpetuado no tempo em que durassem os materiais
de suporte de registro. Todavia, a escrita não inaugura os avanços técnicos já ocorridos anteriormente. Nas palavras de
DOREN (2012),
Seres humanos em muitas partes diferentes do mundo tinham descoberto não só como utilizar as peles dos animais e
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das aves como roupa, mas também como tecer lã, algodão e linho para fazer tecidos. Tinham descoberto não apenas
como caçar e pescar para obter alimento, mas também como cultivar cereais e fazer pão, com e sem fermento, bem
como bolos feitos de arroz. Tinham aprendido a semear em terras inóspitas, e como limpar o terreno, cultivar o solo,
irrigá-lo e fertilizá-lo. Tinham aprendido não apenas a fazer casas em cavernas e outros abrigos naturais, mas também a
construir casas e estruturas monumentais com madeira, pedra, tijolos e outros materiais, alguns existentes na natureza,
outros fabricados pelo homem. Tinham também aprendido a fazer e a reproduzir estátuas e outras obras de arte, a
retirar minérios da terra, a fundi-los e a criar novos metais a partir da combinação dos que existiam na natureza. (p.21).
Como se pode perceber, a bagagem humana de conhecimento, mesmo aquela anterior à escrita, já era volumosa e
para perpetuá-la era necessário a transmissão para as novas gerações, o que foi facilitado pela escrita. Do ponto de
vista técnico, se assume aqui esse período vasto de tempo da humanidade dentro da eotécnica, cuja força motriz,
produtora de energia foi hidráulica e da combustão de madeira, os materiais fabris ainda um misto de pedra e madeira.
Entre os componentes culturais um incremento amplo ocorreu em todos os campos, das artes, à religião, da filosofia e
ao início da sistematização do conhecimento o que pode ter lançado as bases do que seria chamado de ciências.
A educação como processo de aprimoramento humano por meios sistemáticos de acesso ao conhecimento inicialmente
é algo excludente, presta-se apenas a alguns privilegiados, ligados às castas ditas superiores que se passam como
paladinos do saber humano acumulado. Desse modo, o próprio saber científico a princípio é privilégio de poucos.
Poderosos se apossam do conhecimento produzido na arte de matar, armas e utensílios de tortura são as formas mais
eficientes na manutenção do domínio e do poder. Certamente, esse elemento é algo constante na arte de governar
povos, independente da fase da técnica em que se vive. Porém, a exclusão no processo de educar, não gera a difusão
das ideias, nem amplia o conhecimento, talvez resida nesse fato o atraso da evolução científica e tecnológica
testemunhada em algumas civilizações.
Os saltos culturais verificados em determinados períodos e lugares, provavelmente tenham sido mais inclusivos, pois a
difusão do conhecimento só é possível se mais pessoas dominarem, além dos meios de produção desse conhecimento,
seus meios de difusão, assim, gradualmente, com o amadurecimento da técnica e com o advento de novas conquistas,
é possível uma disseminação e multiplicação das ideias em um ciclo virtuoso, quando mais se conhece, mais substratos
são formados para inovações e inventos. Foi assim com a filosofia e as ciências na Grécia antiga que representaram
avanços tão substanciais que exercem sua influência até nos nossos dias. A educação científica ao longo do tempo,
sempre usou o conhecimento dos gregos antigos como tributários de terminologias, metodologias e princípios. Todavia,
essa inclusividade não é garantida a todos, não sendo reservada aos que não estão nos círculos de conhecimentos. A
inserção do maior número possível de pessoas dentro do conhecimento é a grande preocupação das democracias
atuais e permitirá sempre a possibilidade do surgimento de novas ideias e soluções, ainda mais quando se fala em
ensino de ciência. A educação científica possivelmente em busca de uma maior eficiência, deverá se preocupar com
excelência e com essa inclusão dentro das sociedades, pois isso amplia as possibilidades de desenvolvimento e
inovação.
Considerações finais - pressupostos para o ensino de ciência na biotécnica
Hoje se preconiza o ensino de ciência pelo estudo dos problemas que originaram o objeto científico, pois o ensino ainda
é predominantemente do produto da ciência, sem que seja evidenciado no contexto histórico, que tipo de elementos se
apresentava para que a busca por soluções ocorresse. Ao proceder de forma que os problemas que existiram sejam
estudados para o entendimento do produto científico já conquistado e consagrado, busca-se também inserir o estudante
no contexto predominante da fase da técnica em que se vivia. Fazendo-se uma rápida observação dos conteúdos das
ciências que são estudados atualmente, na escola básica, pode-se notar ainda um contingente bastante expressivo de
conhecimentos que se desenvolveram no final da eotécnica como os postulados por Copérnico, Kepler, Isaac Newton e
que influenciaram o advento da máquina que predominaria no paleotécnico. Embora esses conhecimentos sejam
essenciais para o entendimento das ciências modernas, a centralização nos mesmos como conteúdos hegemônicos no
ensino de ciência talvez não mais suscite nos estudantes o interesse necessário para as ciências, enquanto os
conhecimentos científicos do nosso presente se restringem a pequenas notas que não os aprofundam.
Por esta razão, é de salutar importância a formação de um currículo de ensino de ciência que insira o estudante no
universo da biotécnica, nos elementos que lhes afetam o dia a dia dentro das sociedades, o entendimento da interação
homem-natureza, mecânica, eletrônica, novos materiais, biotecnologias, física quântica, as várias formas de
comunicar-se, bem como nas novas formas de produção energética. Ao se proceder dessa maneira, o despertar de
interesse pelas ciências a partir do que lhe é familiar e contemporâneo, possivelmente conduzirá o estudante a sentir
necessidade de conhecer as ciências enquanto fazer histórico, e perceber no passado, nas diferentes fases da técnica,
como o conhecimento ocorreu e se acumulou que tipo de caminho foi trilhado pela humanidade, além de proporcionar
fonte de informação para conjecturas e criatividade ao mostrar outras possibilidades que não foram motivos de escolha
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pela humanidade, abrindo espaço para uma formação também filosófica. Propõe-se assim, um ensino de ciência como
uma forma de “engenharia revessa” em que conhecendo o que se tem hoje, possa se chegar ao conhecimento clássico
do passado para o melhor entendimento do presente. O conhecimento clássico das teorias, dos princípios científicos,
dos processos e métodos das ciências, possivelmente será sedimentado no espírito do estudante como efeito colateral
desse procedimento.
Assim, entender as fases da técnica pelo aprimoramento da teoria de Geddes e Mumford, abre espaço possivelmente
para o melhoramento do ensino de ciências, pois a compreensão dos meandros descritivos de cada fase, ainda que
coexistam em nossos dias, faz o estudante construir uma identidade temporal, associada aos fatos históricos, aos
problemas em seu contexto, e seus elos com seu tempo atual.
Compreender como a técnica influenciou e influencia as sociedades e sua produção científica, qualifica a aprendizagem
ao mostrar a dinâmica do processo de produção do conhecimento e seu poder potencial de mudanças da sociedade em
seus contextos, projetando as possibilidades de novas mudanças para o futuro. Certamente isso pode promover no
estudante o desejo de também criar novas saídas, pautado pelo conhecimento da ciência, para problemas
contemporâneos que clamam por soluções que ao serem encontradas, seguramente geram novos problemas, em um
infindável ciclo de aperfeiçoamento da apropriação do conhecimento científico que faz a humanidade avançar.
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