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RESUMO O presente trabalho tem como objetivo investigar se existe nos trabalhos publicados no

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), indícios do debate quanto a

relação entre os Fenômenos Elétricos (FE) e a Estrutura da Matéria (EM) e as contribuições dos

estudos em eletricidade de Michael Faraday. Acreditamos que os estudos sobre FE foram

fundamentais para a compreensão da EM, entretanto está estreita relação não é explorada na

literatura. O ENPEC, por se tratar de um expressivo encontro na área de Ensino de Ciências, é um

indicativo consistente a fim de se verificar se existem discussões sobre tal relação. Consideramos

que este é um campo frutífero de investigação, e fonte para construção de material embasado na

História da Ciência (HC), com vista a contribuir para a compreensão do desenvolvimento dos

conceitos científicos. PALAVRAS-CHAVE: História da Ciência, Análise de Conteúdo, Ensino de

Ciências ABSTRACT This study aims to investigate whether there is in the work published in the

National Meeting of Research in Science Education (NMRSE), debate evidence as the relationship

between the Electrical Phenomena (EF) and the Structure of Matter (SM) and the contributions of

studies in electricity Michael Faraday. We believe that studies of EF were fundamental to the

understanding of MS, however it is close relationship is not explored in the literature. The NMRSE,

because it is a significant meeting in science education area, is indicative consistent in order to see

if there are discussions about such a relationship. We believe that this is a fruitful field of research,

and source for building materials grounded in the History of Science (HS), in order to contribute to

the understanding of the development of scientific concepts. KEY WORDS: History of Science,
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Content Analysis, Science Education

Introdução Tendo em vista as críticas postas ao ensino de ciências, que resultaram em mudanças

relacionadas a questões curriculares e metodológicas, somos partidários da inserção da História da

Ciência (HC), como uma ferramenta com potencial para formar cidadãos mais críticos e reflexivos.

Os resultados das pesquisas têm corroborado para a reformulação dos currículos, que têm

incorporado em sua estrutura aspectos voltados a HC (MATTHEWS, 1995; OKI e MORADILLO,

2008; PÉREZ et al, 2001). Uma alternativa de abordagem da HC no ensino pode se dar por meio

da Abordagem Contextual (AC), sobretudo no que destaca Matthews (1995). Essa perspectiva

permite discussões coerentes quanto ao desenvolvimento e construção do conhecimento científico,

com a compreensão da Natureza da Ciência (NdC). O estudo de casos históricos, é significativo

nesses contexto, pois possibilita compreender os aspectos sociais, políticos e históricos que

permearam o desenvolvimento das ideias científicas (OKI e MORADILLO, 2008; ALLCHIN, 2013).

Tratando-se da Abordagem Contextual, faz-se necessário apresentar um estudo sobre temas

históricos, nesse processo é indispensável um mapeamento prévio quanto ao que se tem discutido

na literatura sobre o problema proposto. No presente estudo optamos por apresentar resultados de

uma pesquisa bibliográfica sobre os Fenômenos Elétricos (FE) e a Estrutura da Matéria (EM),

sobretudo focando as contribuições dos estudos em eletricidade de Michael Faraday como

elementos para futura elaboração de propostas didáticas para o Ensino Médio. Assim, o presente

trabalho se propõem a apresentar uma discussão alicerçada sobre a temática em materiais

publicados no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). A investigação

baseia-se na hipótese de que os estudos sobre FE foram fundamentais para a compreensão da EM,

como apontam Oki (2000) e Santos et al (2014). O ENPEC, por se tratar de um expressivo

encontro na área de Ensino de Ciências, é um indicativo consistente a fim de se verificar se

existem discussões sobre tal relação. Fundamentação teórica A inclusão de aspectos voltados a

HC, representa uma ferramenta significativa na promoção de uma aprendizagem mais reflexiva e

que possibilite compreender o desenvolvimento do conhecimento científico em seu contexto prático

(MATTHEWS, 1995; OKI e MORADILLO, 2008; MOURA, 2014), e desse modo romper com o

propagado ensino dogmático. Tal posicionamento é reflexo da tendência que têm ocorrido nos

últimos anos quanto a reaproximação entre Ensino de Ciências e HC, como aponta Matthews

(1995). O autor assinala a inclusão de componentes de HC em currículos nacionais como fator

chave nessa reaproximação, nesse sentido, cabe citar o projeto 2061 e o Currículo Nacional

Britânico de Ciência, pois segundo Matthews (1995), estes mostram claramente a necessidade de

que os cursos de ciências sejam mais contextualizados, históricos e reflexivos. Mattews (1995),

Oki e Moradillo (2008), ressaltam ainda que a incorporação de questões sobre HC contribuem para

uma visão mais humanística da ciência, assim como a mudança de visões simplistas para uma
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compreensão mais ampla do conhecimento científico. No Brasil a reforma educacional no Ensino

Médio ocorrida após a LDB 9394-96, que levou à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN), destaca a inserção de aspectos voltados para a HC como um do pontos chave na prática de

ensino. Propõe a incorporação de modo a compreendê-la como uma construção humana, que se

desenvolve por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, e que está intrinsecamente

relacionada ao desenvolvimento científico e transformação da sociedade (BRASIL, 2000). Assim,

ressalta-se a HC como parte do conhecimento socialmente produzido, que deve permear todo o

ensino, possibilitando ao aluno o entendimento do processo de elaboração desse conhecimento,

com seus avanços, erros e controvérsias, elementos chave na AC. Mas, como introduzir tais

questões no Ensino de Ciências?

Somos partidários da “Abordagem Contextual” defendida por Matthews (1995) e reiterada por Oki

e Moradillo (2008), a qual possibilita que o conhecimento científico seja ensinado em seus diversos

contextos (social, político e histórico), e assim reconhecer que a HC contribui para uma visão mais

rica e abrangente da ciência. O desenvolvimento da AC teve seu impulso mais efetivo na década

de 1940, a partir das experiências realizadas por James Connant, quando o mesmo introduziu o

estudo de casos históricos em seus cursos de ciências dos Estados Unidos, através de materiais

didáticos inovadores (MATTHEWS, 1995; OKI e MORADILLO, 2008). Ainda segundo os autores,

outro marco neste modo de abordagem foi Gerald Holton, que desenvolveu uma metodologia

semelhante, denominada abordagem conectiva, esta correlacionava conteúdos de física com outra

áreas das ciências como química, história, psicologia, matemática e filosofia. Como Matthews

(1995) expõe, o ensino de ciências deveria ser em e sobre ciências, assim a HC deve ser

incorporada de forma mais abrangente aos currículos, que dentro da abordagem curricular sejam

trabalhados de forma ampla e integradas às demais proposições curriculares, temas de HC que

geralmente incluíam um item chamado de NdC. Entretanto, qual a compreensão que se deve ter

da NdC?

Embora a resposta a esta questão não seja consensual, consideramos satisfatórios os argumentos

de Pérez e colaboradores (2001) e Moura (2014). Apontam que a melhor forma de “construir” uma

“visão aceitável” da ciência e consequentemente, compreender sua “natureza”. Ambos salientam

que tais aspectos, são tidos como características gerais aceitas pela maioria dos pesquisadores

quanto a construção do conhecimento científico. Vale ressaltar que, a não existência de consenso

quanto a visão mais adequada da ciência é compreensível, tendo em vista seu caráter dinâmico e

complexo, portanto a ideia de “aspectos consensuais” não dever ser encarada como um conjunto

rígido de quais características são aceitáveis ou das quais deturpam a compreensão de ciência.

Mas sim, que existem certos pontos sobre a NdC que podem ser norteadores das discussões sobre

a construção do conhecimento científico (PÉREZ et al 2001). Faz sentido questionar tais visões

distorcidas, pois observa-se a transmissão de uma imagem empírico-indutivista do conhecimento
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científico, que se destoa da forma como realmente acontece e se produz ciência (PÉREZ et al,

2001). A visão simplista sobre ciência é transmitida na formação docente e perpetuada no ensino

médio, proporcionando uma compreensão inadequada do que é o trabalho científico, além de

impossibilitar a abertura e aceitação de novas metodologias que venham a contestar o ensino

tradicional, nesse sentido é pertinente estudos que procurem formar uma “visão correta da

ciência” (PÉREZ et al, 2001; OKI e MORADILLO, 2008). O estudo de casos históricos atrelados a

AC de Matthews (1995), têm a contribuir significativamente para um ensino de ciências mais

humanista, e possibilitar a mudança de concepções simplistas sobre a ciência para concepções

mais relativistas, necessárias à compreensão das ideias científicas. Nesse sentido o episódio sobre

os FE e suas contribuições para a compreensão da EM, partindo dos estudos de Michael Faraday

apresenta-se como um, dentre tatos outros casos, com potencial para trabalhar tais ideias. Cabe

destacar os estudos realizados por Oki (2000), que propôs investigar os episódios e as

controvérsias que acompanharam o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, destacando a

importância destes para a descoberta de novos elementos, a compreensão da reações químicas e a

estudos sobre a matéria, este último de modo um tanto superficial. Já Santos et al (2014)

investigaram a relação entre os estudos sobre eletricidade, pilhas e EM, e vão além quanto a

relação entre FE e EM, abordando os estudos de Michael Faraday, JJ Thomson, Dalton, Rutherford

entre outros. Buscam expor qual a contribuição que os estudos sobre eletricidade tiveram para

novas descobertas científicas e na formulação de teorias sobre a EM. No que se refere a

investigações sobre as concepções dos estudantes, Mortimer (1995) propôs um estudo com uma

turma de 8ª Série do Ensino Fundamental sobre EM, onde buscou-se investigar quais as

compreensões que os alunos apresentam sobre matéria e o papel dos modelos na ciência,

mostrando que é necessário discutir as concepções alternativas que estes apresentam sobre

matéria e que são fatores que dificultam a aprendizagem sobre o tema. O autor ainda aponta que

a História da Química pode ser uma ferramenta importante para superar as dificuldades

apresentadas pelos alunos, no sentido de buscar compreender a construção das ideias na ciência.

França et al (2009), também se propuseram a investigar a compreensão que os alunos tem sobre

EM, com enfoque na formação de íons, e realizaram uma investigação com alunos da 3ª Série do

Ensino Médio. Os autores destacam que a concepção de íon é fundamental pois está intimamente

relacionada ao entendimento da EM, e concluem que os alunos têm grande dificuldade em

representar a estrutura do átomo, além de não estabelecerem uma relação entre átomos e íons.

Por fim destacamos o trabalho realizado por Caramel e Pacca (2011), com alunos da 3ª Série do

Ensino Médio e do 3ª ano do curso de Licenciatura e Bacharelado em Química. Se propuseram a

investigar as concepções que os alunos tem sobre reações de óxido-redução e quais as relações

que eles estabelecem com a circulação da corrente elétrica nos materiais. Chegaram a conclusão

de que os alunos não compreendem bem a relação entre íons e correte elétrica, e desse modo
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possuem uma visão pobre dos fenômenos que ocorrem em uma célula eletroquímica. É preciso

avançar, em especial na relação entre FE e EM. Pois, os resultados desta pesquisa, podem

contribuir para a elaboração de atividades mais investigativas e reflexivas para o Ensino de

Ciências, em especial no Ensino de Química. Há um campo vasto a ser investigado, no intuito de

esclarecer tal relação. A investigação a princípio, do que é debatido na literatura sobre o problema

proposto é essencial em qualquer fase inicial de um projeto, optamos por analisar os artigos

presentes nos ENPECs, evento bienal promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em

Educação em Ciências (ABRAPEC), que teve seu início em 1997 e sua última edição em 2015, e

tem como objetivo reunir e favorecer a interação entre os pesquisadores das áreas de Ensino de

Física, de Biologia, de Química, ente outras áreas, tendo grande expressividade no campo das

investigações no Ensino de Ciência. Vale ressaltar que este trabalho faz parte do desenvolvimento

do projeto de mestrado do primeiro autor, realizado através do Programa de Pós-Graduação em

Ensino de Ciências e Matemática/PPGECIMA da Universidade Federal de Sergipe/UFS.

Metodologia Como descrito, o trabalho busca investigar se existe nos trabalhos publicados no

ENPECs, indícios do debate sobre a relação entre FE e EM. Os materiais escolhidos foram extraídos

dos anais dos ENPECs, referentes ao período compreendido entre a IV e X edição, disponíveis no

endereço eletrônico http://

abrapecnet.org.br

/wordpress/pb/. A escolha pelos trabalhos de tal evento justificam-se pela sua expressiva

relevância dentro da área de Ensino de Ciências, sendo assim um importante ponto de partida para

analisar o que se tem publicado quanto a FE e EM, e se os autores ressaltam algumas relação

entre estes com os estudos de Michael Faraday. O método de análise, foi desenvolvido com base

nas cinco etapas propostas por Moraes (1999). A primeira consistiu na Preparação das

Informações, ou seja, foram selecionados os artigos relevantes, utilizando como critério a leitura

dos títulos e resumos dos trabalhos, caso se identificasse alguma menção a FE, EM ou Faraday

esses artigos eram selecionados. A fim de confirmar se realmente os arquivos tinham relevância

para o problema proposto foi realizada uma leitura completa dos arquivos, ao final desta etapa

foram selecionados 24 trabalhos. Em sequência os artigos foram codificados, seguindo-se um

ordem numérica. Por exemplo, 4.1, onde o primeiro número é referente a edição do ENPEC, e o

segundo ao trabalho extraído desta edição. Depois definiu-se as Unidades de Análise, que

consistiram em trechos retirados dos arquivos. Assim codificou-se também as Unidades de Análise,

por exemplo, 4.1.2, onde agora o último número refere-se a sequência em que o trecho foi

extraído do arquivo. Segundo Morais (1999), a Análise de Conteúdo é uma ferramenta de análise

utilizada para relatar e interpretar o conteúdo presente em textos, de modo a permitir a

compreensão dos mesmos a partir de um conjunto de procedimentos sistemáticos. Os

procedimentos visam facilitar a apreensão, interpretação e inferências dos dados extraído das
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fontes. Descrição dos dados obtidos Durante a fase de levantamento dos dados

compreendemos que, os discursos relacionados à EM englobam também as explanações sobre

personagens que permearam o desenvolvimento dos modelos atômicos, assim como a descrição

de tais modelos. O mesmo se aplica a Michael Faraday, todos os elementos que estavam

relacionados a ele, sejam eles referentes a sua trajetória de visa ou constructos científicos foram

considerados. Como um mesmo arquivo poderia discorrer sobre diferentes aspectos relacionados

ao problema de estudo, e para um levantamento mais rico de dados, optamos por extrais todos os

elementos possíveis, sendo que trechos de um mesmo arquivo poderiam ser enquadrados em

categorias distintas, revelando a amplitude de questões discutidas nos trabalhos. Esse parâmetro

de levantamento dos dados foi importante, pois permitiu extrair de todos os ângulos, o que era

debatido quanto aos temas EM, FE e Michael Faraday. As categorias foram determinadas com base

nas leituras dos trechos extraídos, ou seja, uma categorização a posteriori. A seleção dos trabalhos

para o estudo consistiu numa leitura previa do título e resumo, de modo a identificar quais eram

pertinentes ao estudo proposto, nesta fase forma selecionados 29. Posteriormente realizou-se uma

leitura completa dos 29 arquivos selecionados a fim de confirmar sua relevância, por fim 05

trabalhos foram descartados, restando 24 trabalhos a serem analisados. As categorias definidas

foram: Análise de Livros Didáticos; Relato de Vida de Personagens Históricos; Relato dos Principais

Pontos das Teorias; Análise de Concepções sobre EM ou FE; Faraday, Vida e Estudos e; Inserção

da HC para compreensão da EM. A opção pela categorização a posteriori é justificada devido a

ampla diversidade de informações que poderiam ser levantadas, tendo em vista que o ENPEC é

uma evento amplo quanto as áreas de publicação. Sendo assim, a definição de categorias a priori

poderia restringir os elementos a serem extraídos e o reais significados que são trabalhados

quando se fala em EM, FE e Michael Faraday. A seguir iremos discorrer sobre a Descrição e

Interpretação dos Dados, etapas finais do processo. A categoria Análise de Livros Didáticos, revela

uma significativa preocupação em avaliar como o tema EM é abordado nos matérias base para o

ensino de ciências, tendo em vista a expressiva influência do livro didático enquanto guia no

desenvolvimento da atividade docente. Podemos constatar que a abordagem da EM, mais

precisamente no que diz respeito aos debates sobre os modelos atômicos e quais cientistas forma

“fundamentais” no processo de elaboração destes, é enfatizada nos trabalhos levantados: “Neste

trabalho apresenta-se uma análise da abordagem dada ao conteúdo do modelo atômico de Bohr

em dois livros didáticos de física do Ensino Médio” [4.2.1]. As discussões também são voltadas ao

modo como o desenvolvimento dos modelos atômicos é retratado nos livros didáticos, debates

quanto a compreensão das controvérsias históricas e dos cientistas que não aparecem nos

discursos do livro, mas que forma fundamentais para o desenvolvimento das teorias atômicas: “O

presente trabalho analisa qualitativamente os livros didáticos de química cadastrados no Programa

Nacional do Livro Didático no Ensino Médio (PN LEM) do ano de 2012 quanto à presença de
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elementos de história e filosofia da ciência no conteúdo de modelos atômicos, em especial de

controvérsias histórico-filosóficas como motivação para o estudo de natureza da ciência no ensino

médio” [9.1.1]. A atenção quanto a abordagem do desenvolvimento da teoria atômica, entretanto

é pouco recorrente segundo os dados, a tentativa de incorporação da HC quando utilizada,

apresenta recortes da vida dos personagens históricos, e não revela a influência do contexto da

época no desenvolvimento das ideias: “No caso específico da Química, uma das temáticas mais

ilustradas, com fatos históricos, em livros didáticos costuma ser a Teoria Atômica. Essa abordagem

histórica é comum em livros de Educação Superior e da Educação Básica. A perspectiva adotada,

em geral, é da cronologia dos fatos históricos e da evolução dos modelos atômicos, enfatizando o

trabalho dos grandes cientistas” [6.2.1]. Cabe destacar que a HC possibilita uma compreensão

mais rica e complexa da elaboração desses episódios, aliada a elaboração de material

fundamentado na HC e com fim a trabalhar uma visão coerente sobre a construção do

conhecimento científico é de fundamental importância no processo de ensino (MATTHEWS, 1995;

OKI e MORADILLO, 2008). Quanto a categoria Relato de Vida de Personagens Históricos, como o

próprio nome indica, os trabalhos apresentam descrições sobre a vida dos personagens: “Ernest

Rutherford nasceu perto de Nelson, na Nova Zelândia em 30 de agosto de 1871. Estudou na Nova

Zelândia até o seu doutorado sobre a magnetização do ferro. Depois foi professor e dirigiu um

laboratório de Física na Universidade de McGill, em Montreal, Canadá no período de 1898 a 1907”

[4.1.3]. Não estamos aqui querendo afirmar que não se deve relatar pontos importantes da vida

dos cientistas, pelo contrário, são informações importantes para situar a época em que os

personagens viveram, e mostram o lado humano do fazer ciência, de pessoas que tiveram vidas

corriqueiras como as de qualquer outro cidadão da época, mas que em particular se dedicaram ao

desenvolvimento da ciência. É preciso avançar e propor trabalhar o contexto histórico, social e

econômico, de modo a enriquecer a construção da ciência como destacam Matthews (1995) e Oki

e Moradillo (2008). Quanto a categoria Relato dos Principais Pontos da Teoria sobre EM, é notória a

ênfase também a conclusões que culminaram em teorias hoje trabalhadas na educação básica: “O

modelo apresentado por Thomson seria formado por anéis coplanares de corpúsculos dentro de

uma esfera de carga positiva e uniforme. As bases teóricas deste modelo são mais aprofundadas

no livro “Theory of Matter” de 1907, no qual são apresentadas várias propostas e vários estudos,

configurando-se na proposta atômica de Thomson” [8.1.7]. Entretanto, como destacamos na

discussão da categoria anterior, é preciso avançar e incorporar discussões que mostrem qual o

contexto e quais as influências que possibilitaram chegar as conclusões que resultam em

conhecimento científico. A Análise das Concepções sobre EM ou FE, dedica-se a trechos que tem se

voltado a investigar qual a compreensão que os estudantes têm da EM, quais as visões distorcidas

que se têm quanto a compreensão dos modelos atômicos e da concepção de como a matéria é

constituída: “Apresentamos, neste trabalho, uma pesquisa acerca de conceitos relacionados à
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constituição da matéria, isto é, de sua natureza descontínua, e seus estados físicos, desenvolvida

com alunos e alunas da 1ª série do ensino médio, em colégio da rede pública do Estado da Bahia”

[4.3.1]. A análise de concepções sobre FE também é evidente: “Logo, o presente trabalho teve

como objetivo avaliar algumas concepções dos estudantes acerca do fenômeno de condutividade

elétrica, e desenvolver atividades experimentais para discutir e trabalhar os conceitos envolvidos

neste fenômeno” [5.3.1]. Entretanto não observou-se estudos que busquem investigar a relação

entre EM e FE, os trabalhos abordam esses temos de modo separado. Como destaca Caramel e

Pacca (2011) em seu trabalho, o modo como esses temas são trabalhados, contribui para a

concepção de que estes são temas distintos e que se constituem em áreas distintas do

conhecimento – o primeiro referente a Química e o segundo a Física. Através da categoria Faraday,

sua Vida e Estudos podemos inferir que os constructos de Faraday são abordados de modo

separado das discussões sobre EM, a relação entre a compreensão dos FE e EM não são

abordamos nos trabalhados analisados, tendo uma grande ênfase nos seus estudos sobre

eletromagnetismos: “Michael Faraday (1791-1867) foi um dos primeiros a tentar explicar os

fenômenos eletromagnéticos como um efeito que se propagaria através de um meio. Propôs uma

nova forma de representar o estado do campo magnético para discutir o fenômeno de indução de

correntes” [4.3.1]. Os autores enfatizam ainda aspectos da sua vida, a influência de outros

pesquisadores ou autores em sua carreira cientifica: “Esse estudo enfoca a influência de Humphry

Davy, instrutor de Michael Faraday, sobre sua trajetória como pesquisador experimental,

procurando entender os aspectos subjetivos dessa particular relação entre professor e mestre [...]”

[4.4.1]. No entanto, não foram identificadas ênfases nas contribuições de seus estudos para a

compreensão da EM nos trabalhos analisados. Por fim, cabe discorrer sobre a categoria Inserção

da HC para Compreensão da EM, onde é perceptível o desenvolvimento de discussões sobre a

inserção de aspectos voltados a HC: “Uma boa proposta encontrada na literatura para minimizar as

concepções alternativas seria a construção do modelo elementar feito pela inserção da história da

ciência” [8.3.2]. Outro ponto marcante é a promoção de uma “visão adequada” do

desenvolvimento do conhecimento científico, com fim a possibilitar uma compreensão mais rica da

ciência: “O conceito de átomo tem uma grande importância na explicação química dos fenômenos

materiais. A história deste conceito é muito rica em função das polêmicas travadas e da

multiplicidade de modelos atômicos elaborados ao longo dos séculos XIX e XX” [7.5.1]. Podemos

encontrar também a menção a importância da inserção de questões históricas para a compreensão

coerente da EM: “No ensino de Química, a temática dos modelos atômicos talvez seja aquela em

que considerações histórico filosóficas apareçam de maneira mais explicita, dada a necessidade de

compreender o desenvolvimento das ideias atomistas sobre a constituição da matéria” [10.3.1].

Os pontos descritos nesta categoria estão consolidados na literatura, como já se detalhou-se

através das ideias de Matthews (1995); Pérez et al (2001) e Oki e Moradillo (2008). Os trechos
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extraídos mostram uma diversidade de discussões quanto aos temas EM, FE e Michael Faraday. Em

sua maioria, os trabalhos abordam a análise de livros didáticos e a investigação sobre algumas

personalidades “consideradas” fundamentais no desenvolvimento de modelos atômicos como por

exemplo, Rutherford. Investigações relacionadas a Michael Faraday referem-se a seus estudos com

eletromagnetismos e aspectos de sua vida, como alguns feitos e pessoas influentes em sua

trajetória científica. Cabe destacar os estudos que corroboram para as potencialidades da HC e de

sua inserção no ensino de ciências, e que vão de encontro aos debates propostos neste trabalho.

Entretanto nenhuma relação entre EM e FE é intrinsecamente debatida. Consideramos que este é

um campo frutífero de investigação, e proposição de material embasado na HC, com vista a

contribuir para a compreensão do desenvolvimento dos conceitos científicos em seu contexto, em

especifico a relação entre EM e FE. Conclusão Consideramos os debates sobre HC através do

estudos de casos históricos, pautados na AC de Matthews (1995), um importante ponto de partida

para compreender a construção do conhecimento científico. É fundamental uma revisão, quanto ao

que já está sendo debatido na literatura antes de qualquer proposição, assim, os trabalhos

presentes no ENPEC são uma fonte consistente a fim de obter um direcionamento. A utilização da

Análise de Conteúdo, proposta por Moraes (1999) apresentou-se como uma metodologia eficaz e

consistente na análise dos documentos, os dados levantados possibilitaram inferir que os trabalhos

presentes no ENPEC não apresentam uma relação estreita entre FE e EM, quando debatidos ambos

os conhecimentos são propostos como sendo desenvolvidos de modo separado e quando os

fenômenos elétricos são mencionados como importantes para a compreensão da EM, esta

explanação ocorre de modo pontual e sem aprofundamento. A proposição de material

fundamentados na HC e na compreensão da NdC, tem a contribuir significativamente pra a

construção de uma ensino mais reflexivo e coerentes com as necessidades educacionais, como

almejam as novas tendências na didática das ciências.
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