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RESUMO: Este artigo tem como propósito discutir a temática de Eletricidade na Educação Básica do Ensino fundamental, já sinalizando

a importância de inserir esse tema nas séries iniciais, pois acreditamos que o aluno deste cedo já deve ser estimulado a aprender os

conteúdos de física e especialmente esse tema que é de suma importância, visto que, faz parte do cotidiano das crianças. É com esse

propósito que a metodologia que iremos abordar será pesquisa bibliografia, como também um estudo á respeito dos trabalhos na área

de Eletricidade. Nesse contexto, após o levantamento de trabalhos relacionados ao tema, percebemos que são escassas as produções

na educação básica, especialmente nos Anos Iniciais, pois esse conteúdo ainda é tratado como algo distante da educação básica.
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ABSTRACT: This article aims to discuss the topic of Basic Electricity in elementary Education, already signaling the

importance of including this subject in the early grades, as we believe that this early student should now be encouraged

to learn the physics content and especially this theme which is of paramount importance, since part of the daily lives of

children. It is with this purpose that the methodology that we will address research literature, as Wells as a study will

respect the work in the area of Eletricidade.Nesse context, after the survey work related to the theme, we realized that

the productions in basic education are scarce, especially in Early Years, as content is still treated as something distant of

basic education.
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INTRODUÇÃO Sabe-se que o ensino da Eletricidade é condição essencial, para o aluno da Educação Básica, iniciando

com alguns conceitos básicos já nos anos iniciais. Sendo assim, o Ensino da Eletricidade não é conteúdo especifico dos

Anos Inicias do ensino do Ensino fundamental, porém de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),o
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ensino fundamental é dividido por dois ciclos de Aprendizagem, e no contexto atual,o 1° ciclo inicia-se no 1° ao 3° ano e

o 2° ciclo do 4° ao 5° ano.Nessa perspectiva,os conteúdos são organizados em blocos temáticos,sendo estes divididos

em quatro:Ambiente,Ser humano e Saúde,Recursos Tecnológicos e Terra e Universo.A pretensão de se trabalhar em

blocos se dar pelo fato de se almejar uma aprendizagem ampla e contextualizada e não assuntos meramente isolados.

Nesse intuito, o tema de Eletricidade que está relacionado a esta pesquisa, faz parte do bloco Temático de “Recursos

Tecnológicos”. A esse respeito, destacam os PCNS (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p.54).

Este bloco enfoca as transformações dos recursos materiais e energéticos em produtos necessários a vida

humana, aparelhos, máquinas, instrumentos e processos que possibilitam essas transformações e as implicações

sociais do desenvolvimento e do uso de tecnologias. Sendo assim, é de suma importância a abordagem desses

temas no Ensino Fundamental, pois o intuito é a promoção de uma aprendizagem de qualidade, além de

possibilitar ao aluno a utilização e a compreensão dos recursos tecnológicos, visto que o tema está expandindo

consideravelmente o que implica na necessidade da escola desde cedo cumprir o seu papel, na busca de

conceitos mais práticos. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica Resolução DCN/CNE

n°4 de Julho de 2010, no Título IV(Acesso e Permanência para a conquista da Qualidade Social), não aborda

diretamente o tema da Eletricidade e de Ciências Naturais, porém reconhece “a garantia da Qualidade Social da

Educação, na perspectiva de reduzir a evasão, repetência e distorção idade/série.” DCN/CNE (Diretrizes

Curriculares Gerais para a Educação Básica, 2010, p.03). Com esse propósito, o documento analisado afirma que

a centralidade da escola de qualidade está representada na aprendizagem e no aluno, o que pressupõe um

atendimento que possa satisfazer os anseios dos discentes. Com isso, um dos requisitos que se pretende será:

IX- realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social e desenvolvimento humano, cidadania,

Ciência e Tecnologia[1], esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. DCN/CNE (Diretrizes

Curriculares Gerais para a Educação Básica, 2010, p.03). A relação Ciência e Tecnologia faz parte da sociedade e

só veremos resultados se houver um esforço coletivo e continuado por parte dos educadores nas aulas de

Ciências como elucida Vannuchi (2013, p.77):

Nas propostas atuais de ensino de Ciências que leve os alunos a construírem o seu conhecimento mediante uma

integração harmônica entre os conteúdos específicos e os processos de produção desse mesmo conteúdo, as atividades

que discutam os problemas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (C/T/S) tem um lugar de destaque. No entanto, é

premente que os professores sejam preparados para as atividades que discutam questões diretamente relacionadas com

a sociedade, no sentido de estimular os alunos a compreender quais as circunstâncias que cada momento histórico

representa para as Ciências, por isso, a necessidade de cada vez mais aproximar o conhecimento científico e tecnológico

do contexto da sala de aula. Assim, consideramos importante já introduzir essas discussões nos Anos Iniciais,visto

que,com o advento da tecnologia não há como negar que as crianças tem nos surpreendido constantemente com suas

descobertas e curiosidades. É como esse entendimento que o tema de Eletricidade, é um conteúdo a ser abordado nos

anos iniciais que poderá promover uma reflexão relacionada aos temas do cotidiano. Com isso, inserido no bloco dos
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Recursos Tecnológicos, também assume relevante importância, quando nos PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais,

1997) explícita: ”São exemplos de interesse da Física a construção de modelos e experimentos em eletro-eletrônica,

magnetismo, acústica, óptica e mecânica (circuitos elétricos, campainhas, máquinas fotográficas, motores, chuveiro,

torneira, rádio e pilha, etc.)” (grifo nosso). Desse modo, o tema de Eletricidade, sem dúvidas pode ser um conteúdo que

estimulará as crianças, pois faz parte do seu cotidiano e o professor poderá proporcionar atividades lúdicas e

investigativas que buscará uma aproximação com a realidade da mesma. Sendo assim,ao debruçarmos,sobre os blocos

temáticos percebemos que no primeiro ciclo não há uma abordagem a respeito do tema de Eletricidade,porém

acreditamos que neste ciclo as crianças já podem entrar em contato com esses conceitos e inclusive serem estimuladas a

prática da investigação em sala de aula. Em síntese, o professor deve entender que os conteúdos não se esgotam apenas

na dimensão conceitual se faz necessário promover uma mudança significativa nos alunos dos anos iniciais. Sem dúvidas,

os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais oferece esse leque de orientações que estimulará os saberes que estão

intrínsecos na aprendizagem dos alunos, e o conteúdo de Eletricidade juntamente com práticas investigativas será de

grande valia, visto que já é algo que faz parte do cotidiano das crianças nos anos iniciais. Assim, é premente a realização

de estudos nos Anos Iniciais com o tema eletricidade no sentido de proporcionar o contato com o conhecimento físico já

nos primeiros anos do ensino fundamental. EVOLUÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS Ao nos aproximarmos dos estudos

relativos à área de Ciências Naturais, não demora muito para percebermos que foram muitas as transformações

vivenciadas ao longo dos anos e que de certa forma influenciam ainda hoje a área de Ciências Naturais. Nesses termos,é

de grande relevância conhecermos a evolução história do ensino de Ciências,visto que,nossa pesquisa tem suas bases na

área de Ciências Naturais o que justifica discutirmos o que as principais décadas nos apresenta a respeito dessa área de

Ensino ,especialmente no contexto Brasileiro. Nessa perspectiva, sinaliza-se que as primeiras transformações inerentes a

este ensino tiveram no Brasil os primeiros relatos na chamada República Velha, no período de 1984 a 1920, ocorrendo

uma expansão das escolas de ensino profissional para as escolas de Ensino básico. De acordo com Pernambuco e Silva

(1985) a referida expansão se deu em virtude ao processo de industrialização,visto que,a pretensão era justamente a

utilização da tecnologia que era o principal foco da época,como também o objetivo era justamente alcançar a população

que não tinha qualificação técnica para a utilização das novas tecnologias. Karasilchik (1987) ressalta algumas mudanças

que ocorreram com o ensino de Ciências após a segunda guerra mundial. Sendo assim, duas questões foram alvo de

preocupações nesta área: Uma delas foi o processo de industrialização e a outra estava atrelada ao desenvolvimento

Tecnológico e Científico. No contexto Brasileiro, podemos destacar os grandes centros, na qual vivenciava um processo e

industrialização e de luta política contrapondo a ditadura. Pernambuco e Silva (1985) ressalta que no Brasil as aulas de

Ciências Naturais eram ministradas apenas nas duas últimas séries do colegial, e o ensino era de caráter tradicional,ou

seja a transmissão de conteúdo era baseada apenas nos livros didáticos e exposição verbal,com pouco significado para o

aluno,pois quase não se tinha as práticas de experimentação.A esse respeito,vejamos o que expõe Krasilchik(1987):

[...] configuravam o ensino verbalista, centrado no uso de livros- textos na palavra do professor, cuja função

principal era a transmissão de informações que deveriam ser memorizadas e repetidas. Já nessa época,um dos

grandes objetivos visados foi o de proporcionar maior liberdade e autonomia a aluno para participar ativamente
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do processo de aquisição do conhecimento (Krasilchik,p.07) De acordo com Pernambuco e Silva (1985), foi na

década de 50 que surgiram propostas de mudanças, contrarias a uma educação voltada somente para a elite e

preparar jovens para ingressarem na Universidade e parcas práticas de laboratório, e quando aconteciam eram

apenas de cunho demonstrativo, “visava apenas à fixação de conteúdos anteriormente ensinados ou a

comprovação de uma teoria explanada.” (PERNAMBUCO; SILVA, p.20). A primeira mudança ocorrida nesta época

se deu com a inclusão de novos conhecimentos científicos contemplados nas áreas de Química, Física e Biologia

aos Currículos escolares. O propósito era possibilitar uma melhor qualidade ao ensino e atualizar temas

científicos atuais, como também formar melhores alunos já no inicio de seus estudos. No que diz respeito às

transformações advindas desta década, outro ponto relevante foi à substituição de métodos tradicionais por

métodos práticos de experimentação. No intuito de promover essa melhoria na área de Ciências, foram criados

movimentos de escala mundial. Vale ressaltar que, no Brasil antecedeu alguns projetos curriculares dos Estados

Unidos, em que a pretensão era melhorar o Ensino de Ciências Brasileiro, sendo assim, foi criado o Instituto

Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura (IBECC), sendo este instituto a primeira Instituição Nacional. Acerca

desse assunto,(Barra e Lorenz,1986) destaca que o IBECC no inicio da década de 50,desenvolveria um projeto

nas escolas como inúmeras atividades,tais como: feiras,museus,clube de Ciências dentre outras

atividades.Destaca-se neste instituto,a produção de materiais didáticos relacionados a prática de laboratório.

Ainda elucidando a essas mudanças, outra iniciativa se deu por parte do Ministério da Educação em parceria com

CADES[2] (Campanha de Aperfeiçoamento do ensino secundário), o objetivo desse programa oficial era a

reprodução de informações, visto que, os professores tinham carência de materiais e formação, embora esses

cursos nem sempre atendiam as expectativas dos docentes. Segundo Pernambuco e Silva (1985) “seria produzir

textos, materiais experimentais e o treinamento de professores com a finalidade de diminuir as deficiências ora

existentes dos professores” Nestes termos, Krasilchik (1987, p.09) nos esclarece o propósito desses cursos:

[...] esses cursos serviam para dar títulos a professores improvisados, pois eram raros os licenciados que se

dedicavam ao magistério, ficando as aulas das disciplinas científicas a cargo de profissionais, como médicos,

engenheiros, farmacêuticos e bacharéis. Os programas oficiais,fortemente impregnados pela literatura didática

europeia e norte-americana influenciavam os livros-texto brasileiros,em muitos casos meras traduções. Com

promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 4.024/61 no inicio da década de 60, o currículo

de Ciências Naturais foi ampliado havendo a inclusão do ensino de ciências de 1a a 8a série, e aumento da carga

horária nas áreas de Física, química e biologia. Vale salientar que, antes da promulgação da referida Lei,

ministrava-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial, de caráter

tradicional, baseados em livros didáticos estrangeiros, especificamente europeus. Acerca desse assunto,

Delizoicov e Angotti (2000) complementam quando explicitam que:

[...] além de introduzir conteúdos fundamentais, abordados com metodologias mais modernas, os projetos

tentavam suprir as deficiências de formação e o desconhecimento dos docentes com relação a essas novas

técnicas de ensino por meio do próprio material (com o auxílio de guias para o professor, por exemplo). (2000,
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p.25) A inserção destes projetos na área de ciências, perspectiva caracterizado pelo chamado método científico,

na qual se iniciava a ideia do ensino por “redescoberta”, em que o aluno poderia ter uma maior participação nas

atividades práticas e uma postura investigativa, observação direta dos fenômenos, bem como a resolução de

problemas. Esses projetos ficaram conhecidos como BSES (Biological Science Education Studies), CHEM

(Chemical Education Material Study) e PSSC (Physical Science Study Comitte. No final dos anos 60 e inicio de 70,

começaram a ser produzidos projetos no Brasil, já que a adequação a projetos estrangeiros no contexto

Brasileiro era difícil. Além disso, essa perspectiva disseminava a ideia a iniciação a física, química, biologia e

geociências. Com o estabelecimento de vários convênios por parte dos Estados Unidos, como o intuito de

promover a formação de professores e educadores, o financiamento desses cursos se deu com recursos de

organizações norte-americanas, como: Banco Mundial (BIRD); Fundação Ford; A agência Norte-Americana para

o Desenvolvimento Internacional (ISAID); e a organização dos Estados Americanos (OEA). De acordo com

Krasilchik (1987) a década de 70 foi marcada por uma crise energética enfrentada por todo o mundo e pela

preocupação ambiental resultantes do desenvolvimento industrial desenfreado. Desse modo, os objetivos

educacionais do ensino de Ciências propostos naquele momento, levaram a uma preocupação com o que o

desenvolvimento científico poderia implicar no contexto social, pois outros direcionamentos foram sendo

implantados por parte dos projetos curriculares, inclusive expandindo para diversos países, dando-lhes

autonomia para suas próprias adaptações de acordo com a realidade. Com a ampliação desses projetos e

autonomia para as devidas adaptações, um dos objetivos também, seria atender as chamadas minorias, ou

seja,alunos carentes e de diversas etnias.Com essa expansão,dos sistemas educativos,principalmente os

privados coloca-se em cheque o debate a respeito da quantidade de projetos o que poderia prejudicar a

qualidade do ensino. No contexto Brasileiro, esse período é marcado pela promulgação da Lei n° 5692/71, na

qual o objetivo era a formação do trabalhador,já que o período tinha fortes marcas do desenvolvimentismo,ou

seja, a escola secundária não tinha mais o dever de servir à formação do futuro cientista ou profissional liberal.A

esse respeito,vejamos o que nos diz Krasilchik (1987,p.18):

Nesse processo, apesar do texto da lei valorizar as disciplinas científicas,na prática,ao contrário,elas foram

profundamente atingidas.O currículo foi atravancado por disciplinas chamadas instrumentais ou

profissionalizantes,o que determinou a fragmentação e, em alguns casos, esfacelamento das disciplinas

científicas,sem que houvesse um correspondente benefício na formação profissional.O curso secundário perdeu a

identidade e uma das consequências foi a desvalorização da escola pública,pois instituições privadas resistiram

as mudanças, burlando a lei e mantendo características da educação propedêutica. Percebe-se então, que houve

uma desvalorização da escola pública, ou seja,profissionais com precárias condições de trabalho e sem

capacitação adequada para ministrar aulas,visto que os cursos oferecidos eram de má qualidade,e além disso

ocorreu uma considerável expansão da escola pública. Diante desses pressupostos,o livro passou a ser o

principal material didático,porém os conteúdos eram abordados de maneira mecânica,dando ênfase a exercícios

que exigiam somente a leitura e sua mera transcrição literalmente como estava explicitado no material. Nesse

sentido, outra iniciativa imposta ao ensino de Ciências na época, mais especificamente em 1972, foi à criação do
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Programa de expansão e Melhoria do Ensino (PREMEM), este programa teve como intuito patrocinar vários

projetos em instituições como os Centros de Ciências e Universidades. Houve também,a aprovação de uma

legislação,que tinha como foco a formação de professores e que foi aceita pela grande maioria do sistema de

ensino superior,debilitando ainda mais o processo de formação de professores,pois uma das condicionalidades

era uma proposta de Ciências integrada,que estava difundida por organismos internacionais mais

especificamente a UNESCO.Vale ressaltar que a resolução prescrevia um período para a formação de licenciados

em todas as Ciências e em Matemática e posteriormente poderia o professor se especializar na áreas de

Física,Química,Biologia ou Matemática.Vejamos o que nos diz Krasilchick (ibib.,p.19) a respeito desta resolução:

É necessário, neste ponto, analisar os vários planos do complexo processo educacional. A lei, na sua letra, e os

profissionais da área, dizem que as disciplinas científicas devem servir para formar o indivíduo com o espírito

crítico e capacidade de refletir e especular sobre o que vê. No entanto,de fato,nem o sistema e nem os

educadores,na realidade da sala de aula,procuram desenvolver as qualidades que explicitamente são aceitas

Omo válidas e desejáveis.Este tipo de incoerência repete-se ao longo do período analisado e caracteriza uma das

dificuldades da transformação do processo educacional. Em linhas contrárias ao que preconizava a legislação, as

entidades de classes como: Associações Brasileiras de Física, Química e Matemática e a Sociedade Brasileira para

o progresso da Ciências (SBPC) se manifestaram contra a referida resolução, cuja formação docente se dava com

bastante precariedade. Assim,diante dessa luta a qual foi travada e perante o contexto que estava se delineando

na época de redemocratização do País as entidades representativas que conseguiram sustar a resolução. Ainda

de acordo com a historiografia do Ensino de Ciências no Brasil, a década de 80 foi marcada por uma crise

econômica não só no Brasil, como também na maioria dos Países subdesenvolvidos respingando de certa forma

para a área educacional. Nesta época, a grande expansão de escolas provocou a massificação da educação, o

que provocou uma precariedade no ensino, pois as classes encontravam-se super lotadas o que de comprometia

ainda mais a qualidade do ensino. Diante de tal situação, o que se pretendia era a garantia de uma melhor

qualidade ao ensino. Assim, organizaram-se em associações de classes, na qual atuaram para reivindicar:

melhores salários, condições de trabalho aceitáveis, bem como participação nas decisões. Vale salientar

também,que a luta estava não só alicerçada por melhores condições de trabalho,mas sim por um ensino de

Ciências que privilegiasse a todos se distinção de classes. Nesse raciocínio, o propósito era a formação do

cidadão-trabalhador, com isso visualiza-se o efeito de uma nova crise determinada pelos centros industriais, na

qual Krasilchik (1987, p.21) ressalta que “é preciso garantir a formação de pessoal, para fazer frente ao novo

perigo e manter a hegemonia e o poder dos que se consideram seguros como líderes da produção industrial.”.

Com esse propósito e mediante a incorporação do uso da informática nas escolas, uma nova preocupação

emerge no contexto educacional que esta atrelada a importância da leitura e da escrita, pois cogitavam que as

novas tecnologias poderiam influenciar na falta práticas de leitura e escrita. Sendo assim, o ensino de ciências

nesta época optou por uma mudança no curricular e metodológica. Com isso,inseriu nas aulas jogos e o uso do

computador. Ainda elucidando a tentativa de melhoria do ensino nessa época, cabe ressaltar que alguns temas

foram abordados visando à melhoria do ensino de ciências. A esse respeito Krasilchick (1987) destaca:
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[...] Alguns temas são constantes nas propostas para a melhoria do ensino de Ciências: as relações entre a indústria

e a agricultura, ciência e tecnologia. A educação ambiental, e a educação para a saúde, cujas conexões com esses.

Apesar de se ter a pretensão para o desenvolvimento desses temas, o que se torna perceptível é a abordagem dos

temas de educação ambiental, que nem sempre contempla reflexões a respeito do ambiente e suas consequências

relativas ao uso indevido do meio ambiente em atividades agrícolas e industriais. Por isso, as atividades lúdicas como

os jogos e o uso de computadores como metodologias de ensino, foram de grande relevância para a tomada de

decisões, com isso é notória a importância de aulas de natureza dessa natureza para a promoção de uma

aprendizagem satisfatória. Nesse sentido, mesmo com iniciativas para a melhoria da qualidade do ensino, vale

destacar que, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento em Nível Superior) integrando o Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), desenvolve um novo projeto que visa á melhoria do Ensino de

Ciências e Matemática, emergindo para o “Subprograma Educação para a Ciência (SPEC).” Sendo o principal

propósito dessa iniciativa é a busca da melhoria na área de Ciências e Matemática, tendo várias iniciativas, como: o a

formação de professores, o estímulo à pesquisa e o uso de novas tecnologias, sempre na perspectiva da melhoria do

ensino e da prática docente. É nessa perspectiva que Krasilchik (1987, p.25) ressalta que “inúmeras instituições tais

como: Universidades, Secretarias de educação, Escolas primárias e secundárias, instituições de pesquisa mostraram

interesse pelo Ensino de Ciências bem como grupos de professores de diferentes níveis.” Este interesse foi despertado

por conta do projeto. Em linhas gerais, estes foram os pressupostos que nortearam o ensino de Ciências ao longo dos

anos, ficando evidente que muitas destas concepções abordadas ao longo desse contexto ainda fazem parte da área

de Ciências Naturais. Assim,é com esse entendimento que as discussões que seguem trará os documentos oficiais que

regulamentam a área de Ciências,nos anos iniciais que é o principal foco da presente pesquisa. A IMPORTÂNCIA DO

ENSINO DE ELETRICIDADE Com o propósito de abordar o tema de Eletricidade, fizemos uma análise dos principais

periódicos da área de Física, para tanto, os critérios que utilizados para a referida pesquisa foram periódicos da área

de Ensino na web Qualis, com classificação de A1 a B2. Com isso, delimitamos nossa pesquisa a consultas aos

volumes disponíveis on-line, acessíveis pelos sites das revistas. Sendo assim, os periódicos analisados, foram:

Caderno Brasileiro do Ensino de Física (B1), Ciência & Educação (A1), Ciência & ensino (B1), Ensaio Pesquisa em

Educação e Ciência (A2), Investigações em Ensino de Ciências (A2), Caderno de Pesquisas (B1), Educar em Revista

(A2), Revista Brasileira de Ensino de Física (A1) e Experiências em Ensino de Ciências (B1). Para uma melhor

compreensão desse estudo, apresentaremos a seguir um quadro com os resultados da revisão da literatura realizada

em cada Periódico. Assim, os trabalhos foram relacionados com o seguinte formato: Os títulos dos periódicos,

quantidade de trabalhos com temática de Eletricidade, e por fim, os trabalhos publicados com Eletricidade nos anos

iniciais. Após termos essa visão geral, faremos uma análise dos referidos periódicos.

Periódicos
Quantidade de
trabalho com a
temática de
Eletricidade

Quantidade de
trabalho com a
temática de
Eletricidade nos
anos iniciais

Caderno Brasileiro do 32 00
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Ensino de Física
Ciência & Educação 05 00

Ciência & Ensino 00 00

Ensaio: Pesquisa em
Educação em
Ciências

00 01

Investigações em
ensino de Ciências 05 00

Cadernos de Pesquisa 00 00

Educar em Revista 00 00

Revista Brasileira do
ensino de Física 74 01

Experiências em
ensino de Ciências 05 00

Total: 121 02

Quadro1: Trabalhos que contemplam o ensino de eletricidade e eletricidade nos anos iniciais. Fonte: o autor Nesta

perspectiva, é evidente de acordo com o levantamento há um considerável demanda de trabalhos na área de

Eletricidade, porém, nos anos iniciais abordando esta temática, notamos que são parcas as publicações apenas 2 .

Sendo assim, necessita de contribuições nos anos inicias, pois é um tema que além de instigar a curiosidade dos

alunos e oferecer um arsenal de conhecimentos assumi grande importância para resolver situações da vida diária.

Diante disso, iremos explicitar alguns trabalhos na área de eletricidade direcionados aos primeiros anos o ensino

fundamental, pois oferecem relevantes contribuições para a esta pesquisa, além de nos embasarmos teoricamente.

Assim, Lima e Takahashi (2013) artigo publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física desenvolvem e aplicam

uma metodologia de ensino para crianças do quarto ano do Ensino fundamental, tendo como propósito viabilizar a

construção de alguns conceitos básicos de eletricidade. Sendo assim, a metodologia utilizada pelos autores está

voltada a o uso de um experimento virtual, em que mostrou que a experimentação virtual proporcionou o

desenvolvimento de algumas capacidades cognitivas, além de exibir indícios de formação de conceitos em nível

formal. Contudo, ao termino da pesquisa e o desenvolvimento das atividades investigativas com experimentos

virtuais de circuitos elétricos, a proposta conseguiu viabilizar um conhecimento mais sistematizado a respeito dos

conceitos de eletricidade, pois comprovaram na prática o que era só transmitido verbalmente. Outro trabalho que

oferece uma contribuição si ne qua non é a pesquisa de Boss e tal (2012) no periódico Ensaio: pesquisa em educação

em ciências sobre a apresentação de cinco experimentos de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, aplicados

em uma turma do 5° ano do Ensino Fundamental, tendo como fundamentação teórica e teoria de Vigotsky, sendo

assim, foram analisadas a importância de se trabalhar esses conteúdos de Física nos anos iniciais. Após a
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investigação os pesquisadores tiveram a percepção da importância de se associar as práticas de investigação e “não

somente o conhecimento científicos,mas explorando tendo como horizonte o desenvolvimento da criança”. (Ibid.

p.01) Acerca dessa proposta, vejamos o que nos diz Briccia (2013, p. 118, grifo nosso):

Acreditamos que a metodologia utilizada pelo docente na condução do seu trabalho traz, mesmo que

implicitamente, características da Natureza das Ciências. Ao conduzir situações de aprendizagens, ao criar um

ambiente propício para o ensino, também se ensina sobre Ciências e não apenas sobre aspectos conceituais.

Uma metodologia investigativa, por exemplo, pode ressaltar o caráter investigativo do conhecimento científico,

além de outros aspectos. Portanto, a metodologia do trabalho utilizado pelo docente também é conteúdo.

Nesse rumo, com o intento abordado pela autora, de que a metodologia também ensina,acreditamos que as

práticas investigativas no contexto do ensino de ciências é sem dúvidas uma estratégia que proporciona o

conhecimento cientifico, bem como direciona o currículo nas três dimensões de conteúdos abordadas nos PCNs,

tais como: procedimentais, conceituais e atitudinais. É baseado nesse pensamento de Briccia (2013) que

notamos que aos trabalhos publicados nestes periódicos da área de Ciências, vislumbra uma metodologia de

ensino imbricada no conhecimento físico e traz em suas considerações uma proposta que vem surtindo

resultados positivos na alegação de que o aluno em meio a uma situação problema se sinta motivado a construir

hipóteses, interpretar e socializar os resultados. Após as análises dos periódicos, fizemos um levantamento em

dois eventos de grande relevância na área da Física e de Ciências em geral, estes eventos são promovidos a

cada dois anos pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) mudando a cidade sede a cada Simpósio ou Encontro, o

I Simpósio Brasileiro de Física (SNEF) ocorreu em 1970 na cidade de São Paulo no Instituto de Física, esta

iniciativa iniciou-se com uma periodicidade a cada 3 anos,quando após o VI-SNEF em Assembleia geral foi

aprovada a periodicidade de 2 anos permanecendo até o presente ano (2015),e está em sua 21a edição. Para

tanto, na perspectiva de termos um panorama geral a respeito dos trabalhos publicados na área de Eletricidade e

principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, analisamos trabalhos nos anais dos sites dos eventos de

2000 a 2015, no intuito de constatar se de fato os pesquisadores estão produzindo seus trabalhos voltados ao

tema Eletricidade nos anos iniciais. “O Encontro Brasileiro de Física (EPEF), importante evento na área de Física,

o último foi realizado em 2014 em sua 15º edição, pois a sua periodicidade é a cada 2 anos, o referido encontro

de acordo com a página do evento tem por objetivo” promover o avanço na área de conhecimento do Ensino de

Física." Este encontro é direcionado para os pesquisadores da Física e/ou grupos de pesquisas. O EPEF, de 2000

a 2014 só não disponibilizou os de 2012 (Atas em construção) e 2014 ainda não disponível. Em relação ao

Simpósio Nacional só não foi publicado o de 2009 e 2011. Antes de expor a análise dos conteúdos dos trabalhos,

é de suma importância mostrar os aspectos gerais. Os dois encontros apresentam semelhanças, tais como:

• Apresentam formato de artigo;

• O formato apresentado são artigos completos em média de 9 a 12 páginas;

• Estes trabalhos em sua maioria apresentam conteúdos de práticas de ensino, Contexto histórico, investigação, Educação de

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/estudos_relacionados_a_area_de_eletricidade_no_ensino_fundamental.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.9-16,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Jovens e Adultos e Deficientes visuais;

Após as leituras prévias dos artigos (resumos, palavras-chave) e as dos artigos completos, foram selecionados 66 trabalhos, sendo 49

no SNEF, 17 no EPEF. Assim, os quadros 1 e 2 demonstram como estes trabalhos estão distribuídos cronologicamente em cada um dos

eventos consultados. Com esse propósito para termos um panorama mais geral, as leituras feitas puderam contribuir para verificar

quais eram as categorias de acordo com os eixos temáticos que estes trabalhos se encaixam. Sendo assim,( Bardin,2011,p.147)

sinaliza que “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e,em

seguida,por reagrupamento o gênero (analogia),com critérios previamente definidos”.É de acordo com essa assertiva,que constatamos

quais as categorias que houveram mais produções na temática de Eletricidade,principalmente nos anos iniciais.

TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DO SIMPOSIO NACIONAL DE FÍSICA-
SNEF

Anos Ensino de Eletricidade Ensino de Eletricidade nos Anos Iniciais

2001 Não houve publicação on-line Não houve publicação on-line

2003 09 00

2005 11 01

2007 5 00

2009 Não houve publicação on-line Não houve publicação on-line

2011 Não houve publicação on-line Não houve publicação on-line

2013 23 00

2015 01 00
Total 49 01

Quadro2: Trabalhos publicados nos anais do simpósio Brasileiro de Física-SNEF Fonte: o autor

TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DO ENCONTRO DE PESQUISA DO
ENSINO DE FÍSICA- EPEF

Anos Ensino de Eletricidade Ensino de Eletricidade nos Anos Iniciais

2000 01 00

2002 03 00

2004 01 00

2006 02 00
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2008 07 00

2010 03 00

2012 Atas em construção Atas em construção

2014 Não disponível on-line Não disponível on-line

Total: 17 00

Quadro3: Trabalhos publicados nos anais do Encontro de pesquisa do Ensino de Física Fonte: o autor Após o levantamento

realizado no Encontro e Simpósio a análise evidencia o que se vem discutindo em relação ao conteúdo de eletricidade. A partir

dos dados coletados construímos tabelas que descrevem a frequência da quantidade de trabalhos em cada categoria com a

temática enfatizada, para isso detalhamos por ano dos eventos. Como em 2001,2009 e 2011, não houve publicação nos sites,

faremos a análise de 2003 a 2015, exceto estes três anos. As categorias as quais delimitamos foram de acordo com os eixos

temáticos do Simpósio: Formação de professores: aborda conteúdos que tratam da formação no ensino da eletricidade;

Interdisciplinaridade: relação do ensino da eletricidade com outras disciplinas; Novas Tecnologias: uso de tecnologias para

o estudo da eletricidade, principalmente circuitos elétricos. Educação de Jovens e Adultos: aborda estudos da eletricidade na

educação de Jovens e Adultos; Estratégias de Ensino: Trabalhos que contemplam estratégias de ensino que estimulam a

compreensão dos conceitos de eletricidade; História e Filosofia das Ciências: Trata do contexto histórico do conteúdo

abordado; Consumo de Energia: trazem a importância da economia de energia;

Os trabalhos realizados dos dois eventos foram analisados de forma paralela e os resultados estão expostos em

tabelas, devido ao maior número de trabalhos as tabelas explicitam o que apareceu mais vezes dentro de cada

aspecto. A primeira análise está relacionada a alguns aspectos que nortearam as abordagens de conteúdo, de acordo

com o que expomos na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6.

Ano Abordagem SNEF Mais recorrentes

2003 Estratégias
de Ensino 02 Tecnologias 01 Formação de

Professores 02

Alfabetização
Científica e
Tecnológica 03

História
das
Ciências
01

Interdisciplinaridade
01

2005 Estratégias e
Avaliação 01

Divulgação
Cientifica 01

Alfabetização
Científica e
Tecnológica 02

História
Das
Ciências
01

Interdisciplinaridade
01Tecnologias 01

2007 Estratégias
de Ensino 02 Tecnologia 01 Divulgação

Científica 01
Alfabetização
Cientifica e
Tecnológica 02
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2013
Estratégias
de Ensino e
Avaliação 12

Tecnologias 01 Formação de
Professores 01

História
das
Ciências
04

Interdisciplinaridade
01Educação de

Jovens e Adultos
02

2015 Estratégias
de Ensino 01

Quadro 4: Formas de Abordagem citadas em trabalhos com a temática: Eletricidade no SNEF

Fonte: o autor Quanto aos trabalhos apresentados neste Simpósio fica perceptível que os trabalhos concentram-se

na educação básica no ensino médio as produções mais frequentes estão na área de Estratégias de ensino e

avaliação (18). As temáticas mais abordadas foram:A importância das atividades investigativas para o processo de

aprendizagem,o uso de analogias,o uso da eletricidade no cotidiano.No que se refere ao uso das tecnologias

(04),os trabalhos estão voltados ao uso de lousa digital para o ensino da eletricidade e o uso de Software de

simulação de caráter experimental. Podemos observar que na categoria Alfabetização científica (07) que os

trabalhos estão voltados ao uso de experiências didáticas com o uso de lâmpadas e ensino do eletromagnetismo

na qual oferece uma importante contribuição para a educação científica. Na divulgação cientifica os trabalhos

ainda são reduzidos apenas (02), voltados a Sondagem das pré-concepções dos alunos inerentes a um estudo em

particular, também são contemplados nesta categoria a questão do uso racional da energia. Trabalhos voltados à

formação de professores (03) mostram a utilização de materiais didáticos para a formação de professores, uso de

metodologias para o ensino da eletricidade e reflexões sobre a importância de uma formação inicial sólida para o

ensino da eletricidade é notório que apesar desta categoria ser de suma importância, ainda não se tem uma

produção satisfatória voltada à formação de professores. Na área de História e Filosofia das Ciências (06) voltados

ao contexto histórico a respeito de Eletromagnetismo, o filme de Frankestay para o conteúdo de Eletricidade,

Questões históricas relacionadas ao surgimento da eletricidade, também foram contempladas neste contexto. Na

educação de Jovens e adultos (02) relacionados ao conceito subsunçores em circuitos elétricos simples,na qual foi

desenvolvida uma sequência didática com conteúdos de eletrostática nesta modalidade de ensino que também

merece um olhar mais aguçado na promoção de Estratégias de ensino,e sem dúvida a temática de Eletricidade é

bastante pertinente para o desenvolvimento de suas aulas.Outro trabalho preponderante na educação de Jovens e

adultos foi inerente ao estudo do Eletromagnetismo com o objetivo de estimular o ensino da física,como também o

desenvolvimento de um projeto “Ensino da Eletricidade na educação de Jovens e Adultos”. Com relação à

interdisciplinaridade (03) visualizamos trabalhos sobre o uso racional da energia com uma visão interdisciplinar,

bem como estudos voltados ao eletromagnetismo de forma interdisciplinar nas ciências da Natureza. Com isso

percebemos ainda são poucos os trabalhos que tratam da interdisciplinaridade, e a esse respeito os Parâmetros

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), expõem:
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[...] a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que,

por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através de

relações de complementaridade, convergência ou divergência (BRASIL, 2000a, p.21). Nesta ótica, estas foram as

principais considerações nas quais visualizamos neste evento da área da Física, porém atentamos para a falta de

trabalhos nos anos iniciais na temática proposta, o que nos leva a repensar nas diversas contribuições que

poderemos oferecer já nos primeiros anos de escolaridade da educação básica. Com relação ao EPEF, os eixos

temáticos na qual encontramos os trabalhos, foram: Tecnologias, Ensino e aprendizagem, História e

filosofia das Ciências, Formação e prática profissional, Didática, Tecnologia da informação e

comunicação (TICS).

Ano Abordagem EPEF Mais recorrentes

2000 Tecnologias 01

2002
Linguagem e
cognição no
ensino da física 01

2004 Ensino e
aprendizagem 02 Tecnologias 01

História e
Filosofia das
Ciências 01

2006 Ensino e
aprendizagem 01

História e filosofia
das ciências 02

2008 TICS 01Ensino e
aprendizagem

Formação e prática
Profissional

História e
Filosofia das
Ciências 01

Didática 01

03 01

2010
Ensino e
aprendizagem
02

História e
filosofia das
ciências 01

Quadro 5: Formas de Abordagem citadas em trabalhos com a temática:Eletricidade no EPEF

Fonte: o autor No que se refere ao EPEF, os resultados dos estudos inerentes à temática proposta, apresenta no

total de 19 trabalhos, todos voltados ao ensino médio, à predominância destas pesquisas foram para o eixo

temático ensino e aprendizagem (08). Os trabalhos que tratam do ensino e aprendizagem apontam para a

importância de se trabalhar os conceitos de energia,tendo como elemento norteador a abordagem do livro

didático,a maioria dos trabalhos esclarecem sobre o entendimento dos alunos sobre circuitos elétricos simples,mas

voltado para o ensino médio,temos nessa categoria trabalhos que abordam a aprendizagem dos deficientes visuais
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com relação a eletricidade. Os trabalhos sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (03) atentam para o uso

de alguns softwares para a construção de circuitos elétricos, bem como a utilização da informática na educação de

Jovens e Adultos para a construção de modelos científicos. Com relação à linguagem e cognição, encontramos

(01) trabalho que traz estudos em relação à teoria de Vygotsky no ensino da Física, ”evidenciando as relações que

os alunos constroem entre o modelo atômico e corrente elétrica e como explicam o funcionamento de um circuito

simples” (Fukui e Pacca, 2002, p.01). A esse respeito, de acordo com Daniels (1994, p.162) com base nos

postulados de Vigostky se reflete:

[...] a relação interna entre educação e desenvolvimento mental. O sentido geral dessa “Zona” é que, em

um determinado estágio de seu desenvolvimento, uma criança consegue resolver certa gama de

problemas apenas sobre a orientação de um adulto e em colaboração com colegas mais experientes, mas

não consegue fazê-lo independentemente. Os problemas resolvidos pelas crianças,inicialmente em

colaboração com outros,serão,mais tarde,solucionados de forma completamente independente. Os

trabalhos de formação e prática profissional na área de eletricidade, também não ganhou destaque neste

evento, com apenas (01) publicação que trata de uma breve discussão sobre o campo eletromagnético na

formação do professor, porém, é premente a contribuição destes trabalhos nesta área, pois o professor

necessita desse suporte para imprimir uma aprendizagem de qualidade aos seus alunos. Nesse mesmo

pensamento, com relação à prática do professor no eixo de didática também temos (01) artigo, na qual

traz uma proposta de ensino de eletricidade na Educação de Jovens e adultos. Já no que se refere à

História e Filosofia das Ciências, houve (05) publicações, na qual propõe a História da eletricidade nos

livros didáticos, inclusive um deles refere-se a Benjamim Franklin, sem dúvidas é de suma importância

para os alunos entenderem o contexto histórico do ensino na qual se pretende debruçar. De acordo com

Silva e Pimentel (2006,p.01):

Uma das razões para isso é a pressão de órgãos governamentais, tais como a Secretaria de Educação Básica,

responsável pela avaliação destes livros dentro do Programa Nacional de Livros Didáticos para o ensino

fundamental e médio. Os editais destes programas apontam para a importância da apresentação da ciência como

construída historicamente (PNLD/2007), bem como “enfocar a evolução das ideias científicas, explicitando o

caráter transitório e de não neutralidade do conhecimento científico” (PNLEM/2007).

Em síntese, essas foram às contribuições que nortearam os estudos na área de eletricidade na Educação Básica,

percebemos ao pesquisarmos nos periódicos e nos eventos da área do Ensino de Física percebemos a

necessidade de mais estudos em algumas categorias em detrimento de outras, a exemplo da Formação de

professores bem como linguagem e cognição, visualizamos que nos anos iniciais do ensino fundamental as

produções ainda são mais escassas, necessitando de um olhar mais atento para os primeiros anos da Educação

Básica. CONCLUSÃO Pensar no ensino da Eletricidade na educação Básica e necessariamente nos anos iniciais

requer dos educadores e pesquisadores um olhar mais aguçado para o conhecimento cientifico, de modo que os
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alunos possam dominar a linguagem das ciências no intuito de fazer dela um instrumento de significação e

interpretação do mundo que os rodeia. Diante desses pressupostos, é capital pensarmos no ensino da

Eletricidade como algo que oferece ao aluno uma grande contribuição no sentido de ser um conteúdo que

relacionado a situações cotidianas que devem ser explorados na educação básica e iniciando nos anos iniciais do

ensino fundamental. Percebemos ao longo desta pesquisa que os documentos oficiais do ensino de ciências,

oportunizam e orienta aos docentes de trabalhar no âmbito da sala de aula conteúdos inerentes ao ensino da

eletricidade e ainda ressalta que esses conteúdos não se esgotem somente na base conceitual, mas também com

estratégias de práticas investigativas. Contudo, visualizamos nos trabalhos pesquisados nos eventos e nos

periódicos que são escassas as publicações na educação básica e nos anos iniciais apenas 03 trabalhos dentro

das fontes que nos propormos a realizar os levantamentos. Percebemos que muitos educadores tratam o ensino

de Física como algo distante da realidade das crianças, porém cabe aos educadores encararem essa realidade e

reconhecerem que o conhecimento físico é necessário para a aprendizagem desses discentes. Enfim, ao

finalizarmos essa pesquisa tivermos a percepção que ainda temos muito a contribuir na área de eletricidade na

perspectiva de oferecer contribuições tanto na prática docente promovendo estratégias de ensino que responda

aos objetivos propostos do ensino que é sem sombra de dúvidas alfabetizar cientificamente.

[1] Grifo nosso

[2]Esses cursos tinham como programa oficial livros-textos com fortes ligações com os estados Unidos e Europa. Os conceitos tratados

nestes livros não traziam nenhuma contextualização de caráter Social,Político ou Tecnológico.
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