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Resumo O presente estudo teve por objetivo investigar os constructos teóricos sobre eletricidade

que contribuíram para que Michael Faraday realizasse seus estudos sobre eletrólise, sobretudo os

cientistas contribuintes para os diferentes tipos de eletricidade existentes que deram rumo aos

estudos de Faraday. Toda pesquisa foi realizada de forma qualitativa, utilizou-se o método de

investigação realizado por meio de análise sobre as concepções que os alunos apresentavam sobre

esse conteúdo, como forma de inseri-los no ensino por meio da Abordagem Contextual. Foi

observado que os estudantes do ensino médio geralmente têm uma concepção errônea sobre o

estudo de eletrólise, confundindo o sentido da palavra com a real e verdadeira configuração

explicativa química, que provavelmente existe uma necessidade, no ensino da Química, de

abranger a história e relacionar com o contexto histórico. Palavras-chave: Abordagem

Contextual, eletrólise Faraday, História da Ciência.

Abstract This study aims to investigate Michael Faraday theoretical constructs on

electrolysis, scientists and contributing to the different types of existing electricity gave

towards the Faraday studies. All research was conducted qualitatively used the method of

investigation carried out by analysis on the concepts that students had about this particular

content, with means of inserting them in teaching through the Contextual Approach. It was

observed that the high school students generally have a misconception about the study of

electrolysis, mistaking the meaning of the word with the real and true chemical explanatory

configuration that probably there is a need, in chemistry teaching, to cover the story and

relate with the historical context Key words: Contextual Approach, Electrolysis Faraday,
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History of Science.

INTRODUÇÃO A História da Ciência para promover aprendizagem no âmbito do ensino de

Ciências vem sendo defendida por especialistas que apontam que os estudantes podem

entender melhor o conteúdo abordado em sala de aula. Essa perspectiva de abordagem

permite promover um estudo dos conteúdos com base na relação estreita entre conceito e

contexto sócio histórico. (MATTHEWS, 1995). A inserção da História da Ciência (HC) permite

a aproximação de questões sociais e culturais com os conceitos a serem ensinados, além

disso, tornaria as aulas de ciência mais desafiadoras e reflexivas (MATTEWS, 1995). Os

professores, muitas vezes, são obrigados a seguirem o padrão curricular que determinadas

escolas apresentam como forma de ensino, e, por vezes, passam conceitos de forma apenas

receptiva, sem a participação dos estudantes nas aulas, o que por vezes, dificulta a

compreensão do que se ensina. Uma forma de inserção da HC pode ser por meio da

Abordagem Contextual (AC), uma espécie de integração da História, Filosofia e Sociologia

(HFS) no ensino de Ciência. Partindo do princípio que a AC parece ser realmente uma

perspectiva para abordar conceitos fundamentais da Química, este trabalho, resultante de

um estudo monográfico, tem o intuito de trazer para discussão, por meio de pesquisa

bibliográfica, a temática sobre a eletrólise estudada por Michael Faraday (1791-1867),

destacando sua história enquanto sujeito sócio-histórico, socioeconômico, obras e

experimentos bem como possíveis estudos que trouxeram contribuições na construção

científica acerca do conceito de eletrólise, com vistas a inseri-los no meio escolar por meio da

abordagem contextual. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A ciência está em constante

modificação, fatos que surgem com o passar do tempo, mesmo sendo diferente da História

da Ciência, precisam ser historicamente contextualizados de acordo com a época e lugar.

Essa modificação e evolução mostram-se fundamentais para a caracterização e construção da

ciência numa determinada época, embora ocorra à existência de descobertas. As explicações

apresentadas em sua época não podem ser postas como errôneas ou inferiores a ciência

atual (BELTRAN, SAITO e TRINDADE, 2014). A inclusão da História da Ciência no Ensino de

Ciências tem papel importante nos currículos de ensino, pois pode proporcionar uma melhor

compreensão dos conceitos abordados, contribuindo para superação do “mar de falta de

significação” que os estudantes aparentam ter (MATTHEWS, 1995). Segundo Matthews

(1995), os conteúdos são explorados de forma simplificada e apenas enfatizando fórmulas e

equações. O conhecimento é transmitido sem que os estudantes entendam o que está sendo

proposto. Muitos conteúdos que estão presentes no currículo de ciência “Química” são, em

maioria, abstratos, o que causa certa dificuldade no entendimento conceitual. Atualmente, o

Ensino de Ciência/Química pauta-se somente em passar o conteúdo para cumprir regras e
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respeitar os currículos adotados pelo colégio. Portanto, com o passar do tempo algumas

propostas e projetos foram desenvolvidos para a integração da História, Filosofia e Sociologia

(HFS) no ensino de Ciência, tanto nos currículos escolares quanto nos programas de

professores, causando, assim, a humanização da ciência e aproximação dos interesses éticos,

pessoais, e políticos da comunidade, tornando o ensino mais atrativo e aulas mais

provocativas, embasadas em discussões e debates em episódios históricos (MATTHEWS,

1995; OKI, 2000). Destacando o contexto de Matthew o projeto 2061 no ensino de Ciência,

desde o ensino Fundamental até o Médio, no currículo dinamarquês e na Holanda, destacam

a inclusão da Abordagem Contextual, sendo esta a integração da história, filosofia ou

sociologia (HFS) no ensino de Ciências. Esses estudos integradores da História, da filosofia e

a sociologia no âmbito da Ciência contribuem de forma significativa para uma compreensão

mais abrangente do que está sendo estudado, promovendo maior interesse por parte dos

estudantes, o que certamente poderá atribuir sentido ao que se ensina. Há necessidade de

uma AC para ensinar conceitos fundamentais da Química, a destacar, neste estudo, o

conceito de eletrólise de Michael Faraday (1791-1867). A eletrólise é um conceito do ramo da

Química geralmente abordada na 2ª série do Ensino médio, muitas vezes ensinado de forma

desconexa e algorítmica, o que não contribui para o seu entendimento por parte dos alunos.

Os professores acabam seguindo por este caminho muito em função dos Livros Didáticos

(LD). A título de exemplo, trazendo algumas definições advindas de autores de LD,

destaca-se, inicialmente, Peruzzo e Canto (2006) que, no seu material, trazem uma

abordagem da constante de Faraday relacionada à estequiometria das reações

eletroquímicas. A definição é posta da seguinte maneira: para calcular a constante Faraday é

realizada a relação entre a quantidade da carga elétrica de um elétron que atravessa o

circuito. A quantidade depositada na eletrólise é determina em função da constante de

Avogadro. Com isso, o valor encontrado é a carga total transportada por 1 mol de elétrons,

que é denominada Constante de Faraday (F). Peruzzo e Canto (2006) destacam que, para

abordar a eletrólise, sendo ígnea ou aquosa, é necessário entender a relação entre a carga

que passa por um circuito elétrico quando a eletrólise está acontecendo e a quantidade de

substâncias produzidas nos eletrodos; daí foi denominada de Lei de Faraday. O material

destaca que a massa da substância produzida em um eletrodo é proporcional à carga elétrica

que circula na cela eletrolítica e à massa molar dessa substância. Assim, a Lei de Faraday

pode ser compreendida de forma estequiométrica, existente entre a quantidade de mols, de

elétrons que chega e sai do eletrodo (sendo aniônica ou catiônica), e a quantidade, em mols,

da substância formada. Peruzzo e Canto (2006) não destacam o debate sócio histórico dos

trabalhos e Faraday, os constructos que contribuíram para seus estudos na época.

Destacando mais um LD, Lembo e Groto (2010) definem eletrólise como um processo de
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oxirredução de uma reação não espontânea, embora não ocorra de forma natural. Existe

uma grande importância em sua aplicabilidade como, por exemplo, a produção de

determinados metais. Segundo os autores, a eletrólise é feita de duas maneiras: uma

chamada de ígnea, constituída por substâncias iônicas fundidas ou em soluções sem

presença de água, e que, posteriormente, irá conduzir corrente elétrica, e a outra chamada

de eletrólise aquosa, que acontece quando a substância está dissolvida em água. Para que

ocorra uma eletrólise, acontece uma reação química através de uma corrente elétrica, sendo

ela ígnea ou aquosa. Explica também uma das relações fundamentais da eletricidade, que foi

um dos fenômenos estudado por eles. Para enfatizar esse estudo, o livro aborda, de forma

quantitativa, exemplos relacionados à quantidade de mols que ocorre na eletrólise e também

a relação da carga elétrica de 1 mol, que experimentalmente foi descoberto por Faraday, na

qual equivale a (9,65.104 C. mol-1). Lembo e Groto (2010) citam no material uma pequena

história da vida Faraday, tratando seus pais e sua origem nos estudos. Os estudos sobre

eletrólise são temáticas presentes na área de ensino de Ciências. Caramel (2011) fez um

levantamento, no qual destacou as concepções que os estudantes apresentaram sobre

eletrólise, sendo esse material bastante significativo para analisar as ideias que os alunos

têm apresentado a respeito do tema. A autora realizou uma pesquisa com 125 alunos, sendo

73 alunos do Ensino Médio e 52 de Licenciatura e Bacharelado em Química, no qual, por meio

de questionário, possibilitou investigar as concepções que os estudantes apresentavam.

Nessa análise, Caramel (2011) buscou verificar as explicações que esses alunos apresentam

acerca do conceito de eletrólise. A primeira concepção fala a respeito da conservação das

cargas, ou seja, que para eles o movimento das cargas se da de forma aleatória. Para esses

alunos do Ensino Médio, o termo oxidação é o bastante para explicar o movimento dessa

carga no processo de eletrólise. Nesse sentido, Caramel destaca (2011, p. 14) “Como o

níquel oxida, seus elétrons se movimentam em direção aos íons prata, com o objetivo de

ficar com carga positiva, a movimentação dos elétrons é que produz a corrente elétrica”. Já

outro grupo de alunos explica que, através da oxidação de um elemento químico ao perder

elétrons, aumenta a massa do outro e ainda que a concentração dos íons de um eletrodo B

diminui enquanto a do eletrodo A aumenta. Nesse mesmo contexto, em relação ao

movimento de cargas, mais um estudante do Ensino Médio afirmou que o direcionamento das

cargas é da esquerda para direita. Outra concepção destacada por Caramel foi em relação à

obtenção da equação global, para esses estudantes secundaristas, as semi-equações

assumem papel meramente algorítmica, sendo que basta somar espécies que são diferentes

para obter a equação global. Outro ponto observado nesse artigo refere-se a uma questão de

linguagem, sobretudo, no que tange as palavras oxidação e redução. Alguns deles afirmam

que redução seria perder elétrons, porque estaria reduzindo e, consequentemente, oxidar
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seria o ganho de elétrons. A destacar ainda nesse estudo é que o papel fundamental dos íons

não foi entendido no processo de condução elétrica nos sistemas aquosos. Como

características gerais, constatou-se que tanto os alunos do Ensino Médio quanto os alunos do

Ensino Superior apresentam dificuldades a respeito da natureza da corrente, condução,

conservação e equilíbrio das cargas e também dos aspectos relativos. No artigo de Oki

(2000) sobre o tema a eletricidade e a química, que discute a eletrólise de Faraday, a autora

faz uma abordagem da HC e traz a importância da energia elétrica no desenvolvimento da

sociedade e nas suas relações. Nesse estudo, fruto de pesquisa, a autora apresenta como a

abordagem histórica sobre os estudos acerca da eletricidade subsidiou as discussões em uma

disciplina do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal da Bahia. Oki

argumenta sobre as ideias dos licenciados sobre o tema eletricidade e eletrólise no momento

que interagem com a definição de eletrolise embasada nos estudos de Michael Faraday. No

seu trabalho, a autora fala a respeito da proporcionalidade de matéria decomposta e

quantidade de eletricidade utilizada e que Faraday define os polos de sentidos opostos como

ânodo e cátodo e destaca ainda como a eletrólise contribuiu para o desenvolvimento da

eletroquímica. Em outro estudo, este destacando a construção de uma célula eletrolítica com

materiais de baixo custo, de Sartori et al. (2013), os autores apresentam uma abordagem

simplificada sobre a lei de Michael Faraday. O estudo relata apenas a definição da lei que foi

estabelecida por Faraday, de que a quantidade de produto formado ou reagente consumido é

proporcional à corrente elétrica que passa pela célula eletrolítica. Percebe-se que o objetivo

principal para esse artigo é de construir a célula eletrolítica a partir de materiais de baixo

custo, explicando como ocorre a eletrólise, os materiais usados no procedimento

experimental, e o procedimento experimental totalmente descrito. Nos resultados e

discussões, pelas conclusões que foram descrita através do experimento obtido, que foi

desenvolvido por um multímetro digital, potenciômetro, célula eletrolítica, bateria, e um fio

preto que passa por trás do multímetro, é o que conecta a bateria ao circuito. Os autores

dizem que é importante saber a constante de Faraday para que possa calcular a quantidade

de elétrons que passa por esse circuito (SARTORI, SANTOS e FILHO, 2013). Assim posto, a

AC tratando dos estudos sobre eletricidade podem contribuir para um entendimento integral

de matéria cientifica, por mais que exista implicação ou dificuldade de inserir HC no ensino,

essa abordagem facilita não somente no que se aprende, mas sobretudo no que se ensina,

pois abrangerá seu conhecimento por diversas áreas e sentido sequencial dos conteúdos que

serão explorados em sala de aula. Metodologia A Abordagem Contextual tratando a eletrólise

Faraday, que presume a deposição de matéria (solução) nos eletrodos, iniciou-se pela

realização da pesquisa bibliográfica. Sendo esta um levantamento de ideias obtidas a partir

de periódicos encontrados em revistas digitais e impressas, além de livros e sites da internet.
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Segundo Minayo (2001), pesquisa bibliográfica é uma das formas metodológica de obter-se o

objeto de estudo. Esta modalidade de pesquisa tem sido bastante explorada em trabalhos

que o pesquisador possa compreender o objeto estudado com o rigor no que tange a escolha

da temática de estudo, das fontes que irão servir de base e da estrutura da pesquisa

diretamente ligada com o objetivo (LIMA e MIOTO, 2007). Segundo Pizzani et al. (2012), a

pesquisa bibliográfica pode ser realizada por meio de diversas fontes, sendo elas em linhas

gerais, secundárias e terciárias. Os autores Pizzani et al. (2012)(p. 58) destacam que “as

fontes secundárias são interpretações e avaliações de fontes primárias; e as terciárias são

uma espécie de destilação e coleção de fontes primárias e secundárias”. A pesquisa

bibliográfica não se alicerça em fontes primárias, pois estas requerem tratamento analítico

que, por vezes, é realizado por historiógrafos da ciência. As fontes primárias são materiais

originais nos quais outras pesquisas são baseadas em interpretação, sumarização ou

avaliação de outros escritores, reportam descobertas ou compartilham novas informações

(PINHEIRO, 2006). A pesquisa bibliográfica foi realizada em sites de busca e repositórios

digitais, tais como: Google Acadêmico e Scielo, entre outros, direcionado aos termos

“eletrólise de Faraday”, “vida e obra de Faraday” e “experimentos de Faraday”. O intuito foi

além de obter informações precisas sobre a parte conceitual da eletrólise do referido

cientista, buscar conhecer também sua história social e econômica, as obras que realizou e

como os seus experimentos foram desenvolvidos a partir de outros conhecimentos de outros

cientistas do seu contexto histórico (PIZZANI, SILVA e INNOCENTIN, 2012). RESULTADOS E

DISCUSSÃO Um dos autores que descreveu a história da vida de Michael Faraday foi Cruz

(2014) Faraday foi filho de James Faraday e Margaret Hastwell, provenientes de uma família

de agricultores que nasceram no Norte de Newington. Nesta cidade, próxima a Londres, em

22 de setembro de 1791, nasceu Michael Faraday que teve mais um irmão e uma irmã. Os

seus pais eram muito religiosos o que talvez tenha impregnado as ideias de Faraday. A maior

riqueza que Faraday possuía, quando ainda pequeno, era seu grande interesse pelo

conhecimento da ciência, pois despertava nele a curiosidade de analisar as coisas que

aconteciam em sua volta de forma profunda (O’CONNOR, ROBERTSON, 2001; CRUZ, 2014).

Ainda antes da vida adulta, destaca Cruz (2014), que por volta de 1700, a cidade em que

Faraday vivia teve grande crescimento populacional em função da Revolução Industrial.

Nessa época surgiram novas máquinas, novos instrumentos e isso provocou uma mudança

na vida das pessoas, tanto economicamente quanto socialmente. Isso causou fortes

mudanças sociais, surgiu uma nova classe de trabalhadores, os operários que, por sua vez,

ajudaram a emergir uma classe média com papéis bem definidos na nova sociedade. Com

essa exigência de uma melhor qualificação, foi necessária uma educação mais precisa, já que

a sociedade estava passando por essa mudança, para proporcionar base sólida no
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desenvolvimento industrial (CRUZ, 2014). Diante dessa expansão, no que tange a educação,

foram criadas instituições cientificas como o Royal Institution Of Great Britain (Instituição

Real Grã-Bretanha), em 1799, pelo Conde Rumford. A criação de instituições com essa

natureza possibilitou o surgimento de cargos renumerados para cientistas, melhorando a vida

de muitos que vieram na época da escassez. Nesse contexto histórico, o senhor James

Faraday, pai de Faraday chegou a Londres. A ida para a capital inglesa trouxe consequências

também danosas, pois James, um exímio ferreiro, em virtude de seu trabalho ainda

artesanal, não tinha ganho satisfatório e por conta de precisar trabalhar mais passou a sofrer

problemas com sua saúde (CRUZ, 2014). Aos treze anos, Faraday começou a trabalhar como

menino de recado de um livreiro francês. Ambiente inicialmente propício, pois contribuiu para

que Faraday viesse a se interessar muito por livros, momento em que leu, por exemplo,

Conversações sobre Química de Marcet, que foi de grande importância, no qual lhe inspirou

para a realização de algumas experiências científicas sobre eletricidade. Em uma ocasião seu

patrão ofereceu a ele ingressos para assistir algumas palestras, entre esta a de Humphry

Davy (1778-1829), cientista que veio a contribuir muito para o desenvolvimento de Faraday.

Em função dessas experiências, após certo tempo, Faraday buscou deixar a encadernação de

livros e enveredar pela carreira científica de fato (CRUZ, 2014). A sociedade da época

dependia cada vez mais da energia, o que impulsionou os estudos sobre energia elétrica,

então, a eletricidade se potencializa enquanto objeto de estudo. Dado esse momento,

Faraday envia uma carta para Davy pedindo um emprego na Royal Instituion.. Pouco tempo

depois, devido à demissão de um funcionário por uma suposta briga no interior da Royal

Instituion, Davy manda chamar Faraday e o emprega no dia primeiro de março de 1813 com

um salário de vinte e três libras por ano. Segundo Cruz (2014), Faraday ficou responsável

em preparar amostras dos experimentos mais importantes de Davy, com o tempo seu talento

foi se intensificando e em 1813 tornou-se o pesquisador experimental. Pouco mais tarde, em

outubro do mesmo ano, Sir H. Davy foi convidado a receber um prêmio de Napoleão e pela

confiança empregada em Faraday, ambos seguiram destino para Paris. Nessa ocasião

Faraday conheceu alguns cientistas e seus estudos, a destacar por exemplo, o seu interesse

em estudar a descarga do peixe torpedo, que no Brasil é chamado de enguia elétrica

(O’CONNOR, ROBERTSON, 2001; CRUZ, 2014). Entre novas viagens com Davy e Faraday

foram a Accademia del Cimento em Florença, onde queriam realizar experimentos para

fundirem diamante com lentes. Nessa viagem, Faraday teve contato com cientistas e centros

científicos que potencializou sua busca pelo conhecimento vinculado à eletricidade e o

magnetismo, influenciando definitivamente sua carreira (CRUZ, 2014). Os estudos de

eletricidade assumiam cada vez mais elevado grau de importância, pois como destacado a

Revolução Industrial tinha reflexos na Ciência. Os estudos sobre eletricidade tiveram grande
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impulso, pois, como destacado, atrelam-se a avanços sobre a produção de energia. O que se

conhecia sobre eletricidade no século XVIII limitava-se basicamente em afirmar que existia a

eletricidade. Cisternay Dufay (1692-1739) denominara a eletricidade em diferentes fluidos.

Para Dufay, a eletricidade era dividida em dois tipos: resinosa e vítrea, onde a resinosa seria

o fluido negativo e a vítrea, positivo. Ele considerava que a matéria formada por quantidades

dos fluidos vítreo e resinoso davam, que a eletrização só aconteceria a partir do momento

que o material recebesse uma quantidade diferente de um desses fluidos e perdesse a

mesma quantidade do outro, pois as quantidades dos fluidos deveriam permanecer as

mesmas. A garrafa de Leyden, construída em 1745, uma espécie de capacitor primitivo, que

consiste num recipiente de vidro com duas folhas de metal, uma interna e outra externa,

sendo a folha interna ligada à parte externa por um fio metálico condutor, vinha intrigando a

comunidade cientifica. Esse material, eletrizado por atrito, ao se ligar as duas extremidades

das folhas, ocorre à descarga com a produção de uma faísca elétrica. A garrafa de Leyden,

na época da invenção, era uma energia diferente, que não era advinda dos fenômenos

naturais e sim, de forma artificial (OKI, 2000). Na metade do século XVIII, Benjamin Franklin

(1706-1790) propôs outra teoria, denominada de teoria do fluido único e que o material só

passaria a ser eletrificado quando houvesse um excesso acarretando numa eletrização

positiva e, no caso de uma deficiência de fluido, uma eletrização negativa. A tentativa de

Franklin, visando explicar a eletricidade que provinha do raio, uma espécie de eletricidade

natural, em maio de 1752, George Louis Leclerc (1707-1788), com base em experimento

proposto por Franklin, ergue uma haste de metal de doze metros sustentada por madeiras,

na qual, a sua extremidade inferior estaria em uma garrafa contendo água, que funcionava

como uma Jarra de Leyden. Em meio a uma pequena tempestade, com um raio atingindo a

haste, George pôde defender a ideia que a energia das tempestades trata-se da mesma

energia artificial da Jarra de Leyden. O efeito do raio foi soltar uma faísca entre os metais e o

dedo de seu ajudante, com um barulho alto e cheiro de enxofre, queimando a mão dele. Foi

possível observar que a faísca revela o que realmente o raio era: idêntico à eletricidade

criado pelo homem (OKI, 2000). A experiência de George Louis Leclerc, baseada nossa

ensinamentos de Franklin, foi de grande importância, pois pode mostrar que as tempestades

de raio produzem eletricidade exercida de uma força natural. Nesse contexto histórico,

Franklin argumentou que o corpo era eletrizado e que havia quantidade natural de fluido

elétrico nos materiais, que quando em excesso, chamaria de positivo e, se tivesse com

deficiência, de negativo. A ideia de Franklin era de que apenas a carga positiva fluindo para

anular a negativa, com isso explicaria o funcionamento da Jarra de Leyden. Procurando

encontrar relações entre a eletricidade e organismos vivos, o médico italiano Luigi Galvani

(1737-1798), de Bolonh na Itália, iniciou estudos pioneiros no campo da eletrofisiologia.
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Galvani estudou letras, filosofia, medicina e foi membro e professor de anatomia da

Academia de Ciências do Instituto de Bolonha. Dada sua formação e seu interesse pela

eletricidade, acreditava que músculos e células nervosas em coxas de rãs, por conta dos

fenômenos elétricos, provocavam contração no tecido muscular de rãs mortas. Galvani

explicou os fenômenos observados a partir de uma nova teoria, denominada teoria animal,

considerando que a eletricidade era gerada nos tecidos do animal e que os metais atuavam

apenas como condutores (OKI, 2000). Os estudos ainda contribuíam para interpretação e o

entendimento dos diferentes tipos de eletricidade, segundo os trabalhos do autor Sabbatini

(1998), a eletricidade animal, que provem de alguns animais como a enguia e o torpedo (raia

elétrica), eram similares aos choques elétricos advindos da Jarra de Leyden e então ficou

explícito que animais eram capazes de gerar eletricidade em seu corpo. Para Galvani certos

tipos de tecidos orgânicos eram capazes de gerar eletricidade, chamada ‘’ Eletricidade

animal’’, como um tipo de energia vital, no qual pensava ser diferente da eletricidade natural

ou artificial, geradas respectivamente por raios e máquinas eletrostáticas (ou Jarra de

Leyden). Esses estudos deram rumo a novos trabalhos realizados por Alessandro Giuseppe

Antônio Anastasio Volta, que nasceu em 1745 em Como, próximo de Milão, na Itália.

Segundo o autor Sabbatini (1998), em 1774 Volta observou que a participação de eletrodos

metálicos nas experiências de Galvani com as rãs tinham importâncias fundamentais. Volta

repetiu os experimentos de Galvani e obteve resultados similares e até concordava com as

ideias do médico anatomista. Contudo, ele notou que o contato de dois metais nas pernas do

sapo já era suficiente para causar contração. Assim, concluiu que as explicações de Galvani

não poderiam estar corretas, pois a eletricidade externa era gerada pelo contato dos dois

metais diferentes, ele argumentou que os músculos de sapo funcionavam somente como

detector e que diferencia da visão postulada por Galvani ‘’ Eletricidade Animal’’. Tentando

provar as suas teorias, em 1800, Volta constrói a primeira pilha, composta por uma série de

discos metálicos de dois tipos, separadas entre eles por papelão embebecido em soluções

ácidas ou salgadas. Foi uma descoberta cientifica importante, encontrando geração de

corrente elétrica continua. Com isso, Volta conclui de fato as incorreções na eletricidade

animal e rejeita a ideia de Galvani de um “Fluido elétrico animal” (SABBATINI, 1998). De

acordo com a interpretação de Volta, os movimentos dos músculos da perna na rã morta

eram induzidos por fluxos de corrente entre os metais conectados na rã. Isto permitiu a Volta

à primeira demonstração de produção de corrente elétrica devido a reações químicas em

presença de eletrólitos. Ele propôs uma nova explicação, pois acreditava que o animal era

apenas um condutor e não um gerador de fluido elétrico e que a eletricidade poderia ser

gerada através do contato de diferentes metais. Posteriormente, utilizando-se do

empilhamento de discos de metais diferentes tais como Cu/Sn ou Zn/Ag, separados por
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pedaços de papel ou tecido embebecidos em salmoura, conseguiu produzir uma corrente

elétrica. Este arranjo é conhecido como pilha de Volta e é à base de todas as baterias

modernas (SABBATINI, 1998; OKI, 2000). Com o debate estabelecido, os estudos sobre

eletricidade em pleno desenvolvimento, o que estava posto eram controvérsias sobre a

existência da eletricidade natural, animal e a artificial. Com base nessas discussões, Faraday

realizou um estudo experimental que vem a reforçar as ideias de Benjamin Franklin sobre a

natureza da eletricidade natural e artificial. Com base na pilha de Volta, Faraday realizou um

experimento para explicar a formação de ácidos e álcalis por meio da eletricidade comum. O

experimento que Faraday realizou foi constituído com um prato de vidro, com três pedaços

de papel Litmus (ppp) e três pedaços de papel Tumeric (nnn), foram misturados com solução

de sulfato de sódio. Fios de platina foram dobrados para fazer contato com os papéis. Um

arame m estava conectado a máquina a uma máquina elétrica de fricção, e o fio t foi

aterrado. Como o fio m está ligado a uma fonte externa de energia, implica que o fluxo de

corrente elétrica chega por m, onde ocorre a redução (cátodo). Consequentemente, o fio t

corresponde ao ânodo, onde sofrerá a oxidação. Como resultados do experimento, Faraday

constatou que houve a formação de ácido e base em todos os pontos de contato dos papeis

de Litmus que indicam a presença do ácido e o papel de Turmeric, indica a base contida.

Como anteriormente Beijamin Franklin conseguira demonstrar que a eletricidade natural e a

eletricidade da Jarra de Lyden se tratavam do mesmo tipo de eletricidade, coube a Faraday

não deixar mais dúvidas, pois ele conseguiu demonstrar que a eletricidade comum e a

voltaica eram iguais, pois as duas fontes de eletricidade obtinham os mesmos resultados

experimentais nos papéis indicadores ácido-base (OKI, 2000). Outra grande contribuição do

trabalho de Faraday foi que ele conseguiu demonstrar as relações de proporcionalidade

existentes entre quantidade de matéria decomposta nos eletrodos e a quantidade de

eletricidade utilizada. Com contribuição dos trabalhos de Faraday, em 1807, Humphry Davy

(1778-1829) conseguiu decompor a potassa e a soda fundidas, o que levou à descoberta do

potássio e sódio isolados. Contudo, talvez a maior contribuição deste cientista, o que

defendemos, tenha sido que, dessa forma, Faraday introduziu uma nova nomenclatura para

explicar sua lei e para designar os polos opostos presentes no sistema eletrolítico (ânodo e

cátodo) e estabeleceu o grau de afinidade química de dois elementos, relacionando-os com a

facilidade destes para se dirigirem para os polos opostos em uma decomposição eletrolítica

(OKI, 2000). Com esse estudo pormenorizado sobre o contexto histórico mostrando como as

contribuições de outros cientistas possibilitaram que Faraday pudesse formular suas teorias,

trazendo as novas ideias. Uma das maiores contribuições desse estudo sobre a obra cientifica

de Faraday, sobretudo no que tange a uma nomenclatura que se tratava de eletrolise (ânodo

e cátodo) pode contribuir para que os estudantes, pensando no ensino de Ciências, possam
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entender melhor do que se trata e como funciona de fato o processo de eletrolise. Superando

ao menos a confusão gerada entre o que são cátodos e ânodos. CONCLUSÃO Michael

Faraday mesmo sendo de família humilde quando criança, sua riqueza estava centrada pela

busca do conhecimento, diante das oportunidades que ele teve e um dos contribuintes para

seu estudo foi o cientista Humphry Davy, que deu a oportunidade de crescer como um jovem

cientista e juntos realizarem alguns trabalhos, que foi uma contribuição para abranger o

campo da ciência no qual era fascinado. Através da Abordagem Contextual, por meio da

integração da história da Ciência, esta pesquisa foi embasada nos diferentes tipos de

eletricidade no qual foi desenvolvida por diferentes cientistas, contribuindo para os estudos

de Faraday, com isso ele consegue demonstrar a formação múltipla de ácidos e álcalis por

eletricidade comum, um dos experimentos realizado por ele, que evidenciava que a

eletricidade comum era igual a eletricidade voltaica, explicitando o sentido da corrente que

vai do cátodo para o ânodo, que foi uma das ideias criadas por ele e que esta inserida na

ciência/Química. Os estudantes do ensino médio geralmente tem uma concepção errônea

sobre o estudo de eletrólise. Com base nos experimentos realizados por Michael Faraday, ao

longo da sua vida, o conceito abordado através do contexto histórico pode minimizar essas

concepções alternativas que eles apresentavam, porém, é perceptível que em alguns artigos

que foi explorado, como analise investigativa, observou-se que eles confundem o sentido da

palavra com a real e verdadeira configuração explicativa química, que provavelmente existe

uma necessidade de abranger a história e relacionar com o contexto histórico.
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