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RESUMO 

 

 

         Neste trabalho, exploramos o tema analogias, como elas são definidas e classificadas, 

sua utilização no processo de ensino-aprendizagem, suas potencialidades e dificuldades. Além 

disso, apresentamos alguns modelos que têm como objetivo nortearem os professores de 

forma a cometerem menos equívocos na sua prática docente com o uso desta ferramenta 

didática. Como fundamentação teórica, discutimos brevemente sobre a importância do 

professor reflexivo, a aprendizagem significativa e o processo de argumentação no ensino-

aprendizagem. Por fim, como uma forma de aplicação do que foi estudado durante o 

desenvolvimento deste trabalho, analisamos três exemplos de analogias frequentemente 

exploradas em sala de aula ou em livros didáticos no conteúdo de eletromagnetismo, nos 

quais foi utilizado particularmente o modelo guia FAR para tratar o desenvolvimento das 

analogias no ensino. 

 

  

Palavras-Chave: Analogias, Ensino de Ciências, Ensino de Eletromagnetismo, Modelos de 

Analogias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

      In this work, we explore the subject analogies, how they are defined and classified, their 

utilizations in the process of teaching-learning, their potentialities and difficulties. 

Furthermore, we present some models which aim guiding the teachers in order to commit less 

mistakes in their teaching practice with the use of this teaching tool. As theoretical grounding, 

we discuss briefly about the importance of reflective teacher, the meaningful learning and the 

process of argumentation in teaching-learning. Finally, as a way of applying what has been 

studied during the development of this work, we analyze three examples of analogies often 

exploited in the classroom or in textbooks on the contents of electromagnetism, in which was 

particularly used the FAR guide model to treat the development of analogies in teaching. 

 

 

Keywords: Analogies, Science Teaching, Electromagnetism Teaching, Analogies Models. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

              A utilização de analogias e metáforas, por serem tão comuns e tão frequentes, 

poderiam passar despercebidas se não fossem suas possíveis implicações nos processos de 

construção do conhecimento. Entretanto, é rara a utilização, de forma consciente, das 

analogias e metáforas como estratégias didáticas no processo de ensino-aprendizagem. Além, 

é claro, “de não haver uma preocupação com a função das chamadas figuras de linguagem no 

discurso docente e, consequentemente, de ser comum uma crença na sua aparência 

„inofensiva‟” (PÁDUA, 2003). 

  É significativamente preocupante o fato de as analogias serem consideradas 

“inofensivas” no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que se pode “correr o risco de 

„pecar‟ tanto pela inocência quanto pelo desperdício” (PÁDUA, 2003), quando as utilizamos 

sem as devidas precauções. 

           Acredita-se que a capacidade de fazer comparações entre diferentes objetos, 

conhecimentos ou fatos é uma capacidade relevante da inteligência humana (GUERRA-

RAMOS, 2011). Esse também é o ponto de vista de Pádua (2003), segundo o qual 

 

Basicamente o processo analógico ocorre de forma espontânea na cognição humana, 

a fim de expressar tanto conceitos mais difíceis e complexos quanto aqueles mais fá-

ceis, além de ser utilizado desde a Antiguidade como recurso para diferentes formas 

de expressão de sentimentos, pensamentos e até da personalidade.  (PÁDUA, 2003. 

p. 2). 

 

Portanto, a capacidade de realizar analogias ou simplesmente fazer comparações é 

substancialmente inerente da cognição humana, praticamente desde o nosso nascimento, “já 

que, ao se observar bebês nos primeiros meses de vida, pode-se constatar que já possuem a 

capacidade de associar, por exemplo, ritmos a estímulos visuais” (PÁDUA, 2003). Ainda de 

acordo com Pádua, (2003) depreendemos que, 

 

Segundo a Fisiologia Humana de Guyton (1988, p.165) o próprio córtex cerebral 

possui camadas responsáveis pela comparação entre os estímulos novos e os antigos, 

gerando a possibilidade imediata de se identificar novas informações. (PÁDUA, 

2003. p. 4). 

 

Logo, as analogias e metáforas podem ser utilizadas como ferramentas importantes na 

contribuição da construção do conhecimento por meio do processo de associações entre o 

estranho e o familiar, ou do conhecimento prévio e o novo. Nesse sentido, avaliar o 
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conhecimento prévio dos estudantes sobre o domínio análogo
1
 é importante para que a 

analogia funcione. Ou seja, no processo de ensino-aprendizagem a analogia só será 

minimamente
2
 válida se relacionamos aspectos que são do conhecimento dos estudantes com 

novos aspectos desconhecidos ou parcialmente desconhecidos por eles. Além disso, “há a 

necessidade de decifrar as analogias e as metáforas para, realmente, compreendê-las” 

(PÁDUA, 2003). O que quer dizer que a analogia deve ser explicada, tanto ressaltando as 

semelhanças, quanto realçando as diferenças. 

          No entanto, a utilização de tais recursos também podem conter desvantagens, devidas, 

basicamente, ao fato de as analogias nunca serem baseadas em um ajuste exato entre o 

domínio conhecido e o domínio desconhecido. Seu uso requer orientação e elaboração 

considerável e se os estudantes tiverem um conhecimento equivocado sobre o domínio 

análogo, provavelmente irão transferi-los para o entendimento do domínio desconhecido 

(GUERRA-RAMOS, 2011). Assim, existem alguns cuidados que devem ser tomados ao se 

utilizar as analogias, não as empregando de forma espontânea e indiscriminada, uma vez que 

podem levar a conceitos equivocados. 

         Considerando a relevância deste importante instrumento pedagógico e procurando 

colaborar para a melhoria da prática docente, este trabalho tem como objetivo explorar, em 

particular, o tema analogias no processo de ensino-aprendizagem, suas potencialidades e 

limitações, como são definidas, suas classificações e alguns modelos para sua utilização na 

educação em ciências. Para isso, no próximo capítulo discutiremos brevemente o nosso 

referencial teórico e, em seguida, o capítulo 3 será dedicado ao desenvolvimento do tema.  No 

capítulo 4 utilizaremos um modelo em particular, o guia FAR, citado no capítulo 3, com o 

qual analisaremos três analogias do conteúdo de eletromagnetismo como uma forma de 

aplicação do que foi estudado nos capítulos anteriores deste trabalho. No capítulo 5 

apresentaremos nossas considerações finais sobre o trabalho, no capítulo 6 as obras citadas e 

finalmente, no capítulo 7, o apêndice com outros exemplos de analogias usadas no 

eletromagnetismo. 

 

 

                                                 
1
 Neste trabalho, chamaremos de “domínio análogo”, ou simplesmente “análogo”, àquilo que conhecemos, ou 

seja, o assunto que nos é familiar. Enquanto que o conhecimento desconhecido, ou não familiar, chamaremos de 

“domínio alvo”, ou “alvo”, simplesmente. Discutiremos mais sobre isso no capítulo 3. 
2
 É claro que existem muitos outros fatores que contribuem para tornar uma analogia válida, como fazer as 

devidas comparações discutindo suas semelhantes e diferenças, etc. Porém, o mínimo que precisamos para que 

ela aconteça, é que o individuo tenha conhecimento correto do domínio análogo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

             Existem muitos obstáculos e dificuldades para se alcançar uma educação de qualidade 

no Brasil. Assim como são muitos os fatores que contribuem para tais problemas. Como 

exemplo, podemos apontar a “facilitação da aprovação, problemas como a seleção dos 

conteúdos a serem ministrados, o excesso de conteúdo, o desinteresse por parte dos 

estudantes; tendência que os docentes têm de reproduzir em suas salas de aula o modelo 

educacional no qual foram ensinados” (MELO; VIEIRA; LINHARES; NASCIMENTO, 

2012), entre muitos outros. Ainda segundo esses autores, dentre os problemas com relação à 

prática docente, políticas públicas e não especificado
3
, a maioria dos obstáculos para uma 

educação de qualidade estão diretamente ligados à prática docente. 

            Neste momento, é conveniente lançar o olhar para a importância do professor 

reflexivo. Assim, as práticas e as experiências vivenciadas pelo professor enquanto aluno, 

devem ser componentes de estudo e reflexão. Desta forma, esta prática se encontra na ação do 

professor de refletir sobre seu saber e seu saber fazer, assim como, diante da nova 

aprendizagem, refletir sobre essa e sua utilização durante a prática docente (DARSIE; 

CARVALHO, 1996). No contexto do professor reflexivo, Schön (1997, apud DORIGON; 

ROMANOWSKI, 2008) costumava subdividir o processo de reflexão. Segundo Dorigon e 

Romanowski (2008): 

 

Para ele, então, há a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação, sendo que as duas primeiras são separadas apenas pelo momento 

que acontecem: a primeira ocorre durante a prática e a segunda depois do 

acontecimento da prática, ou seja, quando a ação é revista e analisada fora do 

contexto. É nessa reflexão sobre a ação que tomamos consciência do conhecimento 

tácito e reformulamos o pensamento na ação tentando analisá-la, percebendo que é 

um ato natural. A terceira, ou seja, a reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que 

ajuda o profissional a desenvolver-se e construir sua forma pessoal de conhecer. 

Trata-se de olhar retrospectivamente a ação, refletir sobre o momento da reflexão na 

ação, ou seja, o que aconteceu, o que se observou, qual o significado atribuído e que 

outros significados podemos atribuir ao que aconteceu. (SCHÖN,1997, apud. 

DORIGON; ROMANOWSKI, 2008. p.14). 

   

  Ainda de acordo com Schön,  quando aprendemos a fazer alguma coisa, realizamos as 

                                                 
3
 Não especificado significa obstáculos diversos que podem não está relacionados à prática docente nem a 

políticas públicas. Exemplos de obstáculo desta categoria são “falta de cobrança dos pais” ou “responsabilidade 

do ensino atribuída somente ao professor”, etc. Por outro lado, problemas relacionados a políticas públicas são 

do tipo “falta de cobrança no processo educacional; aprovação automática e facilitação de aprovação, excesso de 

conteúdo”, etc. Já com relação à prática docente os obstáculos são do tipo: “alunos chegam ao ensino médio sem 

saber ler, escrever ou fazer contas; professores não buscam atualizar e aproveitar a tecnologia”, etc. (VIEIRA; 

MELO; NASCIMENTO, 2012). 
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tarefas por impulso, sem pensarmos  muito a respeito. Desta forma, o olhar e a prática de um 

professor reflexivo nos ajuda estar em constante vigilância nas nossas ações, durante e depois 

da prática docente, uma vez que ensinar é justamente uma busca constante com o “objetivo de 

dar condições para que aconteça a aprendizagem” (MELO; VIEIRA; LINHARES; 

NASCIMENTO, 2012). 

   Além disso, professores que refletem sobre sua ação estão envolvidos em um processo 

de investigação sobre si mesmos. Assim, os desenvolvimentos profissional e pessoal dos 

professores podem ser proporcionados pela prática reflexiva, pois os tornam mais conscientes 

de si, no auxilio de se libertarem dos comportamentos impulsivos e rotineiros. Portanto, na 

promoção da aprendizagem, a reflexão critica do professor nas suas experiências vividas 

motiva formas mais adequadas de prática e alternativas didáticas (DORIGON; 

ROMANOWSKI. 2008). 

           Por outro lado, além do olhar sobre a prática docente reflexiva, existem inúmeras 

pesquisas em artigos, dissertações e teses que abordam os mais variados problemas 

relacionados com a educação brasileira e buscam possíveis soluções para atender o objetivo 

de proporcionar um ensino de qualidade e formar cidadãos para a vida. De acordo com as 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN+, 

(BRASIL, 2002), estar formado para a vida significa: 

 

Saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 

problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e 

solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, adquirir uma 

atitude de permanente aprendizado. (BRASIL, 2002. p.9). 

            

Desta forma, para atender estas exigências é necessário elaborar e desenvolver práticas 

pedagógicas e métodos ou estratégias de aprendizagem compatíveis. Como exemplos de tais 

práticas e métodos, que podem contribuir para a melhoria da educação e atender as 

necessidades do PCN+, podemos citar a inserção da história e filosofia no ensino de ciências, 

a utilização de experimentos ou de simuladores em sala de aula, a utilização de vídeos e 

jogos, entre muitos outros. Entre as possíveis estratégias de aprendizagem, a utilização de 

analogias, por exemplo, se apresenta como um eficiente recurso didático, podendo ser 

empregado nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

 

2.1 – APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 
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           Dentre as diversas teorias sobre o mecanismo de aprendizagem, iremos discutir 

brevemente sobre aprendizagens significativas dentro da perspectiva da aprendizagem 

cognitiva proposta por David Ausebel.  

           Uma simples definição de aprendizagem cognitiva
4
 pode ser dada como sendo aquela 

que resulta “no armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende, e 

esse complexo organizado é conhecido como estrutura cognitiva” (MOREIRA, 1999). Com 

isso, a existência de informações, conhecimentos que são organizados e que irão interagir com 

os novos conhecimentos, nos levarão ao significado de aprendizagem significativa, que é o 

conceito central da teoria de Ausebel. Uma definição simples é apresentada por Moreira 

(2010), que diz:  

 

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 

Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a 

interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 

especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

(MOREIRA, 2010, p. 2)
5  

           

            Portanto, dentro desta perspectiva, concluímos que a aprendizagem significativa, 

diferente daquela que algumas escolas continuam promovendo de forma puramente mecânica 

e mnemônica e nada tem de significativa, está diretamente relacionada ao conhecimento 

prévio
6
 específico dos estudantes. É importante dizer que a interação (não literal e não 

arbitrária) entre o conhecimento prévio e o conhecimento novo é que caracteriza a 

aprendizagem significativa (MOREIRA, 1999). Desta forma, podemos mostrar, na forma de 

um exemplo, como os conhecimentos prévios podem interagir com os novos conhecimentos, 

segundo Moreira (2010), no que diz respeito ao conceito de força. 

 

Qualquer criança já formou esse conceito antes de chegar à escola, mas com 

significados do tipo puxão, empurrão, esforço físico, “fazer força”, “não ter força”, 

etc. Na escola, em ciências, aprenderá que existe na natureza uma força que é devida 

à massa dos corpos – a força gravitacional – e que essa força é muito importante 

para o sistema planetário, que é atrativa, que é regida por uma determinada lei, etc. 

Para dar significado a essa força, para entender que os corpos materiais se atraem, o 

aluno muito provavelmente usará o subsunçor força que já tem em sua estrutura 

cognitiva com significados de seu cotidiano, mas nessa interação ao mesmo tempo 

que a força gravitacional adquirirá significados o subsunçor força ficará mais rico 

                                                 
4
 É importante notar que está sendo desenvolvida uma visão particular sobre o que é uma aprendizagem 

cognitiva. Portanto, esta definição pode variar entre autores. 
5
 Disponível em < http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015. 

6
 È dado o nome de subsunçor ou ideia âncora ao conhecimento prévio do indivíduo. Este conhecimento, isto é, a 

ideia âncora, pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo 

mental ou uma imagem. 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf
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em significados, pois agora, além de puxão, empurrão, esforço físico, significará 

também atração entre corpos que têm massa. Mais adiante esse mesmo aluno poderá 

receber ensinamentos sobre uma outra força fundamental da natureza – a força 

eletromagnética – que é devida a uma outra propriedade de matéria, a carga elétrica. 

Novamente, se a aprendizagem for significativa haverá uma interação entre o 

subsunçor força e o novo conhecimento força eletromagnética. Nessa interação, 

força eletromagnética adquirirá significados para o aluno e o subsunçor força ficará 

mais diferenciado porque significará também uma força que pode ser atrativa ou 

repulsiva e que pode manifestar-se somente como força elétrica ou apenas como 

força magnética. (MOREIRA, 2010, p. 6)
7
  

 

  Assim, o conhecimento prévio, dentro da perspectiva da teoria de Ausebel, é 

extremamente importante e ajuda na aprendizagem de novos conhecimentos, no sentindo de 

dar significados a estes conhecimentos, tornando-os mais ricos, mais elaborados e mais 

estáveis. No entanto, é com certo cuidado que devemos considerar isto, uma vez que os 

conhecimentos prévios dos estudantes também podem funcionar como “bloqueadores” ou 

obstáculos epistemológicos
8
 para o entendimento de novos conhecimentos (MOREIRA, 2010, 

p. 7)
9
. 

         É interessante também mencionar que aprendizagem significativa não é sinônimo de 

aprendizagem “correta” ou aprendizagem “inesquecível”. Os estudantes podem construir uma 

aprendizagem significativa, que faça sentido para eles, mas tal aprendizagem pode conter 

conceitos equivocados. Da mesma forma, indivíduos que ficam muito tempo sem estudar 

Física, por exemplo, podem esquecer certas propriedades de determinados assuntos, mas se a 

aprendizagem foi significativa, a “essência” do que se trata tal conceito deve permanecer com 

eles. Caso contrário, a aprendizagem foi puramente mecânica e mnemônica. 

        Além disso, segundo Moreira (2010), existem basicamente duas condições para que a 

aprendizagem significativa aconteça, são estas duas: 

 

A primeira condição implica l) que o material de aprendizagem (livros, aulas, 

aplicativos, ...) tenha significado lógico (isto é, seja  relacionável de maneira não-

arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante) e 2) que o 

aprendiz tenha em sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse 

material possa ser relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável à 

estrutura cognitiva e o aprendiz deve ter o conhecimento prévio necessário para 

fazer esse relacionamento de forma não-arbitrária e não- literal.  (MOREIRA, 2010, 

p. 8)
10

 

 

 Portanto, quando o material de aprendizagem não possui significado lógico, ele pode 

                                                 
7
 Disponível em < http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015.  

8
 O leitor interessado em saber mais sobre tais obstáculos pode consultar em  < 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015. 
9
 Disponível em < http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015. 

10
 Disponível em < http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015. 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf
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se tornar um obstáculo para os estudantes que querem dar significado aos novos 

conhecimentos, mas não possuem conhecimentos prévios adequados. Daí surge à importância 

do material ser potencialmente significativo, que possa atender tal necessidade. Nesse sentido, 

surge a seguinte dúvida: “O que fazer quando o aluno não tem subsunçores?” (MOREIRA, 

2010, p. 10)
11

. Nesse caso, quando os estudantes não possuem conhecimentos prévios 

adequados que lhes permitam dar significado aos novos conhecimentos, podemos utilizar um 

recurso conhecido como “organizadores prévios”. 

       Os organizadores prévios constituem um recurso instrucional que serve de ponte 

cognitiva entre os novos conhecimentos e aqueles que já existem na estrutura cognitiva do 

aprendiz, sendo, portanto, facilitadores da aprendizagem significativa (MOREIRA, 2008). 

Em outras palavras, os organizadores prévios têm como objetivo avaliar e desenvolvfer 

conhecimentos prévios para que os estudantes possam dar significado à nova aprendizagem. 

Assim, no início da aula o professor pode, por exemplo, fazer perguntas, criar situações 

problemas, fornecer aos estudantes uma leitura introdutória ou aplicar um teste simulado 

sobre o conhecimento prévio necessário para a nova aprendizagem.  

 

2.2- ARGUMENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO 

 

           Dentre os componentes para um ensino de qualidade estão a correta identificação e 

prática de uma situação de argumentação e sua diferenciação de outros conceitos, como a 

explicação, no ensino e no aprendizado de ciências. Este assunto é importante para o nosso 

trabalho, pois é a base de um dos métodos que usaremos para discutir as concepções prévias 

dos estudantes. Distinguir os significados de “argumentação” e “explicação” é tão interessante 

quanto conhecer o que os estudantes sabem. Assim, discussões entre o professor e os 

estudantes é um modo de avaliar suas concepções prévias e, por essa razão, a abordagem 

desse tema é essencial neste contexto. 

           Algumas motivações que podemos citar sobre a tomada de consciência e a prática da 

argumentação no ensino-aprendizagem de ciência são (VIEIRA; NASCIMENTO, 2009): 

 
1) explicitações de diferentes pontos de vista;  

2) crítica mútua de posicionamentos;  

3) tomadas de consciência dos alunos sobre suas próprias ideias  e suas lacunas e 

inconsistências;  

4) tensões e negociações entre os domínios de conhecimento cotidiano e de 

conhecimento científico;  

5) explicitação, construção e reconstrução do pensamento dos alunos. (VIEIRA; 

                                                 
11

 Disponível em < http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf > . Acessado 25 março 2015. 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/oqueeafinal.pdf


18 
 

 

NASCIMENTO, 2009. p.83). 

             

 Desta forma, a argumentação em sala não é só um mecanismo de identificação do 

conhecimento prévio dos estudantes, mas também faz com que eles aprendam a pensar. Neste 

panorama, é interessante notar o que significa argumentação. Basicamente, quando possuímos 

uma opinião
12

 e a justificamos, estamos argumentando. Dito de outra forma, “a confrontação 

de vários pontos de vista leva à produção de argumentos que as justifiquem” (VIEIRA; 

NASCIMENTO, 2009), ou seja, induzindo assim, um processo de argumentação. Entretanto, 

a percepção de um início de argumentação em sala de aula é dada principalmente por dois 

“marcadores” (de situações argumentativas): a contraposição de ideias (opiniões) e as 

justificações recíprocas dessas ideias. Esses dois marcadores são essenciais em uma 

argumentação, e proporcionam algumas características tais como persuasão, disputa, presença 

de mais de uma opinião, justificativa de opinião, etc., inerentes à argumentação (VIEIRA; 

NASCIMENTO, 2009). 

           Por outro lado, a argumentação é normalmente confundida com outras situações 

discursivas, particularmente com a explicação. No entanto, podemos mencionar o ponto de 

vista de Vieira e Nascimento (2009) sobre a diferenciação entre explicação e argumentação: 

 

Já podemos identificar uma diferença básica entre argumentação e explicação: o 

caráter controverso ou incontroverso das declarações: na argumentação temos que 

uma declaração guarda em si um caráter controverso, enquanto na explicação uma 

dada declaração é considerada compartilhada pelos interlocutores, ou seja, 

apresenta-se como não contestável, mas que pode necessitar de desenvolvimento ou 

ampliação devido a lacunas de conhecimentos sobre a declaração feita. Daí, é 

possível que essa diferenciação seja estabelecida no contraste entre as palavras 

opinião (relacionada à argumentação) e afirmação (relacionada à explicação). 

(VIEIRA; NASCIMENTO, 2009. p. 88).  

          

           Assim, a percepção e o estimulo de um início de uma situação de argumentação em 

sala de aula é interessante e o professor deve saber explorar perguntas que incentivem tal 

processo argumentativo, ao invés de “atropelar” o discurso com uma explicação direta, 

ignorando uma potencial argumentação.  Os dois marcadores citados nos parágrafos 

anteriores ajudam na diferenciação do processo de análise de uma situação de argumentação e 

explicação.  

 Entretanto, é evidente a existência de uma assimetria de conhecimentos entre o 

                                                 
12

 Sobre o que significa opinião, apontaremos o ponto de vista de Breton (1999) que se encontra em (VIEIRA; 

NASCIMENTO, 2009) no qual “assevera que uma opinião é, ao mesmo tempo, o conjunto das crenças, dos 

valores, das representações de mundo. A opinião está em perpétua mutação, submetida aos outros e levada por 

uma corrente de mudanças permanentes”. 
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professor e os estudantes, onde o professor é reconhecido, muitas vezes, como o porta-voz de 

um determinado assunto, ou seja, “as suas declarações são concebidas pelos outros 

interlocutores como carregadas de autoridade porque a sua figura é considerada privilegiada” 

(VIEIRA; NASCIMENTO, 2009).  Esse fato certamente prejudica a prática de argumentação, 

mas cabe ao professor atenuar essa assimetria, dando mais voz aos estudantes, estimulando-os 

para o debate. 

            É claro que estamos longe de nos aprofundar no estudo do mecanismo de 

argumentação e explicação em sala de aula, por não se tratar do objetivo central deste 

trabalho. No entanto, é interessante discutir, mesmo que superficialmente, tal mecanismo e 

sinalizar alguns pontos principais deste tema para auxiliar na discussão dos conhecimentos 

prévios dos estudantes, assim como em outros assuntos em geral. 

             

 2.3 – UTILIDADE DAS ANALOGIAS NO ENSINO 

 

        As analogias e metáforas podem ser ferramentas poderosas no ensino e no aprendizado 

de ciências. De fato, elas são utilizadas desde muito tempo na ciência, no ensino, na medicina, 

na filosofia, entre muitos outros campos do saber. Desta forma, “pode-se dizer que pesquisas 

na área de analogias e metáforas têm se constituído numa promissora linha de investigação na 

área de Educação em Ciência” (BOZELLI, 2005). 

        Particularmente no ensino, elas são indicadas “como estratégias de ensino fundamentais 

na aprendizagem de conteúdos complexos, pois auxiliam a construção, ilustração ou 

compreensão de domínios científicos desconhecidos a partir de domínios familiares” 

(JUNGES, 2010). Elas também são úteis para motivar os estudantes a entenderem um novo 

conhecimento, uma vez que eles podem fazer conexões com o que já sabem, ou seja, ao 

pensarem dentro do domínio que conhecem, eles são encorajados a fazer perguntas sobre o 

novo conhecimento, além de facilitar na formação de imagens mentais de conceitos abstratos. 

        A utilização das analogias (e metáforas) tem, portanto, o objetivo de estabelecer o 

entendimento de novos conceitos que não são familiares para o indivíduo que deseja aprender. 

São “pontes” entre o que é conhecido e o que não é conhecido, com o objetivo de tornar 

inteligível o fenômeno em estudo (BOZELLI, 2005). 

       Em geral, alguns estudiosos apontam que, quando estamos explicando algum novo 

fenômeno, podemos buscar explicações alternativas em qualquer outro fenômeno particular 

ou classe de fenômenos semelhantes, para que o conceito inicialmente proposto seja 

compreendido (BOZELLI, 2005). 
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       No entanto, é importante estar atento às limitações no uso de analogias, uma vez que a 

falta de cuidado na sua utilização pode levar a conceitos equivocados. E, é importante 

chamarmos a atenção para isso, pois a utilização desta ferramenta de ensino pode ser 

perigosa
13

 principalmente para os professores, quando utilizadas sem um estudo prévio sobre 

o mecanismo de ensino-aprendizagem com o uso de analogias.  

      O que queremos dizer é que existe um estudo vasto na literatura, sobre esta ferramenta no 

ensino que comumente é utilizada de forma espontânea por professores. Onde o objetivo deste 

tal estudo prévio é procurar entender como é o processo de ensino-aprendizagem com a 

utilização das analogias, suas potencialidades e dificuldades no ensino, modelos que possuem 

como objetivo nortearem os professores a cometerem menos equívocos na sua prática docente 

com a utilização das analogias, entre muitos outros.  

         Assim, nesse trabalho, procuramos explorar o tema analogias no ensino de ciências, de 

maneira introdutória, onde procuramos dar uma visão geral do que encontramos na literatura 

acerca deste assunto. Com o objetivo de estudar e fornecer conteúdo para a utilização das 

analogias no ensino de forma consciente e resposável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 É interessante dizer que as analogias e metáforas, não possuem uma obrigação de manter uma igualdade 

simétrica entre dois domínios diferentes. Isso significa que a maior parte das comparações consegue explicar 

grande parte (ou não) do domínio alvo, mas não todo. Podendo haver características do domínio alvo que não 

são relacionadas pela comparação. E, por isso, temos que tomar bastante cuidado com as comparações feitas no 

ensino. 
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3. SOBRE ANALOGIAS 

 

             Neste capítulo, discutiremos definições, funções e classificações atribuídas às 

analogias, bem como alguns modelos que foram criados para sua utilização, potencialidades e 

dificuldades no ensino. 

 

3.1 – DEFINIÇÕES DE ANALOGIAS 

 

Conforme as perspectivas teóricas acerca do estudo de analogias, seu conceito 

depende da visão particular daqueles que a definem (DUARTE, 2005). Porém, apesar da 

diversidade de significados, todos concordam que a analogia envolve o estabelecimento de 

comparações ou relações. Por outro lado, é notório que, em muitos casos, seja no ensino ou 

não, a analogia é utilizada de forma indistinta como metáfora, modelo, exemplo ou símile, 

entre outros. Portanto, para embasar a proposta deste trabalho, apresentaremos a seguir 

algumas das definições encontradas na literatura sobre as analogias, suas classificações e seus 

usos como metodologia de ensino. 

 

3.1.1 – UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

 Existem várias hipóteses sobre o início da utilização das analogias pelo ser humano. 

Duarte, (2005) considera que a “origem do pensamento analógico remonta, muito 

provavelmente, ao aparecimento da linguagem”. 

Com o passar do tempo o conceito de analogia foi sofrendo modificações. 

Antigamente, a analogia era um conceito matemático que significava “segundo proporção” ou 

“segundo razão” (do grego, ana = segundo e logos = razão ou proporção)  (DUARTE, 2005). 

Assim, pressupõe-se que no início do pitagorismo a analogia era um conceito que envolvia 

medidas proporcionais em diferentes campos (JUNGES, 2010). Porém, esse conceito de 

“igualdade de relações” foi deixado de lado e assumiu um papel de “assegurar uma 

similaridade de correlações” (DUARTE, 2005). 

Embora esse pensamento de “proporcionalidade”, de que existe uma igualdade 

simétrica
14

 no conceito de analogia ainda permeie o pensamento de alguns, é importante 

lembrar, como diz Duarte (2005), que existe “antes uma relação que é assimilada a outra 

                                                 
14

 Entretanto, o conceito de analogia pode ter significados distintos nas áreas da matemática, filosofia, história, 

etc. E, portanto, ser um pensamento válido nestas ou em algumas áreas do conhecimento. 
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relação, com a finalidade de esclarecer, estruturar e avaliar o desconhecido a partir do que se 

conhece.”. 

Inúmeros exemplos do emprego de analogias podem ser encontrados nas diversas 

áreas de conhecimento, como na Filosofia, História, Biologia e Matemática. Também podem 

ser identificadas em interpretações religiosas e sabe-se que seu uso teve um importante papel 

em muitas das grandes descobertas científicas: na teoria da gravitação universal de Newton, 

na teoria da seleção natural de Darwin, na teoria de Rutherford-Borh para explicar a 

configuração das partículas subatômicas, bem como na relatividade geral de Einstein, através 

do princípio de equivalência, por exemplo (JUNGES, 2010). 

Da mesma forma, Lavoisier, “ao postular sua hipótese sobre a respiração como sendo 

uma troca de gases com o próprio ambiente, relacionou a respiração à combustão” (PRATA, 

2012). Também Benjamim Franklin procurou explicar as experiências elétricas a partir da 

relação da esponja com a água (PRATA, 2012). Além desses exemplos, Junges (2010) cita 

outros pesquisadores que fizeram uso de analogias: 

 

Galileu argumentou o fato de uma pedra, sendo abandonada de uma torre, ser 

análogo ao de uma pedra abandonada do mastro de um navio: ambas as pedras caem 

à base de onde foram atiradas, mesmo o navio estando em movimento em relação ao 

mastro, de maneira que a Terra também poderia estar se movendo em relação à torre. 

Newton também utilizou analogia entre o movimento orbital da Terra e a trajetória 

de projéteis em seu Principia (1687). Fresnel e Young valem-se da analogia, antes 

abordada por Huygens, para explicar a teoria ondulatória da luz. Carnot relaciona 

força motriz e calor fazendo comparações entre quedas d‟água e calor. (JUNGES, 

2010). p. 17). 

 

Outro clássico uso de analogias, segundo Prata (2012), foi o adotado por Maxwell, que 

se utilizou do modelo do “circuito hidráulico” para explicar o “circuito elétrico”. Esta 

analogia se mantém há mais de cem anos em livros didáticos, exatamente por se tratar de uma 

boa analogia e pertencer a um fato histórico na Física. 

Diante destes exemplos que ilustram a importância no uso de analogias, nos sentimos 

motivados a explorar esse tema, não só aprendendo a utilizá-lo de forma criteriosa e 

responsável, mas também incentivando sua utilização pelos educandos. É importante lembrar 

que a analogia é um recurso utilizado até hoje tanto no ensino, quanto na ciência e no 

cotidiano comum.  

 

3.1.2 – TERMINOLOGIAS ASSOCIADAS ÀS ANALOGIAS 
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 Conforme já mencionado, a diversidade nas definições de analogias é uma 

consequência das diferentes visões dos autores sobre este assunto. Portanto, consideramos 

pertinente apresentar aqui algumas definições existentes na literatura, bem como outros 

termos associados à analogia como, metáfora, símile, modelo, etc. 

Assim como nas definições, existem divergências sobre as terminologias associadas às 

analogias, atribuídas por diferentes autores. Tais terminologias estão relacionadas aos rótulos 

dados ao conceito que é conhecido, ao que não é conhecido e aos “veículos” conceituais que 

estão relacionados ao que se conhece e que não se conhece. 

O conceito que é total ou parcialmente desconhecido e que será descrito, explicado ou 

ilustrado por meio do uso de analogia chamamos de alvo ou objeto, além de tópico ou 

problema, entre outros. Para o domínio conhecido, ou seja, o termo conhecido a partir do qual 

irá ocorrer a explicação, ilustração ou compreensão do alvo, chamamos de análogo ou âncora, 

base, fonte, foro, veículo, etc. Já a rede de conceitos, a qual o domínio desconhecido (alvo) e 

o conhecido (análogo) pertencem, é chamado de domínio (DUARTE, 2005) e (JUNGES, 

2010). Assim, neste trabalho, usaremos as definições apresentadas com a terminologia de 

análogo, alvo e domínio. 

                

3.2 – CONCEITOS ASSOCIADOS ÀS ANALOGIAS 

 

Definidas as terminologias associadas às analogias, veremos como tal conceito é 

muitas vezes usado de forma indistinta como símile, modelo, metáfora, exemplo, entre outros. 

Assim, começaremos definindo separadamente cada conceito.                                                      

O símile
15

 não especifica detalhes acerca de quais são os elementos de cada um dos 

sistemas que se relacionam; parte da comparação fica de forma tácita (DUARTE, 2005).  

Em relação ao modelo, existe uma variação sobre o seu significado, tornando difícil 

sua definição. Porém, podemos exemplificar um tipo de definição de modelos, segundo Prata 

(2012), onde modelos são comparações explícitas feitas entre um conceito alvo e uma 

imagem ou objeto que o represente. Estas representações podem ser diagramas, equações 

algébricas e fluxogramas, por exemplo. Desta forma, as analogias são um tipo de modelo, mas 

nem todo modelo é uma analogia (JUNGES, 2010). 

                                                 
15

 Outra definição encontrada (Em: < http://www.filologia.org.br/viiisenefil/03.html> . Acessado 25 março 

2015.):  “consiste numa comparação explicita, com a presença do elemento comparativo: como, tal que, igual a, 

feito, que nem, etc., entre duas palavras ou expressão”. Como por exemplo, “ela é bela como uma flor” ou “ele é 

esperto feito uma raposa”. Note que esta definição é diferente da anterior, o que significa há uma divergência na 

literatura sobre sua definição.  Para os mais exigentes, estudos mais profundos desta figura de linguagem devem 

ser feitos. 

http://www.filologia.org.br/viiisenefil/03.html
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Por outro lado, o exemplo também é confundido com a analogia por ajudar a entender 

algo que não se sabe. Porém, ele distingue-se da analogia porque não estabelece comparações 

entre traços semelhantes de dois conceitos (DUARTE, 2005). 

 Metáforas
16

, por sua vez, são definidas como comparações implícitas, realçando 

características ou qualidades relacionais que não coincidem em dois domínios (BOZELLI, 

2005). Por exemplo, “chamar um professor de capitão do navio” (GUERRA-RAMOS, 2011).  

          Já as analogias comparam explicitamente as estruturas de dois domínios; indica 

identidade de partes das estruturas. Por exemplo, “a água que flui num circuito de água é 

como corrente elétrica em um circuito elétrico” (GUERRA-RAMOS, 2011). Outros autores 

definem as analogias “como uma comparação baseada em similaridades entre estruturas de 

dois domínios diferentes, um conhecido e outro desconhecido” (DUARTE, 2011). Já de outro 

ponto de vista, temos que “as analogias referem-se a instâncias nas quais alguns domínios 

menos familiares se fazem compreensíveis pelo aparecimento de relações de similaridades 

com um domínio mais familiar” (PRATA, 2012). 

Entretanto, outros autores não observam distinção entre metáfora, símile ou modelo e 

conotam como sendo da família da analogia. Há também os que não distinguem diferenças 

entre metáfora e analogias e dizem que “a metáfora não é mais do que uma analogia 

condensada” (DUARTE, 2005). No entanto, existem autores que julgam de forma diferente 

analogias de metáforas. Segundo Junges (2010): 

 

[...] “metáforas diferem-se das analogias por compararem dois conceitos de maneira 

implícita ou subjetiva, acentuando aspectos que podem não coincidir no domínio 

conhecido e desconhecido, ao contrário, das analogias explicitam as características 

semelhantes e desconhecidas dos dois domínios. A utilização de metáforas também 

depende da interpretação de quem as vê, lê, escuta, pois geralmente estas são 

figurativas, apresentando um domínio idealizado/imaginado, porém apresenta 

importante papel para o entendimento das analogias”. (JUNGES, 2010. p.19). 

 

  Portanto, vemos que todas as definições listadas acima sobre os conceitos associados 

às analogias possuem uma relação “específica” de comparação, excetuando apenas o 

exemplo. Basicamente então, concluímos que a analogia é o estabelecimento de comparações 

ou relações, entre o conhecido e o pouco conhecido ou desconhecido. Evidentemente, mesmo 

considerando as metáforas distintas das analogias, observamos que as metáforas também são 

                                                 
16

 Outra definição encontrada na referencia (TERRA, 2002) é “consiste numa alteração de significado baseada 

em traços de similaridade entre dois conceitos. Normalmente, uma palavra que designa uma coisa passa a 

designar outra, por haver entre elas traços de semelhança. A metáfora é, pois, uma comparação implícita isto é, 

sem conectivo comparativo”. 
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recursos amplamente explorados nas pesquisas dos teóricos da argumentação e no uso em 

ensino ou mesmo no cotidiano, tratando-se assim, de uma ferramenta bastante interessante e 

utilizada no ensino. 

                      

3.3 – CLASSIFICAÇÃO DAS ANALOGIAS 

 

                    Com o objetivo de organizar e desenvolver uma estrutura para uma melhor 

compreensão e construção das analogias, alguns autores as classificam. Como exemplo, 

apresentamos, na tabela abaixo uma classificação, dentre os vários tipos existentes, com a 

intenção de mostrar a existência deste tópico nos estudos sobre as analogias
17

.  

 

 

Tabela 1- Classificação das analogias. Fonte: (PRATA, 2012). 

 

 Basicamente, o tipo de relação analógica nos permite observar qual o tipo de estrutura 

está sendo feita nessa correlação entre o alvo e o análogo. O formato da apresentação 

analógica nos informa que tipos de meios que podemos utilizar para apresentar a analogia. A 

                                                 
17

 O leitor interessado em saber mais, pode consultar (PRATA, 2012). 
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condição da analogia mostra a categoria de abstração ou não do alvo e análogo. A posição da 

explicação claramente serve para nos nortear em relação ao uso da analogia no início, durante 

ou no fim da explicação. Por fim, temos o nível de enriquecimento que tem como objetivo 

informar o quão profunda é a analogia, ou seja, a qualidade e a extensão das relações de 

comparações entre o alvo e o análogo. 

             Portanto, observamos que esta classificação
18

 pode nos ajudar na construção das 

analogias no ensino, pois quando as construímos e classificamos podemos ver as limitações 

das analogias, a qualidade ou não das comparações. Além de nos fazer pensar se elas podem 

ser usadas durante, antes ou depois da explicação do domínio alvo, se podemos usar alguma 

figura ou não, entre outros. Tendo como um dos objetivos, tornar o uso das analogias no 

ensino uma forma mais clara e consciente para professor. 

   

3.4 – MODELOS DE ENSINO COM O USO DE ANALOGIAS 

 

        A utilização das analogias deve ser feita seguindo uma metodologia, com 

atividades pensadas e planificadas e não de forma espontânea, uma vez que este processo 

estabelece uma relação de ensino-aprendizado (DUARTE, 2005). Nesse contexto, existem 

alguns modelos de ensino com os recursos das analogias que podem ser utilizados durante a 

aula. A seguir, apresentaremos alguns destes modelos. 

 

3.4.1- GMAT (GENERAL MODEL OF ANALOGY TEACHING) – MODELO GERAL DE 

ENSINO POR ANALOGIA 

 

 Com a necessidade de se criar um modelo que servisse de guia para a utilização de 

uma metodologia com o uso de analogias, Zeitoun, em 1984, propôs um modelo que é 

considerado um dos pioneiros sobre utilização de analogias (PRATA, 2012; JUNGES, 2010). 

Uma das principais motivações para a criação desse modelo foi a intenção de evitar possíveis 

erros nas utilizações das analogias em sala de aula, uma vez que elas eram frequentemente 

utilizadas de forma intuitiva, sem os devidos cuidados (JUNGES, 2005). O modelo, 

conhecido como GMAT (General Model of Analogy Teaching ou, em português, Modelo 

Geral de Ensino por Analogia), consiste em nove etapas, e é apresentado a seguir (PRATA, 

                                                 
18

 É interessante dizer que tal classificação serve para dar “nome as coisas”, ou seja, quando construímos uma 

analogia, tudo que fizemos para sua construção pode ser classificada nos auxiliando pensar no jeito na qual foi 

construída e sua efetividade ou não no ensino. 
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2012; JUNGES, 2010): 

 

1) (Etapa opcional) Analisar a habilidade de raciocínio analógico do aluno, bem como 

sua habilidade em gerar imagens visuais ou tarefas de complexidade cognitiva. 

2) Acesso sobre o conhecimento prévio do alvo (o que vai ser ensinado): etapa essencial 

que vai apurar o que os alunos já possuem de conhecimento sobre o assunto a ser 

abordado, determinando a posterior adequação e a pertinência da(s) analogia(s) a 

empregar. Esta etapa constitui, na perspectiva construtivista de ensino, um dos passos 

fundamentais para a construção de novos conhecimentos científicos. 

3) Analisar os materiais de aprendizagem e verificar se estes possuem analogias. Se não 

possuem, os professores podem criá-las ou procurar por analogias já existentes que 

sejam apropriadas. 

4) Julgar a adequação da analogia analisando se a analogia é (a) familiar e/ou (b) de alta 

complexidade, tendo muitos atributos que correspondem ao domínio alvo. 

5) Determinar as características das analogias em relação às características dos 

estudantes. Isso ajudará o professor a definir o quanto a analogia é concreta e se serão 

necessários modelos físicos. 

6) Selecionar as estratégias de ensino e o meio em que serão apresentadas as analogias, o 

que envolve a escolha entre três estratégias: 1ª) desenvolvimento pelos estudantes; 2ª) 

ensino orientado e 3ª) aula expositiva. Escolhas adicionais devem ser feitas 

considerando o meio de apresentação, que pode ser escrito, oral, por meio de vídeos, 

jogos, apresentações de multimídias, entre outros. 

7) Apresentar a analogia inclui diversos passos: introduzir o análogo (que se não for 

familiar aos alunos, deve ser explicado); conectar o análogo com o alvo; apresentar as 

características da analogia uma a uma, começando pela mais saliente e mostrar as 

características que não são relevantes quando transferidas para o alvo e discutir o 

motivo de elas não serem relevantes. 

8) Avaliar os resultados, determinando o conhecimento dos alunos em relação às 

características do alvo e identificar os equívocos que podem ter sido feitos pelos 

alunos quando usaram as analogias. 

9) Revisar os estágios após avaliar cada etapa do modelo, com a intenção de acrescentar 

discussões adicionais ou um análogo alternativo. Verificar se houve falhas, assim 

procedendo aos ajustes necessários quando úteis. 
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 Esse modelo serviu como base para os novos modelos que surgiram posteriormente, 

por ser bastante explicativo. Porém, o fato de ele conter nove etapas dificulta a utilização pelo 

professor  (PRATA, 2012; JUNGES, 2010). Analisando essas etapas, notamos, primeiramente, 

a preocupação em estudar a capacidade cognitiva dos estudantes, ou seja, verificar se possuem 

ou não uma habilidade de formar imagens visuais. Em seguida, numa etapa especialmente 

importante, o objetivo é procurar saber quais são os conhecimentos prévios dos estudantes, ou 

seja, verificar se o domínio análogo é realmente conhecido por todos. Essa análise pode ser 

feita por meio de questionários escritos ou discussões.  O próximo passo, essencial para o 

modelo, consiste na busca ou criação de alguma analogia, que deve ser analisada de modo a 

verificar seu grau de dificuldade, se é familiar aos estudantes e se tem muitos atributos 

análogos. A critério do professor fica a escolha da estratégia de ensino, se será expositiva ou 

desenvolvida pelos estudantes, podendo utilizar outros recursos como vídeos e jogos, entre 

outros. Depois disso, deve-se apresentar a analogia, conforme a etapa sete do modelo, 

preocupando-se em explicar o análogo, caso este não seja familiar, e fazer o mapeamento 

entre o análogo e o alvo. Por fim, na avaliação dos resultados, a preocupação reside em 

identificar os equívocos que os estudantes podem ter feito com o uso das analogias e revisar 

os estágios do modelo, avaliando cada etapa e acrescentando discussões ou utilizando outro 

análogo.  

 

3.4.2- TWA (TEACHING WITH ANALOGIES) – ENSINANDO COM ANALOGIAS 

 

 O modelo TWA (Teaching With Analogies ou Ensinando com Analogias, em 

português) foi desenvolvido por Glynn, em 1991, e reformulado por Glynn et al., em 1994. É 

um modelo simples e frequentemente encontrado em livros didáticos, podendo servir de guia 

para professores e autores de livros didáticos.  Sua criação teve como objetivo evitar o uso 

inadequado de analogias no ensino de Ciências. Esse modelo contém seis passos que devem 

ser seguidos (PRATA, 2012), (JUNGES, 2010) e (DUARTE, 2005), quais sejam: 

 

1) Introduzir o conceito alvo;  

2) Propor uma experiência ou ideia como análoga da anterior;  

3) Identificar os aspectos semelhantes entre o conceito alvo e o análogo (fonte);  

4) Relacionar as semelhanças entre os dois domínios;  

5) Esboçar as conclusões sobre o alvo;  

6) Indicar onde falha a analogia.   
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A sequência das etapas deste modelo pode ser modificada. Segundo Pádua 

(2003) “existem  três fatores que influenciam  na escolha da sequência: o estilo do pro-

fessor, as particularidades do conceito científico e o análogo que está sendo usado.”  

Sobre a primeira etapa deste modelo, existe uma discussão a respeito de se introduzir o 

alvo antes ou depois da proposta de analogia, ficando a critério do professor e de sua 

experiência. Com o objetivo de o professor e os estudantes vizualizarem o análogo da 

mesma forma, é necessário que o professor investigue os aspectos culturais e sócio-

econômicos dos estudantes, e assim atender a segunta etapa do modelo (PÁDUA, 

2003). 

Além disso, alguns autores consideram que as etapas três e quatro poderiam ser 

consideradas como apenas uma. E, que a quarta etapa poderia ser utilizada paralelamen-

te à quinta. Entretanto, a sexta etapa é necessária, uma vez que aponta as limitações da 

analogia, entre o que é conhecido e o que não é (PÁDUA, 2003). É importante que o 

professor siga e trabalhe todos os passos e não os estudantes, pois eles podem falhar ou 

realizar de maneira superficial uma destas etapas (JUNGES, 2010).  

 

3.4.3- GUIA FAR (FOCUS-ACTION-REFLEXION) – FOCO-AÇÃO-REFLEXÃO 

 

 O guia FAR (Focus-Action-Reflexion), que traduzido para o português significa Foco-

Ação-Reflexão, foi criado com base no modelo TWA, com o propósito de ser mais objetivo e 

dinâmico, uma vez que algumas etapas deste modelo acabavam não sendo aplicadas em sala 

de aula, por conta de contratempos que, na prática, acabavam naturalmente por ocorrer.  Desta 

forma, o guia FAR oferece apenas três etapas para apresentar a analogia aos estudantes 

(JUNGES, 2010): 
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                      Tabela 2- modelo guia FAR. Fonte: (JUNGES, 2010). 

  

 Analisando a tabela, observamos que este modelo apresenta três sessões, sendo que 

apenas uma é realizada durante a aula. Nesta sessão, a preocupação essencial é saber sobre o 

conhecimento prévio dos estudantes, discutir as semelhanças e as diferenças entre o análogo e 

o alvo e a profundidade da analogia. As outras duas sessões estão relacionadas com a 

construção e a possibilidade de melhoria das analogias. 

Em suma, apresentamos aqui três modelos adotados para utilização das analogias no 

ensino. Todos têm, como objetivo principal, evitar os possíveis erros na utilização desta 

prática de ensino.  É importante lembrar que as analogias não devem ser utilizadas 

espontaneamente e que tais modelos servem justamente para nortear os educadores sobre uma 

maneira estruturada e pensada para ensinar com analogias. 

 

3.5 – ANALOGIAS COMO INSTRUMENTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

 Uma das principais funções das analogias é a de auxiliar os estudantes a entenderem 

melhor um fenômeno, ou seja, elas desempenham uma função explicativa (JUNGES, 2010). 

Além disso, as analogias podem ajudar na resolução de problemas desconhecidos, quando 

procuramos resolvê-los de forma análoga a outros já resolvidos. Ajudam também a formular 
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hipóteses, questões que podem ser levantadas ao se fazerem comparações com o que é 

conhecido (JUNGES, 2010). 

 Para que o processo que envolve o uso das analogias no ensino seja bem sucedido, é 

fundamental que sejam rigorosamente definidos qual é o conceito alvo e qual o análogo. É 

importante também determinar quais as semelhanças e diferenças entre eles e realizar o 

mapeamento entre os domínios. E, por fim, avaliar o quão sólida foi a analogia (JUNGES, 

2010). Com isso, a parte técnica da utilização da analogia envolve então: acessar o domínio 

familiar; fazer correspondências do domínio familiar, ou análogo, com o alvo; mapear as 

características similares entre os dois domínios e depois avaliar as diferenças. Podemos 

visualizar esse processo através do seguinte esquema (JUNGES, 2010): 

 

Figura 1- Diagrama adaptado de Iding: Processos descritos acima são uma compilação dos comumente 

identificados em discussões de processos de aprendizado por analogias. Fonte: (JUNGES, 2010). 

 

 

           Este esquema foi sugerido por Iding, em 1997, e dá uma ideia bastante esclarecedora 

do mecanismo da analogia. (JUNGES, 2010). Podemos utilizar, como exemplo, o modelo 

planetário do átomo. Neste caso, o domínio análogo é o sistema solar e o domínio alvo é o 

átomo. 



32 
 

 

 

 

Figura 2 - Esquema de identificação da analogia: “Estrutura do átomo”. O análogo, a sistema Solar, tem suas 

características comparadas com o alvo, estrutura atômica. 

    

 Neste exemplo da estrutura da analogia, utilizamos o modelo do Sistema Solar como 

sendo o domínio conhecido para explicar o modelo de um átomo. Assim, a força repulsiva 

entre os elétrons é comparada com a força atrativa entre os planetas. Por outro lado, a força 

atrativa entre elétron-núcleo é comparada com a força atrativa Sol-Planeta. Estabelecidas às 

comparações, a analogia deve ser explicada, avaliando as semelhanças e diferenças entre o 

alvo e o análogo. 

           Existem outras técnicas, como o modelo de narrativas com o uso de analogias. Uma 

muito conhecida é a Estrutura de Mapeamento de DEDRE GENTNER
19

, onde ele usa 

simbolicamente a matemática para explicar sua técnica, muito interessante. 

 

 

 

                                                 
19

 O leitor interessado em conhecer esta e outra técnica pode consultar (Podolefsky. Disponível em < 

http://www.colorado.edu/physics/EducationIssues/podolefsky/research/podolefsky_analogy_physics.pdf>. 

Acessado em 22/03/2015 ) e (JUNGES, 2010). 

http://www.colorado.edu/physics/EducationIssues/podolefsky/research/podolefsky_analogy_physics.pdf
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3.6 – POTENCIALIDADES E DIFICULDADES DA UTILIZAÇÃO DAS ANALOGIAS NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS                       

  

  Comumente utilizamos as analogias seja no ensino, ou no cotidiano.  Porém, da 

mesma maneira que uma analogia bem utilizada pode levar ao sucesso e à extensão do 

conhecimento de um indivíduo, elas também podem fazer o efeito contrário. Desta forma, as 

analogias podem nos levar realmente a verdade, isto é, a um conceito verdadeiramente 

correto?  Existem estudiosos que não são (ou não eram) a favor do incentivo das analogias. 

De acordo com Pádua (2003), “alguns educadores as consideram frívolas, desnecessárias e 

apenas servem como muletas para mentes preguiçosas”. Outros que “é uma „mentira perfeita‟, 

por sua capacidade de incorporar falsas ideias na mente sem que se note”. Esse repúdio às 

analogias (e metáforas)
20

 pode ter surgido com Platão, como indicam algumas interpretações 

segundo as quais ele acreditava que “a metáfora não proporcionava nenhuma verdade, agitava 

as emoções, confundia e cegava os homens à verdade real” (BOZELLI, 2005). E há ainda 

outros que também consideram “um recurso que pode entorpecer a claridade da razão” 

(BOZELLI, 2005). 

Em oposição a esse pensamento, temos que “a vertente historicista da linguagem, a 

qual considera que a origem da linguagem se encontra na metáfora, pois esta é considerada o 

instrumento primogênito pelo qual o homem assimila a experiência da realidade” (BOZELLI, 

2005). Além disso, um humanista contemporâneo, Harald Wienrich, afirma que a ideia de que 

o „cientista não usa metáforas‟ é apenas um mito, pois para ele a ciência se faz com 

metáforas” (BOZELLI, 2005). Os argumentos que justificam esse pensamento foram as 

descobertas feitas com o auxílio das metáforas (ou analogias), algumas já citadas 

anteriormente, no início deste capítulo. 

Portanto, as analogias podem ajudar na expansão de novos conceitos, mas também 

podem levar a conceitos equivocados quando utilizada inadequadamente. Vejamos então 

algumas das potencialidades e problemas da utilização de analogias no ensino. 

 

3.6.1 – POTENCIALIDADES 

 

Algumas vantagens ou potencialidades das analogias no ensino são (DUARTE, 2005): 

 

                                                 
20

 Nesse momento estamos considerando as analogias equivalentes às metáforas. Uma vez que alguns fatos 

foram vistos em alguns trabalhos como sendo analogias e em outros como metáfora. 
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1. Levam à ativação do raciocínio analógico, organizam a percepção, desenvolvem 

capacidades cognitivas como a criatividade e a tomada de decisões; 

 2. Tornam o conhecimento científico mais inteligível e plausível, facilitando a 

compreensão e visualização de conceitos abstratos, podendo promover o interesse dos alunos; 

3. Constituem um instrumento poderoso e eficaz no processo de facilitar a evolução ou 

a mudança conceptual; 

 4. Permitem perceber, de uma forma mais evidente, eventuais concepções 

alternativas;  

 5. Podem ser usadas para avaliar o conhecimento e a compreensão dos estudantes.           

 

3.6.2 – DIFICULDADES 

 

Podemos resumir algumas dificuldades ou problemas no ensino com a utilização das 

analogias, segundo Duarte (2005): 

 

1. A analogia pode ser interpretada como o conceito em estudo, ou dela serem apenas 

retidos os detalhes mais evidentes e apelativos, sem se chegar a atingir o que se pretendia;  

2. Pode não ocorrer um raciocínio analógico que leve à compreensão da analogia;   

3. A analogia pode não ser reconhecida como tal, não ficando explícita a sua utilidade;  

4. Os alunos podem centrar-se nos aspectos positivos da analogia e desvalorizar as 

suas limitações. 

 

Por fim, é importante ressaltar que a tudo isso se soma alguns fatores que podem 

ajudar na potencialização ou nas dificuldades no uso das analogias. Como exemplo, podemos 

citar a capacidade do indivíduo de gerar imagens mentais e de realizar múltiplos processos 

mentais paralelamente.  
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4. METODOLOGIA DE ENSINO COM O USO DE ANALOGIAS 

 

                O objetivo deste capítulo é discutir como as analogias podem ser utilizadas no 

ensino de Física, mostrando como seria uma aula de eletromagnetismo envolvendo os 

conceitos de força elétrica, campo elétrico, diferença de potencial e circuitos. A escolha destes 

temas se deve ao fato de que boa parte dos conceitos abordados no curso de eletromagnetismo 

é abstrata, dificultando assim seu entendimento. Por esta razão, o uso de analogias é bastante 

empregado e explorado nestes cursos, como ferramenta de ensino. 

                Com este propósito, utilizaremos o modelo guia FAR, visto no capítulo anterior, por 

conta da sua simplicidade, objetividade e por ser um dos mais modernos. De acordo com este 

guia, o modelo para elaboração da aula se subdivide em três etapas: foco (pré-classe), ação 

(durante a aula) e reflexão (pós-aula).  

Seguindo as etapas do modelo, inicialmente discutiremos o conhecimento prévio dos 

estudantes, isto é, investigaremos suas concepções prévias sobre o domínio análogo. Para 

isso, utilizaremos basicamente o processo argumentativo e os organizadores prévios, com 

perguntas feitas no inicio da aula. 

                Introduziremos então as analogias, fazendo as devidas comparações, e discutiremos 

o seu domínio de validade, ou seja, até onde as analogias conseguem explicar 

satisfatoriamente e onde elas começam a falhar. Abordaremos também, suas semelhanças e 

suas diferenças.  

                             

4.1 – FORÇA ELÉTRICA, CAMPO ELÉTRICO E SEU MODELO ANÁLOGO 

  

Tipicamente encontramos nos livros ou vemos professores utilizando a analogia da 

força gravitacional ou campo gravitacional para explicar força elétrica e campo elétrico. 

Porém, não é sempre que vemos o tratamento adequado desta analogia, isto é, a ênfase sobre 

as semelhanças e as diferenças entre as comparações, o estabelecimento de forma clara do que 

está sendo comparado, etc. Assim, nesta sessão discutiremos uma metodologia de ensino para 

os conceitos de força elétrica e campo elétrico com a utilização de analogias. 

O conceito de força elétrica não é um tema complexo, e as concepções prévias 

envolvem o conhecimento do conceito de força gravitacional. Entretanto, o conceito de 

campo elétrico já requer um pouco mais de cuidados do professor ao ensinar, por conta 

basicamente do seu caráter abstrato e sua função no eletromagnetismo. 
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4.1.1 – APLICAÇÃO DO GUIA FAR 

 

1
a 

Etapa: Pré-classe – (Foco) 

 

Conceito 

O conceito é difícil, não familiar ou abstrato? 

O conceito de força elétrica não é difícil, possivelmente familiar e é 

abstrato. 

O conceito de campo elétrico é mais difícil, não muito familiar e é 

abstrato. 

Aluno 
Quais ideias os alunos já têm sobre o conceito? 

Eletrização, o princípio da atração e repulsão visto como um fato 

experimental, etc.
21

 

Experiência 
Quais as experiências que os alunos já têm que podem ser utilizadas? 

Força gravitacional e campo gravitacional. 

 

2
a 

Etapa: Durante a aula – (Ação) 

 

Semelhanças 

 

Ação 1- Verificar a familiaridade dos alunos com o análogo. 

 

Nesta etapa, estudaremos os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o domínio 

análogo. O conhecimento prévio para este assunto será força e campo gravitacional e suas 

propriedades. Assim, uma discussão no início da aula pode ser feita pelo professor com 

objetivo de analisar o que os estudantes sabem a respeito da gravitação newtoniana. Portanto, 

como uma forma de um “organizador prévio”, podemos levantar as seguintes questões no 

início da aula:  

 

Questão 1) Qual a origem física da força gravitacional? 

Questão 2) A força gravitacional é uma força de contato ou uma força de campo?  

Questão 3) Como podemos detectar a existência de um campo gravitacional? 

 

Neste ponto, o processo de argumentação se torna crucial, e o professor deve motivar 

tal processo com estas ou outras perguntas que podem ser geradas durante a discussão. Após a 

                                                 
21

 Nesse caso vai depender do conteúdo determinado pelo professor ou da sua preferência. Então, nesta sessão 

não estamos preenchendo criteriosamente esta questão, só estamos dando alguns exemplos. Isso valerá para os 

nossos três exemplos de analogias desenvolvidas neste capítulo. 
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argumentação, se for necessário, o professor pode fazer um resumo da teoria newtoniana da 

gravitação de modo que seja possível o entendimento do conceito de eletromagnetismo. 

 

Ação 2 - Discutir em que aspectos o análogo se assemelha ao alvo. 

 

O diagrama abaixo mostra como as comparações podem ser feitas: 

 

 

Figura 3 - Esquema de identificação da analogia: “Força elétrica e campo elétrico”. O análogo, força e campo 

gravitacional, têm suas características comparadas com o alvo, força e campo elétrico.  Fonte: desenvolvida pela 

autora deste trabalho. 

 

Para ilustrar, podemos fazer uso de figuras relembrando como é representado o campo 

gravitacional e comparando-o com o campo de uma carga elétrica positiva e outra negativa. 

                    Figura 4 – Linhas de força do campo gravitacional da Terra. Fonte
22

. 

                                                 
22

 Adaptado de  < http://www.aplusphysics.com/courses/regents/circmotion/regents-gravity.html >. Acessado em 

30 março 2015. 

http://www.aplusphysics.com/courses/regents/circmotion/regents-gravity.html
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Figura 5 - Linhas de força do campo elétrico de uma carga positiva e uma negativa. Fonte
23

. 

 

 

Ação 3 - As semelhanças entre as características são superficiais ou estabelecem relações 

mais profundas? 

 

As semelhanças estabelecem relações profundas. Neste contexto, a comparação está 

sendo feita entre dois domínios da Física que possuem natureza bastante similar, apesar de 

serem conceitos fundamentalmente diferentes. 

 

Diferenças 

 

Ação: Discutir em quais situações o análogo difere do alvo. 

  

As possíveis diferenças que podem ser discutidas em aula são: Não existem dois tipos 

fundamentais de massa
24

, como no caso da carga elétrica, definida como sendo positiva e 

negativa, dependendo da sua propriedade elétrica. Matematicamente a massa é definida como 

sendo “positiva” somente, ou seja, não existe massa negativa. O fato de a massa ser “positiva” 

significa fisicamente que a força gravitacional é puramente atrativa, enquanto que a força 

eletromagnética pode ser atrativa e repulsiva. O fato de a força gravitacional ser uma 

interação extremamente fraca, se comparada à força eletromagnética, também é interessante 

                                                 
23

Adaptado de < http://www.bitlanders.com/blogs/electric-lines-of-force-part-1/244964 > acessado 30 março 

2015. 
24

 É importante dizer que não cabe aqui uma discussão sobre as possíveis concepções de massa “negativa”, 

justamente por tratarmos do limite newtoniano, onde tal concepção não faz sentido fisicamente. Porém, existem 

linhas de pesquisa que investigam a existência desse tipo de matéria, que é tratada como matéria exótica. Outro 

ponto interessante é o fato da natureza da massa gravitacional e da massa inercial serem vistas, a princípio, de 

formas diferentes historicamente. No entanto, de acordo com o princípio de equivalência, a equivalência entre 

massa inercial e massa gravitacional é um fato experimental. 

http://www.bitlanders.com/blogs/electric-lines-of-force-part-1/244964
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discutir
25

.  Comparar a ordem de grandeza entre as constantes de proporcionalidade da lei de 

Coulomb e da lei da Gravitação Universal de Newton já dá uma ideia ao estudante sobre as 

intensidades destas interações. 

Em relação ao campo, podemos enfatizar que a direção e o sentido do campo 

gravitacional com relação à força são sempre as mesmas. Enquanto que, no eletromagnetismo, 

a força e o campo podem ter sentido igual ou diferente, dependendo do sinal da carga de 

prova. Uma vez que o campo está relacionado diretamente à força, é possível fazer um 

mapeamento das diferenças entre as forças elétrica e gravitacional através de seus campos, o 

que é mais simples. Discussões sobre o fato de dois corpos eletrizados sentirem os efeitos da 

força eletromagnética e gravitacional também são válidas, uma vez que essa separação entre 

as analogias pode levar o estudante a pensar que se um fenômeno ocorre, o outro não pode 

ocorrer. 

 

3
a 

Etapa: Pós-aula – (Reflexão) 

 

Conclusões A analogia é clara e eficiente, ou confusa? 

Melhorias 

Que mudanças são necessárias para as aulas seguintes? 

Que mudanças são necessárias para a próxima vez que esta mesma 

analogia for utilizada? 

 

 

Esta sessão claramente deve ser desenvolvida após a prática da aula, ficando tais 

questões como “tarefa” para o professor analisar e refletir durante e após a aula. 

Concluímos, então, que esta analogia é bem “completa”, no sentido de fazer 

compreender os conceitos de campo e força elétrica através dos conceitos da força e campo 

gravitacional, tanto nos aspectos matemáticos quanto nos físicos. Em relação às diferenças, 

elas não são muitas e podem ser exploradas para aprofundar ainda mais a discussão sobre os 

conceitos apresentados, ao destacar suas especificidades.  Entretanto, um ponto importante a 

ser observado é sobre o conceito de campo em geral
26

, tanto em relação ao campo 

gravitacional, quanto ao campo elétrico. Se o estudante carregar ainda a dúvida desde a 

definição de campo gravitacional, no que diz respeito a conceito de campo, claramente essa 

                                                 
25

 Um jeito de se fazer essa comparação pode ser encontrado em  (FONTE-BOA;GUIMARÃES, 2004), onde ele 

faz os cálculos da força elétrica e gravitacional entre dois copos de água e compara tais forças. 
26

 Uma vez que é o conceito de difícil entendimento, e muitas vezes mal compreendido desde o conceito de 

campo gravitacional. 
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dúvida irá se propagar.  

Assim, por se tratar de um conceito mais difícil, fica como sugestão relembrar como 

funciona esse campo “misterioso” que “transmite” informações tanto entre as cargas quanto 

entre as massas. Uma analogia auxiliar pode ser feita (ou refeita), nesse momento, para o 

esclarecimento do conceito de campo em geral. Exemplos de analogias para a explicação do 

conceito de campo podem ser do tipo abrir o frasco de um perfume e sua fragrância se 

espalhar por todo ambiente, obtendo assim a informação de um perfume aberto através do 

olfato. Outro tipo é considerar o professor como sendo uma carga elétrica (fonte), por 

exemplo, e aula como sendo o campo. Para essas sugestões alternativas de analogia é 

importante lembrar que algum modelo de analogia (como o guia FAR, por exemplo) deve ser 

sempre usado. 

 

4.1.2 – CLASSIFICAÇÃO DA ANALOGIA 

 

Tomando como base a Tabela 1 (página 25), apresentamos a seguir a classificação 

desta analogia: 

 

Tipo de relação analógica  

Estruturais-funcionais: o alvo e o análogo 

compartilham a mesma aparência física geral e 

funções similares 

Formato da apresentação analógica  Pictórico-verbal: foram utilizadas figuras  

Condição da analogia 
Abstrata-abstrata: o alvo e o análogo são de 

natureza abstrata 

Posição do análogo na explicação Análogo apresentado durante a instrução 

Nível de enriquecimento 
Estendida: são usados vários análogos para 

descrever o alvo 

 

 

4.2 – DIFERENÇA DE POTENCIAL (D.D.P.) 

 

             O conceito de diferença de potencial é um tema complexo, e as concepções prévias 

envolvem o conhecimento de diferença de pressão e fluxo de água. Neste caso, fazemos uma 

analogia mecânica, como a estabelecida por FONTE-BOA e GUIMARÃES (2004)  

          Nesse caso é interessante construir o domínio análogo e explicá-lo, depois fazer o 

mapeamento para o caso eletromagnético. 
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4.2.1 – APLICAÇÃO DO GUIA FAR 

1
a 

Etapa: Pré-classe – (Foco) 

 

Conceito 
O conceito é difícil, não familiar ou abstrato? 

O conceito é de diferença de potencial é difícil, não familiar e abstrato. 

Aluno 
Quais ideias os alunos já têm sobre o conceito? 

Corrente elétrica, condutores, isolantes, etc. 

Experiência 
Quais as experiências que os alunos já têm que podem ser utilizadas? 

Definição de pressão, diferença de pressão e fluxo de água. 

 

 

2
a 

Etapa: Durante a aula – (Ação) 

 

Semelhanças 

 

Ação 1 - Verificar a familiaridade dos alunos com o análogo. 

 

Da mesma forma que na sessão anterior, no inicio desta aula um estudo sobre os 

conhecimentos prévios dos estudantes envolvendo o conceito de diferença de pressão deve ser 

feito. As perguntas para promover uma discussão diagnóstica entre o professor e o aluno 

podem ser: 

 

Quentão 1) Como é estabelecida uma diferença de pressão? 

Questão 2)  O que entendemos por fluxo de água (ou corrente de água)? 

 

Assim como na sessão 4.1, é importante estimular a argumentação que, neste caso, 

deve ser desenvolvida fazendo uma explicação sobre o tema diferença de pressão, se for 

necessário, já que este será considerado o modelo análogo. Para isso, podemos utilizar como 

modelo, a figura 6, em que dois recipientes iguais contendo água em diferentes alturas são 

ligados por um cano contendo areia. O objetivo da areia é limitar a velocidade da água, uma 

vez que, no caso eletromagnético, os elétrons se movimentam lentamente no condutor. 

Portanto, devemos discutir por que a água flui de um reservatório a outro e quando ela parará 

de fluir.  
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Figura 6 – Dois recipientes iguais contendo água em diferentes alturas, ligados por um cano contendo 

areia. Fonte: (FONTE-BOA;GUIMARÃES, 2004). 

  

 

Ação 2- Discutir em que aspectos o análogo se assemelha ao alvo. 

 

Neste caso, como estamos construindo o domínio análogo, faremos a comparação 

entre o modelo com reservatórios contendo água e placas eletrizadas (e neutras) ligadas por 

um fio conforme a figura 7. Assim, estamos fazendo uma analogia entre diferença de pressão 

em um modelo hidráulico com a diferença de polaridade elétrica entre duas placas (figura 8), 

que produz uma corrente elétrica através do fio, devido à diferença de potencial. 

 

 

Figura 7 – Diferença de polaridade entre dois terminais e geração de corrente elétrica. Fonte: (FONTE-

BOA;GUIMARÃES, 2004). 
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Assim, as comparações a serem feitas podem ser as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquema de identificação da analogia: “Diferença de potencial”. O análogo, diferença de 

pressão, tem suas características comparadas com o alvo, diferença de potencial. Fonte: desenvolvido pela autora 

de trabalho.  

 

 

Ação 3 - As semelhanças entre as características são superficiais ou estabelecem 

relações mais profundas? 

 

 As semelhanças estabelecem relações não muito superficiais, pois, uma ideia de 

diferença de potencial é estabelecida com essa analogia. A discussão das diferenças tem como 

objetivo efetivar o conceito de d.d.p. elétrica. 

 

Diferenças 

 

Ação - Discutir em quais situações o análogo difere do alvo. 
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A diferença da corrente de elétrons e de água é que os elétrons se movimentam muito 

lentamente dentro do condutor se comparada com a corrente de água, ou seja, a corrente de 

água seria mais rápida se não houvesse a areia. Entretanto, o fato da areia dificultar a corrente 

de água, faz com que pensemos no correspondente análogo do caso eletromagnético. Em 

relação à corrente elétrica, o que se torna obstáculo são as redes cristalinas do condutor, a 

temperatura alta também aumenta a resistividade e dificulta a passagem de corrente elétrica 

entre outros obstáculos.  

Sobre a existência de corrente de água devido a uma diferença de pressão entre as 

extremidades do tubo de um recipiente com maior volume
27

 de água para o recipiente com 

menor volume de água, é importante dizer que só existe fluxo desta forma, saindo do maior 

volume para o menor volume. Ou seja, não haverá corrente de água saindo de uma região de 

pressão menor para a de maior pressão, existindo assim, só uma possibilidade de fluxo de 

água. A corrente cessará quando não houver mais diferença de pressão, isto é, quando os 

níveis de água estiverem na mesma altura em ambos recipientes. No caso eletromagnético, 

existem três possibilidades de se obter uma corrente elétrica devido a uma diferença de 

polaridade elétrica. Já no caso da água se trocarmos o tipo (material) do recipiente contendo 

água, isso não influenciará em nada que diz respeito à física do problema. É interessante 

lembrar também que os elétrons seguem no sentido contrário ao sentido convencional da 

corrente elétrica, o que não fazemos para o caso da água. A corrente elétrica cessará, quando 

ambas as placas atingirem o mesmo potencial elétrico. 

Um dos pontos mais importante sobre esta analogia é que diferença de polaridade não 

é diferença de potencial, e devemos chamar a atenção para isso. Por outro lado, se pensarmos 

em análise dimensional, a pressão pode ser expressa em Joules/m³, enquanto que a tensão (ou 

d.d.p.) em Joules/Coulomb o que é interessante discutirmos.  

 

3
a 

Etapa: Pós-aula – (Reflexão) 

 

Conclusões A analogia é clara e eficiente, ou confusa? 

                                                 
27

 Nesse caso, podemos dizer que a corrente de água flui do recipiente com maior volume de água para o de 

menor volume, pois estamos assumindo os recipientes iguais, ou seja, com os mesmos volumes.  No entanto, é 

importante lembrar que não necessariamente haverá um corrente saindo do recipiente com maior volume de água 

para o menor se considerarmos os recipientes diferentes. A corrente fluirá sempre da maior pressão para menor 

pressão, mesmo o recipiente com maior pressão possuindo uma quantidade volumétrica de água menor que o de 

menor pressão. 
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Melhorias 

Que mudanças são necessárias para as aulas seguintes? 

Que mudanças são necessárias para a próxima vez que esta mesma 

analogia for utilizada? 

 

Esta analogia é interessante, uma vez que o conceito de diferença de potencial é difícil 

para grande parte dos estudantes. Ela é construída como um pano de fundo para a definição do 

que é diferença de potencial elétrico na física. É interessante notar que a parte das diferenças 

entre o alvo e análogo carrega muitas informações importantes, podemos dizer que mais até 

do que apontam as semelhanças somente. Podemos observar que esta analogia é um pouco 

sutil, e devemos utilizá-la cuidadosamente chamando a atenção tanto nas semelhanças como 

principalmente nas diferenças. 

 

4.2.2- CLASSIFICAÇÃO DA ANALOGIA 

 

 Em relação à classificação desta analogia, novamente considerando a Tabela 1 (página 

25), temos: 

 

Tipo de relação analógica  

Estruturais-funcionais: o alvo e o análogo 

compartilham a mesma aparência física geral e 

funções similares 

Formato da apresentação analógica  Pictórico-verbal: foram utilizadas figuras  

Condição da analogia 

Concreta-abstrata: o análogo é de natureza 

concreta enquanto que o alvo é de natureza 

abstrata 

Posição do análogo na explicação Análogo apresentado no início da instrução 

Nível de enriquecimento 
Enriquecida: as analogias apresentam algumas 

relações entre o alvo e o análogo 

 

 

4.3 – CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 

A analogia de circuitos elétricos com os circuitos hidráulicos é frequentemente usada 

em aulas, e nesta sessão discutiremos tal analogia. O conceito de circuito elétrico não é um 

assunto complexo, e os conhecimentos prévios dependem dos conhecimentos de moinho de 

água, bomba de água, energia cinética e gravitacional, por exemplo. 
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4.3.1 – APLICAÇÃO DO GUIA FAR 

 

1
a 

Etapa: Pré-classe – (Foco) 

 

 

Conceito 

O conceito é difícil, não familiar ou abstrato? 

O conceito de circuitos elétricos não é um tema complexo, não muito 

familiar e parcialmente abstrato. 

Aluno 
Quais ideias os alunos já têm sobre o conceito? 

Corrente elétrica, condutores, diferença de potencial, gerador, energia 

elétrica, etc. 

Experiência 
Quais as experiências que os alunos já têm que podem ser utilizadas? 

Circuitos hidráulicos, bomba de água, moinho de água, energia potencial 

gravitacional e cinética. 

 

 

2
a 

Etapa: Durante a aula – (Ação) 

 

Semelhanças 

 

Ação1: - Verificar a familiaridade dos alunos com o análogo. 

 

Podemos levantar as seguintes questões em aula, para avaliar o conhecimento análogo 

dos estudantes: 

 

Quentão 1)  O que é um moinho d‟água e qual é a sua função? 

Questão 2)  O que é uma bomba d‟agua e qual é a função? 

Questão 4) Como funciona um “circuito” de água? 

 

Mais uma vez, devemos argumentar essas questões com os estudantes antes de entrar 

na discussão do que é circuito elétrico, pois todas essas questões devem estar claras para os 

estudantes. Em relação ao moinho de água, raramente os estudantes viram ou sabem o que é e 

como funciona  e, portanto, o professor deve ficar alerta sobre isso e explicar do que se trata, 

assim como a bomba de água. 

 

Ação2 - Discutir em que aspectos o análogo se assemelha ao alvo. 
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As comparações a serem feitas podem ser as seguintes: 

 

Figura 9 - Esquema de identificação da analogia: “Circuitos elétricos”. O análogo, circuito hidráulico, 

tem suas características comparadas com o alvo, circuito elétrico. Fonte: desenvolvido pela autora deste trabalho. 

 

O uso de figuras também pode ser empregado para fazer as comparações entre o 

análogo e o alvo. Uma possível ilustração é apresentada na figura abaixo.  

 

Figura 10 – Representação de um circuito hidráulico e de um circuito elétrico. Fonte
28

. 

                                                 
28

 Disponível em 

<https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt

https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
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Neste caso, temos um circuito hidráulico contendo uma bomba d‟água, um moinho e 

um reservatório sendo comparado com um circuito elétrico contendo uma bateria e uma 

lâmpada. Para circuitos em série e em paralelo, algumas possíveis ilustrações se encontram no 

apêndice. 

 

Ação 3 - As semelhanças entre as características são superficiais ou estabelecem 

relações mais profundas? 

 

As semelhanças não são tão superficiais uma vez que é possível obter a ideia completa 

de um circuito elétrico a partir do hidráulico. 

 

Diferenças 

 

Ação - Discutir em quais situações o análogo difere do alvo. 

 

Em relação à energia da água que sai da bomba, sabemos que ela se transforma 

algumas vezes em tipos de energia diferentes, como potencial gravitacional e cinética, 

enquanto que a energia elétrica se mantém a mesma. Mais uma vez a corrente de água tende a 

fluir com uma velocidade alta, se comparada com a velocidade dos elétrons no condutor. O 

sentindo que os elétrons se movimentam é contrário ao da corrente convencional, o que não 

acontece no caso de corrente de água. A função do reservatório também não possui análogo 

no caso eletroestático. 

 

3
a 

Etapa :Pós-aula – (Reflexão) 

 

Conclusões A analogia é clara e eficiente, ou confusa? 

Melhorias 

Que mudanças são necessárias para as aulas seguintes? 

Que mudanças são necessárias para a próxima vez que esta mesma 

analogia for utilizada? 

 

 

Esta analogia é bem clara e se for utilizada como fazendo parte de uma sequência de 

analogias com água, desde diferença de potencial, geradores e por fim circuitos, a discussão 

                                                                                                                                                         
_BR&size=l&slide=id.p15> Acessado 22/03/2015. 

https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
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entre a diferença do alvo e do análogo é reduzida, uma vez que já foi chamada a atenção sobre 

suas diferenças anteriormente. 

4.3.2- CLASSIFICAÇÃO DA ANALOGIA 

  

Em relação à classificação desta analogia temos:  

 

Tipo de relação analógica  

Estruturais-funcionais: o alvo e o análogo 

compartilham a mesma aparência física geral e 

funções similares 

Formato da apresentação analógica  Pictórico-verbal: foram utilizadas figuras  

Condição da analogia 

Concreta-abstrata: o análogo é de natureza 

concreta enquanto que o alvo é de natureza 

abstrata 

Posição do análogo na explicação Análogo apresentado durante a instrução 

Nível de enriquecimento 
Estendida: são usados vários análogos para 

descrever o alvo 

 

 

       Portanto, discutimos e estudamos três analogias bastante frequentes em sala de aula, 

com a utilização do modelo guia FAR. Nesse sentido, analisamos as diferenças e semelhanças 

das analogias, entre outras coisas, e vimos que podemos obter bastante informação sobre o 

alvo quando examinamos as diferenças entre o alvo e análogo. Na parte da avaliação dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, abordamos uma maneira de diagnosticar os 

conhecimentos sobre o domínio análogo a partir de questões levantadas no início da aula, 

como uma forma de um organizador prévio. Além disso, incentivamos o uso da argumentação 

ao trabalhar tais questões com os estudantes. Por fim, classificamos as analogias conforme 

discutido no capítulo 3. 

       

 

    

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Durante o desenvolvimento deste trabalho apontamos algumas das dificuldades no 

ensino atual do Brasil. Além disso, vimos que a prática docente é uma das principais fontes de 

osbstáculos para uma melhor qualidade na educação. Nesse sentido, ressaltamos a 

importância do professor reflexivo, sobre a necessidade de suas reflexões na ação, sobre a 

ação e sobre a reflexão na ação, com o objetivo de chamar a atenção para os automatismos 

que podem ocorrer  durante a prática docente, de modo a tornar-se um profissional cada vez 

mais consciente durante e depois do seu trabalho.  

         No âmbito das teorias de aprendizagens, discutimos brevemente sobre a aprendizagem 

significativa de Ausebel, e depreendemos que para ocorrer uma aprendizagem significativa é 

importante avaliar os conhecimentos prévios específicos dos estudantes que, por sua vez, irão 

interagir com os novos conhecimentos, para que assim a aprendizagem aconteça. Com a 

necessidade de averiguar tais conhecimentos prévios, abordamos o processo de argumentação 

em sala de aula, seus benefícios na construção do conhecimento e algumas maneiras de 

diferenciá-lo de outras práticas do discurso, como a explicação. 

        Desta forma, tudo isso serviu como estrutura e motivação para discutirmos o objetivo 

central deste trabalho, que foi analisar o assunto sobre analogias, como elas são definidas e 

classificadas, sua função no ensino-aprendizagem, suas potencialidades e dificuldades. 

Analisamos também alguns modelos cuja finalidade é nortear os professores na utilização das 

analogias, de forma crítica e reflexiva, com o intuito de evitar os possíveis equívocos no uso 

deste recurso didático em suas aulas. Vimos também que o processo comparativo é uma 

questão cognitiva do ser humano e, por isso, a utilização das analogias no processo de ensino-

aprendizagem pode ser bastante interessante quando empregadas de maneira consciente e 

responsável.  

        Por fim, como uma forma de aplicação de tudo que foi estudado neste trabalho, 

apresentamos três exemplos de analogias frequentemente exploradas em sala de aula ou em 

livros didáticos, especificamente relacionados com os conteúdos de eletromagnetismo.  Na 

construção das aulas foi usando o modelo guia FAR, que foi escolhido por ser um modelo 

simples, que permite tratar os aspectos relacionados com a utilização de analogias, de forma 

clara e objetiva.  

      Não podemos deixar de destacar que a vivência do professor em sala de aula é um fator 

preponderante para o melhor aproveitamento deste instrumento pedagógico. O pleno domínio 

dos conteúdos abordados nas aulas e a capacidade de compreender as especificidades dos 
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alunos são elementos essenciais para a criação e implementação de analogias que atinjam seu 

verdadeiro objetivo: facilitar a compreensão de conceitos que apresentam um maior grau de 

dificuldade e abstração.  Por outro lado, o mau emprego deste recurso pode ser bastante 

desastroso, principalmente no ensino. Este fato é citado, de forma divertida, por Guerra-

Ramos (2001), quando diz que as analogias no ensino podem “gerar monstros ou bebês 

saudáveis”.   
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7. APÊNDICE 

 

Além das analogias citadas no capítulo 4, existem muitas outras que são comumente 

empregadas no ensino de eletromagnetismo. Essas analogias podem servir de auxiliares, no 

caso em que aquelas inicialmente adotadas não se mostram suficientemente claras e eficientes 

para a compreensão dos conceitos abordados, ou mesmo para enfatizar algumas propriedades 

e características desses conceitos.  

Assim, sem a pretensão de listar uma grande variedade de analogias, acrescentamos 

neste capítulo alguns outros exemplos que podem ser utilizados na abordagem dos conceitos 

de campo elétrico, circuitos em série e em paralelo e geradores. Nosso objetivo aqui não é 

aplicar algum modelo específico de analogia e desenvolvê-la, e sim simplesmente mostrar que 

existem outros exemplos de analogias que podem ser empregadas no ensino de 

eletromagnetismo. 

 

7.1- CAMPO ELÉTRICO 

 

A expressão da lei de força de Coulomb, 

 

|𝐹| =
1

4𝜋𝜀𝑜

𝑞𝑞′

𝑟2
 

 

 pode nos trazer algumas informações adicionais, como por exemplo quem induz um campo 

de força e quem o sente, bem como a distância entre a carga fonte e a carga campo, o meio o 

que se encontra tal força, se decompormos a equação de força, na seguinte forma: 

 

|𝐹| = (
1

4𝜋𝜀𝑜

𝑞

𝑟2
) × (𝑞′)  

 

Escrita desta forma, essa expressão permite compreender a força como sendo 

composta de dois termos: o primeiro que representa a capacidade que a carga q tem de criar 

força no ponto onde está a carga q‟, e o segundo representa a capacidade que a carga q‟ tem de 

sentir essa força. Desta forma, podemos dizer que “o conceito de campo elétrico caracteriza, 

assim, a „capacidade‟ que uma carga tem de criar forças como sendo uma propriedade 

intrínseca a ela, e que se estende a todos os pontos do espaço” (MENEZES; LOPES; 



55 
 

 

ROBIOLETTA p.2)
29

. 

Assim, uma analogia que não é completa, mas também é interessante, é fazer uma 

comparação entre o domínio alvo que é o campo elétrico e carga elétrica, e o domínio análogo 

que é uma aula com alunos e o professor. Nesse sentido, podemos pensar nos alunos como 

sendo cargas de prova, que sentem o “campo” do professor, sendo ele a carga que gera o 

campo que é a aula.  

Apesar de esta analogia apresentar alguns problemas, como o fato das cargas de prova 

também gerarem campo elétrico independente da carga fonte, e elas interagirem todas entre si, 

o que não acontece com o nosso modelo análogo, ela é útil para mostrar como uma 

informação pode se propagar por todo o espaço. Outro problema é o fato de os alunos terem a 

capacidade de entendimento diferente um dos outros. 

 

7.2-  CIRCUITOS EM SÉRIE E EM PARALELO 

            

Assim como no caso de um circuito simples, em que é interessante e possível tratar de 

seu análogo com água, os circuitos em série e em paralelo também podem ser discutidos, 

fazendo analogia com circuitos hidráulicos. Podemos visualizar essas analogias através das 

imagens: 

 

Circuito em série 

 

 

Figura 11- Circuito hidráulico em série e um circuito elétrico em série. Fonte
30

. 

                                                 
29

  Disponível em < http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol05a02.pdf > . Acessado em 25 março 2015. 
30

 Disponível em 

<https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt

_BR&size=l&slide=id.p15> .Acessado 22/03/2015. 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol05a02.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
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Circuito em paralelo 

 

 

 

Figura 12- Circuito hidráulico em paralelo e um circuito elétrico em paralelo. Fonte
31

. 

 

          Nestas analogias temos dois tipos de circuitos hidráulicos (em série e em paralelo) 

sendo comparados com dois outros circuitos elétricos (em série e em paralelo), semelhantes 

ao desenvolvido no capítulo 4. 

         O circuito hidráulico é composto por uma bomba de água, dois moinhos e dois 

reservatórios (este último não possuindo modelo análogo no domínio alvo). No caso em série, 

a mesma corrente de água passa através dos dois moinhos, enquanto que no circuito paralelo a 

corrente de água se subdivide em duas. 

        Esta analogia é bastante interessante, apesar de esse tema não ser complexo. E faz parte 

de um conjunto de analogias que pode ser desenvolvido sobre corrente elétrica, diferença de 

potencial, geradores, etc. 

 

7.3 - GERADOR 

 

          Também encontramos algumas analogias para o gerador elétrico e força eletromotriz, 

como ilustram as figuras a seguir: 

                                                 
31

 Disponível em 

<https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt

_BR&size=l&slide=id.p15> .Acessado 22/03/2015. 

https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
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Figura 13- Alguns mecanismos de transporte de água do reservatório de menor pressão para o de maior pressão 

com o objetivo de manter os desníveis de água nos recipientes, e manter a circulação de água. Fonte
32

. 
 

 

Figura 14- Um personagem tira água do recipiente B e transfere para o A com o objetivo de manter os desníveis 

de água nos recipientes e manter a circulação de água. Fonte: (FONTE-BOA; GUIMARÃES, 2004). 

 

 

Figura 15- Individuo está “erguendo de volta” as bolinhas, de modo a fazer com que elas fiquem circulando. 

permanentemente. Fonte: (FONTE-BOA; GUIMARÃES, 2004). 

                                                 
32

 : Disponível em 

https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_

BR&size=l&slide=id.p15> .Acessado 22/03/2015 

https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
https://docs.google.com/presentation/d/1iIHI1ihva3U8Gm3DqXB_jThnC4_4GPyo69EEOgj2KBI/embed?hl=pt_BR&size=l&slide=id.p15
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Figura 16 - Circuito elétrico contendo uma lâmpada e um gerador (FONTE-BOA; GUIMARÃES, 2004). 

 

       Neste caso, as figuras 13, 14 e 15 nos mostram como podemos explicar a função de um 

gerador (figura 16), mantendo a circulação de água ou de bolinhas no modelo, sejam através 

de bombas de água ou uma pessoa realizando o trabalho de manipular as bolinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


