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RESUMO: Alguns estudantes do Ensino Médio acreditam que a aprendizagem de 
conceitos da Química não representa conhecimento a ser aplicado na vida diária e, 
portanto, seu ensino não tem validade, percebendo-a como uma disciplina sem sentido e 
difícil de aprender, o que causa, às vezes, resistência por parte dos estudantes pela área. 
Segundo Soares (2010, p. 72), essa resistência à aprendizagem da Química, por vezes 
apresentada pelos alunos, pode ter origem no contexto educacional, quando, por 
exemplo, o discente se depara com aulas ministradas sem um discurso adequado, sem 
reflexões críticas relacionadas às abordagens da área e sem fazer ligação com o 
cotidiano dos indivíduos. Este estudo teve o objetivo de investigar práticas docentes no 
Ensino Médio em Química que facilitam e que dificultam a aprendizagem dos conceitos 
e da linguagem técnica da área, considerando o papel da metáfora nesse processo. 
Foram alvos da pesquisa professores, que participaram de entrevista semiestruturada, e 
estudantes do Ensino Médio de escola pública, que responderam a um questionário. 
Parte-se da teoria de Lakoff e Johnson (1980) de que a metáfora está presente na vida 
cotidiana dos indivíduos, na linguagem e no pensamento, por ser metafórico o nosso 
sistema conceptual. Contempla-se também uma perspectiva de metáfora sistemática, ou 
seja, considerando a metáfora em uso, conforme preconiza Cameron (2003). Silva et al 
(2003, p. 1) afirmam que muitas vezes a dificuldade na compreensão dos conteúdos 
pelos aprendizes deve-se ao fato da Química ser estudada de forma fragmentada, 
envolver conceitos abstratos e linguagem simbólica bastante específica. Por esse 
motivo, ratifica-se a importância para se usar as analogias e as metáforas no ensino de 
conceitos abstratos e novos, comungando com a visão de Araújo et al (2015). Sobre a 
metáfora enquanto recurso didático, Sperança-Criscuolo (2011) afirma que a metáfora, 
por sua função discursiva, enquanto recurso didático, promove a acessibilidade do 
conhecimento. Verificou-se que as práticas pedagógicas investigadas envolveram 
reflexões na área de maneira limitada para as abordagens dos conceitos e dos termos 
técnicos, sem o envolvimento de situações reais. Houve o uso de metáforas, no entanto, 
sem ser de modo sistemático e reflexivo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: ensino; metáfora; conceitos; linguagem química. 
 
 
ABSTRACT: Some high school students believe that learning concepts of chemistry 
does not represent knowledge to be applied in daily life and therefore his teaching has 
no validity, perceiving it as a discipline meaningless and difficult to learn, to question, 
to times, resistance from students in the area. According to Soares (2010, p. 72), this 
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resistance to learning chemistry, sometimes presented by the students, can come from 
the educational context when, for example, the students are faced with classes taught 
without proper speech without critical thinking related to the approaches of the area and 
without connection to daily life. This study aimed to investigate teaching practices in 
secondary education in chemistry that facilitate and hinder the learning of concepts and 
technical language of the area, considering the role of metaphor in this process. Were 
targets of research teachers who participated in semi-structured interview, and high 
school students from public schools who responded to a questionnaire. It starts with the 
theory of Lakoff and Johnson (1980) that metaphor is present in the daily lives of 
individuals, in language and thought, being metaphorical our conceptual system. It is 
contemplated also a systematic view of metaphor, that is, considering the metaphor in 
use, as recommended by Cameron (2003). Silva et al (2003, p. 1) often claim that the 
difficulty in understanding the content by the students due to the fact of chemistry to be 
studied in a fragmented way, involve abstract concepts and very specific symbolic 
language. Therefore, confirms the importance to use analogies and metaphors in 
teaching abstract concepts and new, communing with the view Araújo et al (2015). 
About the metaphor as a teaching resource, Sperança-Criscuolo (2011) states that the 
metaphor, in discursive function as a teaching resource, promotes the accessibility of 
knowledge. It was found that investigated the pedagogical practices involved reflections 
in the area in a limited way to the approaches of concepts and technical terms, without 
the involvement of real situations. There using metaphors, however, without being 
systematic and reflective mode. 
 
KEYWORDS: education; metaphor; concepts; chemical language. 
 

Introdução 

A química, enquanto fenômeno natural, sempre fez e faz parte do cotidiano, 

mesmo que as pessoas não consigam perceber suas aplicações reais, às vezes de modo 

espontâneo, nas atividades humanas. Neste sentido, como ciência, a química pode ser 

vista como algo inútil e desinteressante quando estudantes não conseguem fazer 

relações entre os conceitos nela envolvidos com o seu cotidiano. Segundo Soares 

(2010), certa resistência à aprendizagem da Química, como disciplina, apresentada por 

alguns alunos, pode está relacionada ao fato dos estudantes estarem envolvidos em 

contextos onde as aulas são ministradas sem um discurso adequado, sem reflexões 

críticas relacionadas às abordagens da área e sem fazer ligação com o cotidiano. Ao 

ensinar sobre essa ciência, deve-se buscar aproximar os conhecimentos do cotidiano 

com os conhecimentos aceitos nesta área científica, Nesta perspectiva, o docente pode 

se utilizar de metáforas e de analogias para fazer as ligações dos conceitos químicos 

com a realidade dos estudantes, bem como para fazê-los compreender e utilizar os 

conceitos e os termos da área.  
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Sobre o ensino de ciências de modo geral, Lemke (apud Garcia et al, 2012, p. 1) 

diz que “aprender ciência significa se apropriar de seu discurso, o que, dentre outras 

coisas, inclui descrever, comparar, classificar, analisar, discutir, teorizar, concluir, 

generalizar; significa, portanto, compreender a linguagem empregada pela comunidade 

científica”. Neste sentido, o ensino de Química requer uma prática pedagógica 

preocupada tanto com o estudo dos conceitos da área quanto com os termos técnicos. 

Assim, o docente exerce papel importante neste processo de ensino e de aprendizagem, 

visto que a metodologia utilizada de modo consciente em sala de aula vai contribuir 

positivamente para o aprendizado dos estudantes. 

Morais et. al. (2007, p. 191) afirmam que “aprender consiste em envolver-se 

permanentemente em reconstrução do já conhecido, movimento em que conhecimentos 

anteriormente construídos servem de ancoras para novos saberes emergentes do 

processo de aprendizagem”, ou seja, os conhecimentos já adquiridos servem de âncoras 

para os novos saberes. Neste sentido, a aprendizagem pode ser considerada como um 

processo metafórico, pois de acordo com a teoria de Lakoff e Johnson (1980), por ser 

metafórico o nosso sistema conceptual, a metáfora está presente na vida cotidiana dos 

indivíduos, na linguagem, no pensamento e no processo cognitivo.  

Considerando a metáfora como um instrumento pedagógico, em seu trabalho, 

Sperança-Criscuolo (2011, p. 690) aborda que “a função discursiva da metáfora 

enquanto recurso didático é promover, fundamentalmente, a acessibilidade do 

conhecimento”. O uso de metáforas facilita a compreensão de conceitos e o acesso ao 

conhecimento por meio de comparações, o que se faz importante no estudo da Química, 

visto que nesta ciência há uma enorme quantidade de conceitos que são abstratos e os 

mesmos não podem ser experienciados pelos alunos.  

Partindo desses fatos, acredita-se ser importante estudar/pesquisar sobre a 

metáfora no ensino de Química, questionando-se: a metáfora e as analogias são 

utilizadas nas aulas de Química? Como os docentes fazem uso destes recursos e quais 

contribuições isto pode trazer para o aprendizado dos conceitos da área e dos termos 

químicos por parte dos estudantes? Assim, esta pesquisa teve como objetivo investigar 

práticas docentes no Ensino Médio relacionadas à aprendizagem dos conceitos e da 

linguagem química, primando pela identificação do uso de metáforas e de analogias, 

considerando a visão dos docentes e dos estudantes, nas escolas públicas da cidade de 

Gravatá - PE. 
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1. O ensino/aprendizagem de Química  

 Muitos estudantes da Educação Básica apresentam dificuldades em aprender 

sobre a ciência Química. Este problema pode está relacionado ao contexto educacional 

em que o aluno está inserido, marcado pela memorização de informações, sem ligação 

da área com o cotidiano dos discentes ou sem uma abordagem metodológica adequada. 

Percebe-se que ainda nos dias atuais há o desenvolvimento de abordagens de ensino de 

Química baseado em perspectivas tradicionalistas e fragmentadas. Em seu trabalho, 

Schnetzler (2004, p. 52) afirma que o conhecimento científico não faz parte do contexto 

cultural dos alunos e que as concepções trazidas por eles muitas vezes são distintas das 

ideias científicas aceitas devido à influência do pensamento do senso comum. O autor 

afirma que  

 

os alunos precisam ser introduzidos a idéias validadas por uma comunidade 
científica, o que leva à consideração de que o professor é um mediador que 
possibilita o acesso dos alunos às mesmas. Todavia, como as concepções dos 
alunos podem ser antagônicas às idéias cientificamente aceitas, porque 
construídas conforme características do pensamento de senso comum (que se 
pauta por idéias pragmáticas, presas ao sensível, ao visual, tácitas, utilitárias), 
há visões distintas entre professor e aluno que precisam ser expressas e 
negociadas (Schnetzler, 2004, p. 52). 

 

 Neste sentido, faz-se necessário que os estudantes sejam inseridos em 

contextos que os levem a adquirir o conhecimento científico, ou seja, em contextos em 

que haja a negociação de significados. Segundo Morais (2007, p. 193), “aceitando-se o 

aprender como reconstrução, é essencial aceitar que as aprendizagens propostas tenham 

seu ponto de partida no cotidiano”. Com relação ao aprendizado da Química, estes 

autores também afirmam que “aprender Química é ampliar entendimentos do senso 

comum dos fenômenos com a inserção de significados produzidos no discurso cientifico 

e, mais especificamente, no discurso da Química” (Morais, 2007, p. 193). Desta forma, 

o docente pode dar subsídios que leve o estudante a um pensamento crítico e científico, 

bem como utilizar-se de recursos didáticos diversos para uma boa prática pedagógica e, 

neste caso, pode-se utilizar de metáforas e de analogias para fazer as ligações dos 

conceitos com a realidade dos estudantes e para facilitar o entendimento de tais 

conceitos. 

 Sobre o aprendizado da ciência, neste caso da Química, Lemke (apud Garcia 

et. al., 2012, p. 1) afirma, como mencionado, que aprender ciência significa se apropriar 

de seu discurso, logo é também dominar e compreender os termos técnicos da área. 
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Villani e Nascimento (2003, p. 188) afirmam que “o domínio da linguagem científica é 

uma competência essencial tanto para a prática da ciência quanto para o seu 

aprendizado”. Portanto, deve-se dar uma atenção especial ao estudo da linguagem de 

especialidade, visto que, no aprendizado de uma área científica, seus conceitos e sua 

respectiva linguagem são indissociáveis. Porém, antes de expor sobre a linguagem 

química, é importante deixar clara a concepção de língua considerada neste trabalho, 

visto que pesquisar sobre o uso da linguagem de especialidade é pesquisar sobre o uso 

da língua segundo Sales e Silva (2015).  

 De acordo com Bakhtin (2002), a língua é interação verbal entre indivíduos 

que fazem parte de contextos históricos e sociais, o que leva o discurso a ser 

intencional, situado e dinâmico. Segundo Fuza et. al. (2011) a formação da expressão 

realizada pelos interlocutores depende das condições sociais, visto que as situações ou 

ideias do meio social determinam como o enunciado será produzido, desta forma o 

social interfere no individual. Sendo assim, na perspectiva de que o uso da língua leva 

em consideração o contexto sócio-histótico e os papéis dos interlocutores na interação, o 

ensino da língua deve acontecer a partir de situações reais de uso e considerando os 

mesmos aspectos. No ensino da linguagem química, portanto, devem-se trabalhar os 

termos técnicos nas aulas em textos orais e escritos reais e deve-se levar em conta o 

papel social dos interlocutores nesse contexto: os docentes e os discentes em contexto 

de ensino e de aprendizagem, correlacionado com a área científica em estudo. 

 Pauletti et. al. (2013, p. 14 - 15) afirmam que o conhecimento químico pode ser 

traduzido na exploração de inúmeros sistemas semióticos e a ascensão do ensino de 

Química depende do desdobramento da linguagem impressa nesses sistemas simbólicos 

e semióticos como afirmam no trecho a seguir:  

 

Sabe-se que o conhecimento químico pode ser traduzido por representações 
macroscópicas, microscópicas e simbólicas, na exploração de inúmeros 
sistemas semióticos; fórmulas, equações, gráficos, símbolos, dentre outros. 
Então, a ascensão do ensino de Química depende do desdobramento da 
linguagem impressa nesses sistemas simbólicos e semióticos, visto que a 
variedade de tais sistemas originou-se justamente para mediar a relação do 
ser humano com a Química (Pauletti, 2013, p. 14 – 15). 

 

 Desta forma, a linguagem química apresenta importância na elaboração de 

conceitos, pois conforme Machado (2000, p. 41), “no processo de aprender a linguagem 

química, novos conceitos vão sendo simultaneamente elaborados e aqueles já 

aprendidos têm a possibilidade de ser resignificados”. Sobre o processo de formação de 
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conceitos científicos, Lima et al (2011, p. 859) declaram que ele “envolve a 

apropriação, pelos estudantes, dos novos modos de falar e pensar o mundo” e nesta 

perspectiva, o aprendizado de conceitos “é um processo lento, complexo e sempre 

inacabado, pois os conceitos vão sendo revistos e ampliados” (Lima et al, 2011, p. 859). 

A construção de conceitos ocorre pelo confronto entre os conceitos novos e aqueles já 

adquiridos como segue na fala de Ponticelli et al (2013, p. 3): “a construção de 

conceitos é um processo dialógico, onde o aluno necessita relacionar, confrontar novos 

conceitos com conceitos já aprendidos, apropriando-se então desse novo conceito”. 

 

2. O uso de metáfora e de analogia no ensino da Química  

No contexto do ensino da linguagem química, uma questão que, segundo 

Andrade et al (2014), encontra-se em discussão permanentemente e que é pouco 

explorada em sala de aula pelos docentes do Ensino Médio é o uso das analogias e das 

metáforas no ensino de Química. Ambas se referem a comparações, contudo se 

diferenciam pelas relações entre os conceitos que expressam. Junior (2009) afirma que 

por vezes os conceitos de metáfora, modelos e comparações são utilizados como 

sinônimos de analogia. Este autor declara ainda que as comparações podem ser 

divididas quanto às relações expressas entre os conceitos e, neste caso, pode haver dois 

tipos de comparações: as implícitas e as explícitas. Segundo Mol (apud Junior, 2009), as 

comparações implícitas seriam aquelas nas quais as relações entre os conceitos não são 

claras, já as comparações explícitas diferem das implícitas por apresentarem relações 

bem mais evidenciadas entre os conceitos comparados. Goulart (apud Santos et. al., 

2011) relacionou as linguagens figurativas aos campos das comparações e, neste 

sentido, aborda que as metáforas são comparações implícitas e as analogias e modelos 

são comparações explícitas. A analogia são comparações explícitas, onde se percebe 

claramente que se trata de comparação entre um termo e outro, já a metáfora são 

comparações implícitas, onde nem sempre há percepção que a relação estabelecida entre 

os conceitos correspondeu de uma comparação. Desta forma, “as analogias e as 

metáforas são usadas comumente no ensino para comunicar conceitos abstratos e novos 

[...]” (Araújo et al, 2015, p. 20).  

Lakoff e Johnson (1980) abordam que a essência da metáfora é entender e 

experienciar uma coisa em termos de outra, que o nosso sistema conceitual é 

essencialmente metafórico, ou seja, pensamos, agimos, formulamos os conceitos 

daquilo que nos rodeia através de relações metafóricas.  
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Numa perspectiva sistêmica sobre a metáfora, ou seja, uma abordagem 

discursiva sobre a metáfora, afirma-se que é uma visão que se caracteriza pela metáfora 

em uso nos discursos, visão iniciada por Lynne Cameron em 2000. Nesta perspectiva, 

prima-se em discutir o uso das expressões metafóricas, não levando em consideração, a 

priori, o funcionamento da mente, mas do discurso. De acordo com Sardinha (2007, p. 

38), para a metáfora sistemática, só se pode  

 

fazer alegações de que os usuários da língua acessam alguma metáfora 
abstrata e mental se houver várias instâncias de uso de metáforas linguísticas 
(expressões metafóricas) que as indiquem. Ou seja, antes de tudo, é preciso 
uma ocorrência sistemática de metáforas linguísticas para podermos alegar 
que alguma metáfora mental está em jogo em determinado contexto 
(SARDINHA, 2007, p. 38).  

 

Neste trabalho, considera-se a visão sistêmica sobre metáfora, porém é possível 

juntar com a teoria da metáfora conceptual, uma vez que a pesquisa focou as 

manifestações dos docentes sobre o uso da metáfora em suas aulas de Química, bem 

como as relações conceituais que tais docentes podem realizar nas abordagens da 

disciplina. Para Sardinha (2007, p. 59), essa mistura de abordagem/concepção pode ser 

realizada, visto que “as várias visões de metáfora contribuem, cada uma a seu modo, 

para entender um aspecto do fenômeno. Adotar apenas uma visão como a correta ou 

definitiva seria empobrecer nosso entendimento da metáfora”. Neste sentido, toma-se o 

uso da metáfora e da analogia como recursos didáticos essenciais para as salas de 

Química.  

Em seu trabalho Sperança-Criscuolo (2011, p. 690) aborda sobre a função 

discursiva da metáfora enquanto recurso didático: 

 

Acredita-se que a função discursiva da metáfora enquanto recurso didático é 
promover, fundamentalmente, a acessibilidade do conhecimento. Falar em 
termos metafóricos não significa, necessariamente, falar de conceitos mais 
fáceis, mas sim, tornar mais fácil a compreensão de um conceito, o que é 
bastante necessário quando se consideram – em especial – os conteúdos 
relacionados a teorias e descobertas científicas (Sperança-Criscuolo, 2011. p. 
690).  
 

Assim, o uso de metáforas facilita a compreensão de conceitos e o acesso ao 

conhecimento por meio de comparações entre conceitos abstratos e concretos, 

desconhecidos e conhecidos. No caso do ensino, o enunciador é o professor que utiliza 

algo conhecido pelos alunos para fazer com que este compreenda a informação, a 

conceitualização, a qual se pretende trabalhar nas aulas.  
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No que se refere à analogia, seu uso pode apresentar potencialidades, como 

também algumas dificuldades ou problemas dependendo da abordagem que for 

utilizada. Junior (2009, p. 122), em seus estudos, afirma que a utilização de analogias 

“[...] requer cuidado, uma vez que seu emprego de forma simplificada e espontânea 

pode guiar o pensamento para uma visão concreta e imediata que impede a abstração 

necessária à formação do conhecimento científico”. Duarte (2005, p. 11 - 12) aponta 

algumas potencialidades do uso de analogias no ensino das ciências, como segue: 

 

1. Levam à activação 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 abstractos, 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 percepcionar, de uma forma mais evidente, eventuais concepções 
alternativas; 5. Podem ser usadas para avaliar o conhecimento e a 
compreensão dos alunos (Duarte, 2005, p. 11 - 12). 
 

Este autor também aponta algumas dificuldades associadas à utilização de 

analogias no ensino de ciências, tais como:  

 
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 (Duarte, 
2005, p. 12).  
 

Desta forma, o uso de analogias e metáforas pode tornar a linguagem da ciência 

mais acessível aos alunos e possibilitá-los adquirir um raciocínio abstrato mais efetivo, 

além de engendrar maiores possibilidades aos professores nas situações de ensino e de 

aprendizagem em sala de aula. Porém, desde que sejam empregadas de maneira 

sistematizada. 

 

3. Procedimentos de pesquisa  

Esta pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo. Foi desenvolvida nas 

escolas que funcionam em tempo integral e semi-integral da cidade de Gravatá – PE (3 

escolas no ano de 2015). Optou-se por trabalhar com turmas de 3º ano do Ensino Médio 

pelo fato de que neste nível de ensino os discentes têm um tempo maior de convívio 
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com a disciplina de Química em relação aos alunos de turmas de 1º e 2º anos, e assim 

podem responder aos questionamentos com maior facilidade e precisão.  

Quanto aos professores, foram escolhidos os docentes de turmas de 3° anos e 

também os únicos que lecionavam Química nesta série em cada escola.  A seleção de 

cada turma foi realizada aleatoriamente pelo professor, mas levando em consideração 

que fosse uma turma em que o mesmo houvesse ensinado Química na série anterior (2° 

ano).  Desta maneira, os alvos de pesquisa foram alunos de 3º ano do Ensino Médio e 

professores que lecionam Química nestas turmas, obtendo-se um total de 3 turmas e três 

professores investigados.  

A presente pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas. Na primeira, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, gravada em áudio para posterior transcrição, com os 

docentes com o intuito de se obter informações relacionadas às práticas pedagógicas 

desenvolvidas por eles em sala de aula, incluindo o trabalho com os conceitos, o uso da 

linguagem química e primando pela identificação de uso de metáforas e de analogias em 

tais abordagens. Este tipo de coleta de dados foi escolhido por possibilitar uma maior 

garantia no que se refere à manutenção da temática, ou seja, não se fugir do tema 

abordado, e haver possibilidade de, no momento da indagação, acrescentar novas 

perguntas a fim de se obter mais informações/esclarecimentos sobre o assunto.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário aos 

discentes que continha 5 questões abertas. O objetivo da coleta em forma de 

questionário foi obter informações sobre as práticas de sala de aula de seus professores, 

como se dá o trabalho com os conceitos e o uso da linguagem química durante as aulas, 

como se efetiva a aquisição dos termos técnicos pelos estudantes, primando novamente 

pela identificação de metáforas e de analogias. A escolha da aplicação do questionário 

para coleta de dados junto aos discentes ocorreu pelo fato de este recurso apresentar 

vantagens quanto ao a sua utilização, pois possibilita se atingir grande número de 

pessoas em um curto espaço de tempo.  

Na última etapa pesquisa, realizou-se a análise e a interpretação dos dados 

obtidos com os instrumentos utilizados. Houve uma interpretação quantitativa e 

qualitativa permitindo considerar os vários aspectos dos dados. Neste momento, houve 

uma análise discursiva tentando resgatar o que estava explícito e implícito nas falas dos 

docentes em relação com as respostas dos estudantes.  

 

4. Resultados e discussões  
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Com a análise dos dados de ambos instrumentos de pesquisa, pretendeu-se 

verificar se os docentes fazem uso de comparações e, neste caso, de analogias e de 

metáforas, durante as aulas de Química. Caso afirmativo, perceber como são produzidas 

e como os discentes respondem a sua utilização. As informações coletadas tanto dos 

docentes quanto dos estudantes foram cruzadas para que fosse possível se obter 

interpretações mais consistentes e seguras. No desenvolvimento do texto serão exibidas 

algumas das respostas dos participantes da pesquisa. Para que se identifique a que 

sujeito se refere às respectivas respostas, serão adotados os seguintes símbolos:  

 

DA - docente A   /   A1 - estudante 1 do professor A; A2 – estudante 2 do professor A ... 

DB - docente B   /   B1 - estudante 1 do professor B; B2 – estudante 2 do professor B ... 

DC - docente C   /   C1 - estudante 1 do professor C; C2 – estudante 2 do professor C ... 

 

Na entrevista com o professor A, houve a afirmação de que utiliza analogias nas 

aulas, contudo não mencionou nenhum exemplo no qual ela estivesse presente. A 

resposta foi sucinta, mencionando que os exemplos são realizados no momento da aula, 

contemplando suas experiências de trabalho em indústria, o que leva a entender que não 

há uma preparação para uso deste tipo de recurso antes do mesmo ser utilizado nas 

aulas. Percebe-se, portanto, que a utilização da analogia ocorre de forma espontânea a 

partir das experiências do docente, podendo ocasionar confusão no entendimento dos 

estudantes. Segue a fala deste docente:  

 

DA: você tem que mostrar os exemplos do dia a dia, agora os exemplos são na 

hora. Eu como trabalhei em indústria, eu sei muitos exemplos de Química no 

cotidiano. Aí sempre trago um assunto relativo. Alguma coisa que eu vi na 

indústria. Já trabalhei com tratamento de água. Já trabalhei com galvanização, 

indústria de plásticos, aí dá para você contextualizar.   

 

Este docente destacou ainda que um problema no uso da analogia é que nem 

todo tipo de conteúdo dá para contextualizar, como, por exemplo, os cálculos. O 

docente afirma também que o uso de analogias nas aulas é importante, porém não 

considera um fator principal no processo de ensino-aprendizagem. Segue sua fala nesta 

perspectiva:  
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DA: o negócio não é só fazer analogias com o dia a dia dos alunos. Isso é 

importante, porém o mais importante é chegar próximo do aluno e dar atenção 

a ele porque assim ele desperta o interesse, esse é o fator principal.  

 

Como se vem defendendo neste trabalho, a analogia e a metáfora são valiosos 

recursos didáticos, desde que o docente saiba utilizá-los e tenha cuidado em deixar claro 

quais são as semelhanças que tais recursos evidenciam entre o conceito alvo e o 

conceito análogo utilizados. Desta forma, reduz-se as chances de que os estudantes se 

confundam em relação aos conceitos abordados e assim não se atinja os objetivos 

pedagógicos. Com base nisto, desaconselha-se o uso não sistematizado desses recursos 

discursivos para a prática pedagógica.  

O que se propõe neste trabalho é que, conforme Ferreira et al (2009, p. 14), “os 

recursos didáticos, sejam eles manipuláveis ou tecnológicos, devem ser vistos como 

instrumentos mediadores da aprendizagem, de forma alguma ocupando o papel do 

professor, que aliás, continua sendo o primeiro responsável pela aprendizagem dos 

alunos”. Assim, entende-se que os recursos didáticos podem ter potenciais que 

favoreçam o aprendizado. Contudo, constata-se a importância do papel do professor 

neste processo pedagógico, visto que são as metodologias utilizadas por eles em sala de 

aula que podem contribuir ou não para o aprendizado dos estudantes. É fundamental que 

o docente saiba lidar com os recursos que escolhe para seu trabalho na sala de aula e, 

neste sentido, se escolhe usar analogias e metáforas é preciso que saiba o quê e como 

fazê-lo para um melhor processo de ensino e de aprendizagem.   

Ao longo da entrevista o professor A mencionou fazer uso de contextualizações 

e principalmente quando se referiu à forma de como abordar a linguagem química:  

 

DA: não trabalho com linguagem complexa. Trago para o nível dos alunos. 

Tento fazer contextualização, é a única forma deles aprenderem. 

 

DA: faço adaptações de questões de vestibulares porque elas, geralmente, 

apresentam uma linguagem complexa. Então eu contextualizo. 

 

Pelas falas do professor, se subtende dois aspectos: no primeiro, que o docente 

compreende a contextualização como uma estratégia para facilitar a aprendizagem de 

novos conceitos e da linguagem química. No segundo, que ele afirma que consegue 
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fazer contextualizações devido a sua experiência de vida e que isto seria o suficiente 

para os alunos aprenderem, como se não fossem necessários outros recursos didáticos e 

a preocupação de utilizá-los de forma eficiente.  

Quanto à entrevista com o docente B, sobre o uso de comparações durante as 

aulas, houve a afirmação de que utiliza tal recurso porque não pode se ater à linguagem 

técnica da área, aos conceitos em si, porque isso pode tornar a Química, para o aluno, 

uma disciplina chata e desinteressante. O docente citou um exemplo de analogia que já 

utilizou quando abordou sobre o conteúdo de ligação iônica e covalente: 

 

DB: quando a gente fala, por exemplo, da questão da ligação iônica, a questão 

de perder e ganhar. A questão da ligação covalente que tem um tipo de 

compartilhamento. Tu me empresta e eu te empresto. Tu me ajuda e eu te ajudo. 

Tentar trazer mais para a linguagem do dia a dia. Algo que seja mais do 

cotidiano. Algumas coisas que acontece na Química.  

 

Percebe-se no trecho acima que o professor B utiliza a metáfora, uma vez que há 

uma comparação implícita, como um recurso para facilitar o aprendizado dos alunos, 

como se ela fosse uma espécie de tradução entre o conhecimento químico e os termos 

técnicos da área com o conhecimento do cotidiano dos alunos. O docente declara que 

quando faz comparações utiliza algo do dia a dia dos alunos, ou seja, faz 

contextualização dos conteúdos de Química.  

Ao questionar ao professor C sobre o uso de comparações nas aulas, o mesmo 

afirmou que utiliza tal recurso e cita alguns exemplos. Um destes exemplos referiu-se a 

um momento em que abordou sobre o conteúdo de distribuição eletrônica onde fez uma 

comparação entre a tabela periódica e a planilha do Excel para auxiliar os alunos a 

compreender como poderiam localizar um elemento químico na tabela periódica: 

 

DC: Inicio o estudo de distribuição eletrônica comparando como se fosse uma 

planilha do Excel. A gente vê as linhas e as colunas. Em cima daquilo, eu 

explico como ele acha qualquer elemento na tabela.  

 

 O outro exemplo que o docente citou, refere-se à comparação realizada entre o 

modelo atômico de Dalton e o time de futebol “Sport”. Relatou que a turma gostava e 

comentava muito sobre futebol. Ao abordar sobre os modelos atômicos ele fez uma 
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comparação entre este conteúdo e o referido time. Disse que o modelo atômico de 

Dalton se resumiria a uma esfera, maciça e indivisível e o comparou com o time rubro-

negro, logo este seria o time do “Sport”. Então os alunos perguntaram: “porque ele é 

rubro-negro professor?”. Ele respondeu: “porque o átomo é mais semelhante ao 

modelo do time de vocês... é uma 'ex-fera'!”. Após a prova o professor explicou aos 

estudantes que eles deveriam responder que o átomo de Dalton era esférico, maciço e 

indivisível. Porém, na prova, um aluno respondeu que o átomo de Dalton era “rubro-

negro”. 

  Diante do equívoco do estudante na prova, o docente afirmou que esclareceu 

para os alunos que a utilização da comparação foi apenas para facilitar a compreensão 

do conteúdo. Como explicação do equívoco, pode-se interpretá-lo de duas maneiras: 

primeira, que talvez o aluno se apropriou do discurso proferido pelo seu professor  e não 

do discurso da Química, já que utilizou um termo que também foi mencionado pelo 

docente ao abordar sobre o  modelo atômico de Dalton. Na segunda interpretação, que 

este fato pode ser uma constatação do que alguns autores vêm afirmando sobre o uso da 

analogia e/ou da metáfora: que é preciso deixar clara a natureza e o objetivo da 

comparação para não haver confusão no entendimento. 

 Assim, acredita-se que o uso da metáfora ou da analogia pode causar confusão 

na mente dos estudantes quando não se deixa claro que se trata apenas de comparações 

para se entender os conceitos abstratos através de exemplos mais concretos e não de 

citar verdadeiramente o conceito que se quer que o estudante apreenda. Por isso, 

acredita-se que no momento da abordagem sobre o modelo atômico de Dalton, o 

docente C deveria esclarecer para os alunos qual era a similaridade entre o modelo 

atômico e o time de futebol “Sport” a qual se referiu, e que neste caso fez uma 

comparação entre o formato geométrico esférico deste modelo atômico com o termo 

“ex-fera”, para que pudessem fazer uma associação entre o time de futebol e o modelo 

atômico e assim lembrassem que este teria um formato esférico. Com isso ressalta-se 

aqui que é fundamental que o docente, ao fazer uso de analogias e/ou metáforas nas 

aulas, explicite para os estudantes o que de fato compara entre os conceitos químicos e 

os objetos/situações com os quais compara, ou seja, deve esclarecer a relação que fará 

entre o conceito alvo, que são os conceitos químicos que se pretende ensinar e os 

conceitos análogos que servirão de subsídios para o aprendizado dos conceitos 

químicos, pois assim é possível evitar confusões na mente dos estudantes e favorecer a 

construção de conhecimento. 



 

 No que se refere à pesquisa com os estudantes, 

docentes que participaram desta pesquisa realiz

(analogias e/ou metáforas)

verificou-se que 89% dos estudantes 

utilizar nas aulas comparações entre os conceitos da Química e os termos técnicos desta 

área com seu cotidiano, ou seja,

que tal uso facilita o aprendizado

afirmaram. Segue o gráfico

 

Gráfico 

 

Algumas das respostas dos discentes sobre o uso de comparações nas aulas pelo 

professor foram: 

 

A13: Sim, ele faz comparações para noss

Química, como ela está no nosso dia a dia 

B15: Ele mostra e dá exemplos com coisas que estão ao nosso redor.

C13: Meu professor utiliza algumas comparações e exemplifica bem os 

conceitos.  

C12: Faz comparações de nomenclaturas científicas com a do dia a dia. 

C12: Ele procura sempre comparar os termos com palavras da nossa rotina. 

 

Os estudantes não mencionaram nenhum exemplo de comparação, o que 

impossibilita detectar se são analogias, metáforas ou se os alunos chamam de 
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docentes que participaram desta pesquisa realizavam algum tipo de comparação

(analogias e/ou metáforas) nas aulas de Química. Pela análise dos dados o

se que 89% dos estudantes responderam que seu respectivo professor costuma 

aulas comparações entre os conceitos da Química e os termos técnicos desta 

ou seja, com algo que já conhecem. Os estudantes afirmaram 

facilita o aprendizado da disciplina. Esses dados ratificam o que os docentes
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Gráfico 1: Uso de comparações nas aulas pelo docente.  
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se verificar se os 
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. Os estudantes afirmaram 

o que os docentes 
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comparação os exemplos do cotidiano que o professor utiliza ao abordar os conteúdos 

da Química. Contudo, acredita-se que, até mesmo os exemplos do cotidiano utilizados 

pelo professor durante as aulas de Química correspondem ao processo metafórico, pois 

na utilização destes exemplos subtende-se que o docente utiliza conhecimentos já 

adquiridos pelos estudantes como subsídio para que os alunos aprendam os conceitos 

químicos. Sperança-Criscuolo (2011, p. 682) declara que dentro do contexto da função 

didática da metáfora, têm-se a seguinte perspectiva: “[...] um enunciador utiliza um 

conhecimento (ou experiência) comum ao seu interlocutor, explicitando-o, de maneira a 

fazê-lo compreender a informação que pretende transmitir”.  Esta afirmação ratifica a 

percepção de que os exemplos do cotidiano se inserem no uso de metáforas. De acordo 

com Lakoff e Johnson (1980), conforme mencionado, a essência da metáfora é entender 

e experienciar uma coisa em termos de outra e que o nosso sistema conceitual é 

essencialmente metafórico, ou seja, pensamos, agimos, formulamos os conceitos 

daquilo que nos rodeia através de relações metafóricas. Assim, acredita-se que, durante 

as aulas de Química, nos exemplos sobre o cotidiano que o docente menciona, está 

presente o processo metafórico. Além do mais, o modo como o discurso é proferido e o 

modo de efetivar a metaforização textual, comprova o uso da experiência como 

utilização da metáfora no papel de recurso didático.  

Outro ponto a destacar aqui é que alguns discentes declararam que o professor 

costuma fazer comparações dos termos químicos com palavras do dia a dia, porém 

acredita-se que isso não seria comparação (nem analogia, nem metáfora). O docente 

estaria apenas aliando a linguagem química à linguagem do cotidiano. Como por 

exemplo, ao questionar os alunos sobre a diferença entre essas duas linguagens um dos 

discentes respondeu o seguinte: 

 

C6: A exemplo de quando se fala em gás de cozinha, pois na linguagem Química 

se é usado o butano. 

 

 Percebe-se nesta resposta que o aluno consegue fazer a distinção entre os termos 

técnicos da Química e a linguagem do cotidiano. Ele consegue perceber que os termos 

“butano” e “gás de cozinha” referem-se a uma mesma substância, porém essa 

substância apresenta denominações diferentes ao ser mencionada na linguagem química 

ou na linguagem do cotidiano. Logo, não há uma comparação entre os termos destas 
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duas linguagens, o que acontece é que o docente faz a transposição da linguagem 

Química para a linguagem do cotidiano. 

 

5. Considerações finais  

Com o presente estudo verificou-se que no processo de ensino e aprendizagem 

de Química há a possibilidade da utilização de analogias e de metáforas com o intuito 

de favorecer a acessibilidade dos conhecimentos químicos por parte dos estudantes. 

Comprovou-se que a analogia e/ou metáfora é utilizada com nas aulas, contudo por 

vezes de forma espontânea. O uso não sistemático destes recursos pode causar 

confusões na mente dos estudantes, caso o professor, no momento em que os utilizar, 

não deixe claro para os alunos as similaridades entre o conceito alvo e o conceito 

análogo que está buscando evidenciar.  

Constatou-se que o uso de metáforas no nas aulas de Química, também se faz 

presente quando há a utilização de contextualizações, ou seja, quando o professor, 

durante as aulas, utiliza-se de situações do cotidiano para promover o acesso ao 

conhecimento químico. Entende-se que a analogia e a metáfora, como qualquer outro 

tipo de recurso didático, podem ter potenciais que favoreçam o aprendizado dos 

estudantes. Entretanto, constata-se a importância do papel do professor neste processo 

pedagógico, visto que as metodologias utilizadas por eles em sala de aula podem 

contribuir ou não para o aprendizado dos estudantes.  

Sobre o uso destes recursos para o aprendizado dos conceitos de Química e da 

linguagem da área, acredita-se que pode tornar a linguagem da ciência mais acessível 

aos alunos e possibilitá-los adquirir um raciocínio abstrato mais efetivo, além de 

engendrar maiores possibilidades aos professores nas situações de ensino e de 

aprendizagem em sala de aula, desde que sejam empregados de maneira sistematizada. 

Sobre o aprendizado dos termos especificamente, percebe-se que este se dá por meio da 

exploração de seu uso e que há uma transposição do termo da linguagem química para a 

linguagem do cotidiano. Verifica-se que o ensino e o aprendizado dos conceitos da 

Química são inseparáveis da reflexão sobre os termos da área.  
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