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RESUMO 

 

Este artigo referiu-se à relevância do estudo de Ciências a partir do uso de modelos 
e analogias que pudessem favorecer o desenvolvimento de estratégias a serem 
utilizadas pelos docentes como subsídio para facilitar o processo da compreensão, 
elaboração e construção do conceito científico por parte do aluno durante a 
exposição de um determinado conteúdo, bem como, a sua influência e interação na 
correlação do mesmo, no cotidiano dos indivíduos envolvidos neste. 
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ABSTRACT 

 

This article referred to the relevance of the study of Science from the use of models 
and analogies that could favor the development of strategies to be used by teachers 
as an aid to facilitate the process of understanding, development and construction of 
the scientific concept of the student during exposure of a particular content, as well 
as its influence and interaction in the same correlation in the daily lives of individuals 
involved in this. 
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Um dos temas mais pertinentes para os filósofos, sociólogos e educadores é 

a construção e a natureza do conhecimento científico. Na filosofia este processo 

está ligado às questões adversas que cercam o indivíduo. Os sociólogos defendem 

que essa construção ocorre através da influência social. Na educação é importante 

salientar que este processo tem-se apresentado com uma concepção diferenciada 

das citadas anteriormente, relacionando-se a compreensão, explicação de 

fenômenos do mundo natural, sendo, portanto, considerado ainda, um conhecimento 

provisório e falível (Lima e Nuñez, 2004, p. 245). Além disso, é no âmbito do 

processo educativo que a relação entre a teoria e a prática firma-se intimamente 

(DELIZOICOV et al, 2009, p. 17). 

No decorrer da história da Ciência, vários modelos e teorias foram elaborados 

e considerados satisfatórios para explicar diversos fenômenos. Pesquisas realizadas 

posteriormente mostraram que essas explicações tinham caráter provisório, de 

forma a modificar ou mesmo refutar as ideias anteriores, ou reconhecer sua validade 

para uma menor gama processual propondo modelos e teorias adequados (Lima e 

Nuñez, 2004, p. 246). 

Deve-se entender por Ciência todo processo que se baseia na dedicação 

disciplinada de uma investigação, com a realização de registros cuidadosos dos 

dados obtidos, a partir ou não de ensaios experimentais, da comunicação dos 

resultados e submissão destes a análise de outros cientistas, que possam 

corroborá-los ou refutá-los (ibid, 2004, p. 246). 

Em Ciências deve-se buscar a compreensão do modelo como uma 

representação parcial de um objeto, evento, processo ou ideia que é produzida a fim 

de possibilitar a elaboração de explicações, e previsões sobre comportamentos e 

propriedades do sistema modelado. Frente a este aspecto, o conceito de 

aprendizagem teve que tornar-se mais amplo e dinâmico e este processo de 

aprendizagem passou a ser uma exigência instrumental, deixando de ser apenas 

uma capacidade determinante e absoluta (Lima e Nuñez, 2004, p. 247). 

Diante do exposto faz-se necessário uma revisão na especificidade dos 

modelos por parte dos professores. Para muitos, a construção de modelos não é 

específica do conhecimento relativo ao ensino de Ciências, porém, é preciso 

percebê-la relacionada à interação do indivíduo com o meio e com situações 

cotidianas na busca de soluções. A utilização do uso de modelos e analogias no 
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ensino de Ciências tem-se mostrado mais frequente, pois vem sendo adotada como 

estratégia articuladora da construção do conhecimento científico, cuja finalidade é 

facilitar a compreensão de conceitos abstratos (ibid, 2004, p. 247).  

Partindo-se desse pressuposto, este trabalho visa demonstrar a importância 

da aprendizagem por modelos e analogias, apresentando sua relevância e 

relacionando-a a melhoria do ensino de Ciências, bem como estimular a criatividade 

e a socialização dos trabalhos construídos, além do reconhecimento dos mesmos 

como mediador na fixação dos conteúdos. 

A pesquisa bibliográfica aqui apresentada traz a tona conceitos de autores 

renomados nacionais e estrangeiros, conceituando e discutindo a importância sobre 

o tema proposto, trazendo a cada linha um novo conceito, um estudo comparativo 

ou fortalecendo, como numa cadeia interligada o que já foi dito. Ou seja, todos em 

seu tempo já destacavam/apresentavam a relevância da aplicabilidade e importância 

do assunto. Por fim, em materiais e métodos é colocado o exemplo de uma prática 

em uma sala de aula sobre divisão celular, onde a cada efetuação da atividade 

proposta e uso de métodos, metáforas e analogias pode-se visualizar todo processo 

da construção do conhecimento científico por cada aluno de uma forma 

introspectiva/instantânea/acessível/fácil. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente, o emprego de modelos, metáforas e analogias tem sido 

amplamente utilizado para a transmissão de conhecimentos, de maneira geral e, 

mais especificamente, no ensino da biologia, matemática, física e química. 

Lima e Nuñez (2004, p. 246) consideram que os modelos “representam a 

forma como o conhecimento científico é expresso e, assim, são importantes 

subsídios para o desenvolvimento desse tipo de conhecimento”. 

Castro (apud Lima; Nuñez, 2004, p. 256) define que os modelos “representam 

uma imagem particularizada de um aspecto da realidade e por definição seriam 

incompletos, em relação ao sistema que pretende representar (referente ou sistema 

objeto) que normalmente é um sistema complexo”. 

Para Pozo e Gómez-Crespo (apud, Lima e Nuñez, 2004, p. 256) os modelos 

são definidos como sendo “um processo representacional que faz uso de imagens, 
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analogias e metáforas, para auxiliar o sujeito (aluno ou cientista) a visualizar e 

compreender o referente, que pode se apresentar como de difícil compreensão, 

complexo e abstrato, e/ou em alguma escala perceptivelmente inacessível”. 

Os dois últimos consideram ainda que, “a aprendizagem de conceitos e a 

construção de modelos – entendendo estas, como uma das finalidades da educação 

científica – requerem a superação das dificuldades de compreensão por parte dos 

estudantes”. Desta forma o professor deve trabalhar conteúdos de maneira verbal 

com base em dados e fatos mais específicos e simples, enfatizando os conceitos da 

disciplina específica até obter seus objetivos os princípios estruturantes das ciências 

(POZO; GÓMEZ-CRESPO (1998, p. 31-32). 

Assim, Moreira e Masini (2006, p. 14) definem o processo de aprendizagem 

significativa com base nos estudos das ideias de Ausubel, a partir de uma 

abordagem cognitivista, como sendo um “processo quando o material novo, ideias e 

informações que apresentam uma estrutura lógica, e esta interage com conceitos 

relevantes e inclusivos, claro e disponível na estrutura cognitiva, sendo estes 

assimilados, de maneira a contribuir direta ou indiretamente em sua diferenciação, 

elaboração e estabilidade”. Dessa forma, a experiência consciente, claramente 

articulada e precisamente diferenciada, que emerge quando sinais, símbolos, 

conceitos e proposições potencialmente significativos são relacionados à estrutura 

cognitiva e nela incorporados (MOREIRA; MASINI, 2006, p.16). 

A construção de um modelo mental origina-se de uma representação interna 

a partir de outra exterior do então modelo conceitual (KRAPAS et al, 1997, p. 2). 

Para Johnson-Laird (apud Moreira, 1996, p.195) os modelos mentais podem 

ser definidos como sendo “uma representação interna de informações que 

corresponde, analogamente, ao estado de coisas que estiver sendo representado, 

seja qual for ele. Modelos mentais são análogos estruturais do mundo”.  

Giordan e De Vecchi (1996) definem que o modelo é uma estrutura que pode 

ser usada como referência, a partir de uma imagem analógica que permita 

materialização de uma ideia ou um conceito, tornado, assim, diretamente 

assimilável.  

“Essa elaboração efetua-se, é claro, a partir das informações que o 
aprendente recebe pelo intermédio de seus sentidos, mas também 
na relação que mantém com outrem, indivíduos ou grupos, durante 
sua história, e que permanecem gravadas em sua memória. Mas 
essas informações são codificadas, organizadas, categorizadas num 
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sistema cognitivo global e coerente, em relação com suas 
preocupações e o uso que lhes dá” (GIORDAN e DE VECCHI, 1996, 
p. 95). 
 

 Malafaia e Rodrigues (2008, p. 2) expressam a necessidade efetiva utilização 

dos modelos no ensino de Ciências ao referir-se a este da seguinte forma:  

“o ensino de ciências justiça-se parcialmente na medida em que se 
consegue fazer com que os alunos e futuros cidadãos sejam capazes 
de enfrentar situações cotidianas, analisando-as e interpretando-as 
através dos modelos conceituais e também dos procedimentos 
próprios da Ciência”. 
 

Galagovsky e Adúriz-Bravo (2001, apud Lima e Nuñez, 2004, p. 256) definem 

que os modelos são representações teóricas do mundo, auxiliando a sua explicação, 

predição e transformação. Tem sido frequente o uso de analogias por muitos autores 

a fim de subsidiar a aprendizagem de Ciências como apontam Ferraz e Terrazzan 

(2002, p. 46 apud LIMA e NUÑEZ, 2004, p. 256): 

“[...] as analogias e metáforas são um componente central do 
processo de conhecimento humano. O raciocínio por analogia é parte 
integrante de nossa cognição e, nessa perspectiva, as analogias são 
ferramentas do pensamento”. 

 
Apesar de todas essas defesas dos pesquisadores é preciso cuidado ao se 

trabalhar com modelos, pois a utilização frequente, não planejada e indiscriminada 

desses recursos didáticos como estratégias no ensino de Ciências pode favorecer o 

surgimento de concepções inadequadas nos alunos. 

Embora muitos autores apontem a importância das analogias no processo de 

ensino-aprendizagem como subsídio da construção do conhecimento científico, 

Oliva et al (2001, apud Lima e Nuñez 2004, p. 257) ressalta que “o análogo deve ser 

mais acessível que o objeto e que esse não deve servir de fundamento como um 

todo para a explicação do objeto”, completa ainda “que o professor não deve  fazer 

uso frequente de tal ferramenta como estratégia”, pois, esta pode favorecer o 

surgimento de “concepções alternativas para os alunos possibilitando-os o 

desenvolvimento de atitudes negativas a respeito deste recurso que será transferida 

a compreensão do objeto”, uma vez que os mediadores da transmissão de 

conhecimentos assim como todos os seres humanos, são induzidos e de forma 

predisposta a pensar analogicamente e, consequentemente, fazem uso desta em 

suas explicações. 
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Modelos, analogias e metáforas fazem parte do cotidiano da humanidade à 

medida que realizam comparações com algo que lhes sejam similares. Neste 

aspecto a linguagem torna-se uma forma essencial de expressar-se individualmente, 

e é através dela, que se compreendem os diversos códigos a serem exprimidos 

naturalmente para a integração e sobrevivência do indivíduo no meio ambiente. 

Ao aplicar uma analogia em suas explicações, o professor tem condições de 

avaliar até que ponto os alunos a compreenderam o referido conteúdo, podendo 

assim, complementá-lo de forma mais abrangente. É frequente uso de mais de uma 

analogia por este profissional ao expor um conteúdo, a fim de facilitar a 

aprendizagem do conceito científico. 

De acordo com Monteiro e Justi (2004, apud Lima e Nuñez 2004, p. 256), a 

analogia pode ser definida como uma comparação baseada em similaridades entre 

estruturas de dois domínios diferentes. Para que esta seja um modelo de ensino útil 

é necessário que ela contenha um conteúdo familiar aos alunos e outro 

desconhecido por eles. 

Este pensamento também é defendido por Newby (1987, apud Ferry e 

Nagem, 2008) quando considera que a analogia deve ser entendida como um 

processo cognitivo que favoreça a comparação explícita entre dois objetos de 

estudo, uma definição de informação nova em relação aos conhecimentos prévios 

do aluno ou um processo no qual sejam identificadas semelhanças entre diferentes 

conceitos, sendo um conhecido, familiar, e o outro desconhecido. 

Duit (1991) e Treagust et al. (1992, apud Fonseca, 2010) definem a utilização 

da analogia como uma comparação que baseia-se entre estruturas de dois domínios 

diferentes, um conhecido e outro desconhecido. Desta forma Coracini (1991, p.138) 

destaca: 

“Os conceitos metafóricos estão de tal modo arraigados a nossa 
cultura, que estruturam nossas atividades diárias e científicas de 
forma imperceptível e inconsciente; são, aliás, constitutivos da forma 
de pensar e agir de uma época”. 

 
Cachapuz (1989, p.119) defende que as analogias são em geral, mais 

exploradas pelos professores que as metáforas apresentadas nos livros didáticos de 

ciências. A utilização da linguagem metafórica é uma estratégia que visa fomentar 

um estilo menos rígido e memorístico tornando-se mais expressivo no ensino de 
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ciências. Nesse tipo de ensino, predominam termos técnicos e a impessoalidade, 

enfatizando-se a transmissão da informação de forma objetiva e concisa.  

A linguagem metafórica e analógica visa facilitar a transferência do 

conhecimento conceitual prévio para o científico. Em contrapartida este autor relata 

ainda, sobre algumas deficiências na aplicação da linguagem metafórica no ensino 

de Ciências como: a influência de concepções positivas e racionalistas que tende a 

inclinar-se em entender que a metáfora seria uma substituição ou um desvio que 

impeça o conhecimento objetivo da realidade e que não há nenhuma teoria sobre a 

linguagem metafórica que auxilie de fato ao docente prever se uma analogia ou 

metáfora seja ou não adequada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O conteúdo proposto na aula está relacionado à aprendizagem por modelos e 

a analogias. Neste estudo foi realizada a construção de modelos representativos dos 

processos de divisão celular em duas turmas do 8º ano, numa escola da rede 

particular do município de Maceió.  

Inicialmente o professor expôs os conceitos referidos às células, seus tipos e 

suas estruturas peculiares, estendendo-se ao tema que direcionava aos processos 

de divisão celular, tendo ainda, como estratégia a exibição de diversas imagens 

celulares, a partir do uso do livro didático e eletrônico e de um projetor – “lousa 

eletrônica” – para que os alunos pudessem visualizá-las de forma a compreender 

suas características e a importância de cada fase deste processo. 

Os alunos foram agrupados em número de quatro, onde cada grupo recebeu 

um roteiro para discutir sobre os modelos celulares expostos e observados 

buscando diferenciá-los e caracterizá-los, bem como destacando os itens que 

apresentaram mais dificuldades, seja por compreensão da atividade funcional, seja 

por estrutura ou por nomenclatura dos estágios. 

Cada grupo ficou responsável por uma das etapas da divisão celular: mitose 

ou meiose. Com base no modelo apresentado, construíram o seu a partir da 

utilização de massa de modelar. Moldaram cada uma das fases e suas estruturas 

celulares, desde a membrana e até os organoides citoplasmáticos implexos nos 

processos. 
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Após essa atividade os alunos apresentaram seus modelos à turma, visando 

uma discussão desde o processo de construção da célula às suas dificuldades de 

coordenação em manusear a massa de modelar até os conceitos expostos nas 

aulas teóricas sobre as particularidades e conceitos relacionados a cada uma das 

sucessivas etapas da divisão celular.  

Tais investigações foram propostas pelo docente para que o aluno buscasse 

construir, compreender e assimilar as características apresentadas. 

   

RESULTADOS  

 

O uso de modelos e analogias aplicado neste estudo durante as etapas do 

processo de divisão celular mostrou que os discentes fixaram de modo satisfatório 

suas estruturas e conceitos, e ainda assim puderam diferenciar os estágios da 

mitose e meiose de forma eficaz sem, contudo, apenas memorizar os eventos que 

delas decorrem. Isto ficou claro ao passo que manifestaram suas opiniões durante 

as discussões no que tange as atividades celulares, bem como, o posicionamento 

destes ao apresentar os modelos construídos.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi perceptível que a atividade 

proporcionou maior integração entre os alunos possibilitando maior dinamismo 

durante a aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao promover a exposição dos conteúdos relacionados a temas científicos aos 

discentes, pode-se observar que os mesmos, no decorrer do trabalho, apresentaram 

certo nível de envolvimento que contribui para o desenvolvimento da capacidade de 

emprego dos conceitos aprendidos, ou seja, a conquista da verdadeira 

compreensão. 

Este estudo fortalece a ideia de que é através dos fatos compreendidos e da 

fundamentação da construção de conceitos científicos, que o professor, com a 

utilização de atitudes procedimentais relacionadas à disciplina, reconhece de forma 

significativa a evolução do conhecimento do aluno, em busca de soluções de 

problemas escolares e do próprio cotidiano, sem descartar seus saberes prévios. 
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 Dessa forma os modelos didáticos construídos em sala de aula, são 

ferramentas que muito contribuem para o desenvolvimento da formação de atitudes 

críticas e autônomas no estudante tornando-os sujeitos construtores de seu saber.  
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