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As analogias no ensino de Química, particularmente, as presentes nos livros 
didáticos, são um recurso muito utilizado pelos professores para facilitar o 
entendimento dos conteúdos químicos que, devido à natureza abstrata dessa 
disciplina, conduzem os discentes a dificuldades de aprendizagens e, 
consequentemente, à elaboração de concepções alternativas acerca de temas 
conceituais relevantes. Embora sua aplicabilidade em sala de aula seja até 
sistemática, ao realizar um levantamento das produções bibliográficas 
apresentadas nos anais do XIX ENEQ, realizado em Rio Branco-AC, em 2018, 
foi possível constatar a escassez de trabalhos que tratassem do assunto 
analogias no ensino de Ciências e Química. Foi verificado que dos 186 (cento e 
oitenta e seis) resumos constantes dos anais do encontro, apenas 02 (dois), ou 
seja, aproximadamente 1,08%, trouxeram estudos sobre as analogias e o ensino 
de Química, ao passo que, em 263 (duzentos e sessenta e três) trabalhos 
completos, dos quais 184 (cento e oitenta e quatro) compõem os anais e 79 
(setenta e nove) foram publicados na revista Scientia Naturalis, não foi localizado 
nenhum com abordagem das analogias. Diante do contexto, foi suscitado o 
seguinte questionamento: Quais as possíveis causas para o pouco interesse na 
produção de pesquisas sobre a aplicação de analogias nas aulas de Ciências e 
Química? De certo, tem-se que, a resposta pode advir em estudos futuros, porém 
algumas suposições podem ser antecipadas e registradas neste breve trabalho. 
Inicialmente, pode-se inferir que a limitação no estabelecimento de similaridades 
entre o domínio da analogia (familiar) e o domínio-alvo (não-familiar) seja uma 
das justificativas para o desuso, porém cabe ressaltar que essa mesma limitação 
pode apoiar uma discussão entre os estudantes favorecendo uma análise mais 
aprofundada e crítica na construção de um conhecimento conceitual (CURTIS & 
REIGELUTH, 1984). Outra possibilidade seria a de que as analogias fossem 
utilizadas pelos estudantes de modo mecânico, induzindo-os a confundi-las com 
o próprio conceito. De acordo com Carvalho e Justi (2005) essa ação mecânica 
pode ser atribuída ao fato de que no momento de apresentação do conteúdo, 
este tenha sido enfatizado apenas com foco no domínio análogo, ou seja, 
desvinculado do conhecimento científico. Segundo (Glynn et al., 1989; Duit, 
1991; Orgill & Bodner, 2004) dentre algumas desvantagens para o uso de 
analogias está a de as mesmas poderem trazer uma informação irrelevante para 
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o estudante que pode resultar na continuidade da falta de compreensão pelo 
estudante, podendo, inclusive, a vir se constituir em obstáculo epistemológico à 
aprendizagem conceitual. Diante do cenário, anteriormente descrito, pode-se 
presumir que as pesquisas, envolvendo a eficácia da utilização de analogias, ou 
passou por um ciclo de modismo, ou, atualmente é irrelevante para os ensaios 
de pesquisa. A partir dessas considerações entende-se a necessidade de 
realizar outros estudos com vistas a ratificar ou não o que foi evidenciado e 
problematizado a partir do XIX ENEQ. 
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