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Introdução

Discutir as relações entre linguagem, ensino e aprendizagem, em espe-
cial aquelas que envolvem a construção de conhecimentos por professores 
e alunos por meio de interações discursivas em sala de aula, tem sido objeto 
de inúmeras investigações nos últimos anos (Edwards, Mercer, 1988; Coll, 
Edwards, 1998; Cindra, Teixeira, 2005).

Os processos interativos em sala de aula constituem um campo de pes-
quisa bastante abrangente na área educacional, envolvendo psicólogos, so-
ciólogos, linguistas e antropólogos, pois as variáveis analisadas nas investi-
gações sobre educação são muito diferentes (Delaamont, 1987). Mas com 
relação às pesquisas em Educação em Ciências, podemos dizer que é a psi-
cologia sociocultural ou sócio-histórica que tem infl uenciado por despertar 
o interesse sobre o processo de signifi cação nas salas de aula, provocando 
indagações sobre como os signifi cados são criados e desenvolvidos por meio 
do uso da linguagem e outros modos de comunicação (Martins, Ogborn, 
Kress, 1999; Mortimer, Scott, 2002).
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de Pesquisa em Ensino de Ciências. Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciên-
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 2 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências/campus de Bauru. Profes-
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de Pós-Graduação em Educação para a Ciência.  E-mail: nardi@fc.unesp.br.
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Dessa forma, o estudo da interação social no processo de ensino e apren-
dizagem, bem como no desenvolvimento cognitivo humano, levando-se em 
consideração o caráter social, vem sendo evidenciado principalmente por 
meio da abordagem vigotskiana (Monteiro, Teixeira, 2004; Pontecorvo, 
Ajello, Zucchermaglio, 2005). Tal escolha deve-se ao fato de que o diálogo 
entre uma pessoa menos experiente (aluno) e outra mais experiente (profes-
sor) é considerado o instrumento com o qual as práticas de ensino-apren-
dizagem são realizadas. Especifi camente, pode-se dizer que é por meio do 
diálogo que os processos de negociação de signifi cados de objetos e de situa-
ções são manifestados (Orsolini, 2005).

Com isso, há uma sinalização dessas pesquisas sob a nova forma de con-
ceber os processos de ensino-aprendizagem, implicando no deslocamento 
do entendimento individual sobre os fenômenos específi cos para um novo 
contexto, ou seja, para um viés de construção de signifi cados em um con-
texto social de sala de aula. Essa nova forma de conceber o processo de 
aprendizagem incorre em uma substituição da intenção de verifi car como o 
indivíduo muda conceitualmente sua velha concepção pela cientifi camente 
aceita, e passa a analisar como ocorre “a negociação de novos signifi cados, 
em um espaço comunicativo no qual há o encontro entre diferentes pers-
pectivas culturais, em um processo de crescimento mútuo. As interações 
discursivas são consideradas como constituintes do processo de construção 
de signifi cados” (Mortimer, Scott, 2002, p.284).

Analisar a interação discursiva em sala de aula “é um meio privilegiado 
para estudar os processos educacionais quando se procura compreender os 
mecanismos e as condições que propiciam a construção de signifi cados” (Coll, 
Edwards, 1998, p.143-144, grifo nosso). Segundo esses autores, a forma 
como a interação discursiva em torno do conteúdo vai sendo construída, do 
ponto de vista dialógico, é que vai propiciar a elaboração de aproximações 
ao signifi cado e a ocorrência de um conhecimento compartilhado (Edwar-
ds, Mercer, 1988).

Isso faz com que o discurso educacional se torne, nas últimas décadas, 
foco de atenção por parte dos pesquisadores que investigam os processos de 
ensino e aprendizagem. De acordo com Mercer (1998), estudar o discurso 
em sala de aula é “importante porque ele está no centro do estudo psicoló-
gico do ensino e da aprendizagem, não só porque a linguagem é o principal 
meio de comunicação entre professores e alunos, mas também porque é um 
meio vital por meio do qual representamos nossos pensamentos” (p.13).



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA I 245

Mas existem diferentes formas de interação professor/aluno quando se 
trata de construção de signifi cados. Algumas investigações têm revelado 
que na interação discursiva professor/aluno tem prevalecido a estrutura 
comunicativa do tipo IRA (indagação, resposta, avaliação), na qual preva-
lece o domínio das perguntas do professor sobre o discurso da sala de aula, 
sendo que a maioria das perguntas feitas pelos professores não busca in-
formação; serve apenas de armamento discursivo para controlar conteúdos 
de discussão, dirigir pensamentos e ações dos alunos (Edwards; Mercer, 
1988). 

Em algumas ocasiões, o professor lidera as discussões com toda a clas-
se; em outras, os estudantes trabalham em pequenos grupos, e o professor 
desloca-se continuamente entre os grupos, auxiliando-os; em outras, o pro-
fessor faz uma série de questões, e as respostas dos estudantes, na maioria 
das vezes, limitam-se a preencher as lacunas no discurso do professor; mui-
tas vezes o professor é extremamente hábil nesse estilo de exposição, mas 
há muito pouco espaço para os estudantes fazerem e falarem algo, e muitos 
nunca abrem a boca (Mortimer, Scott, 2002).

Contudo, apesar de existir todas essas discussões a respeito do papel do 
discurso e da interação, concordamos com Mortimer e Scott (2002) quan-
do estes expõem que são poucos os trabalhos que têm se preocupado sobre 
como os professores dão suporte ao processo pelo qual os estudantes cons-
troem signifi cados em aulas de Ciências, sobre como as interações produzi-
das, desenvolvidas interferem na aprendizagem dos alunos. 

Ao mesmo tempo, alguns estudos também vêm destacando que uma 
das maneiras de facilitar a comunicação em sala de aula entre professor e 
aluno, de forma a tornar o conhecimento científi co compreensível, é por 
meio do uso de diferentes (várias) fi guras de linguagem, dentre as quais es-
tão inclusas as analogias (Dagher, 1995; Godoy, 2002). 

Diante disso, pretendemos avançar nessa linha de investigação ao tratar 
o uso de fi guras de linguagem (no nosso caso, analogias), especifi camente 
com relação à sua elaboração, utilização/exploração nos processos intera-
tivos discursivos em sala de aula de forma a verifi car a infl uência destes na 
aprendizagem dos alunos.

Uma das questões que permitiram tal refl exão foi a o fato de que expli-
car conceitos científi cos na sala de aula envolve tanto entender o conteúdo 
quanto ser capaz de comunicar esse conteúdo de maneira efetiva. Mas será 
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que a postura assumida pelo professor no contexto interativo discursivo 
tem contribuído ou infl uenciado na elaboração/exploração da analogia em 
sala de aula? 

De acordo com Ogborn et al (1996), “explicar envolve, além de uma 
análise cuidadosa dos conteúdos a serem tratados, considerar diferentes es-
tratégias de comunicação, diferentes interesses e habilidades cognitivas dos 
interlocutores, a motivação, os objetivos e papéis sociais dos participantes, 
as restrições impostas pelo contexto etc.” (p.02).

Analogias em sala de aula

A comunicação escolar, especifi camente em Ciências Naturais, encontra 
uma série de difi culdades. Destacamos como sendo uma delas a presença 
de um espaço relevante entre a linguagem comum e a linguagem científi ca 
(Galagovsky, Bonán, Adúriz Bravo, 1998), também chamada “linguagem 
científi ca erudita” como aponta Galagovsky e Adúriz Bravo (2001). De 
acordo com esses autores, aprender Ciências implica, antes de tudo, apren-
der a lidar com a linguagem.

Autores como Martins, Ogborn e Kress (1999) têm mostrado a impor-
tância da linguagem e, particularmente, da explicação no ensino e na apren-
dizagem de Ciências. Para o aprendizado da linguagem científi ca, por exem-
plo, ressaltam a importância de se verifi car as “[...] funções que metáforas, 
analogias e outros recursos de imaginação possuem em situações de ensi-
no”. Se partirmos da conceitualização de explicação dada por esses autores, 
ou seja, “explicar envolve, além de uma análise cuidadosa dos conteúdos a 
serem tratados, considerar diferentes estratégias de comunicação” (op. cit., 
p.02), percebemos que tal importância deve-se ao fato de que explicar con-
ceitos científi cos na sala de aula envolve tanto entender o conteúdo quanto 
ser capaz de comunicar esse conteúdo de maneira efetiva. “O conhecimen-
to não só sofre diversas transformações até chegar à escola, mas também é 
continuamente transformado na escola [...] o uso de metáforas e analogias 
também é crucial na transformação do conhecimento” (op. cit., p.09).

Considerando que conceitos são instrumentos de assimilação por meio 
dos quais interpretamos e interagimos com o mundo que nos cerca, a apren-
dizagem de conceitos constitui elemento fundamental na Educação em 
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Ciências. Segundo Mortimer e Machado (2001), a construção do conheci-
mento em sala de aula depende essencialmente de um processo no qual os 
signifi cados e a linguagem do professor vão sendo apropriados pelos alu-
nos, na construção de um conhecimento compartilhado. Assim, dentre os 
estudos sobre linguagem no Ensino de Ciências, tem sido destacado o papel 
das analogias na comunicação entre professores e alunos em sala de aula.  

As analogias mostram-se importantes no Ensino de Ciências, visto que 
a maioria dos conceitos na área de Ciências – especialmente na Física – é de 
natureza abstrata, isto é, sua compreensão requer que os alunos sejam capa-
zes de imaginar, modelar etc. Como esse processo não é simples, o professor 
sente, em algumas situações, a necessidade de utilizar uma situação mais 
familiar aos alunos. Nesse sentido, as analogias são utilizadas como recur-
sos didáticos no ensino de tais conceitos, pois elas apresentam similaridades 
entre dois domínios diferentes, sendo que um familiar ao aluno – denomi-
nado “análogo”, e outro, não familiar – chamado “alvo”.

Ao mesmo tempo, as analogias podem ser consideradas como “facas de 
dois gumes”, uma vez que, paralelamente às vantagens, podem apresen-
tar desvantagens, como, por exemplo, uma analogia nunca está baseada em 
uma combinação exata entre analógico e alvo; geralmente há características 
do analógico que são diferentes do alvo, e isso pode induzir ao erro (Duit, 
1991). Apesar de o raciocínio analógico ser comum, o uso espontâneo das 
analogias proporcionadas pelos professores ou alunos ainda são raros. O 
uso de analogias em situações de aprendizagem exige orientações conside-
ráveis. Mesmo apresentando desvantagens, Orgill e Bodner (2004) reco-
mendam que analogias devam ser usadas quando o conceito alvo é difícil 
de ser explicado, entendido e/ou não pode ser compreendido. Além disso, 
eles recomendam que elas devam ser simples e apresentar uma linguagem 
clara e relações entre os dois domínios que sejam facilmente compreendidas 
pelos alunos. Elas não devem ser usadas quando o conceito alvo é simples 
ou de fácil entendimento, ou quando os alunos não conseguem associar o 
análogo com o alvo.

Todos esses apontamentos com relação ao uso de analogias em sala de 
aula acabam por destacar ainda mais a importância de se investigar durante 
o contexto interativo discursivo entre professor e alunos como ela é explo-
rada, uma vez que ela pode tanto contribuir quanto difi cultar ainda mais 
o processo de construção de signifi cados em salas de aula de Ciências. De 
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acordo com Duit (1991) e Oliva (2008) “são poucos os estudos que anali-
sam como os professores usam analogias na sua prática habitual” (p.16), 
especifi camente na construção de saberes docentes quando da formação 
inicial de futuros professores. Por conta disso e das refl exões anteriores, 
optamos por investigar o contexto interativo discursivo de elaboração/ex-
ploração de analogias em sala de aula por futuros professores de Física. Para 
Duarte (2005), o fator que determina o sucesso de uma abordagem analó-
gica em sala de aula é justamente a existência de um ambiente, ou melhor, 
um contexto de ensino interativo que permita o estabelecimento de relações 
analógicas.

Para Mortimer e Machado (2001), a compreensão do papel da lingua-
gem na mediação dos conceitos é fundamental para redimensionar as práti-
cas pedagógicas existentes. 

O processo de constituição dos dados

A metodologia de pesquisa, de natureza qualitativa, priorizou o acom-
panhamento de uma amostra de 27 licenciandos de um curso de licencia-
tura em Física de uma universidade pública paulista. A constituição desses 
dados no curso de licenciatura ocorreu em duas etapas. A primeira etapa 
ocorreu no primeiro semestre de 2006, durante o acompanhamento e de-
senvolvimento de todas as atividades das disciplinas de Prática de Ensino 
de Física IV e V, com carga horária de quatro créditos semanais, durante 
15 semanas, totalizando 60 horas-aula no semestre. Desse total, 70% das 
aulas (42 horas-aula) foram presenciais, orientados pelo docente da disci-
plina, nas quais os licenciandos discutiram temas relacionados ao ensino de 
Física. Os demais 30% das aulas (18 horas-aula) foram reservados para o 
estágio de observação de aulas de Física junto a classes regulares do Ensino 
Médio. Tais observações permitiram que os futuros professores verifi cas-
sem elementos da realidade das salas de aula, observando nas situações de 
ensino e aprendizagem o desempenho dos professores em exercício. Após 
as observações, os futuros professores apresentaram, por meio de relatórios 
e de discussões realizadas nas aulas presenciais, a avaliação de suas ativida-
des de estágio. Paralelamente às discussões e observações sobre o estágio, 
os licenciandos planejaram e elaboraram materiais e atividades de ensino de 
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Física que constituíram no curso ministrado aos alunos do Ensino Médio, 
no segundo semestre, sob a forma de Estágio de Regência.

O curso ministrado aos alunos do Ensino Médio foi planejado pelos 
licenciandos adotando os seguintes procedimentos: os licenciandos foram 
divididos em sete grupos, e cada grupo planejou e elaborou um plano de 
curso (referente a um módulo de ensino de oito horas) sobre um tema de 
Física escolhido por cada grupo: mecânica, termologia, óptica, eletricidade, 
eletromagnetismo, astronomia e física moderna e contemporânea. 

No segundo semestre do mesmo ano, segunda etapa de constituição dos 
dados, os módulos de ensino planejados no primeiro semestre foram apli-
cados no Ensino Médio de uma escola pública como parte das disciplinas 
de Práticas de Ensino de Física VI e VII, as quais abrangiam o Estágio de 
Regência. 

As disciplinas foram oferecidas durante 15 semanas, totalizando 75 
horas-aula no semestre; 60% dessa carga horária equivalente a 45 horas-
aula, foram presenciais, e 40%, equivalente a 30 horas-aula foram reserva-
das para o estágio de regência. No estágio, cada um dos grupos ministrou 
aulas referentes a um dos módulos de ensino. Essas aulas foram gravadas 
em videocassete.

O curso, planejado e ministrado pelos licenciandos foi intitulado “O ou-
tro lado da Física” e teve uma carga horária total de 56 horas-aula. As aulas 
foram desenvolvidas semanalmente, às segundas e terças-feiras, no período 
noturno, das 19h às 23h. Cada grupo de licenciandos, portanto, dispôs de 
dois conjuntos de quatro horas-aula, ou seja, oito horas-aula para ministrar 
cada um dos tópicos escolhidos. Os alunos de Ensino Médio, 1a e 2a séries, 
matriculados no curso foram escolhidos entre alunos do período matutino, 
para que as aulas não interferissem em suas atividades regulares.

As aulas ministradas no curso foram também cuidadosamente transcri-
tas. Realizamos, a partir dessas transcrições, um mapeamento (identifi ca-
ção) de episódios de ensino de interesse para as questões de estudo.

Análise e interpretação dos dados

Estão sendo analisados todos os discursos provenientes das 56 horas/
aula de curso ministrados nos sete tópicos mencionados anteriormente, os 
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quais revelam todo o contexto interativo discursivo entre futuros professores 
(licenciandos) e alunos. Ao mesmo tempo, decidimos por organizar a aná-
lise em duas fases: 

1 –  Análise do contexto interativo discursivo em sala de aula, verifi can-
do posturas discursivas assumidas tanto pelos licenciandos quanto 
pelos alunos, verifi cando a infl uência daquelas nos processos de en-
sino e de aprendizagem.

2 –  Análise das condições de produção da analogia relacionadas à: In-
fl uência do domínio conceitual do licenciando (conhecimento do 
conteúdo) no processo explicativo envolvendo o uso de analogias; 
utilização de analogias como recurso de transformação do conteúdo: 
(a) isoladamente ou em conjunto com outros recursos. Quais? Em 
conexão com que conteúdos?; (b) em diferentes etapas da dinâmica 
da construção de explicações (ex.: criação de diferenças, construção 
de entidades etc.); ocorrência ou não das analogias durante o perío-
do de observação nos módulos de ensino, verifi cando o nível de or-
ganização de tais analogias; frequência com que aparecem nos sete 
módulos, levando-se em conta se elas possuem alguma relação com a 
experiência profi ssional ou não do licenciando; intensidade de mani-
festação das analogias em sala de aula nos diferentes módulos; ana-
logias como confi rmação de compreensão do conteúdo por parte dos 
alunos; forma como estão sendo trabalhadas pelos licenciandos, etc.

Para entender o contexto em que ocorre a utilização da analogia em sala 
de aula, com base na dimensão comunicativa que se estabelece nas intera-
ções entre professores/licenciandos e alunos, enfatizando o caráter social 
da construção de signifi cados nas interações discursivas, estamos utilizan-
do o trabalho de Compiani (1996), o qual fornece categorias para analisar 
a construção do conhecimento científi co em sala de aula baseada na com-
preensão do papel do discurso dos alunos e do professor. Defi nimos abaixo 
essas categorias.

A solicitação de informações é uma categoria que pode ser caracterizada pela 
necessidade que apresentam os atores do processo interativo em obter expli-
cações ou esclarecimentos, interferindo decisivamente nos rumos do diálogo. 

O fornecimento de pistas defi ne-se pela ação indutiva do professor sobre a 
linha de raciocínio dos alunos e pela sua atitude em oferecer elementos que 
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sustentem o aluno em uma trajetória de raciocínio previamente traçada, vi-
sando conduzi-lo à resolução de um problema.

O reespelhamento é uma postura adotada pelo professor para encorajar 
a fala do aluno. Investido da autoridade discursiva, o professor, ao repetir 
com ênfase ou ao gesticular favoravelmente atribui legitimidade à ideia do 
aluno.

A problematização indica uma atitude intencional, comumente do pro-
fessor, mas que pode partir também do aluno, de investigar, estudar, pro-
vocar refl exões em busca de respostas para determinado problema.

A reestruturação é a atitude de reorganização das proposições feitas du-
rante as interações discursivas, constituindo-se como sistematização fi nal 
ou parcial de ideias que foram discutidas sobre um determinado assunto.

A recondução caracteriza-se pela retomada, por parte do professor, da 
pertinência das discussões que se estabelecem em sala de aula.

Desse modo, estamos analisando os discursos provenientes das intera-
ções professor/alunos, considerando as categorias descritas acima nas suas 
diferentes formas interativas. Dos discursos provenientes das transcrições 
do curso O outro lado da Física, selecionamos um episódio de ensino re-
ferente ao tópico de Termologia, especifi camente no qual há recorrência a 
analogias durante o processo de interação discursiva entre professor/alu-
no. Para facilitar a análise dos dados, decidimos organizar os discursos em 
turnos de fala3, os quais descrevem a relação discursiva estabelecida entre 
professores e alunos.

Episódio

(01) Licenciando L4  Que é o seguinte... lá atrás, na aula de ontem, fi cou 
claro, evidente, todo mundo concordou, que o calor, 
ele iria fl uir de um corpo que estava a uma temperatu-
ra maior, para o corpo que estava a uma temperatura 
menor.    

 3 Os turnos não estão seguindo a sequência numérica da transcrição como um todo, ou seja, 
decidimos, para facilitar a análise neste trabalho, iniciar a partir do número 01.
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(02) Licenciando L3 É. Foi um dos modelos do [...] Esqueci o nome dele [...] 
(aponta para o aluno A1) 

(03) Aluno A1  Bruno.
(04) Licenciando L3 Como? 
(05) Aluno A1 Bruno.
(06) Licenciando L3 Bruno. É o modelo do Bruno. 
(07) Licenciando L1 Exatamente. A gente chegou a esta conclusão com base 

no modelo do Bruno.        
(08) Licenciando L3 Mas só por nome, isso daí no livro eles chamam a Pri-

meira Lei da Termodinâmica. 
(09) Licenciando L4  Exatamente. Passou por um troço chamado a Primei-

ra Lei da Termodinâmica. Essa primeira lei diz assim: 
que se você tem dois objetozinhos quaisquer (desenha 
dois quadrados na lousa), eu vou fazer uma coisa que 
o professor de física costuma fazer aqui, que eu acho 
muito chato, mas eu vou fazer mesmo assim [...] Vou 
batizar estes corpos: A e B.

O licenciando inicia trabalhando com informações já dadas, envolvendo 
os alunos no processo de reestruturação, recapitulando (01) a aula anterior. 
De acordo com Edwards e Mercer (1988), o professor muitas vezes utiliza 
a aula anterior como sendo uma introdução para o novo conhecimento, ou 
seja, como continuidade do que havia feito anteriormente. Nesse processo, 
a recapitulação possui um importante papel, pois elas possuem a função de 
assegurar que a compreensão dos aspectos importantes do que foi dito e 
feito sobre o que foi desenvolvido tenha sido feita de forma conjunta. Mas 
ressaltam também que a recapitulação, quando é explícita pelo professor, 
pode convergir em dois sentidos: para trás, ao fechar uma conceitualização 
de experiência e atividade conjunta signifi cante em uma linguagem comum 
(01), e para frente, ao criar um contexto mental4 compartilhado, que serve 
como marco conceitual conjunto para compreender a nova criatividade e 
ensinar o que vem depois (08 e 09).

 4 A concepção de contexto é entendida como algo mental, ou seja, “como uma propriedade 
das compreensões gerais que surgem entre as pessoas que se comunicam; não como uma 
propriedade do sistema linguístico que utilizam, ou das coisas que se têm feito e dito real-
mente, nem tão pouco das circunstâncias físicas em que as pessoas se encontram [...] tudo o 
que os participantes em uma conversação conhecem e compreendem [...] o que lhes ajuda a 
dar sentido ao que se diz” (Edwards, Mercer, 1988, p.78). 
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Ao mesmo tempo, os licenciandos L1 (07) e L4 (09) utilizam-se do es-
pelhamento reespelhamento (Compiani, 1996) (09) para reforçar as infor-
mações introduzidas, repetindo-as, reforçando a importância delas. Além 
disso, o reespelhamento de L4 vem acompanhado de uma “réplica elabora-
da”, com acréscimo de informações pertinentes àquelas introduzidas pelo 
falante precedente, no caso L3.

Podemos notar também que a posição do professor consiste em fazer 
uma pergunta e fornecer simultaneamente pistas (02) para a resposta. Com 
isso, o professor e os alunos “se vêm com frequência fechados em uma 
estrutura rotineira de diálogo de perguntas e respostas (estrutura IRA), 
na qual o professor obtém a resposta, avalia, assinala turnos de fala etc” 
(Edwards, Mercer, 1988, p.125). Além disso, o licenciando L1 faz menção 
à primeira lei da termodinâmica5 sem fazer qualquer referência ao conceito 
de trabalho, o que torna a explicação do conceito incompleta. Em seguida, 
ao começar explicar o que é calor, o faz de maneira convencional como des-
crito nos manuais escolares e feito pela maioria dos professores, e mesmo 
não aceitando que seja a melhor das explicações diz: “eu acho muito chato; 
mas eu vou fazer mesmo assim”. 

Outra questão que merece destaque é a postura do professor com rela-
ção ao uso das palavras, pois se o papel do professor é criar um vocabulário 
comum que, segundo Edwards e Mercer (1988), é de extrema relevância 
também, ele precisa tomar cuidado com uso das palavras ao destacar aspec-
tos signifi cativos da explicação, como, por exemplo, o uso de termos como 
“troço”; “objetozinhos” depois “corpos” (09). Ou seja, proporcionar um 
vocabulário conceitual compartilhado é, evidentemente, um dos objetivos 
implícitos, importante, do professor, pois os alunos têm que fi xar os ter-
mos de referência usados na ciência e não aqueles do professor. Em seguida, 
detém-se sobre o conceito de fl uxo de calor. 

(10) Licenciando L4  Aí, a gente vai fi ngir que o A está mais aquecido que o 
B; quer dizer: o A tá quente, e o B tá frio; ou o A tá mais 
quente, o B tá mais frio (escreve na lousa TA>TB). Se eu 
puser os dois em contato, pode ser assim, ó[...] não pre-
cisa ser encostado, tá? Em contato, eu digo assim[...] o 
Sol está em contato com a Terra?

 5 A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com 
o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico, ou seja, DE int = Q – W.
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(11) Alunos Não. 
(12) Licenciando L4  Mas em contato térmico?
(13) Aluno 5 Sim.
(14) Licenciando L4 Por que não chega lá[...] o calor emitido pelo Sol não 

chega aqui? Então[...] contato térmico não precisa você 
estar encostado... se este daqui está mais quente, do jei-
to que eu escrevi aqui (na lousa), um mais aquecido que 
o outro, a temperatura de um é maior que a do outro, 
vai haver um fl uxo de calor?

(15) Aluno 1 Depende, se os dois estiverem em contato [...]
(16) Outros alunos  Vai, sim.
(17) Licenciando L4  Estando em contato térmico!
(18) Aluno 1  Ah, sim!
(19) Licenciando L4 Supondo [que] sim, existe a possibilidade deles troca-

rem energia, existe a possibilidade de fl uxo de calor, 
nada impede, não tem nada impedindo, mesmo o vá-
cuo possibilita o fl uxo de calor. Ou a existência do fl u-
xo de energia que é o calor, certo? Agora, se este fl uxo 
existir, qual vai ser o sentido dele?

(20) Vários alunos De A para B!
(21) Licenciando L4 De A para B. 
(22) Licenciando L1 De A para B? (desenha uma seta na lousa do quadrado 

A para o B) Por que o fl uxo de energia, por que o calor 
[...] fl ui neste sentido aqui? Agora me diz [...] aqui que 
está a fi losofi a que eu falei... Por quê?

Continuando, o licenciando L4 suscita a imaginação dos alunos para 
que eles evoquem mentalmente (10). Isto é, o licenciando quis dizer que 
a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O termo temperatu-
ra deveria ter sido utilizado já que o “calor” é frequentemente confundido 
com “temperatura”. Novamente volta a questão ressaltada anteriormente 
com relação ao uso de terminologias cientifi camente aceitas para trabalhar 
a explicação. Posteriormente, prosseguindo em sua explicação, ao inserir o 
conceito de “contato térmico”, o licenciando não deixa claro de qual “con-
tato” está falando, pois se levarmos em consideração a defi nição do termo 
“contato”6, veremos que os elementos em questão se tocam, mas de acordo 

 6 Contato: estado ou situação dos corpos que se tocam; comunicação; conexão. (Ferreira, 2001, 
p.180)
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com o licenciando, isso não precisa ocorrer. Para explicar de qual “contato” 
ele está falando, pergunta aos alunos: “o Sol está em contato com a Terra?”. 
Um dos alunos responde que Sol e Terra não estão em “contato”.

Ao notar a falha na forma como havia feito a pergunta, ele fornece ou-
tra informação (12), remodelando a pergunta inicial. Além disso, podemos 
notar também que, ao refazer a pergunta, o licenciando atesta automatica-
mente que a resposta do aluno não é satisfatória ou não está correta. Fato 
este apontado por Coll e Solé (1996) ao destacar que a “repetição de uma 
pergunta do professor, após uma resposta do aluno, deve levar a interpretar 
que tal resposta era incorreta” (p.295). Além disso, notamos que, lançando 
mão da analogia “sistema Sol-Terra” (análogo), tendo como situação alvo o 
entendimento do sistema de elementos A-B, o licenciando tenta fazer com 
que os alunos percebam a diferença da palavra “contato” para a palavra 
“contato térmico”. Mas notamos que o licenciando praticamente não ex-
plora a analogia proposta, ou seja, apenas ressalta que “contato térmico não 
precisa você estar encostado” e retoma o sistema de elementos A-B. 

No transcorrer da explicação, o licenciando L4 reconduz (14) a discus-
são da ideia principal inicialmente tratada nas discussões, a troca de energia 
entre os elementos A-B, explorando, dessa forma, o conceito de calor. No 
entanto, em seguida, ao questionar os alunos sobre o conceito de fl uxo de 
calor, esperando uma resposta satisfatória, é surpreendido pela resposta do 
aluno A1, que responde reforçando a ideia de que dependeria do tipo de 
“contato”. Essa réplica do aluno não era exatamente o que o licenciando 
esperava ouvir, pois julgava ter proporcionado todos os esclarecimentos 
necessários para o entendimento do conceito ao ter utilizado a analogia do 
sistema Sol-Terra. Com essa atitude, o aluno A1 volta a problematizar (15) 
o conceito de “contato”, cuja resposta vem na sequência de uma contrapo-
sição geral dos outros alunos, a qual acaba servindo para o desenvolvimento 
da aula e para fazer com que o licenciando tome mais cuidado ao empregar 
os termos corretos nas perguntas, pois a forma como ela é elaborada implica 
na resposta recebida.

Nesse caso, podemos ressaltar outra característica identifi cada pelos es-
tudos de Edwards e Mercer (1988), que é o fato de que, ao fazer uma per-
gunta, o professor espera que a resposta deva estar relacionada ao que foi 
tratado em sala de aula. Isso se levarmos em conta o fato de que ninguém faz 
perguntas a alguém sem supor de maneira razoável que essa pessoa possa 
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conhecer a resposta. Para o professor, segundo os autores, esse curso per-
mite alcançar o conhecimento compartilhado, pois os alunos respondem 
baseando suas respostas no que lhes foi ensinado na sala de aula. E já que 
lhes foi ensinado o que signifi ca estar em “contato” e em “contato térmi-
co”, é plausível a pergunta feita pelo aluno A1. Em seguida, o licencian-
do novamente reconduz a explicação (19) em torno da ideia principal e, ao 
perguntar sobre o conceito em questão, fl uxo de calor, obtém as respostas 
aguardadas, as quais são, posteriormente, reespelhadas (20, 21) por dois 
licenciandos, legitimando-as.

Apesar de o licenciando fazer algumas possíveis inferências com base na 
analogia “sistema Sol-Terra”, é com base no que conhece acerca do Sistema 
Solar e na constatação de que a Terra é aquecida pelo Sol que os alunos se 
convencem de que (a) não há necessidade de contato direto entre os corpos 
e aceitam que (b) o vácuo não representa um impedimento para o fl uxo de 
calor. 

Algumas considerações

Em um processo de interação discursiva de sala de aula, os futuros pro-
fessores recorrem ao uso de analogias em suas explicações com o intuito 
de tornar a explicação mais clara, mais próxima de situações reconhecidas 
pelos alunos. As analogias, neste caso, são elaboradas em um contexto dis-
cursivo interativo, com predominância de discursos do tipo IRA (indaga-
ção, resposta, avaliação), nos quais prevalece o domínio das perguntas do 
professor sobre o discurso da sala de aula. Com isso, o professor e os alunos 
se vêm com frequência fechados em uma estrutura rotineira de diálogo de 
perguntas e respostas, na qual o professor obtém a resposta, avalia, assi-
nala turnos de fala etc. Além disso, verifi camos, também, que a maioria 
das respostas às perguntas dos futuros professores reportam-se a respostas 
simples, como “sim” ou “não”, e as intervenções de espelhamento servem 
não apenas como formas de legitimação para a informação introduzida pelo 
falante precedente, mas também para reforçar a informação, a qual é de im-
portância para todos. 

No entanto, não há exploração adequada das analogias, uma vez que 
não são trabalhadas suas características mais relevantes, tanto em nível de 
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similaridades quanto de limitações, fato já destacado por Duit (1991) ao 
dizer que o uso de analogias em situações de aprendizagem exige orienta-
ções consideráveis. Por fi m, os resultados deste estudo estão mostrando que 
se fazem urgentes maiores discussões sobre o uso de analogias no ensino, 
na formação inicial dos professores, sua função, suas utilidades, suas van-
tagens e desvantagens, como usar analogias de uma forma efetiva e, além 
disso, como o contexto interativo discursivo entre professor/aluno pode 
interferir nesse processo em sala de aula.

Dessa forma, se pretendemos proporcionar que nossos alunos se apro-
priem de uma linguagem cientifi camente aceita, devemos, sobretudo, pro-
porcionar um ambiente encorajador que possibilite que essa apropriação 
seja efetivada. Para isso, devemos levar em conta o perfi l didático do pro-
fessor, como o discurso é empregado, contribuindo ou não para um conhe-
cimento científi co.
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