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Introdução 
No Ensino de Química o uso de analogias é frequente, sendo usadas para facilitar no processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos como maneira de comparar mediante semelhanças, características compartilhadas entre dois objetos. Uma 
analogia é definida por Gentner (1989) “como um tipo de comparação em que um conceito ou uma situação familiar 
(domínio base ou análogo) compartilha relações de similaridade com um conceito a ser ensinado (domínio alvo)”.  

Nessa perspectiva, alguns artigos discutem o uso de algumas analogias empregadas no modelo atômico de J.J. 
Thomson, Físico-Químico do século XIX, responsável por comprovar científicamente a presença de corpúsculos 
negativos na matéria. Longe dessa realidade, para alguns autores, a analogia do “Pudim de Passas” utilizada para o 
modelo proposto por Thomson é ineficaz e provoca confusões em sua aprendizagem, como aponta Souza, Justi e 
Ferreira (2006) “Podemos dizer, ainda, que a análise realizada nessa pesquisa evidenciou o quanto a aprendizagem 
dos modelos atômicos é difícil para os alunos – o que, sem dúvida, contribui para tornar o ensino desse tema bastante 
complexo”. 

Nesse sentido, este trabalho têm por objetivo analisar o emprego da analogia do “Pudim de Passas”, como recurso 
didático empregado no Ensino dos Modelos Atômicos, tomando como base os estudos referentes à sua descoberta na 
ideia de coadunar informações relevantes quanto ao uso da analogia empregada. 

Metodologia 
O presente trabalho foi realizado por meio de leituras das literaturas sobre o assunto em questão e análise do modelo 
empregado como forma de identificar seu uso no ensino.  

Resultados e Discussão 
Sabe-se que o modelo atômico proposto por Thomson evidencia a presença de corpúsculos negativos na matéria, 
diante disso, entende-se a presença totalmente das evidências científicas para que tal descoberta fosse possível. 
Assim, foi possível constatar que, a ideia em apresentar que um modelo do átomo, cuja ideia é representá-lo, como 
usam, é de certa forma equivocado, pois, um pudim jamais poderá assimilar aos processos que ocorrem do nível 
fenomenológico ao subatômico, haja visto por ele não levar em considerações os processos energéticos envolvidos.  

Considerações Finais 
Portanto, se conclui que o uso da analogia em questão não faz referência ao átomo por não representar suas 
características fundamentais e importantes a serem estudadas, como por exemplo, explicar a organização estrutural 
dos corpúsculos negativos e com isso dificultando no aprendizado e na soluções de problemáticas facilmente 
respondidas com suas comprovações.  
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