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RESUMO :  

O conceito de íon é importante na construção e no entendimento de muitos conceitos químicos, como 
ligações químicas, a eletroquímica, o conceito de equilíbrio químico, de óxido-redução, o conceito de pH, entre 
outros. Assim, o entendimento do conceito de íon pode levar os alunos a compreenderem melhor vários fenômenos 
que estão presentes no seu cotidiano, como por exemplo, os sais solúveis em água que se dissociam e tornam o 
meio condutor de eletricidade; o mar, importante fonte de materiais, é constituído por íons; soluções aquosas de 
certos íons têm grande importância no crescimento de vegetais.  

Portanto, esse trabalho, que faz parte da dissertação de mestrado de uma das autoras, tem como um de 
seus objetivos investigar quais as concepções sobre a estrutura atômica e a formação dos íons que os alunos do 
ensino médio, da rede publica de São Paulo, possuem.  

INTRODUÇÃO  

A química é uma ciência que esta relacionada com as atividades desenvolvidas pelo ser 
humano, pois desempenha nelas papel de grande importância. Hoje, devido à grande utilização 
do conhecimento químico, atribui-se relevante importância às pesquisas das relações entre 
ciência e tecnologia. Professores de química têm como objetivo iniciar os alunos nas idéias e 
práticas da comunidade científica, tornando-as significativas. Segundo Driver (1999), mais do 
que organizar o processo pelo quais os indivíduos geram significados sobre o mundo natural, o 
papel do professor é atuar como mediador entre o conhecimento científico e os aprendizes, 
ajudando-os a conferir sentido pessoal à maneira como as asserções do conhecimento são 
geradas e validadas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação e que têm como objetivo fornecer orientações gerais sobre o ensino básico 
desenvolvido em cada etapa do Ensino Fundamental e Médio sugere que é de fundamental 
importância que os alunos compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo 
físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente, 
enquanto indivíduos e cidadãos.  

Essas considerações implicam que ensinar química pressupõe a compreensão da 
natureza e do seu processo de elaboração, além do compromisso com os conhecimentos 
universalmente elaborados e convalidados. A Química no ensino médio deve possibilitar aos 
alunos, não só a compreensão dos processos químicos envolvidos na utilização e transformação 
de diferentes materiais, mas a percepção de que ela participa do desenvolvimento científico-
tecnológico com importantes contribuições específicas, cujas decorrências têm alcance 
econômico, social, ambiental e político. Dessa forma o conhecimento químico deve contribuir 
para que o indivíduo possa fazer julgamentos, com fundamentos, e as informações por ele 
recebidas, através dos diferentes meios de comunicação, sejam interpretadas e avaliadas 
possibilitando-o a tomar suas próprias decisões.  

Temos hoje um grande número de trabalhos realizados com a finalidade de verificar 
quais são as concepções dos estudantes sobre a estrutura dos átomos, a natureza da matéria e 
suas interações, porém poucos trabalhos estudam as concepções dos estudantes em relação ao 
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conceito do íon. De Posada (1999) apresenta alguns resultados obtidos em relação às 
substâncias iônicas onde aponta as dificuldades dos alunos para assimilar a natureza dessas 
substâncias iônicas, e em especial o conceito de íon. O autor coloca que mesmo os alunos já 
tendo o conhecimento do conceito de íon, uma vez que haviam sido tratados nas unidades de 
estrutura atômica e ligações químicas, eles não conseguem compreender a relação que existe 
entre suas estruturas e o comportamento que produzem, e que essas diferenças também foram 
de difícil aceitação por parte da comunidade científica (Masterton y Hurley, 1989).  

Portanto, neste trabalho parte-se do pressuposto que o íon é uma entidade pouco 
compreendida pelos alunos, pois está intimamente ligado ao conceito de estrutura atômica, 
conceito esse de difícil compreensão. Pensando na importância desse conceito para o estudo da 
química, e considerando sua relação com a estrutura eletrônica do átomo, este trabalho teve 
como objetivo verificar quais as concepções sobre a estrutura atômica e a formação dos íons 
que os alunos possuem. 

Neste sentido entender a estrutura atômica contribui para a compreensão da formação 
dos íons, uma vez que este conceito é apresentado aos alunos depois de estabelecer a estrutura 
eletrônica dos átomos, definindo o íon como o átomo que tenha ganhado ou perdido elétrons em 
sua camada, (Caamaño, 2004). Outros estudos de investigação apontam que a diferenciação 
entre átomo, íon e molécula é problemática no ensino médio, pois não é ressaltada a 
importância desse tipo de discussão após o estabelecimento de um modelo atômico, iônico e 
molecular (Melo,2002). Cavicchioli (2005) aponta ainda que, existe uma limitação objetiva na 
capacidade dos alunos ao iniciarem o estudo da química em reconhecer, em nível microscópico, 
o caráter descontínuo da matéria e suas entidades constituintes. Esse problema de aprendizado 
se deve à dificuldade, por parte dos estudantes, de visualizar corretamente o mundo 
microscópico e à ausência de referenciais que os ajudem nesse esforço de abstração. 

O conceito de íon é importante na construção e no entendimento de muitos conceitos 
químicos, como ligações químicas, a eletroquímica, o conceito de equilíbrio químico, de óxido-
redução, o conceito de pH, entre outros. Um grande número de fenômenos biológicos, físicos e 
químicos só podem ser explicados, pelo entendimento das mudanças no rearranjo e movimento 
de átomos e moléculas. Assim, o entendimento do conceito de íon pode levar os alunos a 
compreenderem melhor vários fenômenos que estão presentes no seu cotidiano, como por 
exemplo, os sais solúveis em água que se dissociam e tornam o meio condutor de eletricidade; o 
mar, importante fonte de materiais, é constituído por íons; soluções aquosas de certos íons têm 
grande importância no crescimento de vegetais.  

Utilizaremos para tanto uma investigação mediante estratégia de instrução baseada na 
aquisição de conhecimentos como um processo de mudança representacional proposto por 
Pozo(2002). O autor aponta que as investigações em ensino de ciências realizadas nos últimos 
anos, dirigidas em grande parte para uma mudança no conhecimento prévio dos alunos, através 
da substituição do conhecimento popular (senso comum) em conhecimento científico, vem 
obtendo resultados muito modestos, ou seja, os modelos didáticos desenvolvidos para tentar 
promover uma mudança conceitual não têm obtido muito êxito. Duit (1999) afirma que não há 
nenhum estudo na literatura de investigações sobre as concepções dos estudantes em que uma 
concepção concreta (ou de senso comum) e profundamente arraigada nos alunos tenha sido 
totalmente substituída por uma nova idéia.  

Para o autor, existem diversas explicações para essas dificuldades de se conseguir uma 
mudança conceitual. Dentre essas possíveis explicações apresentadas pelo autor, é que aprender 
ciências requer de algum modo transcender ou superar as restrições impostas pelo próprio 
funcionamento cognitivo humano. O autor coloca que uma das razões pelas quais alguns 
conhecimentos, como por exemplo, os científicos são de difícil aceitação, se deve ao fato de sua 
falta de compatibilidade e correspondência com a organização cognitiva humana, ou seja, ele 
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assume que a mente humana possui um sistema cognitivo capaz de se prevenir das 
representações as quais são inconvenientes ou desnecessárias. Assim o autor assume que a 
aprendizagem de ciências, não implica na realidade, em abandonar os processos e conteúdos da 
ciência intuitiva, mas integrar hierarquicamente essas formas de representar e conceber o 
mundo em um novo sistema de conhecimento científico no qual adquirem um novo significado. 
Para tanto, o conhecimento científico não pode substituir outras formas de saber, mas pode 
integrar-se hierarquicamente a algumas delas, reescrevendo suas predições e ações. Para o 
autor, devemos abandonar a idéia de que os conhecimentos prévios dos alunos são concepções 
errôneas, e, portanto devem ser substituídos, mas em seu lugar dizer que o conhecimento 
científico sirva para dar sentido as representações intuitivas, de natureza implícita que todos 
possuímos.  

Os dados apresentados fazem parte de um trabalho de pesquisa em andamento, assim 
serão apresentados os resultados obtidos até o momento com a primeira etapa, a qual constou da 
aplicação de um questionário piloto, onde foram identificadas as idéias dos alunos referentes ao 
conceito do íon e a estrutura atômica dos átomos. 

 

METODOLOGIA 

A coleta de dados se deu de maio a outubro de 2006, junto a quatro escolas da Rede 
Pública Estadual, localizadas em regiões distintas da cidade de São Paulo e um município da 
grande São Paulo, das quais participaram um total de 211 alunos, pois nossa intenção era o de 
verificar as idéias mais diversificadas possíveis de um grupo de alunos sobre átomos e íons. 

Participaram desta 1ª fase: - E.E. Rio Pequeno, situada na zona Sul da cidade de São 
Paulo, envolvendo quatro turmas do 3º ano do período da manhã, (3ª série A, 3ª série B, 3ª série 
C e 3ª série D) totalizando 106 alunos, com faixa etária de 17 a 21 anos; - E.E. Profª Maria 
Pecciole Geannasi, também situada na zona Sul da cidade de São Paulo, contou com a 
participação de uma turma do 3º ano do período noturno (3ª série A) com 22 alunos, com faixa 
etária entre 17 e 21 anos; - E.E. Antonio Alcântara Machado, na zona Oeste da cidade de São 
Paulo, envolveu duas turmas do período noturno (3ª série F e 3ª série G) no total de 53 alunos, 
com faixa etária entre 16 e 20 anos; - E.E.Senador João Galeão Carvalhal, situada no município 
de Santo André-SP, envolvendo uma turma do período da manhã (3ª série B) com 30 alunos e 
faixa etária de 17 e 18 anos. 

Inicialmente realizou-se o contato com os professores de cada escola para 
esclarecimento dos objetivos da pesquisa e foi feita a aplicação do instrumento de coleta de 
dados com um questionário piloto (anexo1), constituído por questões abertas, que tiveram como 
objetivos (tab.1 ):  

 

Tabela 1- Questões e objetivos do questionário piloto da primeira fase do trabalho. 

Questões  Objetivo 
Questões 1 e 3  Verificar qual o modelo de átomo e íon que os alunos possuem; 
Questões 2 e 4 Verificar se os alunos aceitam a transferência de elétrons entre os 

átomos 
O instrumento foi aplicado aos alunos durante uma aula de química, na presença da 

professora e sob a orientação da pesquisadora. Aos alunos solicitou-se que respondessem 
individualmente, com o objetivo de garantir o reflexo mais real de suas idéias. 

O resultado obtido através da análise das respostas dos 211 alunos nos possibilitou 
verificar qual a idéia dos alunos em relação ao átomo e ao íon, qual o modelo representativo de 
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átomo e íon que possuíam como expressavam suas idéias identificando o núcleo e a eletrosfera 
do átomo bem como suas partículas constituintes e qual era a semelhança entre os modelos por 
eles apresentados e os modelos cientificamente aceitos (Dalton, Thomson e de Rutherford). 

 As respostas dadas às questões foram analisadas e possibilitaram agrupá- las conforme 
as características que foram explicitadas anteriormente, as quais serão descritas a seguir.   
 
Categorias da Primeira Questão: 
A- Primeira Categoria: Identificação por parte do aluno do núcleo e eletrosfera  

Foram agrupados nesta categoria os modelos representativos dos alunos, os quais 
apresentaram por escrito as indicações do núcleo e da eletrosfera, considerou-se também os 
alunos que indicaram apenas um deles. A figura 1 apresenta um exemplo deste tipo de 
representação considerada.   

 

 

Figura 1- Representação do núcleo eletrosfera. 

B- Segunda Categoria: modelos apresentados pelos alunos de duas ou mais partes do átomo, 
sem a identificação por escrito. 

Foram agrupados nessa categoria os modelos representativos dos alunos, os quais, 
mesmo não indicando núcleo/eletrosfera explicitamente, representaram seu modelo em partes 
diferentes, ou seja, uma parte menor dentro de uma parte maior, uma pequena parte ao centro 
com duas ou mais ao seu redor, caracterizando a idéia de compartimento.  A figura 2 apresenta 
um exemplo deste tipo de representação considerada. 

 

             

Figura 2- Representações dos modelos atômicos. 

C – Terceira Categoria:Identificação de partículas constituintes do átomo. 
Nessa categoria foram enquadrados os modelos representativos, nos quais surgiam 

indicações através de símbolos (sinais) ou por meio da escrita, a presença de cargas ou 
partículas, do tipo: sinais (+), (-), ou escrita (P) para próton, (E) para elétron, (N) para nêutron. 
A figura 3 apresenta um exemplo deste tipo de representação considerada. 
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Figura 3- Representação das partículas do átomo 
D– Quarta Categoria: Identificação das semelhanças com modelos aceitos cientificamente 
 Nessa categoria foram agrupados os modelos representativos dos alunos que estivessem 
de acordo com um dos três modelos científicos: Dalton (1803), Thomson (1874) e de 
Rutherford (1911).  

Semelhanças ao modelo de Dalton seriam as representações de uma esfera, com ou sem 
preenchimento por meio de hachuras, ou por meio de uma figura de forma única (esfera sólida); 
e esferas sem identificação de pontinhos, pinguinhos, as quais levariam a idéia da existência de 
partículas. Também foram consideradas como modelo de Dalton as indicações nas quais os 
alunos simplesmente se limitaram a responder por meio da escrita que o átomo é pequeno e 
indivisível. A figura 4 apresenta um exemplo deste tipo de representação considerada. 

 

 
Figura 4- Representação  que se aproximava ao modelo de Dalton. 

Semelhanças ao modelo de Thomsom seriam as representações de uma esfera ou figura 
que se apresentava de forma única, sem apresentar a separação de núcleo e eletrosfera, porém 
constituída por sinais representativos de cargas positivas (+) e/ou negativas (-), ou mesmo 
quando o aluno escreveu dentro da figura as palavras prótons, nêutrons e elétrons, algumas 
vezes representados apenas por p, n e e. A figura 5 apresenta exemplo deste tipo de 
representação considerada. 

 
 

Figura 5- Representação do modelo de Thomson. 
Semelhanças ao modelo de Rutherford foram consideradas os modelos representativos 

dos alunos que indicavam a existência de um núcleo, eletrosfera e de partículas, tanto na forma 
de figura, quanto por meio da indicação por escrito. A figura 6 apresenta um exemplo deste tipo 
de representação considerada. 
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Figura 6- Representação do modelo de Rutherford. 

E- Quinta Categoria: Outros 
Foram agrupadas nessa categoria, as escritas ou representações dos alunos que não 

especificaram nenhuma qualidade abrangente das categorias anteriores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕ ES 

Os gráficos 1,2,3 e 4 correspondem ao agrupamento por categorias, relativas a primeira questão 
do questionário piloto. 
 

Primeira categoria: 
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Gráfico 1-Número de alunos que apresentam por escrito: núcleo / eletrosfera. 

Observamos no gráfico 1, que a maior parte dos alunos apresentam dificuldades em 
indicar o núcleo e a eletrosfera nas suas representações  de modelo atômico. 

Segunda categoria: 

IDENTIFICAÇÃO DE PARTES DO ÁTOMO

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F G H

TO
TA

L

Turmas

N
ú

m
er

o
 d

e 
A

lu
n

o
s

SIM

NÃO

 
Gráfico 2- Identificação das representações do átomo com partes definidas. 

 
 
Terceira categoria: 
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Gráfico 3- Identificação das partículas constituintes do átomo. 

Quarta categoria: 
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Gráfico 4-Representações com semelhança aos modelos cientificamente aceitos 

 
Observando-se os gráficos 2, 3  e 4  verificou-se que os alunos apresentaram muitas 

dificuldades ao expressarem suas idéias em relação ao modelo de átomo e as partículas que o 
compõem. Segundo Guevara e Valdez (2004), as dificuldades associadas ao ensino e 
aprendizagem de modelos podem ter fundamentalmente como causas a influência das 
concepções espontâneas, o ensino inadequado e não adaptado a um nível de conhecimento e 
potencialidade do aluno. Para os autores ensinar um determinado tema de química implica 
necessariamente estabelecer com toda nitidez qual é o modelo (construção imaginária) que nos 
permite “ver” o fenômeno analisado.  

Para De La Fuentes (2003), provavelmente a dificuldade que os alunos têm em expressar 
um modelo para o átomo, esteja no fato de se tratar de um aspecto muito afastado dos 
diretamente perceptíveis por seus sentidos, cujas dimensões não lhes são familiares, ou seja, os 
estudantes não entendem. 
 
Resultados da Segunda Questão 

Para análise da segunda questão, em relação à idéia de separação dos elétrons de um 
átomo, as respostas dos alunos foram agrupadas conforme a tabela 2. 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Especificar a Área do trabalho 
 EA 

 
Tabela 2. Porcentagem de alunos da aceitação ou não da separação dos elétrons do átomo. 

 
Respostas dos 

alunos 
Número de 

alunos 
Porcentagem 

Sim 89 42 % 

Não 97 46 % 

Não sei 15 7% 

Em branco 10 5% 

Total 211 100% 
De acordo com as justificativas apresentadas pelos alunos, em relação à segunda 

questão foram elaboradas as tabelas 21 e 2.2. 
 

Tabela 2.1- Justificativas dadas pelos alunos que responderam NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2.2 - Justificativas dadas pelos alunos que responderam SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analisando os dados da tabela 2 podemos verificar que 46% dos alunos não 
reconhecem a transferência de elétrons entre os átomos. Nas justificativas apresentadas 
verificou que 51,5% afirmam não ser possível o átomo perder suas partículas, pois faziam parte 
de sua constituição. Abaixo apontamos algumas justificativas dadas pelos alunos: 

- “...Não por que ele é um dos componentes que forma o átomo se o separar,  deixa de ser átomo.” 

Justificativas para a afirmação Número de alunos 

Para fazer ligação química 6 

Ele empresta e/ou doa 10 

Existe troca de cargas  10 

Ele se divide em camadas 9 

Ocorrer equilíbrio (forma cátion e ânion) 4 

Não sei 18 

Outros  32 

Total 89 

Justificativas para a negação Número de alunos 

Deixa de ser átomo 10 

Se perder elétrons ele morre 23 

Fazem parte da constituição 27 

São indivisíveis 12 

Devem ficar juntos 10 

Não sei 2 

Não explica 6 

Outros 7 

Total 97 
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- “...Não se pode separar, pois se separarmos não existe o átomo, pois elétrons são partículas que 
compõe o átomo.” 

- “...Não. Pois se os separarmos eles não sobreviveram, pois os átomos sem os elétrons não conseguem 
alimento para si mesmos, sendo que junto aos elétrons eles tem seu próprio alimento, sem precisar ir 
a caça deles.” 

 
A última justificativa nos levou a inferir que o aluno apresenta idéias animistas em 

relação ao átomo. 
Analisando a tabela 2, verificamos que a perda de elé trons pelo átomo é justificada 

pelos alunos com base no fato do átomo estabelecer ligações químicas; a troca de cargas que 
pode levá-lo ao equilíbrio; quando ele doa ou recebe; quando se divide em camadas; e quando 
forma cátions e ânions. Abaixo apresentamos algumas das justificativas dadas pelos alunos: 

- “ ...Sim, quando um elemento doa um elétron para outro.” 
-”...Sim, quando um átomo tem a carga da última camada faltando elétrons, um átomo que tenha carga 
a mais pode doar elétrons para esse átomo.” 
-” ...podemos separar os elétrons de um átomo fazendo uma distribuição eletrônica.” 
-” ... Sim, o átomo tem a característica de tender a ficar neutro (8 elétrons na camada de valência) e 
para isso ele perde ou ganha elétrons para ficar estável.” 
 

Resultados da Terceira Questão 
Para análise da terceira questão, em relação à representação de como ele imaginava ser 

o átomo de sódio, as respostas dos alunos foram agrupadas conforme a tabela 3. 
 

Tabela 3- Análise das respostas dadas pelos alunos a questão número 3. 

 Respostas dos alunos 

Turma Representaram 
com um 
desenho 

Deixaram 
em branco 

Não sei Outros Não fizeram a 
questão 3 

A 26 - 2 4 - 

B 20 - 3 7 - 

C 17 3 - 1 - 

D 11 - 3 7 2 

E 14 1 7 2 3 

F 3 1 5 1 17 

G 14 - 7 4 - 

H 10 6 10 4 - 

Total 115 11 37 26 22 

Porcentagem 54% 6% 18% 12% 10% 
 
 

Resultados da Quarta Questão 
Para análise da quarta questão, em relação a o que os alunos entendem por íon e como 

se formam, as respostas dos alunos foram agrupadas conforme a tabela 4. 
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Tabela 4- Análise das respostas dadas pelos alunos a questão número 4. 

 
Respostas dos alunos Número de alunos 

São cargas 47 

Átomo que doa e recebe elétrons 2 

Tudo que tem carga 3 

São cátions e ânions 6 

Partícula do átomo 3 

Átomos carregados 2 

Não sei 38 

Branco  17 

outros 43 
 
 Ao se analisar os resultados da tabela acima, verifica-se que um grande número de 
alunos, cerca de 46% não conseguem responder a questão, deixando em branco e mesmo 
assinalando não saber.   
 
Conclusão 

Com a aplicação e análise das questões esse trabalho evidenciou que a maioria dos alunos 
tem grandes dificuldades em representar a estrutura do átomo. Seus desenhos, muitas vezes, 
mostram uma confusão de conceitos que envolvem tal estrutura, uma vez que as partículas 
prótons, nêutrons e elétrons foram dispostos das mais diversas maneiras. Podemos também 
concluir que a idéia do íon não foi assimilada pelos alunos, uma vez que não conseguiram 
representá- lo, nem tão pouco explicar sua formação.   
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Anexo 1 
 

Questionário Piloto (1ª. Fase) 
 

Escola_______________________________________________Data______________ 
Nome_______________________________________série_________idade________ 
 
 
As questões que se seguem, tem como objetivo conhecer suas idéias a respeito da estrutura da 
matéria. É importante que as respostas sejam feitas individualmente, garantindo assim um reflexo 
melhor de suas idéias. 
 
 
 
1) Elabore com base em seus conhecimentos, um desenho que mostre como você imagina “ser” 
um átomo, indicando as partes que o constituem. 
 
 
 

      2) Podemos separar os elétrons de um átomo? Explique. 
 
 
 
 
 

      3) Represente como você imagina “ser” o átomo de sódio. 
 
 
 
 
 
4) O que você entende por íon? Como você pensa que se formam os íons? Explique. 
 
 
 


