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RESUMO 
 

A Química é vista pela maioria dos alunos como uma disciplina de difícil 

entendimento e um destes motivos é a forma como é ensinada, na maioria das 

vezes de maneira descontextualizada e fragmentada tornando-a distante do 

cotidiano. O ensino dos três níveis de representação do conhecimento químico (o 

macroscópico, o sub-microscópico e o representacional) é uma das maneiras de se 

ensinar Química no qual relaciona os fenômenos cotidianos com os conceitos 

científicos. Neste contexto, este trabalho apresenta uma sequência didática que 

utiliza os três níveis de representação em química, para o ensino e aprendizagem do 

conteúdo de função amida, a partir do grupo das xantinas (cafeína, teobromina e 

teofilina) relacionando-os com o estudo de neurotransmissores e estimulantes 

cerebrais. Desta forma, essa proposta de atividade utiliza materiais que retratam os 

aspectos fenomenológicos da ação das xantinas (macroscópico) e, a partir deles, 

serão discutidas as teorias científicas que conceituam os fenômenos observados 

(sub-microscópico) bem como a Química os representa utilizando modelos concretos 

e simbólicos (representacional). A presente proposta pode ser utilizada no ensino de 

química orgânica por docentes de escolas, como também, licenciandos em química. 

Espera-se que essa proposta, organizada de acordo com os níveis de representação 

em química contribua na conexão entre os conhecimentos cotidianos a 

conhecimentos científicos. 

 

Palavras – chave: Amida; Neurotransmissores; Ensino de química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Chemistry is seen by most students as a discipline of understanding and one of 
these reasons is the way it is taught, most of the time in a decontextualized and 
fragmented way, making it a distance from everyday life. The teaching of the three 
levels of purification of chemical knowledge (macroscopic, sub-microscopic and 
representational) is one of the ways to use Chemistry in which it relates everyday 
elements to scientific concepts. In this context, this work presents a didactic 
sequence that uses the three levels of representation in chemistry, for teaching and 
learning the content of amide function, from the group of xanthines (caffeine, 
theobromine and theophylline) relating them to the study of neurotransmitters and 
brain stimulants. Thus, this activity proposal uses materials that portray the 
phenomenological aspects of the action of xanthines (macroscopic) and, from them, 
will be discussed as scientific theories that conceptualize the observed phenomena 
(sub-microscopic) as well as Chemistry represents them using models concrete and 
symbolic (representational). This proposal can be used in the teaching of organic 
chemistry by school teachers, as well as graduates in chemistry. It is expected that 
this proposal, organized according to the levels of representation in chemistry, will 
contribute to the connection between everyday knowledge and scientific knowledge. 

 

Keywords: Amida; Neurotransmitters; Chemistry teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Química é uma ciência da natureza que tem como o propósito elaborar, 

construir e compreender o conhecimento acerca da matéria e suas transformações, 

tanto no mundo visível quanto no invisível. A ciência química é um processo 

dinâmico, logo, não se caracteriza como um produto de leis imutáveis, centrada em 

uma ideia de tempo e espaço fixos (SILVA, 2015).  

Desta forma, os conceitos de Química são geralmente vistos pelos alunos 

como algo de difícil entendimento e um destes motivos é a forma de como é 

ensinada, na maioria das vezes de maneira descontextualizada e fragmentada 

tornando-a distante do seu cotidiano.  

Um dado importante é mencionado pelo Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes - (PISA), último exame realizado em 2018, em que se avaliou 

estudantes de 79 países em provas de Leitura, Matemática e Ciências. No ranking, o 

Brasil ficou na 66ª posição. Zompero, Figueiredo e Vieira (2016) relatam que esta 

colocação demonstra que em muitas das escolas ainda há ênfase em um ensino 

memorialístico, sem a preocupação de que os estudantes desenvolvam habilidades 

cognitivas e competências que possam ser proporcionadas pela aprendizagem das 

Ciências Naturais e, assim, conhecer os aspectos que se relacionam à natureza do 

conhecimento científico.  

Nesta perspectiva, este trabalho apresenta uma abordagem com a temática 

“estimuladores cerebrais” especificamente as xantinas, interligada ao conteúdo de 

Química Orgânica. 

As xantinas (cafeína, teobromina e teofilina), são substâncias capazes de 

estimular o Sistema Nervoso Central, produzindo certo estado de alerta de curta 

duração. Essas substâncias, que são compostos orgânicos da função amida, são 

identificadas por apresentarem carbono ligado a nitrogênio e ligado a oxigênio por 

ligação dupla (N-C=O) Solomons, Snyder, Fryhle (2018). Santos e Barbosa (2015) 

descrevem que esses compostos são encontrados na urina; em tecidos do corpo 

humano; e em algumas plantas.  

Neste sentido, este trabalho apresenta uma proposta didática na qual aborda 

juntamente com a temática xantina os três níveis de representação para o ensino e 

aprendizagem do conteúdo de funções amida no ensino de química orgânica. Souza 
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e Cardoso (2008) destacam que para compreender química precisa-se da 

compreensão e domínio do universo macroscópico, sub-microscópico e 

representacional, o que na opinião dos autores é imprescindível a livre transição 

entre esses três níveis para a solidificação da aprendizagem.  

Diante desta perspectiva, surgem algumas questões: O estudo dos 

estimulantes cerebrais xantinas (cafeína, teobromina e teofilina) poderiam auxiliar no 

entendimento de funções amidas, por meio dos níveis de representação em 

química? De que formas a neurociência poderia auxiliar no ensino de funções 

amidas de modo que proporcione a relação dos três níveis conceituais da química 

(macroscópico, sub-microscópico e representacional)? Os neurotransmissores 

poderiam ser uma temática que auxilie a conexão desta temática com a realidade? A 

partir desse questionamento foi desenvolvida a proposta, utilizando meios didáticos 

pedagógicos para que seja possível, futuramente, juntamente com os sujeitos da 

pesquisa, construir o conhecimento científico sobre o tema. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo geral apresentar um 

enfoque metodológico para abordar o conteúdo de funções amidas nos três níveis 

de representação do conhecimento químico, através do estudo das ações de 

diferentes xantinas como estimulantes cerebrais.  

 Ainda, tem-se como objetivos específicos: (I) Abordar as xantinas a partir dos 

três níveis de representação química; (II) demonstrar estimulantes cerebrais que 

estão relacionados com os neurotransmissores no aprendizado de Funções Amidas; 

(III) propor aspectos fenomenológicos através da do estudo das ações de diferentes 

xantinas como estimulantes cerebrais; (IV) representar a estrutura das xantinas por 

meio de modelos: molecular, condensada, tridimensional e modelo físico bola-

varetas e (V) auxiliar na relação da química orgânica à realidade do aluno. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo são abordados os tópicos que norteiam a construção do 

estudo e entendimento do mesmo. Primeiramente, será abordado o tema Ensino de 

Química Orgânica, em seguida, os três níveis de representação do conhecimento 

químico, após, relação das xantinas com os neurotransmissores e por fim, a 

Sequência didática e o ensino de química, respectivamente. 

2.1 Ensino de química orgânica 

 

Na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologia se encontra o Ensino de 

Química, sendo ela caracterizada como uma ciência que estuda a natureza da 

matéria, suas propriedades e transformações. Os fenômenos químicos estão 

presentes em diversas situações do cotidiano, seja na secagem da roupa no varal, 

no cozimento dos alimentos ou mesmo em todas as atividades dos seres vivos. 

Portanto, é necessário conceber que o conhecimento químico é útil na formação do 

cidadão. 

Contudo, o que podemos evidenciar é que o ensino de química tem sido visto 

pelos alunos como algo distante de seu cotidiano, em que, geralmente, são 

priorizadas atividades que resultam na memorização de conteúdos e conceitos 

desconectados do dia a dia dos estudantes. Ainda que muitas pesquisas da área 

recomendem a relação dos conteúdos de Química com aspectos do cotidiano, essa 

não tem sido uma prática corriqueira nas escolas SILVA (2015); MARCONDES, 

(2015); WARTHA et. al., (2013). Assim, evidencia-se a necessidade de ensinar de 

modo mais problematizador e condizente com o a realidade dos estudantes 

(PAZINATO; BRAIBANTE, 2015). 

Conforme Marcondes et. al (2015), os livros didáticos apresentam uma divisão 

engessada e classificada em três grandes áreas: Química Geral, Físico-Química e 

Química Orgânica. Ainda, esta autora comenta que esse engessamento dificulta a 

conexão entre os conteúdos, tornando-os de difícil compreensão pelos estudantes e, 

também, a possibilidade de relacionarem conhecimentos sobre ligações químicas ou 

solubilidade com as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. 

A química orgânica tem sido apresentada nos livros didáticos somente no último 

volume do Ensino Médio, como se fosse um campo dissociado da Química, 
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deixando a entender que os princípios e leis aprendidos na Química Geral ou Físico-

Química nada têm a ver com os compostos de carbono. 

Diante do exposto, o Ensino de Química Orgânica, de acordo com Marcondes et. 

al (2015), pode apresentar alguns problemas, sendo eles: “Ensino de Química 

orgânica desvinculados dos demais conteúdos; ênfase nas classificações, 

nomenclatura e formulações dos compostos orgânicos e ausência de 

contextualização dos conhecimentos científicos” (MARCONDES et. al, 2015, p. 09). 

Both (2007) afirma que a Química Orgânica na escola é fundamentada no 

tripé: nomenclatura–estrutura–propriedades, o que se tem observado, entretanto, é 

ausência da atenção devida às propriedades das substâncias orgânicas que são 

determinantes para a compreensão da reatividade e comportamento destes 

compostos. 

Uma boa alternativa para conectar os conceitos de química orgânica, pode 

ser a utilização da contextualização, Oliveira (2005, p. 13) destaca que, a 

contextualização deve ser entendida como um recurso para “[...] promover inter-

relações entre conhecimentos científicos e fatos/situações presentes no dia-a-dia 

dos alunos, contextualizar é imprimir significados aos conteúdos escolares, fazendo 

com que os alunos aprendam de forma significativa”. 

Em consonância, os documentos oficiais, que tangenciam o ensino escolar de 

Química, atestam para a necessidade de atividades que possibilitem que os 

estudantes investiguem, coletem, analisem e interpretem os dados (BRASIL, 1999; 

2018). A Base Nacional Comum Curricular - BNCC da área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias destaca que aprender Ciências vai além do aprendizado de seus 

conteúdos conceituais, mas sim apresentar conhecimento científico aliado a 

construção social, portanto:  

A contextualização dos conhecimentos da área supera a simples 
exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas. Sendo 
assim, a aprendizagem deve valorizar a aplicação dos conhecimentos 
na vida individual, nos projetos de vida, no mundo do trabalho, 
favorecendo o protagonismo dos estudantes no enfrentamento de 
questões sobre consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre 
outras (BRASIL, 2016, p. 549). 

 

De acordo com Marcondes et. al (2015) a Química Orgânica torna-se 

importante, não por conta dos nomes difíceis, que são frequentemente 
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memorizados, mas por possibilitar a compreensão do mundo atual, construído e 

modificado por processos químicos. Uma alternativa a essa abordagem 

descontextualizada seria um currículo de Química Orgânica baseado em temas de 

relevância social, como combustíveis ou alimentos. (MARCONDES et al, 2015, 

p.12). 

Logo, faz-se necessária a aplicação de metodologias alternativas que 

constituem os recursos pedagógicos inovadores que facilitem o processo de ensino-

aprendizagem. Um dos maiores desafios do ensino de Química é estabelecer 

conexão entre o conhecimento escolar e o cotidiano dos alunos. Frequentemente, a 

ausência da contextualização é responsável pelo desinteresse dos alunos e muitas 

vezes dos professores no ensino de Química.  

Potencializar o ensino de Química a partir da perspectiva dos níveis de 

representação significa promover a aprendizagem por meio da consolidação do 

universo macro, sub-micro e representacional. Sendo uma metodologia que utiliza 

atividades demonstrativo-investigativas onde são apresentados experimentos 

(macroscópico) e que a partir delas discute-se as teorias científicas que explicam os 

fenômenos observados (sub-microscópico) e de que forma a Química os representa 

utilizando modelos, concretos e simbólicos (representacional) (MELO, 2015). Deste 

modo, as metilxantinas se apresentam como uma maneira promissora de conectar 

Neurociência à Química Orgânica, especificamente, por meio dos três níveis de 

representação química. 

Assim, estimular os alunos ao estudo e à aprendizagem deve ser o foco 

primordial de educadores de todas as áreas do ensino. Logo, as xantinas podem 

auxiliar o processo educativo, tendo em vista que temas como este podem atrair a 

atenção, motivar à participação e permitir a formulação de hipóteses pelos próprios 

alunos. 

2.2 Os Três níveis de representação do conhecimento químico 

 

Para sanar as dificuldades dentro do Ensino de Química, vale pensar em 

estratégias de ensino, que propiciem e facilitem a aprendizagem. Pauletti; Rosa e 

Catelli (2014) descrevem acerca da importância do ensino de Química englobar os 

três níveis de representação para que a aprendizagem efetivamente ocorra. Para os 
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autores, explorar o universo macroscópico, microscópico e representacional auxilia o 

estudante a transitar e fazer conexões entre essas formas de representação. 

Para isto, é preciso elaborar estratégias de ensino apropriadas aos 

estudantes, estabelecendo relações entre os materiais macroscópicos e suas 

representações microscópicas, discutindo os modelos químicos em detalhe, 

ajudando-os a apropriar-se do conhecimento químico. 

Johnstone (1993; 2000); Treagustet al. (2003); Chittleborough e Treagust, 

(2007); Chandrasegaram et al.,(2007); Rappoport e Ashkenazi (2008) e vários outros 

estudiosos tratam da questão dos níveis de representação do conhecimento químico 

que para compreender estes processos, precisa do entendimento dos três diferentes 

níveis de representação: macroscópico (Fenômeno), sub-microscópico (Teórico) e 

representacional (simbólico). 

No que se refere, mais especificamente, a questão de representação no 

Ensino de Química, Johnstone (JOHNSTONE, 1982, 1993, 2000, 2010) foi um dos 

primeiros pesquisadores a desenvolver (propor) um modelo para a representação do 

conhecimento químico. Em 1982, Alex, H. Johnstone introduziu a ideia de que as 

representações na química eram separadas em dois grupos: a macro e a micro 

química (Figura 1) e divididas em três aspectos: 1) descritivo e funcional; 2) atômico 

e molecular e 3) representacional.  

 

Figura 1 – Macro e Micro química e seus níveis de representação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2020) baseado em Johnstone (2000) 

A macro química seria no âmbito visível, os fenômenos, e a microquímica 

está no campo da discussão dos fenômenos. O primeiro aspecto é o nível 

 

MACROQUÍMICA 

 

MICROQUÍMICA 

 

Descritivo e Funcional 

 

Atômico e Molecular 

 

Representacional 
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descritivo e funcional que diz respeito à parte observável da química, podendo ser 

perceptível aos sentidos, como massa, temperatura, odor, cor, densidade e entre 

outras. O segundo nível, atômico e molecular, se refere à explicação que a química 

dá aos fenômenos observados como: conceitos de átomos, moléculas, polímeros, 

ligações químicas. No último nível, representacional, é a forma no qual os químicos 

representam as formulas, as equações e as estruturas (MELO 2015). 

Desta forma, Johnstone (1982) descreve que os profissionais/professores do 

ensino de química transitam simultaneamente nos três níveis de representação. Em 

contraste, se encontra os alunos que ao observarem algum fenômeno químico pela 

primeira vez, processam apenas o nível descritivo/funcional. 

Johnstone (2010) após perceber algumas incoerências em seu modelo a 

respeito da nomeação dos três níveis fez uma reorganização nos vértices de um 

triângulo (figura 2) atribuído a eles novos nomes: 1) macro e tangível; 2) molecular e 

invisível, 3) simbólico e matemático. 

 

Figura 2: Modelo de Johnstone para os níveis de representação do 

conhecimento químico 

 
Fonte: Adaptação de Melo (2015) do triângulo de Johnstone (2010) 

 

Nesta nova configuração, Johnstone (2010) demonstra que abordagem do 

professor pode se situar em diferentes localizações do triângulo. Assim, cada vértice 

do triângulo apresenta um dos três níveis. Por exemplo, como é dito por (MELO 

2015, p. 17) 

[...] quando o professor somente mostra a efervescência de um comprimido, 
o conhecimento é totalmente macro e tangível. A partir do momento em que 
passar a explicar o fenômeno utilizando os modelos científicos, a abordagem 
se encontrará em algum ponto da aresta entre o macro e tangível e o 
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molecular e invisível. Dependendo da ênfase que é dada para cada um dos 
níveis, ele estará mais próximo (ou mais distante) de um desses dois 
vértices. 

 

Em contrapartida, é preciso que os alunos tenham o conhecimento prévio 

necessário para fazer as ligações com os novos conhecimentos que se deseja 

ensinar para que seja possível transitar entre os vértices do triângulo, lidando com 

os três componentes da representação do conhecimento químico. Desta forma, para 

Johnstone (2010) o professor precisa trabalhar um vértice triângulo por vez. 

Conforme descreve Melo (2015): 

 

[...] ao invés do professor iniciar a aula escrevendo no quadro “ligações de 
hidrogênio” nos moldes tradicionais de ensino, ele entra e indaga aos 
estudantes o porquê de alguns insetos poderem caminhar sobre a água, 
fenômeno que provavelmente eles já observaram em seu cotidiano (macro e 
tangível), em seguida o professor faz uma demonstração pegando um copo 
d’água e colocando um clipe de papel para flutuar na superfície dela 
(continuando no vértice do triângulo macro e tangível), e após discutirem o 
observado, ele vai explicando o fenômeno em questão introduzindo o 
conceito de tensão superficial (caminhando pelo lado do triângulo entre o 
macro e tangível e o molecular e invisível), e a partir desse conceito ir falando 
sobre as interações entre as moléculas de água que explicam a formação 
dessa tensão e, só depois, falar sobre ligação de hidrogênio (molecular e 
invisível). Após essa explicação, ele faz a representação da molécula de 
água e das interações entre as moléculas que explicam a tensão superficial 
da água (simbólico e matemático) (MELO, 2015, p. 18). 

 

Diante do exposto, Mortimer, Machado e Romanelli (2000) falam da 

importância de conciliar o conhecimento científico com o cotidiano, para que faça 

sentido ao aluno e saindo do que é tradicional, no caso da química orgânica, onde 

os alunos decoram as estruturas das moléculas e só depois é apresentado suas 

propriedades. 

Mortimer, Machado e Romanelli (2000), baseado nos estudos de Johnstone, 

também organiza os níveis de representação do conhecimento químico chamando-

os de “Aspectos do conhecimento químico” dividindo em três: 1) fenomenológico; 2) 

teórico; e 3) representacional. Neste sentido, eles apontam que um dos problemas 

do ensino de Química é enfatizar só um dos aspectos, muitas das vezes é o aspecto 

representacional, não utilizando os demais. Desta forma, é preciso articular os três 

aspectos do conhecimento químico, relacionando teoria e experimento e, 

consequentemente, pensamento e realidade. 

Melo (2015) destaca que os professores sentem dificuldade em utilizar os três 
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níveis do conhecimento químico e também em auxiliar os alunos a transitarem entre 

os modelos e que essa dificuldade pode ser devido a muitas nomenclaturas que dão 

para cada nível. Apesar das diferentes denominações em sua essência são 

semelhantes. Por exemplo ao referir-se ao nível macro, é possível encontrá-lo 

nomeado como macroscópico, empírico ou fenomenológico; o sub-micro também é 

chamado de sub-microscópico, microscópico, teórico ou nível de modelos; já o 

representacional, também é encontrado como nível de linguagem ou simbólico 

(MORTIMER; MACHADO; ROMANELLI, 2000). 

Desta forma, neste trabalho chamaremos os três níveis do conhecimento 

químico utilizando termos que estamos mais habituados agregando as ideias de 

Melo (2015); Gilbert e Treagust (2009) para a utilização do prefixo “-sub” em 

conjunto com o termo microscópico, sendo chamados neste trabalho de aspectos 

macroscópicos, sub-microscópico e representacionais. 

Diante do exposto, é necessário interpretar conceitos químicos do mesmo 

fenômeno, nos diferentes níveis de representação (macroscópico, sub-microscópico, 

representacional) de maneira que estejam perfeitamente conectados uns com os 

outros durante a instrução e, deste modo, o aluno possa compreender e formular 

seus próprios modelos explicativos, conforme proposto por Melo (2015). O primeiro 

nível de representação refere-se a fenômenos observáveis, o segundo ao arranjo e 

movimento de moléculas, átomos ou íons e o terceiro refere-se às equações e aos 

diagramas (WARTHA, 2012). Para que assim, essa relação seja aplicada com o 

estudo das xantinas e o papel dos neurotransmissores. 

2.3 Relação das Xantinas com os neurotransmissores 

 

A relação das xantinas com os neurotransmissores apresenta-se como uma 

maneira de conectar a Neurociência ao Ensino de Química Orgânica, sobretudo, no 

entendimento por meio dos três níveis de representação. Assim, buscamos com 

essa proposta uma alternativa para que não haja a fragmentação do ensino de 

química. Logo, elencamos o modelo conceitual científico. Ao que Chassot (2000), 

ratifica, ressaltando que: “[...] ensinar ciência é procurar que nossos alunos e alunas 

se transformem, como o ensino que fazemos, em homens e mulheres mais críticos” 

(CHASSOT, 2000, p. 24). 
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Nesta perspectiva, vale considerar os aspectos da Neurociência que pode ser 

uma imprescindível ferramenta que visa auxiliar o professor no uso de metodologias 

didáticas de modo a buscar maior eficiência ao ensinar Química. Bedin (2016) 

corrobora, descrevendo que a “Neurociência, ramo intrinsecamente multidisciplinar 

em pesquisas científicas, tornou-se uma área fundamental para a compreensão das 

relações do ser humano com o mundo natural e social” (BEDIN, 2016, p. 7). 

A neurociência é parte das ciências naturais que estuda o sistema nervoso 

em diferentes níveis, desde as moléculas que determinam as propriedades 

funcionais dos neurônios até os grandes sistemas que, no encéfalo, constituem a 

base da cognição e do comportamento (CONSENZA e GUERRA, 2011). A unidade 

básica do sistema nervoso é o neurônio, que são células que se especializam em 

comunicação e diferem da maioria das células por serem excitáveis que operam por 

meio de impulsos elétricos e se comunicam por outros neurônios por sinais químicos 

que é quando a sinapse ocorre devido aos neurotransmissores.  

Consenza e Guerra (2011) descrevem que os neurotransmissores são 

específicos para o receptor em que se ligam e provocam uma resposta específica 

nos neurônios pós-sinápticos, resultando em um sinal excitatório ou inibitório.  

Um dos estimuladores do Sistema Nervoso Central– SNC são as xantinas. As 

xantinas tem em sua estrutura a função orgânica amida (Figura 3), sendo 

identificada por apresentar um nitrogênio ligado a uma carbonila.  

 

Figura 3: Representação geral da função orgânica AMIDA. 

 

Fonte: Autora (2020) 

Fonseca (2013) descreve que as amidas são substâncias bastante apolares, 

por causa das ligações de hidrogênio; possuem altos pontos de fusão e ebulição 

mais do que dos ácidos carboxílicos; são mais densa que a água; as mais simples 
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amidas são solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares, como o 

hexano. As amidas são importantes nas sínteses de outros compostos orgânicos e 

como compostos intermediários na preparação de medicamentos. 

A Figura 4 demonstra a função amida, em que se encontra destacado em 

vermelho o nitrogênio ligado ao grupo carbonila. Além disso, as xantinas por 

conterem nitrogênios em um ciclo, ela também é um alcaloide. Os alcaloides são 

assim chamados porque possuem propriedades básicas ou alcalinas (seu nome 

significa “semelhante aos álcalis”), possuindo um caráter básico. 

Esta função orgânica normalmente é estudada dentro da química orgânica 

podendo ser trabalhada através do grupo das amidas e, também, na atuação das 

xantinas no Sistema Nervoso. 

 

Figura 4: Estrutura das xantinas: (1) Cafeína; (2) Teobromina e (3) Teofilina 

 

Fonte: Gnoatto; et al (2007, p. 304) 

 

Os derivados da xantina são naturalmente estimulantes cerebrais naturais, ou 

estimulantes psicoestimulantes, produzindo certo estado de alerta de curta duração. 

Eles estimulam o córtex cerebral e os centros medulares ativando o estado de alerta 

e bloqueando a recepção da adenosina. As xantinas mais utilizadas na medicina são 

as Cafeínas, presentes no café, Teofilinas, presentes em chás, e Teobromina, 

presente, no cacau.  De acordo com Santos e Barbosa (2015) os derivados das 

xantinas são extratos e sua função é aumentar o raciocínio reduzindo a fadiga, mas, 

em altas doses, pode causar insônia entre outros distúrbios do sono. 

De acordo com Alves, Casal e Oliveira (2009). O principal mecanismo de 

ação das metilxantinas deve-se à sua semelhança estrutural com a molécula de 

adenosina (Figura 5), substância responsável por diminuir as descargas nervosas 
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espontâneas, o que pode induzir ao sono devido à lenta liberação de outros 

neurotransmissores. A atuação da xantina no sistema é impedir o efeito da 

adenosina ligando-se aos receptores da adenosina (A1 e A2A), bloqueando-os. 

Deste modo, a ação majoritariamente inibitória da adenosina fica impedida, sendo o 

efeito da metilxantina, consequentemente, estimulante. 

Figura 5: Estrutura Química da Adenosina (A) e da Cafeína (B) 

 

(A)                                                             (B) 

Fonte: Alves, Casal e Oliveira (2009, p. 2169) 

 

Dentro das principais xantinas se encontra a Cafeína, um composto orgânico, 

com fórmula molecular: C8H10N4O2, também é classificada como alcaloide, caráter 

básico, do grupo das xantinas e nomeado pela União Internacional de Química Pura 

e Aplicada – sigla em inglês IUPAC como 1,3,7-trimetilxantina. É encontrada em 

certas plantas e usada para o consumo como estimulante em bebidas, na forma de 

infusão (MARIA; MOREIRA, 2007). 

De acordo com, Agyemang-Yeboah. et al (2013) a cafeína se apresenta sob a 

forma de um pó branco ou em pequenas agulhas (quando a umidade é totalmente 

retirada), que fundem a 235-238 °C e sublimam a 178 °C, em condições normais de 

temperatura e pressão. É extremamente solúvel em água quente, não tem cheiro e 

apresenta sabor amargo. 

 Alves, Casal e Oliveira (2009) a cafeína é uma das xantinas que tem mais 

efeitos no SNC. De acordo com Santos e Rocha (1994) a cafeína pode melhorar o 

desempenho intelectual por produzir um fluxo mais intenso do pensamento 

(incluindo uma melhor associação de ideias), no qual se percebeu a melhora do 

desempenho em testes envolvendo cálculos aritméticos e atenção simultaneamente. 

A memória de curto prazo não foi afetada a de longo prazo foi melhorada pela 

Cafeína. 

A Teofilina com fórmula molecular C7H8N4O2, (1,3-dimetilxantina) é 

encontrada no chá feito a partir da folha das árvores Camellia Sinensis – o chá verde 
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e o chá preto são os mais conhecidos e, também, nas folhas da erva-mate Ilex 

paraguariensis. Ela também estimula o SNC bloqueando os receptores de 

adenosina, mas tem um efeito menor que a cafeína. De acordo com Alves e 

Bragagnolo (2002), a teofilina é predominante no efeito broncodilatador.  

 A ação da teofilina é prevenir crises de asma, pois relaxa a musculatura lisa, 

não deixando que o ar encontre obstruções, melhorando, dessa forma, a função 

pulmonar. Seu efeito é lento (mas prolongado) não serve como broncodilatador 

potente nas crises de asma, mas são excelentes para a prevenção delas. 

A Teobromina tem fórmula molecular C7H8N4O2 (3,7-dimetilxantina). 

Rezende; Peres e Brandão (2018) descrevem que a teobromina tem caráter menos 

básico do que a cafeína e está presente no cacau (Theobroma cacoa), mas também 

é encontrada nas sementes do guaraná. Seus efeitos são ainda mais nítidos, em 

contrapartida é eliminada muito mais rapidamente, aumentando a produção de urina. 

Na medicina, nos casos em que a insuficiência cardíaca resultou na acumulação de 

fluidos, a teobromina é usada. Ela também tem evidente efeito vasodilatador, sendo 

usada para aliviar a pressão alta. No chocolate amargo, há altos níveis de 

teobromina – cerca de 528mg/100g 

2.4 Sequência didática e ensino de química 

 

Na literatura encontram-se muitos estudos que aplicam a Sequência Didática 

-SD no ensino de Química Orgânica com o intuito de contextualizar os conteúdos na 

construção dos conceitos científicos pelos estudantes, como, por exemplo, os 

trabalhos de: Kauana Esteves(2017); Julyana Rodrigues et al (2018) e Danielly 

Matos et al (2019). 

No trabalho de Esteves (2017), a autora utilizou a SD na contextualização do 

ensino de Química Orgânica com a temática: alimentos, no qual percebeu que a SD 

provocou nos alunos um maior interesse nas aulas, pelo fato deles participarem 

contando suas vivências e suas percepções. Pode-se entender que o uso de SD 

pode ser uma estratégia útil no processo de Ensino de Química Orgânica. Firme, 

Amaral, Barbosa (2008) complementam que as SD podem promover um melhor 

desempenho dos estudantes quando comparados a outros submetidos a métodos 

tradicionais de ensino. 
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A sequência didática é exemplo de estratégia que pode permitir que o 

estudante construa o conhecimento através de uma sucessão de atividades para 

facilitara aprendizagem dos conteúdos, especialmente, no Ensino de Química que 

normalmente é vista pelos alunos como uma matéria difícil e distante de seu 

cotidiano.  

Zabala (1998, p.18) corrobora destacando a importância das SD como um 

“conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecido tanto pelo 

professor como pelos alunos”. Desta forma, as atividades dentro de uma SD 

precisam ser planejadas, levando em consideração as dificuldades específicas da 

disciplina em questão, e apresentadas em níveis crescentes de complexidade. 

De acordo com o papel atribuído a cada um dentro deste processo, teremos 

um efeito, uma consequência para as atividades planejadas e, consequentemente, 

para as SD. Ainda, de acordo com Zabala (1998), a SD dá liberdade ao professor 

para avaliar a cada atividade, se é necessária a retomada do conteúdo, 

aprofundamento ou até mesmo uma readaptação do objetivo daquela atividade. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

Quanto à abordagem, esta pesquisa se caracteriza qualitativamente, no qual, 

devem-se levar em consideração todos os aspectos que possam enriquecer os 

resultados encontrados, como esquemas, imagens, símbolos e narrativas. Chizzotti 

(2008) argumenta que a pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador uma 

profunda imersão referente ao tema estudado, explorado e investigado, 

considerando que sua atuação é essencial para os dados resultantes. 

 A pesquisa também se configura como exploratória, visto que visa 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou/a construir hipóteses” (GIL, 2010 p. 41). Segundo Gil (2010) o estudo 

com caráter exploratório aprimora as ideias ou/a descobre intuições. 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

Docentes e licenciandos na área de Ciências da Natureza.  

3.3 Etapas da Sequência Didática 

A SD aborda os três níveis de representação para o ensino e aprendizagem 

do conteúdo de funções amida no estudo de química orgânica. Desta forma, 

segundo Zabala (1998, p. 20), as sequências didáticas são uma maneira de 

encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática.  

No Quadro 1, tem-se as etapas de desenvolvimento da SD proposta. Nota-se 

que nessa proposta estão presentes variadas estratégias e recursos didáticos tais 

como, levantamentos das concepções prévias, textos, questionários, vídeos, etc. A 

utilização dessas dar-se-á com o intuito de promover uma aprendizagem significativa 

que venha a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

envolvidos. 
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Quadro 1 - Descrição das atividades da SD  

Tema Conteúdos 

 

Metodologia 

Estudo das Xantinas 

e o papel dos 

neurotransmissores 

(a) Função 

orgânica: 

amida 

(b) Identificação de 

grupos funcionais nas 

xantinas 

(c) 

Neurotransmissores 

 

 1ª etapa: Inicial  

-Aplicação de um pré-teste proposto para 

verificação de conhecimento prévio. 

2ª etapa: Níveis de representação química 

Macroscópico  

- Apresentação de curiosidades sobre 

substâncias que estimulam o cérebro;  

- Materiais que retratam os aspectos 

fenomenológicos da ação das xantinas no 

SNC; 

 

Sub-microscópico  

-Relação entre os estimuladores cerebrais, 

xantinas, e os neurotransmissores. 

(inibitórios e excitatórios do SNC) 

-Estudo dos conceitos teóricos e 

características da função orgânica Amida 

(Xantinas)  

Representacional  

-Estrutura dos compostos: das Xantinas e da 

Adenosina  

3ª etapa: Final  

-Pós-teste proposto para verificação da 

aprendizagem 

Fonte: Autor, 2019. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Desenvolvimento da Sequência Didática 

A SD aqui apresentada pautou-se na temática “estimulantes cerebrais” 

especificamente as xantinas, interligada ao conteúdo de Química Orgânica, que foi 

elaborada para ser trabalhada com estudantes dos terceiros anos do Ensino Médio 

ou licenciandos da Ciências da Natureza. Além das questões a serem discutidas 

sobre as xantinas e relação com os neurotransmissores, buscou-se apresentar a 

relação da referida temática com os três níveis de representação para o ensino e 

aprendizagem do conteúdo de funções amida. No desenvolvimento da SD todas as 

atividades propostas, foram planejadas para ser realizadas em três etapas.  

A utilização da SD se dá com o intuito de promover uma aprendizagem mais 

significativa que venha a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes envolvidos, David Ausubel corrobora descrevendo que a “aprendizagem 

significativa ocorre quando uma nova informação conecta em conceitos ou 

preposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do alunos” (MOREIRA, 

1999 p. 153) para que, desta forma, seja possível auxiliar na relação da química 

orgânica à realidade do aluno. A seguir são apresentadas estratégias para serem 

trabalhadas em cada etapa. 

4. 1. 1 Primeira Etapa: Inicial 

 Nesta primeira etapa, tem-se a aplicação de um questionário (pré-

teste) com o propósito de identificar os conhecimentos prévios do aluno para que 

assim ao final da proposta se possa comparar e analisar os resultados, anterior e 

posteriormente à SD. 

Oliveira (2008) destaca que a entrevista semiestruturada dá uma maior 

possibilidade de entendimento das questões estudadas nesse ambiente, uma vez 

que permite não somente a realização de perguntas que são necessárias à pesquisa 

e que não podem ser deixadas de lado. Também, deve-se dar liberdade ao 

entrevistado e a possibilidade de surgir novos questionamentos não previstos pelo 

pesquisador, o que poderá ocasionar uma melhor compreensão do objeto em 

questão. 
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Quadro 2 – Pré e pós teste da proposta 

Aspecto a ser abordado Pergunta 

a) Identificar a estrutura da função amida Qual (is) a (s) função (ões) orgânica (s) presente 
(s) nesta molécula?  
 

 
b) Aspecto Macroscópico  Cite alimentos ou bebidas que você já ouviu 

falar que podem estimular o Sistema nervoso 
central - SNC 

c)  Aspecto sub-microscópico Qual o motivo de uso dos alimentos ou bebidas 

como estimulantes cerebrais? 

d) Aspecto Representacional Relacione as fórmulas estruturais com as 

fórmulas moleculares das xantinas:  

(a)  

(b)  

(c)  

e) Relação entre os três níveis de 

representação química 

Quais efeitos mais comuns ao ingeri muito café, 

por exemplo?  

Fonte: Autora (2020) 

 

(  )C7H8N4O2 

(  )C8H10N4O2 

(  )C7H8N4O2 
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4. 1. 2 Segunda Etapa: Níveis de Representação Química 

Nível Macroscópico 

 

 O nível macroscópico tem a ver com o fenômeno e a relação com o 

cotidiano. Atkins e Jones (2012) retratam que neste nível, macroscópico, “trata-se da 

matéria e suas transformações. Neste nível, podemos ver as mudanças, como 

quando um combustível queima, uma folha muda de cor no outono ou o magnésio 

queima brilhantemente no ar”. Sendo este o nível, que trata das propriedades de 

objetos grandes e visíveis.  

Os fenômenos de acordo com Wartha e Guzzi (2012) não se limitam somente 

aqueles realizados em laboratório, mas também fenômenos que estão relacionados 

com o cotidiano. Desta forma, demostrando que a química ou qualquer outra Ciência 

está relacionada com a sociedade. 

Diante do exposto, nesta etapa pode ser feita questionamentos sobre 

substâncias que estimulem o cérebro, apresentar materiais que retratem os 

aspectos fenomenológicos da ação das xantinas. 

Deste modo, os questionamentos iniciais de acordo com Silva, Souza e 

Santos (2018) constituem um dispositivo capaz de promover e estimular as 

interações em sala de aula. De acordo com a perspectiva sociocultural para a 

educação científica, a aprendizagem se dá pela aquisição da linguagem e das 

formas de pensamento características de uma dada disciplina, e é promovida 

principalmente por intermédio das interações discursivas entre professores e alunos 

Quílez-Pardo (2016). Promovendo uma aula mais dialogada e permitindo que o 

aluno se torne centro de sua própria aprendizagem. 

Logo, para iniciar os questionamentos pode-se demostrar com a utilização de 

projetor multimídia e slides das substâncias que estimulem o cérebro (Figura 6) e 

fazer perguntas como: “Quais são essas substâncias”, “Para que são utilizadas?”, 

“Em que momento utilizam essas substâncias?”, “o que sente ao ingerir essas 

substâncias?” “Qual a relação com a química orgânica?”.  

Após os questionamentos pode ser feito uma pequena introdução 

descrevendo que essas substâncias contém um grupo chamado de xantinas sendo 

elas a Cafeína que está presente no café, a Teobromina no cacau e no guaraná e 

por fim, a Teofilina que está presente nas folhas da erva-mate. Ao final, descrever 
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que o principal efeito dessas substâncias é estimular o SNC. 

 

Figura 6: Exemplo de substâncias que estimulam o cérebro 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Conforme explanado, o nível Macroscópico se refere ao fenômeno, assim, na 

primeira parte foi abordado como estas substâncias estão relacionadas com o 

cotidiano. Neste nível também pode-se apresentar aos alunos o que são os três 

níveis de representação do conhecimento químico para que no decorrer das 

próximas atividades o aluno comece a diferenciar um nível do outro. 

Nível Sub-microscópico 

 

O nível sub-microscópico, de acordo com Melo (2015), trata-se de como a 

química explica esses fenômenos em termos do rearranjo dos átomos. Neste caso, 

uma aula expositiva no qual aborda as características das xantinas evidenciando a 

função amida e à similaridade com a molécula de adenosina relacionando também 

explicações biológicas conceituais do SNC.  

Para iniciar as discussões da relação dos estimulantes cerebrais com os 

neurotransmissores é preciso que o aluno retome alguns conceitos da estrutura 

básica do sistema nervoso. A revisão pode ser realizada através de recurso 

audiovisual como o vídeo “Como funciona o cérebro humano1” que demonstra que o 

cérebro faz parte do encéfalo, um conjunto de órgãos situados dentro da caixa 

craniana, fazendo parte do chamado sistema nervoso central, que é onde as 

informações do corpo são recebidas, analisadas e integradas. 

 
1Como funciona o cérebro humano. Disponível 
em<https://www.youtube.com/watch?v=b_oOIsRkA48>Acesso em 10 nov de 2020 
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Ainda, em relação ao vídeo, pode ser realizada a seguinte pergunta “É 

possível visualizar as células nervosas?” Neste momento pode ser que os alunos 

citem os neurônios. Importante explicar que os neurônios são a unidade básica do 

sistema nervoso, a estrutura desta célula é formada por corpo celular, dendritos, 

axônio e botões terminais. 

Os neurônios têm como função básica receber, processar e enviar 

informações. O grande diferencial destas células está na capacidade de mudar seu 

potencial elétrico e emitir pulsos eletroquímicos. Ou seja, a informação nervosa se 

propaga pelo neurônio na forma de um impulso elétrico.  

Após, a demonstração da estrutura básica do sistema nervoso tem-se a 

apresentação dos neurotransmissores e as fendas sinápticas, sendo essas duas 

estruturas essenciais para a passagem do impulso nervoso.  

Desta forma, os neurotransmissores são substâncias produzidas e 

armazenadas em vesículas sinápticas, sendo liberadas no espaço sináptico por 

ação do impulso eletroquímico. São os neurotransmissores que irão ativar os 

receptores do dendrito do neurônio seguinte, convertendo a “informação química” 

em “estímulo elétrico” e propagando impulso nervoso. A figura 6 mostra uma 

representação esquemática da sinapse entre dois neurônios.  

 

Figura 7: Representação esquemática da sinapse entre dois neurônios 

 

Fonte: Representação dos neurotransmissores. Disponível em<http://research.ccead.puc-

rio.br/>Acesso em 03 de nov de 2020 

 

A imagem da esquerda seria uma representação em 3D da fenda sináptica 

entre dois neurônios ao lado é um esquema onde os neurotransmissores estão 

representados por triângulos amarelos. os símbolos “+” e “- “estão representando o 

impulso elétrico que chega ao final do axônio (azul), provocando a produção dos 

neurotransmissores que vão gerar uma nova “corrente” eletroquímica no dendrito 
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(verde) do neurônio seguinte. Existem muitos tipos de neurotransmissores, cada um 

utilizado em um tipo específico de situação. 

Por conseguinte, tem-se a discussão da relação dos neurotransmissores e 

estimulantes cerebrais. Pode-se iniciar explicando que os neurotransmissores são 

produzidos naturalmente em nosso corpo, e também existem substâncias químicas, 

chamas das de estimulantes cerebrais que podem atuar, diretamente no sistema 

nervoso central. São muitas e variadas, tais como medicamentos, bebidas 

alcoólicas, chocolates, cafés e drogas ilícitas. Os efeitos destas substâncias 

conseguem burlar as defesas do cérebro e atuam diretamente nele, provocando 

efeitos bastante abrangentes no organismo. 

Os estimulantes cerebrais, ou psicoestimulantes são substâncias químicas 

capazes de elevar os níveis da atividade cerebral (cognitivas, motoras, reforça a 

vigília, estado de alerta e de atenção) através da estimulação ou inibição de alguns 

neurotransmissores. (ARAÚJO 2019, p. 15). 

Como é o caso dos estimulantes cerebrais que estão no grupo das xantinas 

que são a cafeína, a teobromina e teofilina. Neste momento tem-se a apresentação 

das propriedades das xantinas e onde estão encontradas, como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8: Grupo das Xantinas 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Após o momento de exposição do grupo das xantinas, pode-se apresentar 

como é o mecanismo de ação das xantinas, que se dá pela estimulação do sistema 

nervoso autônomo simpático, produzindo um estado de excitação.  
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Entre os neurotransmissores que tem relação direta com as xantinas é 

adenosina, sendo ela um neuromodulador (capaz de afetar um número maior de 

neurônios ao mesmo tempo) as xantinas se ligam aos receptores A1 e A2a da 

adenosina por causa da sua semelhança estrutural e assim, promovendo uma ação 

antagônica. a ação da adenosina é diminuir a excitação e melhorar o sono já as 

xantinas tem a ação inversa que é aumentar a excitação e ficar em estado de alerta.     

De acordo com Araújo (2019), descreve que embora a ação primária da 

cafeína seja bloquear os receptores de adenosina, isso leva a efeitos secundários 

estimulando muitas classes de neurotransmissores, incluindo a noradrenalina, a 

dopamina, a serotonina, a acetilcolina, glutamato e o ácido gama-aminobutírico - 

GABA. Em nível do SNC, o Quadro 3 demonstra a ação das xantinas nos 

neurotransmissores.  
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Quadro 3: Atuação dos neurotransmissores 

Neurotransmissor Ação  SNC 

Noradrenalina – 

C8H11NO3 

Afeta a atenção e as ações de 

resposta no cérebro, mantém o corpo 

em alerta e atenção 

Estimula 

Dopamina - C8H11NO2 Está associada a sentimento de 

prazer e satisfação. Também está 

associada ao vício. 

Estimula 

Serotonina - C10H12N2O Desempenha um papel importante na 

regulação e modulação do humor. 

Estimula 

Acetilcolina - C7H16NO2 É o principal neurotransmissor 

envolvido no pensamento, 

aprendizado e memória. 

Estimula 

Glutamato - C5H9NO4 está envolvido em funções 

cognitivas, como aprendizado e 

memória. Também regula o 

desenvolvimento cerebral e a criação 

de contatos nervosos. 

Estimula 

GABA - C4H9NO2 Seu papel é acalmar os nervos do 

sistema nervoso central. Altos níveis 

de GABA melhoram o foco mental e 

o relaxamento; 

Inibe 

Fonte: Autor (2020) 

 

Depois do estudo da relação dos estimuladores cerebrais e os 

neurotransmissores tem-se os conceitos teóricos e características da função 

orgânica amida, no qual tem o objetivo de fazer ligação com o nível 

representacional. 

A função orgânica Amida, têm as fórmulas gerais RCONH2, RCONHR′ ou 

RCONR′R″, em que um grupo carbonila está ligado a um átomo de nitrogênio ligado 

a hidrogênios e/ou grupos alquila (CH3). As fórmulas gerais e alguns exemplos 

específicos são mostrados na figura 9, por conseguinte, pode-se apresentar as 
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propriedades da Amida evidenciando as Força de interação moleculares; Pontos de 

fusão e de ebulição, Estado de agregação, Densidade, Solubilidade e Reatividade. 

. 

Figura 9: Exemplos da função orgânica Amida 

 

Fonte: SOLOMONS, CRAIG E SCOTT (2018, p. 226) 

 

No caso do grupo das xantinas, as amidas presentes são monossubstituída 

(Uma amida N-substituída), um hidrogênio e um substituinte do grupo alquila. 

Nível Representacional 

 

O terceiro nível é o nível representacional, segundo Atkins e Jones (2012) o 

nível representacional é a descrição dos fenômenos químicos por meio de símbolos 

químicos ou/e equações matemáticas. Wartha e Guzzi (2012) complementa que 

nesta parte que tentamos representar as substâncias químicas e que também se faz 

relação com os outros níveis do conhecimento químico. Melo (2015, p. 22) corrobora 

descrevendo que este nível:“[...] abarca as representações por meio da linguagem 

científica, utilizando-se de equações, fórmulas, gráficos e símbolos”. Portanto, neste 

nível tem-se os tipos de fórmulas estruturais no qual as substâncias podem ser 

representadas: 

Fórmula estrutural de traços – Solomons, Snyder, Fryhle (2018 p.94) 

descreve que este tipo de “fórmula estrutural tem linhas que mostram os pares de 

elétrons e incluem símbolos dos elementos de todos os átomos de uma molécula”. 

Demonstrando como os átomos estão unidos, contudo não são representações de 

suas formas reais, esta fórmula mostra a conectividade entre os átomos. Na Figura 

10 mostra a fórmula estrutural de traços das Xantinas. 
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Figura 10: Fórmula estrutural de traços das Xantinas 

 

Fonte: Disponível 

<http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1861&evento=5> Acesso em 

13 nov de 2020. 

 

Fórmula molecular –Para Solomons, Snyder, Fryhle (2018) é a formula mais 

simples no qual constitui o símbolo do átomo e também a quantidade deste 

elemento químico na molécula. 

Quadro 4: Fórmula molecular das xantinas 

Cafeína Teobromina Teofilina 

C8H10N4O2 C7H8N4O2 C7H8N4O2 

Fonte: Autora (2020) 

 

Fórmula estrutural em bastão ou fórmula esqueleto – De acordo com 

Solomons, Snyder, Fryhle (2018) Cada linha representa uma ligação, no término ou 

no vértice da linha representa um átomo de carbono, os carbonos não são 

representados, a não ser o grupo CH3 no final de uma cadeia ou ramificação; 

Nenhum H é mostrado para os átomos de hidrogênio, a menos que seja necessário 

para fornecer uma perspectiva tridimensional, e, nesse caso, utilizamos cunhas 

sólidas ou tracejadas. 

Quando um átomo diferente do carbono está presente, o símbolo para aquele 

elemento é escrito na fórmula na posição apropriada, isto é, no lugar de um vértice 

ou ao término da linha que leva àquele átomo. Os átomos de hidrogênio ligados a 

átomos diferentes de carbono (por exemplo, oxigênio ou nitrogênio) são escritos na 

fórmula. 
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Figura 11: Fórmula estrutural em bastão 

 

Fonte: Disponível em: <https://pir2.forumeiros.com/t119454-isomeria > Acesso em: 06 nov de 

2020 

 

Para relacionar as fórmulas orgânicas pode-se proposto uma atividade com 

massa de modelar e palitos de dentes para representar um modelo molecular em 

três dimensões no qual, os átomos seriam representados em forma de esferas 

coloridas e cada cor representa um respectivo elemento, e as ligações químicas 

seriam os palitos de dentes que se encaixam nas esferas.  

Lima (2015), descreve que o modelo molecular em três dimensões pode 

servir como uma alternativa de aprendizagem dos conteúdos de Química no qual os 

alunos montam estruturas orgânicas, tornando-o menos abstrato, tornando visível e 

concreto os conceitos de classificação dos carbonos, classificação das cadeias 

carbônicas, nomenclatura dos compostos orgânicos e as funções orgânicas. 

4. 1. 3 Etapa Final 

 

Após o último nível representacional, tem-se atividades na qual o aluno 

expressa o que aprendeu durante as etapas que pode ser por meio de mapas 

conceituais ou esquemas conceituais. Ao final aplica o mesmo questionário do pré-

teste (Quadro 2) da etapa inicial que tem como finalidade fazer uma comparação 

entre as duas respostas. 

Os mapas conceituais indicam relações entre diferentes conceitos (ideias) 

representado por palavras. Santos (2010 p. 57) descreve que: “As relações são 

demonstradas por meio de setas que indicam a existência de uma relação entre dois 

ou mais conceitos. Cada seta é acompanhada por uma palavra, ou conceitos 

Teobromina Cafeína Teofilina 
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chamados de frases de ligações”. Desta forma os mapas conceituais são utilizados 

para mostrar relações significativas entre os conceitos trabalhados em aula. Esses 

mapas conceituais pela forma escrita ou com uso do software Cmap Tools2, 

disponível de forma gratuita. 

Já os esquemas conceituais de acordo com Müller (2014) tem a liberdade de 

relacionar e hierarquizar os conceitos, podendo também incluir fenômenos, eventos 

e fórmulas. Assim, os esquemas são organizados através de palavras chaves e 

deve remeter ao leitor os principais pontos, destacando aquilo que é essencial. 

Podendo utilizar diversos símbolos como: letras, números, setas, círculos e etc. 

O esquema pode ser do tipo linear, quando apresenta a informação na 

horizontal e na vertical, piramidal quando a informação está disposta em forma de 

pirâmide e sistemático quando as informações estão dispostas em quadro.  

No apêndice A, encontra-se um modelo de esquema para ser aplicado junto 

com esta proposta, no qual encontra-se o triângulo de Johnstone como os níveis de 

representação química e também contém informações e conceitos embaralhados 

para que os alunos possam montar ao redor do triângulo. Na imagem 12 tem-se o 

triangulo montado. 

Figura 12 – Esquema dos níveis de representação 

 

Fonte: Autora (2020) 

 
2 Cmap Tools. Disponível em< https://cmap.ihmc.us/cmaptools/>Acesso em 27 out de 2020 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do objeto da pesquisa que é apresentar uma proposta de sequência 

didática para abordar o conteúdo de funções amidas nos três níveis de 

representação do conhecimento químico através do estudo das ações de diferentes 

xantinas como estimulantes cerebrais, pode-se levantar algumas considerações: 

Os diferentes níveis de representação no ensino de Química são utilizados de 

forma integrada na proposta de xantinas e estimulantes cerebrais para a 

compreensão de vários conceitos relacionado principalmente neurotransmissores e 

também a função orgânica amida.  

Nesta proposta, oportunizou-se a relação e diferenciação entre os níveis 

macroscópicos, sub-microscópico e representacional, proporcionando a articulação 

entre os fenômenos observados no cotidiano e o confronto com os conceitos 

científicos. Esta metodologia propõem um auxílio na compreensão dos aspectos 

fenomenológicos da ação das xantinas (macroscópico) e na construção de modelos 

explicativos da relação dos neurotransmissores com os estimulantes cerebrais (sub-

microscópico) e como a Química os representa utilizando modelos concretos e 

simbólicos (representacional). 

As orientações e sugestões que apresentamos constituem uma proposta 

compatível com o desenvolvimento de capacidades cognitivas nos alunos, pois cria 

condições favoráveis para que os alunos desenvolvam competências adequadas 

para reconhecer e fazer uso da linguagem química, sendo capazes de entender e 

empregar a representação simbólica dessas transformações. Em todas as etapas, é 

possível fazer a interrelação entre os diferentes níveis de representação.  

Por todo o exposto, através da proposta pode-se abordar a função amida 

(xantinas) a partir dos três níveis de representação química, demonstrando como os 

estimuladores cerebrais estão relacionados com os neurotransmissores no 

aprendizado de Funções Amidas. E também, propondo aspectos fenomenológicos, 

através do estudo das ações de diferentes xantinas (Cafeína, Teobromina e 

Teofilina) como estimulantes cerebrais; representando a estrutura do grupo das 

xantinas por meio de fórmulas estruturais. Por fim, acreditamos que por meio desta 

proposta, pode-se auxiliar o aluno na relação da química orgânica à realidade. 
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Podemos afirmar ainda que, a temática desenvolvida e os níveis de 

representação química pode ser utilizado em várias áreas da Ciências e que, pode 

ser um aliado para o professor na busca por uma melhor qualidade de ensino e 

também para desfragmentação do ensino de química. 
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