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RESUMO 

 

A abordagem de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) tem como objetivo 

incorporar à Ciência uma visão integrada em relação a tecnologia, de forma que seja possível 

promover os estudos de como elas influenciam na sociedade e no ambiente, através dessa 

metodologia e das teorias de aprendizagem de Vygotsky e Ausubel e em relação ao tópico do 

4º bimestre do 3º ano do ensino médio do Currículo Mínimo, que fala sobre o reconhecimento 

da importância da química para a inovação científica e tecnológica nas sociedades modernas, 

enfatizando suas contribuições no campo da Saúde Humana, elaborou-se uma proposta de 

sequência didática para um projeto extraclasse para alunos do 3° ano do ensino médio sobre a 

síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler. As reações 

multicomponentes são uma classe de reações de grande interesse na área de síntese orgânica e 

aplicável aos conceitos de química verde e química medicinal. Em relação à síntese orgânica, 

representam processos de pesquisa mais limpos, uma vez que são reações simplificadas, feitas 

em um único recipiente “one pot”, com alta eficiência atômica e, em muitos casos, aplicáveis 

a outros conceitos da química verde. As tioamidas são derivados de ácidos carboxílicos com 

grande importância na síntese orgânica e química medicinal por serem úteis como blocos de 

construções para a síntese de numerosos heterociclos e por estarem presentes em uma 

variedade de moléculas biologicamente ativas.  

 

Palavras-chave: CTSA, Vygotsky, Ausubel, Kindler, Tioamidas   



     

ABSTRACT 

 

The Science, Technology, Society and Environment (CTSA) approach aims to incorporate 

into Science an integrated vision in relation to technology, so that it is possible to promote 

studies of how they influence society and the environment, through this methodology and the 

learning theories of Vygotsky and Ausubel and in relation to the topic of the 4th bimester of 

the 3rd year of high school of the Minimum Curriculum, which talks about the recognition of 

the importance of chemistry for scientific and technological innovation in modern societies, 

emphasizing their contributions in the field of Human Health, a didactic sequence proposal 

was elaborated for an extra-class project for 3rd year high school students on the synthesis of 

obtaining N-phenylethylethylthiamides from the Kindler reaction. Multicomponent reactions 

are a class of reactions of great interest in the area of organic synthesis and applicable to the 

concepts of green chemistry and medicinal chemistry. In relation to organic synthesis, they 

represent cleaner research processes, since they are simplified reactions, made in a single “one 

pot” container, with high atomic efficiency and, in many cases, applicable to other concepts of 

green chemistry. Thioamides are derived from carboxylic acids with great importance in 

organic and medicinal chemical synthesis because they are useful as building blocks for the 

synthesis of numerous heterocycles and because they are present in a variety of biologically 

active molecules. 

 

Keyworks: STSE, Vygotsky, Ausubel, Thioamides, Organic Synthesis 
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1. INTRODUÇÃO  

O ensino de química do ensino médio no estado do Rio de Janeiro segue as 

orientações do currículo mínimo, sendo este um documento elaborado pela Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC). Encontram-se nesse documento as habilidades e 

competências que os alunos devem adquirir durante o decorrer do ano letivo no ensino da 

disciplina de química, dessa forma para o presente trabalho destacou-se o tópico do 4° 

bimestre do 3° ano do ensino médio, no qual se diz à respeito do reconhecimento da 

importância da química para a inovação científica e tecnológica nas sociedades modernas, 

enfatizando suas contribuições nos campos da Biotecnologia, Saúde Humana, 

Nanotecnologia, desenvolvimento de novos materiais e novas matrizes energéticas.¹ 

A abordagem de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) tem como 

objetivo incorporar à Ciência uma visão integrada em relação a Tecnologia, de forma que seja 

possível promover os estudos de como elas influenciam na Sociedade e no Ambiente, ou seja 

o conteúdo científico passa ter relação com aspecto cultural e a partir desse momento começa 

ter significado na construção do indivíduo como cidadão crítico, sendo ele capaz de realizar 

otomadas de decisões.2 

A perspectiva CTSA pode ser atrelada as teorias de aprendizagem de Vygotsky e 

Ausubel, tendo em vista que essa abordagem tem como príncinpio o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão por meio de uma abordagem de ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. Essa abordagem relacionada com os métodos de aprendizagem dos 

autores citados, tem a necessidade de um professor mediador para orientar os objetivos que se 

desejam alçancar em sala de aula através do processo de transmissão na atuação da zona de 

desenvolvimento proximal do aluno.3 

Sabendo que no 3° ano do ensino médio a matéria de química proposta é química 

orgânica, e a síntese orgânica de modo geral é um quebra cabeça de grupos funcionais 

orgânicos, relacionou-se a síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas com a abordagem 

CTSA para construção de uma proposta de uma sequência didática para um projeto 

extraclasse, uma vez que as tioamidas são derivadas de ácidos carboxílicos e tem se tornado 

um grupo funcional muito importante na síntese orgânica e na química medicinal. 

As tioamidas têm se mostrado úteis como blocos de construção para a síntese de 

inúmeros esqueletos heterocíclicos biologicamente relevantes, são tradicionalmente 

preparadas por reações de tionação das amidas correspondentes utilizando pentasulfureto de 

fósforo ou o reagente de Lawesson.4,5 Karl Kindler baseado na reação de Willgerodt em 1923, 
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obtém as tiamidas como derivados das amidas.6 

A Reação de Kindler foi utilizada para obtenção N-feniletilariltioamidas, a partir de 

reações one-pot multicomponente (Figura 1) realizada em microondas, de acordo com os 

preceitos da química verde. As N-feniletilariltioamidas (1a-o) foram obtidas a partir da reação 

de Kindler onde aldeídos substituídos (2a-o) reagiram com o enxofre elementar (3) e 2-

feniletilamina (4), como apresentado no (Esquema 1).  

 

Figura 1: Reação one-pot multicomponente para obtenção N-feniletilariltioamidas 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Esquema 1: Análise retrossintética para a obtenção das N-feniletilariltioamida 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

A síntese de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler possui vários grupos 
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funcionais orgânicos. É um processo de inovação científica tecnológica com contribuição na 

área de química medicinal.5 Utilizando-se dela podemos mostrar para os alunos do 3° ano do 

ensino médio, a influência da síntese orgânica na vida cotidiana em diversos aspectos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma proposta de sequência didática com enfoque CTSA para ensinar a 

Síntese de N-feniletilariltioamidas a partir da reação de Kindler através de um projeto 

extraclasse para o 3º ano do ensino médio.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Propor o despertar do interesse dos alunos e facilitar o aprendizado sobre química 

orgânica, de forma que seja mais significativo.  

• Propor o despertar do pensamento crítico dos alunos através da abordagem CTSA. 

• Propor a aplicação do jogo didático “A trilha das funções orgânicas” 

• Propor a apresentação e ensinamento da síntese de obtenção de N-

feniletilariltioamidas.  

• Propor o desenvolvimento de conhecimentos sobre Química Medicinal e Síntese 

Orgânica. 

• Porpor o desenvolvimento da habilidade dos alunos de reconhecimento da química 

como inovação científica no campo da Saúde Humana.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1  O desenvolvimento do aprendizado 

A busca contínua pela melhoria do ensino de ciências, a partir do conhecimento 

abordado em sala de aula é uma preocupação interminável. Para cumprir o objetivo principal 

de se formar cidadãos, é necessário desenvolver propostas pedagógicas e metodológicas que 

tenham como meta a aprendizagem significativa, para que os alunos possam tomar a partir do 

conhecimento estudado, diversas decisões diante de situações que podem ocorrer tanto na 

sociedade em que vivem, quanto em qualquer lugar do mundo. 

A graduação crítico-reflexivo do cidadão é uma das principais preocupações da 

educação, assim como diz a Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB9394/96), o artigo 22 prescreve que: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.7 

Segundo Lev Vygotsky, a cultura é a responsável pela tradução dos dados do mundo 

para o sujeito. Para ele os processos de desenvolvimento e da aprendizagem são processos 

interdependentes, que se constituem em um processo unitário e que se influenciam 

mutuamente, sendo a aprendizagem a base histórico-cultural do desenvolvimento, sendo 

assim podemos dizer que é necessário que o professor procure ferramentas, onde relacione a 

cultura de seus alunos com o conteúdo dado em sala de aula para trazer significado ao 

ensino.8 

A assimilação de conhecimentos científicos e o aprendizado escolar estão interligados, 

desde os primeiros gestos da criança, já que ocorre um aprendizado da idade pré-escolar, que 

é primordial para o seu ingresso na vida acadêmica, pois de acordo com Vygotsky “o 

aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia da vida da 

criança”.8 

Nos trabalhos de Vygotsky, observa-se que ele define a zona de desenvolvimento 

proximal como a distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, ou 

seja, sua capacidade de executar problemas sozinho, e sua capacidade de resolver problemas 

sob a orientação de alguém. Nessa zona de desenvolvimento proximal, são definidas as 

funções que ainda não amadureceram, porém se encontram em processo de maturação, são 

funções que estão em estado embrionário. A interferência nela de outros indivíduos é mais 

transformadora, de modo que o processo de ensino-aprendizagem na escola deve ser 

construído, tendo como ponto de partida o nível de desenvolvimento real do aluno, quando 
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quer saber algo sobre determinado conteúdo, e sendo seu ponto de chegada, os objetivos 

propostos pelo docente, que foram preparados adequadamente de forma organizada para lidar 

com diversidade de conhecimentos oferecidos por seus alunos, com o conhecimento 

científico. Esse mesmo autor pontua:8 

 

"A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

(VYGOTSKY, 1998, p.112) 8 

 

Em inúmeros trabalhos, Vygotsky aprofundou-se no começo da relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, utilizando-se dos princípios psicológicos, sendo assim 

conseguiu finalizar que não existem identidades entre aprendizagem e processos internos de 

desenvolvimento. Ele diferencia o ensino voltado para o desenvolvimento total e o ensino de 

habilidades técnicas, ou seja, o conceito de zona de desenvolvimento proximal não está ligado 

com desenvolver de habilidades. A partir disso, temos que um docente capacitado se faz 

necessário para esse processo, de modo que ele consiga mediar e orientar o aluno, sendo 

assim o autor destaca que "A criança é sempre capaz de fazer mais e resolver tarefas mais 

difíceis em colaboração, sob direção ou mediante algum tipo de auxílio do que 

independentemente”.9 

Ainda de acordo com Vygotsky, “Não podemos ignorar a circunstância de que a 

aprendizagem escolar nunca começa no vazio, mas sempre se baseia em determinado estágio 

do desenvolvimento, percorrido pela criança antes de ingressar na escola”. Sendo assim, é 

importante a utilização dos instrumentos para coletar dados a respeito dos conhecimentos 

prévios dos alunos, a fim de promover a utilização de recursos atrativos atrelados a realidade 

que os alunos são inseridos e o conteúdo escolar.10 

Na instituição de ensino fica como responsabilidade do educador, como uma prática 

de nossa cultura, a transmissão do conhecimento sistematizado e do conhecimento escolar 

científico acumulado pela humanidade, ocorrendo nesse processo de transmissão a atuação do 

docente na zona de desenvolvimento proximal do aluno. A relação entre aprendizado e 

desenvolvimento nos remete a teorias bem complexas como cita Vygotsky: "O aprendizado 

das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de 

aprendizado com qual acriança se defronta na escola tem uma história prévia”.8 
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O docente é responsável por criar intermédios entre todas as formas de conhecimento, 

desenvolvendo um terreno de sustentação para o desenvolvimento das capacidades globais do 

aluno, sendo o mesmo responsável por auxiliar nos processos de significação dos conteúdos 

que entendemos ser a ideia central da concepção sobre o professor mediador. Ou seja, é 

estabelecida uma nova relação professor-aluno, que auxilia na formação de cidadãos 

participativos e preocupados com a transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. 

Segundo os autores Menezes e Santos temos que: "A função do professor deixa de ser o de 

difundir conhecimento para exercer o papel de provocar o estudante a aprender a aprender”.11 

Sabemos que o professor mediador não tem a função de um mero explicador, ele 

estabelece que seu foco se encontra na orientação do processo de construção do ensino. A 

postura de mediador não é fácil de ser adaptada, uma vez que é necessária uma mudança 

estrutural das políticas educacionais, tendo em vista a responsabilidade de preparar o aprendiz 

a lidar melhor com a reflexão, que influi nos processos de elaboração presentes em todas as 

suas ações.11 

Desse modo, como destaca Xavier, podemos considerar que o professor mediador, não 

se considera como detentor absoluto do saber, mas sim como um colaborador do educando na 

construção do conhecimento. Estabelecendo-se assim a valorização da relação professor-

aluno, buscando a valorização do processo educativo através da interação e participação ativa 

nas aulas. 12 

O professor mediador encontra-se no meio da ação de educar, sendo assim vai agir 

garantindo a interpretação das informações e conhecimentos, das relações com o mundo em 

que vivemos num todo articulado, tornando a aprendizagem significativa. De acordo com o 

autor Masetto a mediação pedagógica significa: "A atitude e o comportamento do professor 

que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que 

ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos”.13 

Segundo David Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando um sujeito 

adquire um novo conhecimento, e consegue relacionar de uma maneira natural essa nova 

informação, com um conhecimento que carrega na sua estrutura cognitiva. Dessa forma, o 

sujeito relaciona os conhecimentos adquiridos com aspectos relevantes de um conhecimento 

prévio, e auxilia na fixação de novos conhecimentos na sua estrutura cognitiva. Ausubel 

pontua que o conhecimento prévio do aluno é considerado o ponto de partida da 

aprendizagem. Nesse momento, o docente deve ter a postura de um professor mediador para 

entender as concepções de vida daquele aluno em sala de aula, de modo que consiga 
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identificar como deve ser construído o processo de aprendizagem significativa para esse 

discente.14 

O contexto social para Vygotsky, deve estar relacionado com o desenvolvimento 

cognitivo, pois esse desenvolvimento ocorre a partir das conversões de relações sociais. Essas 

conversões são mediadas por instrumentos e signos linguísticos, que são construções 

históricas, culturais e sociais que o sujeito tem contato através da interação social. Os 

processos de interação social e aquisição de significado são interligados para Vygotsky. Como 

foi visto anteriormente, Ausubel define a aprendizagem significativa como a aprendizagem 

que envolve aquisição de significados, dessa forma podemos relacionar as duas teorias de 

aprendizagem, de modo que para Ausebel o ensinamento não pode ser recebido sem que haja 

relação com significados, e para Vygotsky a aquisição do significado é adquirida pela 

interação social. Através da interação social aprendemos a linguagem verbal, dessa forma 

podemos ver que sua importância para aprendizagem significativa, pode estar atrelada ao 

conceito que Ausubel pontua a seguir:3 

 

“Para todas as finalidades práticas, a aquisição de conhecimento na matéria 

de ensino depende da aprendizagem verbal e de outras formas de aprendizagem 

simbólica. De fato, é em grande parte devido à linguagem e à simbolização que a 

maioria das formas complexas de funcionamento cognitivo se torna possível.” 

(AUSUBEL, 1968, p. 79)15 

 

Tendo em vista a relação do método de Vygotsky com o método de Ausubel e a 

necessidade do professor mediador para direcionar essa aprendizagem, encontra-se a 

abordagem CTSA como alternativa de atender todos os requisitos propostos, levando em 

consideração que a perspectiva CTSA se concentra no desenvolvimento da capacidade de 

tomada de decisão por meio de uma abordagem de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

idealizando o primeiro como um processo histórico-social, e não dogmático. 

 

3.2 Abordagem CTSA 

O movimento de ensino CTSA, teve sua origem mundialmente no início da década de 

70, devido a inúmeros debates oriundos das produções industriais em longa escala para 

atender todo o consumo desenfreado, gerando futuros problemas ambientais. O currículo com 

abordagem CTSA foi criado pela carência da formação do cidadão com pensamento crítico 

em termos de ciência e tecnologia, pois com o modelo tradicional de ensino esse objetivo não 
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era alcançado. Em outras palavras o modelo de ensino CTSA simboliza um grupo indagador 

sobre a visão da ciência ser tratada de modo reservado, sem que a ela esteja relacionado 

aspectos da sociedade, no qual se acredita que com os avanços científicos e tecnológicos estão 

interligados a melhoria na qualidade de vida.16 

Para exercer a cidadania, o cidadão deve ter o poder de decidir e saber como fazer 

escolhas sem depender de seus representantes políticos, tendo a capacidade de observar 

diversas situações, formular opiniões, expressá-las e tomar decisões esclarecidas, sendo esse 

um objetivo formulado a partir dos princípios de CTSA, onde se proporciona educação 

relacionada com a parte social voltada para ciência e tecnologia e suas influências no contexto 

social.16 

Essa abordagem tem como conjectura, a ênfase que a ciência e a tecnologia fazem em 

função de termos sociais, onde deve-se ponderar e analisar de modo crítico, imparcial e 

reflexivo sobre o vínculo científico-tecnológico e a população, tal crítica se faz indispensável, 

visto que a sociedade defende a ideia de que a elaboração de conhecimento científico é capaz 

de gerar uma maior produção do desenvolvimento tecnológico, resultando no 

desenvolvimento social. Bazzo pontua que existe uma crença de que a ciência se traduz em 

tecnologia, a tecnologia modifica a indústria, e a indústria regula o mercado para produzir 

benefício social.17 

No ensino médio, esse método de ensino tem-se apresentado mais frequente, isso 

ocorre porque uma série de países estão elaborando programas educacionais seguindo essa 

tendência. Os programas educacionais podem ter algumas classificações dependendo de como 

o conteúdo científico é expresso dentro dele. Dessa forma, temos as seguintes classificações, a 

introdução ao CTSA através do conteúdo científico, o conteúdo científico visto através do 

CTSA e CTSA puro.18 

A introdução do CTSA ao conteúdo científico tem como objetivo estabelecer o 

desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, onde ele consegue observar o 

desdobramento da tecnologia e da ciência em relação com o seu meio social. O conteúdo 

científico visto através do CTSA ocorre quando a grade curricular está estruturada por 

intermédio dessa abordagem. No CTSA puro, o conteúdo científico fica em segundo plano, 

podendo até conter diversos conteúdos científicos dentro dessa abordagem, todavia sua 

utilização serve apenas para esclarecer os assuntos trabalhados nesse método de ensino.18 

O ensino pautado sob os princípios dessa perspectiva promove ao aluno uma postura 

diferente do ensino tradicional, onde a partir da construção do conhecimento ele se torna 

ativo, podendo expressar conhecimentos prévios sobre os assuntos ligados a ciência e 
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tecnologia. Dessa forma podemos estabelecer a relação pela forma de aprendizagem dada por 

Vygotsky e Ausubel, sendo orientada pelo professor mediador, a fim de que os objetivos do 

ensino sejam alcançados. 

A relação entre ciência, tecnologia e sociedade dispõem de valores e pensamentos 

sobre estudo aplicado, dessa forma deve-se discutir seus conceitos aplicados dentro do 

currículo CTSA. A abordagem da ciência é realizada de forma ampla, pois as discussões vão 

além da natureza da investigação científica e de seus significados. A tecnologia é vista como a 

forma que podemos modificar o mundo, onde ciência e tecnologia são termos 

interdependentes. A educação tecnológica no ensino médio ultrapassa a barreira de 

conhecimentos limitados.19 

A sociedade entra no contexto dos problemas sociais gerados por temas científicos ou 

tecnológicos. Os alunos quando discutirem sobre esse contexto deverão ser direcionados para 

que reconheçam sua influência como cidadão. Observa-se que abordagem CTSA, tem um 

caráter multidisciplinar, onde busca assim evidenciar os contextos sociais, culturais e 

ambientais que sofrem pela influência da tecnologia e ciência.19 

A estratégia de ensino dessa perspectiva pode ser dividida em 5 etapas. A primeira 

etapa consiste na introdução de um tema social, que vai ser inserido através de 

problematização estabelecendo conexões com a disciplina. Na segunda etapa ocorre a análise 

da tecnologia relacionada a esse tema, ou seja, observa-se como a tecnologia está 

correlacionada ao contexto social. A terceira etapa dessa estratégia é responsável pelo estudo 

do conteúdo científico relacionado ao tema social e a tecnologia. A função da quarta etapa é 

promover o estudo da tecnologia em relação ao conteúdo científico apresentado, e a última 

etapa é onde ocorre a discussão da questão social original, visando todos aprendizados 

adquiridos em todas etapas.19 

Utilizando-se dessa estratégia de ensino da abordagem CTSA, onde contempla as 

teorias de aprendizagem de Vygotsky e Ausubel, promovendo a função do professor 

mediador, e a postura ativa do aluno na construção do conhecimento científico, criou-se uma 

sequência didática com enfoque CTSA para ensinar aos alunos do ensino médio a Síntese de 

N-feniletilariltioamidas a partir da reação de Kindler.  

 

3.3  Reação de Kindler 

As tioamidas são derivadas de ácidos carboxílicos e tem se tornado um grupo 

funcional muito importante na síntese orgânica e na química medicinal.4 Em particular, as 
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tioamidas têm se mostrado úteis como blocos de construção para a síntese de inúmeros 

esqueletos heterocíclicos biologicamente relevantes. Tioamidas exibem muitas propriedades 

interessantes, como por exemplo, possuir um forte caráter doador de ligação de hidrogênio 

(NH) e um fraco caráter receptor de ligação de hidrogênio (S), se comparado à amida 

correspondente. Além disso, quando comparadas com amidas e formamidas, as tioamidas 

possuem diferentes comprimentos de ligação e características de rotação de ligações e estas 

propriedades únicas têm sido exploradas em aplicações de química medicinal (incluindo 

peptidomiméticos) e na química de polímeros.4 

As tioamidas são tradicionalmente preparadas por reações de tionação das amidas 

correspondentes utilizando pentasulfureto de fósforo ou o reagente de Lawesson.5 Outros 

protocolos que foram desenvolvidos para síntese de tioamida incluem a tiólise de nitrilas (ou 

sais de imínio)20, uma reação do tipo Friedel-Crafts de tiocianatos21
,
 e a tioacilação de 

aminas.22 A reação de Willgerodt-Kindler para a síntese de tioamida recebeu pouca atenção 

especialmente nos últimos anos, porque permite transformações quimioseletivas, que são 

incomuns. Por exemplo, a partir de um composto com um grupo carbonila interno a reação de 

Willgerodt-Kindler conduz a uma tioamida primária. Formalmente, essa conversão 

corresponde a uma funcionalização seletiva do átomo de carbono terminal de uma cadeia 

alquila, o que ainda apresenta um desafio significativo na química sintética moderna 

A reação de Willgerodt foi descrita pela primeira vez por Conrad Willgerodt em 1887 

e envolve a oxidação/rearranjo de uma cetona para formar uma amida terminal ou o sal de 

amônio do ácido carboxílico correspondente (Esquema 2).23 A reação de Kindler, relatada em 

1923 por Karl Kindler, envolve a utilização de enxofre elementar (S8) e uma amina 

secundária, tal como morfolina, sob condições térmicas para se obter o derivado tioamida 

(Esquema 2).6 
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Esquema 2: A reação de Willgerodt e a modificação de Kindler 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

A reação de Willgerodt-Kindler pode ser classificada como um processo one-pot, de 

três componentes para a síntese sintética de (tio)amidas. Tipicamente, é realizada utilizando 

uma cetona ou aldeído, enxofre elementar e uma amina (ou amônia) a temperaturas elevadas. 

Devido à vasta gama de derivados comercialmente disponíveis destes compostos, pode-se 

obter uma vasta biblioteca diversificada de produtos contendo (tio)amida a partir deste 

processo de reação. Subsequentemente, os derivados de tioamida podem ser facilmente 

convertidos nos correspondentes ácidos carboxílicos ou tioésteres.24 

A reação de Willgerodt-Kindler, quando realizada utilizando uma aril ou alquil cetona, 

pode ser considerada um sistema autoredox, no qual a cetona é reduzida e subsequente 

oxidação no átomo de carbono terminal.24,25 Os detalhes da reação foram originalmente 

investigados utilizando acetofenona, os estudos foram subsequentemente ampliados para 

incluir com sucesso a propiofenona, a butirofenona e a valerofenona. Contudo, observou-se 

que quanto mais longa a cadeia alquila, menos eficaz é o processo de migração da carbonila e 

obtêm-se rendimentos mais baixos. Considera-se normalmente que o comprimento da cadeia 

alquila ideal para a reação de Willgerodt-Kindler em cetonas não é superior a dois ou três 

átomos de carbono.26 

 Além das (hetero) aril alquil cetonas, a reação de Willgerodt (para a preparação de 

amidas) e a modificação de Kindler (para preparação de tioamidas) foram aplicadas a uma 

vasta gama de substratos incluindo aldeídos aromáticos e alifáticos, acetais, alcenos, alcinos, 

ácidos cinâmicos, tióis, iminas, aminas e halogenetos de benzila (Figura 2).27 
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Figura 2: Substratos aplicáveis à reação de Willgerodt-Kindler 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Até a década de 1960, foram publicados mais de 600 artigos sobre a reação de 

Willgerodt-Kindler. Desde aquela época, no entanto, apesar do aumento no número de 

pesquisa envolvendo química orgânica sintética em todo o mundo, cerca de apenas uma 

centena de artigos têm aparecido discutindo este tópico. Em 2005, Purello em um artigo de 

revisão, destacou os avanços significativos feitos durante as décadas de 1950 e 1960 por seu 

grupo na elucidação e compreensão do mecanismo desse processo.28 Além disso, várias outras 

revisões abrangentes da reação de Willgerodt-Kindler apareceram, incluindo um artigo 

publicado por Brown em 1975.24a, 26, 27 

Recentemente é implementado em muitos grupos de pesquisas, o desenvolvimento de 

reações sintéticas mais ambientalmente amigáveis que melhoram os protocolos reacionais já 

bem estabelecidos.29 Esta abordagem envolve o desenvolvimento de processos não-térmicos, 

processos livres de catalisadores e de solventes, bem como a identificação de solventes e 

catalisadores que podem ser recuperados e subsequentemente reutilizados. A reação de 

Willgerodt-Kindler mais investigada no desenvolvimento de processos mais eficientes e 

ambientalmente amigáveis é a reação de acetofenona (3), enxofre elementar e morfolina (12) 

(Esquema 3). A morfolina é utilizada nestas transformações uma vez que é considerada muito 

menos susceptível à oxidação do que outras aminas na presença de enxofre. 
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Esquema 3: A reação de Willgerodt-Kindler padrão entre acetofenona e morfolina 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Em 2010, o grupo de Bandgar relatou uma reação de Willgerodt-Kindler modificada 

na síntese de tiomorfólidos isenta de catalisador utilizando como solvente PEG-600.30 Este 

processo reacional foi completado em 1-3 horas a 100 °C e proporcionou os produtos com 

rendimentos elevados, com o meio reacional capaz de ser recuperado e utilizado para reações 

subsequentes (Esquema 4).  

 

Esquema 4: A reação de Willgerodt-Kindler utilizando o solvente PEG-600 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

A reação de Willgerodt-Kindler de benzaldeídos substituídos (18), utilizando água 

como solvente, foi desenvolvida por Aghapoor e colaboradores.31 As correspondentes 

tioamidas (19) foram produzidas em rendimentos de até 86% após 3h de reação a 80°C 

(Esquema 5). De interesse, as acetofenonas análogas revelaram-se não reativas nestas 

condições aquosas, exibindo seletividade completa para aldeídos sobre cetonas.31 

 

Esquema 5: A reação de Willgerodt-Kindler de aldeídos em água 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Um exemplo da reação de Willgerodt-Kindler de cetonas em líquidos iônicos foi 

relatado por Yadav e colaboradores em 2007 (Esquema 6).32 Após agitação em [Bmim].BF4 a 

110 °C por 3-6 horas as tioamidas (17) foram isolados com alto rendimento após uma simples 

extração com éter dietílico. 

 

Esquema 6: A reação de Willgerodt-Kinlder de cetonas em líquidos iônicos 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

A utilização de aquecimento por micro-ondas na síntese orgânica reduziu 

significativamente os tempos de reação, aumentando simultaneamente os rendimentos e a 

pureza do produto. Também tem o potencial de minimizar a ocorrência de reações 

secundárias frequentemente observadas com o uso de métodos convencionais de 

aquecimento.33 Como a reação de Willgerodt-Kindler é tradicionalmente realizada em 

temperaturas elevadas por um longo período de tempo, nos últimos anos  vários processos 

eficientes assistidos por micro-ondas foram desenvolvidos.33,34,35,36, O uso do aquecimento por 

micro-ondas provou ser particularmente útil na reação de Willgerodt-Kindler pois evita-se a 

hidrólise da amida para formar o ácido carboxílico correspondente.37 

Uma biblioteca de 34 tioamidas (21) foram preparadas a partir de aldeídos por Kappe 

e colaboradores que empregaram um protocolo de reação de Willgerodt-Kindler assistido por 

micro-ondas (Esquema 7).38 Utilizando NMP como solvente a temperaturas elevadas (100-

170 °C) a reação foi completada em 2-20 minutos. Fornecendo os produtos em rendimentos 

elevados. 

 

Esquema 7: Reação de Kindler assistida por micro-ondas 

 

 Fonte: Próprio Autor (2020) 
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3.4 Síntese de N-feniletilariltioamidas a partir da reação de Kindler.  

De acordo a literatura, para processo obtenção de tioamidas baseadas na reação de 

Kindler, são necessários o aldeído, amina, enxofre elementar e altas temperaturas (100-

180°C). No trabalho foi utilizado um protocolo de reação de Willgerodt-Kindler assistido por 

micro-ondas (Esquema 8) desenvolvido por Kappe e colaboradores utilizando benzaldeído 

substituídos (1a-o), enxofre, 2-feniletanamina (2), Na2S.9H2O como catalisador e N-metil-

pirrolidona (NMP) como solvente a 140ºC por 12 minutos.38 

 

Esquema 8: Reação de Kindler para obtenção das N-feniletilariltioamidas assistida por micro-ondas 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Em trabalhos prévios observou-se que o uso de Na2S.9H2O como catalisador é 

necessário para obtenção das tioamidas. Reações nas mesmas condições sem o uso do 

catalisador levaram a obtenção de iminas como produto. Na primeira etapa da reação de 

Kindler temos a clivagem da ligação S-S do enxofre elementar, através do ataque nucleofílico 
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da amina ou do ânion sulfeto, formando a espécie amino-enxofre (5 ou 6) que é altamente 

ativa (Esquema 9).  

O ataque da amina ao enxofre elementar é complexo e não é bem compreendido, mas 

considera-se que primeiramente forma-se um complexo, e em seguida, ocorre a abertura do 

anel formando a espécie amino-enxofre. A espécie amino-enxofre formada (5 ou 6) é o 

catalisador da etapa de oxidação. Como o enxofre elementar é o catalisador da etapa de 

oxidação a clivagem do mesmo não é irreversível. A quantidade de enxofre elementar e da 

amina estão em excesso para que a formação da espécie amino-enxofre e a segunda etapa da 

reação ocorra rapidamente.39 

 

Esquema 9: Formação in situ do catalisador da Reação de Kindler 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

A segunda etapa da reação, (Esquema 10), é a formação do intermediário imina (7a), 

descrita pelo mecanismo. O nitrogênio doa um par de elétrons ao carbono da carbonila 

formando uma ligação com ele, e assim um par de elétrons se desloca para o oxigênio, 

fazendo com que ele fique com uma carga negativa e o nitrogênio com uma carga positiva. 

Em seguida, ocorre uma transferência de próton intermolecular na qual um par de elétrons do 

oxigênio recebe um próton. Posteriormente o outro par de elétrons do oxigênio recebe mais 

um próton formando um aminoálcool protonado. A protonação do aminoálcool forma um 

bom grupo de saída. O nitrogênio doa o par de elétron se ligando ao carbono ocorrendo assim 

a saída de uma molécula de água, formando assim o íon imínio (7a).39 A reação prossegue 

com a etapa de oxidação do intermediário imínio (7a), pela espécie amino-enxofre (6) gerado 

in situ, formando as N-feniletilariltioamidas (3a-o) desejadas. 
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Esquema 10: Proposta mecanística para a Reação de Kindler e obtenção da N-feniletilariltioamidas 

(1a) 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Encontra-se na síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de 

Kindler, vários grupos funcionais orgânicos.  Ela nos permite visualizar a síntese orgânica 

como um quebra cabeça desses grupos facilmente a partir do produto, além disso o método de 

sua obtenção leva em consideração os conceitos de química verde, e é um processo de 

inovação científica tecnológica com contribuição na área de química medicinal. 

Dessa forma, podemos demonstrar para os alunos do 3° ano do ensino médio, a 

importância e o significado de se estudar química orgânica, fazendo com que eles reconheçam 

através da síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler, como a 

síntese orgânica tem influência na vida cotidiana em diversas área com destaque na área de 

Saúde Humana, influenciando também na sociedade e no meio ambiente atendendo os 

requisitos da abordagem CTSA. 
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4. METODOLOGIA  

A metodologia proposta para o presente trabalho foi a elaboração de uma sequência 

didática baseada na abordagem CTSA. Essa estratégia de ensino, se divide em 5 etapas, 

primeiramente a definição de um tema social, a etapa seguinte promove a análise da 

tecnologia associada ao tema escolhido. Em seguida, realiza-se o estudo do conteúdo 

científico em função do tema social e da tecnologia, depois emprega-se o estudo da tecnologia 

relacionada em função do conteúdo apresentado, por último ocorre a discussão da questão 

social original a partir dos conhecimentos adquiridos nos tópicos anteriores.19 

 

4.1. Definição de um tema de cunho social   

O tema de social escolhido foi "A influência da Síntese Orgânica na saúde humana 

através da Química Medicinal”, sendo esse um tema multidisciplinar que envolve aspectos de 

ciências biológicas, médicas e farmacêuticas. Esse tema engloba diversas áreas da química, 

como química orgânica, química quântica e físico-química. 

 A Química Medicinal é um ramo constantemente relacionado com o avanço 

científico-tecnológico, pois é responsável pelo processo de inovação, descobrimento, 

aprimoramento e desenvolvimentos de moléculas bioativas. Para chegar nessas moléculas 

bioativas, esse ramo realiza vários processos, como sínteses orgânicas, extração de princípios 

ativos naturais de plantas, animais ou minerais, elucidação estrutural, interações com alvos 

biológicos, processos farmacológicos, toxicológicos e farmacocinéticos.40 

A pergunta inicial que será feita aos alunos é “Qual a relação da saúde com a 

química?” espera-se que eles respondam sobre medicamentos, a partir das respostas 

fornecidas por eles introduzir o assunto sobre as influências da química medicinal na saúde. 

Advém a necessidade de utilização de notícias 41,42,43,44,45,46 que tratam ou relacionem a saúde 

e a química medicinal, com as notícias em mãos deve-se dividir os alunos em grupos para 

leitura dos textos, após realização da leitura solicitar que cada grupo fale sobre a notícia 

recebida e explique qual foi a relação da saúde com a química encontrada. 

 Realiza-se o debate entre os grupos sobre o que foi observado, deixando que os alunos 

expressem opiniões sobre o que leram nas notícias, assim como realizem a reflexão da 

importância da química na produção de novos medicamentos e nas manipulações deles. Nesse 

momento deve-se ministrar os conteúdos de química medicinal, e dessa forma prosseguir para 

segunda etapa dessa sequência didática. O plano de aula dessa etapa encontra-se disponível no 

Apêndice A. 
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4.2. Análise da tecnologia associada ao tema escolhido 

Decidiu-se abordar a síntese orgânica na produção de fármacos, como a segunda etapa 

da sequência didática. A síntese orgânica foi escolhida como tecnologia associada ao tema por 

promover construção de inúmeras moléculas em diversos níveis estruturais, além de 

estabelecer melhores rendimentos, e grau de pureza para os fármacos produzidos.  

A diversidade estrutural aparece com uma estratégia motivadora, pois permite uma 

química combinatória em uma coleção de compostos. A obtenção dos fármacos por essa via 

corresponde a uma parcela significativa na indústria farmacêutica, dessa forma encontramos 

sua aplicação em relação a saúde, e seus impactos na sociedade.47 

Nesse instante apresenta-se a síntese orgânica como a área que estuda as reações com 

moléculas orgânicas, assim como seus comportamentos e suas transformações. Demonstra-se 

que a síntese funciona como um quebra-cabeça, onde cada peça corresponde a uma molécula 

que será modificada, ou acoplada até se chegar a um produto completo desejado, faz-se 

necessário nessa etapa demonstrar sínteses orgânicas importantes ao longo da história, assim 

como sínteses de medicamentos comuns ao cotidiano dos alunos. 

 Relata-se sua história ao longo dos anos, sua importância para química medicinal, 

mostra-se sínteses de medicamentos conhecidos e através das sínteses orgânicas apresentadas 

questiona-se os alunos ao reconhecimento de algumas partes das moléculas, onde espera-se 

que eles sejam capazes de reconhecer a presença de grupos funcionais orgânicos nas 

moléculas apresentadas e desse modo prosseguimos para próxima etapa. O plano de aula 

dessa etapa encontra-se disponível no Apêndice A. 

4.3. Estudo do conteúdo científico em função do tema social e da tecnologia  

O conteúdo científico escolhido para ser trabalhado dentro do contexto sobre o tema 

social e a tecnologia, foi o estudo das funções orgânicas, todavia como o trabalho se trata de 

um projeto extraclasse e deve ser aplicado no 4º bimestre do terceiro ano, o conteúdo 

científico será revisado partindo do princípio que os alunos já expressem conhecimentos sobre 

ele, uma vez que a matéria está inserida no 3° bimestre do 3° ano do ensino médio, 

determinação estabelecida pelo currículo mínimo.1 

Para realizar essa revisão do conteúdo científico vamos utilizar de um recurso 

didático, visando a necessidade de utilizar novas metodologias de ensino, de modo que as 

aulas e os conteúdos se tornem mais interessantes para os alunos. Inserir atividades lúdicas 

como estratégia de ensino é uma ideia defendida por muitos pesquisadores em diversas etapas 
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do ensino, visto que essas atividades desafiam o aprendiz a ficar instigado a solucionar os 

desafios propostos.48 

 Essa proposta estimula o desenvolvimento da consolidação do conhecimento 

científico. Essa estratégia atua como uma ação prazerosa, independente do contexto 

linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. As atividades lúdicas promovem o 

desenvolvimento do intelecto do discente, a capacidade de observar e contribui para o 

processo de aprendizagem, sendo assim cada discente deve ter sua individualidade respeitada, 

e cabe ao docente a função de mediador das atividades. Encontramos diferentes tipos de 

atividades lúdicas para ensinar distintos conceitos em sala de aula como charadas, quebra-

cabeças, problemas diversos, jogos e simuladores.48 

Quando se aplica as atividades lúdicas, os docentes podem analisar os estudantes, a 

fim de presenciar traços de sua personalidade, assim como sua relação em trabalho em equipe. 

O jogo didático, assim como outros recursos, tem a capacidade de estimular a curiosidade, a 

iniciativa de participação e a autoconfiança do aluno; como também aprimora o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de concentração, e exercitam 

interações sociais e trabalho em equipe.49 

O recurso didático escolhido para realizar essa revisão foi um jogo intitulado “A trilha 

das funções orgânicas” (Apêndice C), ele foi adaptado do jogo “A trilha química”50, onde se 

adicionou mais perguntas e respostas, e realizou-se mudanças no tabuleiro do jogo. Ele 

consiste em perguntas e respostas que segue uma trilha em um tabuleiro compostos com 

cartas de diferentes cores. Cada cor representa uma pergunta que será realizada por uma 

equipe, porém antes do início do jogo as equipes devem responder seus cartões de perguntas e 

mostrar ao professor para verificar se a respostas estão certas. Cada equipe deve ter posse 

todas as questões com suas respectivas respostas, a fim de que quando saia a cor no tabuleiro 

que represente sua equipe ele possa perguntar, e fazer julgamento se a resposta está correta. 

As questões são escritas em fichas também coloridas, pois a pergunta será feita de 

acordo com a cor em que o jogador tiver parado no tablado. O jogo é composto por 30 fichas 

com perguntas distribuídas em 5 cores diferentes e 15 fichas com as questões/problemas 

(Apêndice C). O objetivo desse jogo será de realizar a revisão do estudo dos grupos funcionais 

orgânicos, cada equipe pode ter até 5 jogadores sendo um o chefe da equipe, o tempo médio 

de duração é 50 minutos. Durante o jogo os alunos devem anotar as perguntas e respostas. 

Finalizando o jogo falamos dos grupos funcionais apresentados, pergunta a opinião dos 

alunos se o jogo foi suficiente para recordar a matéria. Observa-se as anotações deles como 
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forma de avaliativa e apresenta-se o grupo funcional tioamida pois ele será importante para a 

próxima etapa. O plano de aula dessa etapa encontra-se disponível no Apêndice B. 

4.4. Estudo da tecnologia relacionada em função do conteúdo apresentado  

A síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler pode ser 

introduzida visando sua relação entre funções orgânicas com a síntese orgânica e a produção 

de fármacos. Deve-se discutir as mudanças realizadas nessa síntese em comparação a versão 

original e quais efeitos ela tem sobre o meio ambiente, visto que a nova metodologia da 

síntese segue princípios da química verde, como economia de átomos, a síntese de compostos 

com menor toxidade, e diminuição de solventes.  

O processo de recristalização deve-se ser explicado, a fim de que os alunos entendam 

que esse processo serve como a etapa de purificação da reação. Posteriormente vamos avaliar 

os alunos, onde deve-se pedir para que eles identifiquem nos produtos e nos reagentes os 

grupos funcionais orgânicos encontrados, respondam perguntas sobre a Síntese de obtenção 

de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler, assim como pesquisem sobre o 

processo de recristalização e sobre os princípios da química verde. O plano de aula dessa 

etapa encontra-se disponível no Apêndice B 

 

4.5. Discussão da questão social original a partir dos conhecimentos 

adquiridos nos tópicos anteriores  

Deve-se retornar a pergunta inicial “Qual a relação da saúde com a química?”, e 

realizar uma comparação com as respostas ditas ao início do projeto, espera-se que os alunos 

nesse momento tenham compreendido a importância do estudo de química orgânica com 

ênfase no estudo das funções orgânicas, e sejam capazes de realizar reflexão sobre todo 

projeto, visando seu impacto ambiental, social, tecnológico e científico. Nesse momento a 

habilidade de reconhecimento da importância da química para a inovação científica e 

tecnológica nas sociedades modernas, enfatizando suas contribuições no campo da Saúde 

Humana deve ser alcançada. Para realizar essa verificação deverá ser realizado uma discussão 

sobre todo projeto em sala de aula e deve ser solicitado aos alunos que realizem uma redação 

sobre tudo que foi abordado. O plano de aula dessa etapa encontra-se disponível no Apêndice 

B. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em suma, foi realizado através desse trabalho uma proposta de sequência didática com 

enfoque CTSA para ensinar a Síntese de N-feniletilariltiamidas a partir da reação de Kindler 

para o 3º ano do ensino médio como um projeto extraclasse, visando o tópico do currículo 

mínimo que diz a respeito do reconhecimento da importância da química para a inovação 

científica e tecnológica nas sociedades modernas, enfatizando suas contribuições nos campos 

da Biotecnologia, Saúde Humana, Nanotecnologia, desenvolvimento de novos materiais e 

novas matrizes energéticas. Espera-se que com aplicação dessa sequência didática no projeto 

extraclasse, os alunos consigam aprender a Síntese de N-feniletilariltiamidas, e que seja 

possível a compreensão de todos sobre a importância do estudo da química orgânica para os 

avanços em diversas áreas da sociedade.  
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APÊNDICE A– PLANO DE AULA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Plano de Aula de Química  

1. Dados de Identificação 

Escola:  

Professora: 

Disciplina: Química.  

Série: 3º ano do ensino médio  

Turma:  

Duração: 2 aulas/ 140 minutos.  

Tema: A influência da Síntese Orgânica na saúde humana através da Química Medicinal 

 

2. Objetivos 

2.1 - Objetivo Geral 

Ao final dessa aula os alunos deverão ser capazes de refletir sobre o que é a química 

medicinal, sua importância para saúde e como a síntese orgânica interage entre elas.  

2.2 - Objetivos Específicos  

Ao final dessa aula os alunos serão capazes de: 

• Identificar a relação entre a saúde e a química medicinal 

• Compreender a importância da síntese orgânica para química medicinal e 

saúde 

• Identificar em sínteses orgânicas de medicamentos conhecidos os grupos 

funcionais  

3. Conteúdo  

• Saúde 

• Química Medicinal 

• Medicamentos 

• Síntese Orgânica. 
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4. Desenvolvimento do Tema  

10’ Realizar uma pergunta inicial aos alunos é “Qual a relação da saúde com a 

química?”  

5’ Separar a turma em 6 grupos e distribuir uma notícia para cada. (As notícias 

deverão ser: “Diferenças entre os remédios de referência e genérico.”, “Garantido 

fornecimento de medicamento à paciente com doença rara.”, “Pesquisadores descobrem 

estágios iniciais do mal de Parkinson; entenda a doença”, “Avanço em fármacos exige 

investimento em química medicinal”, ‘Novas substâncias trazem resultados promissores 

contra doença de Chagas”) para cada.  

10’ Leitura das notícias 

5’ Cada grupo deverá explicar sobre a notícia recebida e explicar sua relação com a 

química.  

10’ Realizar debates entre os grupos do que foi observado nas notícias. 

20’ Ministrar conteúdos de Química Medicinal  

30’ Apresentar a área de síntese orgânica. 

20’ Descrever a história sobre a síntese orgânica ao longo dos anos  

20’ Ministrar conteúdos envolvendo sínteses orgânicas de medicamentos conhecidos, 

exemplo: Aspirina, dipirona. 

10’ Questionar sobre os grupos funcionais nas moléculas que foram apresentadas de 

sínteses conhecidas. 

5. Recursos Didáticos 

Notícias, Slide, Quadro e giz   

6. Referências Bibliográficas 

Avanço em fármacos exige investimento em química medicinal. Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/avanco-em-farmacos-exige-

investimento-emquimica-medicinal/ Acesso em: 1 nov. 2019. 

Diferenças entre os remédios de referência e genérico. Disponível em: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/saude/as-diferencas-entre-remedio-

dereferencia-genericos-e-similares-1097004/. Acesso em: 31 out. 2019. 

Garantido fornecimento de medicamento à paciente com doença rara. Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/21762/Garantidofornecimento-de-medicamento-a-paciente-com-doenca-rara. Acesso em: 2 nov. 2019. 

NOGRADY, T. W., D. F.; Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical Approach, Oxford University Press: USA, 2005. 

Novas substâncias trazem resultados promissores contra doença de Chagas. Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/possiveis-remedios-

trazemresultados-promissores-contra-doenca-de-chagas/. Acesso em: 31 out. 2019. 

Pesquisadores comemoram novo tratamento para fibrose cística. Disponível em: https://istoe.com.br/pesquisadores-comemoram-novo-tratamento-

para-fibrosecistica/. Acesso em: 1 nov. 2019. 

Pesquisadores descobrem estágios iniciais do mal de Parkinson; entenda a doença. Disponível em: 

https://odocumento.com.br/pesquisadoresdescobrem-estagios-iniciais-do-mal-de-parkinson-entenda-a-doenca/. Acesso em: 31 out. 2019.  

REVISTA PROCESSOS QUÌMICOS. Disponível em: 

https://senaigoias.com.br/repositoriosites/repositorio/senai/download/Publicacoes/Revista_Cientifica_Processos_Quimicos_/2008/processosquimico

s_032008.pdf Acesso em: 30 out. 2019.  
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APÊNDICE B– PLANO DE AULA TERCEIRA, QUARTA E QUINTA 

ETAPA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Plano de Aula de Química  

2. Dados de Identificação 

Escola:  

Professora: 

Disciplina: Química.  

Série: 3º ano do ensino médio  

Turma:  

Duração: 2 aulas/ 140 minutos.  

Tema: A influência da Síntese Orgânica na saúde humana através da Química Medicinal 

 

2. Objetivos 

2.1 - Objetivo Geral 

Ao final dessa aula os alunos deverão ser capazes de reconhecer a importância da 

química orgânica para a inovação científica e tecnológica nas sociedades modernas, 

enfatizando suas contribuições no campo da Saúde Humana. 

 

2.2 - Objetivos Específicos  

Ao final dessa aula os alunos serão capazes de: 

• Identificar a as funções orgânicas 

• Compreender a Síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas 

• Compreender a o processo de recristalização 

• Identificar os conceitos da Química Verde 

• Compreender a relação da síntese orgânica na saúde humana  e sua 

importância. 

3. Conteúdo  

• Funçoes Orgânicas 
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• Síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas 

• Química Verde 

• Recristalização 

 

4. Desenvolvimento do Tema 

 3’ Dividir os alunos em 5 grupos 

7’ Entregar as cartas da equipe e esperar os alunos responderem para iniciar o jogo 

50’ Jogo “A trilha das funções orgânicas” 

10’ Analisar as perguntas e respostas anotadas pelos alunos e comentar sobre os 

grupos funcionais 

35’ Ministrar conteúdo sobre a Síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas a partir 

da reação de Kindler 

10’ Ministrar conteúdo sobre o processo de recristalização e os conceitos da química 

verde.  

10’ Pedir os alunos para identificar os grupos funcionais orgânicos encontrados e para 

que respondam sobre a Síntese de obtenção de N-feniletilariltiamidas 

5’ Pedir aos alunos para realizarem em grupo uma pesquisa sobre recristalização e 

química verde. 

5’ Retornar a pergunta inicial da primeira etapa “Qual a relação da saúde com a 

química?” 

5’ Pedir uma redação aos alunos sobre tudo que o projeto abordou.  

5. Recursos Didáticos 

Jogo didático, Slide, Quadro e giz.  

 

6. Referências Bibliográficas 

1. KINDLER, K. Liebigs Ann. Chem., 1923, 413, 187.   

2. ZBRUYEV, O.I.; STIASNI, N.; KAPPE, C.O. Preparation of Thioamide Building Blocks via Microwave-Promoted Three-Component Kindler 

Reactions. J. Comb. Chem. v. 5, p. 145-148, 2003.  

3. Jogos Didáticos de Química. Disponível em: https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/03/npe-qumica-jogosdidticos-de-qumica.pdf. 

Acesso em: 31 out. 2019. 
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APÊNDICE C– JOGO A TRILHA DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS 

O objetivo desse jogo será de realizar a revisão do estudo dos grupos funcionais 

orgânicos, cada equipe pode ter até 5 jogadores sendo um o chefe da equipe, o tempo médio 

de duração é 30 minutos, e as regras estão descritas a seguir: 

1. Cada equipe receberá cartões de perguntas com uma cor e devem responder. 

Posteriormente devem mostrar ao professor para garantir que estejam corretas. 

2. Cada equipe, na sua vez, joga o dado e anda com seu marcador o número de casas 

indicado. Quando parar em uma casa “problema”, retira um cartão-problema e quando parar 

numa casa colorida, retira um cartão pergunta da cor correspondente.  

3. O cartão retirado deve ser lido em voz alta e respondido. O chefe da equipe julga a 

certo ou errado da resposta e, quando alguém errar, não deve dizer qual a resposta correta.  

4. Se a resposta a um cartão-pergunta for considerada correta, o cartão é retirado do 

jogo e o jogador avança duas casas e aguarda novamente sua vez de jogar. Se a resposta for 

considerada errada, o cartão-pergunta retorna para o maço correspondente e o jogador 

retrocede duas casas e aguarda novamente sua vez de jogar.  

5. Se a resposta do cartão-problema for considerada correta, o cartão é retirado do jogo 

e o jogador avança cinco casas e aguarda novamente sua vez de jogar. Se a resposta for 

considerada errada, o cartão retorna para o maço de cartões-problemas e o jogador retrocede 

cinco casas e aguarda nova vez de jogar.  

6. Quando um dos maços de cartões terminar, os cartões retirados voltam para o jogo. 

7. Ganha o jogo quem chegar primeiro a última casa. Os demais jogadores continuam 

jogando até chegar a última casa, assim determinado quem ocupará o 2°,3° e 4° lugares. 

 

PERGUNTAS 

CARTÕES VERMELHOS  

1. Qual a fórmula molecular do benzeno? 

2. Como são chamados os compostos que apresentam pelo menos um núcleo benzênico?  

3. Qual o nome oficial para um alcano que apresente 4 carbonos em sua fórmula molecular?  
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4. O gás natural é usado como combustível. Esse apresenta uma vantagem de ser menos 

poluente que a gasolina e o óleo diesel. O principal componente do gás natural é ______  

5. Qual a fórmula molecular do pentano? 

6. Qual função orgânica encontramos na molécula de Glicose? 

 

CARTÕES ROSA 

1. Na crosta terrestre encontramos um líquido escuro e viscoso formado por cadeias muito 

grandes de carbonos. Qual o nome dessa substância orgânica?  

2. Os hidrocarbonetos apresentam fórmulas consideradas gerais para montar a estrutura de 

seus compostos. Qual hidrocarboneto que apresenta fórmula geral CnH2n+2?  

3. Como podemos classificar uma cadeia carbônica que apresenta somente ligações simples? 

 4. Um átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono é 

denominado_______  

5. Qual a fórmula molecular do hexano? 

6. De que são formados os plásticos? 

 

CARTÕES AZUIS 

1. A isomeria geométrica é também conhecida como isomeria _  

2. Qual o nome do álcool presente nas bebidas alcoólicas? 

3. Qual o grupo funcional que caracteriza a função álcool? 

4. Além de átomos de carbono e hidrogênio as Cetonas apresentam______  

5. Qual a fórmula molecular do eteno? 

6. O que podemos encontrar na destilação de petróleo? 

 

CARTÕES AMARELOS  
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1. Uma substância muito comum no dia a dia das mulheres pertence ao grupo das cetonas. 

Essa substância tem como nome usual acetona. Qual é o seu nome oficial?  

2. o composto que apresenta fórmula CH2O pertence a qual função orgânica?  

3. O vinagre, utilizado em nossa alimentação, apresenta um ácido orgânico. De que ácido 

estamos falando?  

4. Qual a função orgânica que apresenta como hetero átomo o Oxigênio?  

5. Qual a fórmula molecular do propino? 

6. Qual o grupo funcional da molécula de dopamina? 

 

CARTÕES VERDES  

1. Qual o nome do ácido encontrado em algumas formigas, sendo causador da irritação 

provocada pelas picadas desse inseto?  

2. Um dos isômeros planos de cadeia do ciclobutano é_____  

3. Qual o tipo de isomeria em que os compostos coexistem em equilíbrio dinâmico, ou seja, 

um se transforma no outro concomitantemente? 

4. Os álcoois e fenóis apresentam o mesmo grupo funcional. O que os diferencia? 

5. Qual a fórmula molecular do heptano 

6. Qual grupo funcional encontramos no corante anilina? 

 

CARTÃO PROBLEMAS 

1. Os ésteres são compostos derivados dos ______  

2.Qual a função a que pertence a substância que tem a propriedade de conservar matéria 

orgânica como cadáveres, conhecida como formol?  

3. Os polímeros sintéticos são resultantes da união de moléculas menores formando moléculas 

maiores. As reações de polimerização podem ocorrer de duas maneiras. Quais são elas?  
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4. O nome da substância orgânica que é o componente principal dos analgésicos do tipo 

aspirina, e que pode provocar reação alérgica é ________  

5. A urina humana contém ureia. A que função pertence esse composto?  

6. Qual a reação utilizada para transformar um óleo vegetal insaturado em margarina? 

7. Qual a substância produto de uma reação de um ácido graxo com hidróxido de sódio?  

8. Um dos inconvenientes da gasolina é o alto teor de enxofre presente em sua composição. 

Durante as reações de combustão o enxofre é eliminado na forma de subprodutos. Qual a 

fórmula e o nome desse subproduto?  

9. O gás engarrafado de uso doméstico é uma mistura de _________  

10. A união de dois radicais metil forma um composto. Qual o nome do composto formado a 

partir dessa união?  

11. O gás de cozinha (GLP) é uma mistura de propano e butano. Qual as fórmulas 

moleculares dos dois compostos orgânicos? 

12. A respeito do composto orgânico chamado metano, podemos afirmar que: I — é um 

hidrocarboneto. II — é o chamado "gás dos pântanos". III — é um componente fundamental 

do gás natural. IV — é o biogás, produzido por fermentação, nos biodigestores. Quais das 

afirmações são corretas? 

13. Qual nome popular damos a glicose? 

14. Quais as funções orgânicas presentes na produção da margarina? 

15. Qual nome da função orgânica R-SH 

 

RESPOSTAS  

CARTÕES VERMELHOS 

1. C6H6 2. Aromáticos 3. Butano 4. Metano 5. C5H12 6. Aldeído e Álcool 

 

CARTÕES ROSAS 

1. Petróleo 2. Alcanos 3. Saturada 4. Primário 5. C6H14 6. Polímeros  
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CARTÕES AZUIS 

 1. Cis-Trans 2. Álcool Etílico 3. Hidroxila (OH) 4. Oxigênio 5.C2H2 6. Gasolina, Querosene e 

Óleo Diesel  

 

CARTÕES AMARELOS 

 1. Propanona 2. Aldeído 3. Ácido acético 4. Éter 5.C3H4 6. Fenol e Amina 

 

CARTÕES VERDES  

1. Ácido fórmico 2. Buteno 3. Tautomeria 4. Álcoois tem cadeia aberta e fenóis tem cadeia 

aromática 5. C7H16  6. Amina 

 

CARTÕES PROBLEMAS 

 1. Ácidos Carboxílicos 2. Aldeídos 3. Por adição e condensação 4. Ácido acetilsalicílico 5. 

Amidas 6. Hidrogenação catalítica 7. Sabão 8. SO2 – Dióxido de enxofre 9. Propano e butano 

10. Etano 11. C3H8 e C4H10 12. Todas são corretas 13. Açúcar 14.Álcool e Ácido Carboxílico  

15. Tiol 
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  TABULEIRO E CARTAS DO JOGO A TRILHA DA QUÍMICA ORGÂNICA 

Figura 3: Tabuleiro do jogo A trilha das funções orgânicas e suas cartas 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Figura 4: Algumas cartas do jogo A trilha das funções orgânicas.  

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Figura 5: Tabuleiro do jogo A trilha das funções orgânicas e suas cartas 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Figura 6: Tabuleiro do jogo A trilha das funções orgânicas 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 


