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Introdução 
O presente trabalho analisou a aplicação do tema: A viagem da teobromina do cacau ao chocolate, propondo uma 
aprendizagem contextualizada com significados próximos e vivenciais. O tema motivador aborda uma substância 
química, presente na semente do cacau e no chocolate, denominada Teobromina (C7H8N4O2) (alcaloide da classe 
das metilxantinas), cujo nome está diretamente ligado a origem do nome científico do cacaueiro (Theobroma cacao 
L.), planta bastante conhecida na localidade onde foi feita a pesquisa (Itabuna-Bahia). Observando a pertinência do 
tema para com o ensino da disciplina química, baseado nos princípios de Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), a 
partir dos conteúdos envolvidos sobre: cadeias carbônicas, funções orgânicas, fermentação, a teobromina, reações 
químicas e relação destes assuntos com o cotidiano. Ao final do trabalho, foi preparado como sugestão, um texto 
paradidático em forma de história. 
 A busca pela melhoria do ensino de ciências, e em particular, da química, tem sido objeto de investigação e estudo, 
como nos aponta Santos e Schnetzler (2003); Akaoshi e Marcondes e (2013). Isto, com o objetivo de tornar o ensino 
tanto mais atrativo, como de melhor qualidade, para os alunos do ensino médio, servindo assim, não apenas de 
conteúdo memorístico, como ressaltado por Freire (1981), mas também que se envolva de realidade, como afirma 
Chassot (2003).Desta  forma, permite que o educando possa, através dos conhecimentos adquiridos, inferir em 
transformações na sociedade, buscando um mundo melhor para se viver, além de tornar-se um agente ativo e 
consciente dessa transformação, tornando pleno o exercício da cidadania. 
 Utilizar-se de pressupostos de ensino baseado em Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), sinalizados por autores 
como Zanon e Maldaner (2007); Acevedo Diaz (1996b), que visam a contextualização do conteúdo de química, para 
trazer a ciência com mais significado para os discentes; concordando com a teoria da aprendizagem significativa 
proposta por Ausubel (2003) e comentada por Moreira e Masine (2006), quando se refere ao conteúdo aplicado em 
sala de aula, ter e gerar uma aprendizagem significativa. 
 Utilizamos a teobromina (3,7 – dimetilxantina) tratando-se de uma substância orgânica, de fórmula molecular 
C7H8N4O2, que segundo Ferreira (2013) é uma substância da classe metilxantinas, um alcaloide de maior presença 
na semente do cacau e no chocolate. Seu nome vem da origem científica da árvore do cacaueiro (Theobroma cacau 
L.) e que, segundo relata Farrow (2005), foi utilizada por civilizações Astecas e Maias com oferecimento de um suco 
extraído do fruto e oferecido aos Deuses (onde: Theo= Deus, Bromo = comida, daí teobromina = comida dos deuses).  
 
Objetivos específicos 
 Construir e aplicar uma sequência didática, contextualizando o tema do trabalho ao ensino de química orgânica. 
 Criar um produto final, sendo um material paradidático, em forma de história, com título: a viagem da teobromina do 
cacau ao chocolate: uma abordagem química para o ensino médio. 
 

Metodologia 
Segundo Gil (2009) e Santos (2017), realizou-se uma pesquisa qualitativa, onde a base foi de observações, com 
participação do pesquisador no processo de ensino na escola, em que investigou-se a hipótese da utilização de um 
tema concernente a química do chocolate, como base para o estudo de química orgânica, a partir dos princípios de 
Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), discutidos por Zanon e Maldaner, (2007). 
Para isso, utilizou-se enquanto instrumentos de pesquisa, de acordo com Vieira (2009), questionários pré e pós 
aplicação dos trabalhos, além de utilizar-se de sequências didáticas que envolveram: 
I - leitura de textos e exibição de vídeo sobre: teobromina, cacau e chocolate, com abordagens histórica, social e 
química.  
 
 
II - aulas expositivas, com resolução de exercícios do livro didático, relacionadas à química orgânica e sua afinidade 
com o tema.  
III - divisão da turma em 06 (seis) equipes, para apresentação de temas relacionados a teobromina, cacau e 
chocolate em forma de seminário, em stands temáticos. leite; 
 IV - discussão dos resultados com os discentes (utilizando aplicação de questionário), para verificação do conteúdo 
aprendido ou não durante as sequências. 
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Resultados e Discussão 
 
 O retorno dado às atividades escritas e discutidas em sala, mostrou uma enorme facilidade para classificação da 
cadeia carbônica da teobromina, identificando o heteroátomo, as ramificações, o ciclo, além da reprodução de sua 
estrutura molecular, compreendendo ainda as saturações e insaturações das cadeias carbônicas, o que também foi 
demonstrado, nas apresentações que fizeram parte da sequência didática trabalhada. A compreensão organoléptica 
relativa a coloração da reação de Maillard e a associação ao mesmo acontecimento em outros alimentos, que não a 
amêndoa do chocolate, como pães e pizzas, também foi surpreendente, inclusive, representada pela equipe 
responsável por este tema, durante os stands montados. Apesar da dificuldade ainda na pronúncia, muitos termos 
novos passaram a fazer parte da fala, durante os trabalhos, como por exemplo: ácido oxálico, feniletilamina, 
teobromina, carboidratos, flavonoides, etanol e ésteres. 
Já as análises, relativas às respostas retornadas após aplicação do questionário, retratam que: 
1 - A população amostral tem um relativo conhecimento da importância histórica e cultural do termo região cacaueira. 
2 - A evolução conceitual sobre substâncias orgânicas e suas classes, por exemplo: aminas, amidas, álcoois, a 
estrutura das cadeias carbônicas, o que é teobromina, comprova a possibilidade efetiva do ensino de química 
orgânica, já no primeiro ano do ensino médio.  
3 - Não houve um avanço satisfatório, com relação do entendimento sobre o que é ou o que estuda a química orgânica, 
as respostas ficaram ainda entre alimentos, substância e plantas, muito pouco sobre compostos de carbono, não 
evidenciando uma relação entre as funções orgânicas estudadas e as reações químicas discutidas.  
4 - Por fim, os conceitos iniciais sobre como o chocolate é produzido, evoluíram das primeiras ideias de feito por 
máquinas industriais e os conhecimentos artesanais da cozinha de casa, para um efetivo reconhecimento e 
conhecimento, dos processos químicos envolvidos, desde a fermentação, a torrefação, a extração da gordura na torta 
do cacau, a conchagem e temperagem,  

 
 

Considerações Finais 
I – Com a utilização de tema gerador de ligação entre tecnologia e sociedade, aproxima-se mais os estudantes do 
conteúdo científico, relacionando-se ao seu cotidiano, principalmente se o tema for algo de conhecimento muito 
próximo daquilo que ele convive histórico e culturalmente. Dessa forma, aproveita-se conhecimentos prévios, para a 
partir deles, desenvolver a incorporação de novos conceitos e terminologias que ajudem a satisfazer a curiosidade e 
que sirvam como alicerce para conhecimentos gerais da química. 
II – Pelo conhecimento prévio de muitos, a respeito da fermentação da amêndoa do cacau e produção caseira de 
chocolate, doces, tortas, cocadas com cacau, possibilitou-se agregar saberes, a fim de discutir e aprimorar estes 
conhecimentos para o campo mais químico, com questionamentos simples, como por exemplo: o que sua mãe utiliza 
para fazer chocolate? Por que a amêndoa escurece na fermentação? 
III – A partir da questão histórico/epistemológica/científica, da classificação da árvore cacaueiro em Theobroma Cacau 
L.,  foi possível iniciar o estudo do átomo de carbono, cadeias carbônicas e funções orgânicas. Trabalhou-se os 
conteúdos citados, verificando e fazendo exercícios do livro didático, com um aproveitamento muito satisfatório em 
relação a classificação da cadeia da teobromina, identificação dos elementos constituintes e as ligações existentes 
do átomo de carbono (saturação e insaturação). 
IV – Nesta pesquisa, não se conseguiu-se avançar no estudo de reações orgânicas para além da fermentação simples 
da glicose e que proteínas reagem com carboidratos, na reação conhecida como Maillard. Mas, as evidências com 
relação a mudança de coloração e desprendimento gasoso, foram bem compreendidas e apreendidas, além de 
relacionadas com diversos processos fermentativos conhecidos e diferenciados (no caso da coloração) 
 
V – A partir desta pesquisa, construiu-se como produto, um material paradidático, em que se busca de maneira lúdica, 
em formato de texto literário, contar uma história na qual a personagem “Teobromina”, dialoga a sua história com o 
leitor, desde o seu batismo junto aos povos ameríndios, passando pela fermentação, até chegar ao chocolate.  
  
A seguir escrevemos a PARTE II da história, um monólogo (a tiítulo de mostragem), que foi um dos produtos desta 
pesquisa. 

PARTE II - O FRUTO DO CACAUEIRO 
 
- Quando me perguntam: Teobromina, de onde vem o chocolate? Eu respondo: “Eita pergunta difícil. Vem da amêndoa 
do cacau. Mas devolvo a pergunta, “em cima da bucha”, afinal eu sou da química e “mando ver”… 
 
- Então me digam aí, por quais processos físicos e químicos passa o cacau, até chegar no chocolate e o que é cacau 
mesmo? 
- Quando a gente fala de química, a turma “chega treme na base”, não é mesmo? Mas vamos começar pela história 
e geografia e seguir nossa viagem. 
- O cacau, é o fruto da árvore do cacaueiro, uma árvore originária das Américas. E que no Brasil é muito cultivada 
nas regiões Norte e Nordeste (Amazônia, Pará,         Bahia…) 
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- Agora, vamos relembrar como surgiu o chocolate. Lembram que falei que as civilizações Asteca/Maias (ameríndios), 
faziam uma bebida com as amêndoas do cacau, para oferecerem aos deuses e a chamavam de xocolatl (xoco=cacau 
e latl=água). Pronto, essa água de cacau era amarga demais. 
- Agora, vamos prá outra pergunta meu povo: Como se chama cientificamente o cacaueiro? 
- Aprendi em Biologia: Theobroma Cacau L. 
- Pois é. E o que significa Theobroma? 1 (um) minuto prá vocês pensarem.... 
- Vocês vão logo no Google não é? ...Theo=Deus e Bromo= comida, logo COMIDA DOS DEUSES. - Entenderam 
agora, a questão dos Astecas e a bebida dos deuses e por que meu nome é Teobromina = comida dos deuses?- 
Viram que massa?!  Acho que meus pais são fãs de cacau e chocolate, por isso colocaram meu nome como 
TEOBROMINA. E como diz o pessoal da química, eu sou uma substância, presente em maior percentual no cacau e 
chocolate.- Hum! História, geografia, biologia e lá vem a química. Vamos seguir viagem. 
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