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RESUMO 

 

 
Essa monografia baseou-se na abordagem dos aspectos químicos, sociais e 
políticos, relacionado ao uso das drogas. Levando-se em consideração a 
importância do tema drogas e a formação de um cidadão-crítico, reflexivo e 
participativo, uma oficina didática foi elaborada para contextualizar o conteúdo de 
funções orgânicas. Sendo assim, foi escolhido Drogas como tema gerador, 
buscando realizar de forma contextualizada e interdisciplinar o ensino de Química 
numa perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). O projeto foi aplicado em 
maio de 2019 no Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), numa turma do 3º 
ano do Ensino Médio constituída por 28 alunos. Utilizando uma aula dialogada que 
abrangia a descoberta e a história das drogas, seus efeitos químicos e bioquímicos 
e sua influência no corpo humano, este trabalho aproximou a realidade dos alunos e 
envolveu os aspectos sociais e tecnológicos da Ciência. Em seguida, foi aplicado um 
questionário para avaliar o desenvolvimento dos alunos ao longo da aula e uma 
oficina de cartazes foi realizada, visando uma aprendizagem crítico-reflexiva. 19 
alunos responderam o questionário e 27 participaram da oficina de cartazes. Os 
resultados obtidos foram bons, visto que baseado numa avaliação qualitativa e 
continuada, os alunos desenvolveram um maior senso crítico frente às questões 
abordadas e demonstraram interesse em discutir e aprender o conteúdo ensinado. O 
diálogo, a argumentação e a problematização acerca de questões envolvendo ética 
e cotidiano dos alunos mostrou-se uma ótima opção para contribuir com a formação 
de cidadãos conscientes e responsáveis. 

 

Palavras Chave: Drogas. Tema Gerador. Oficina Temática. CTS.



 
 

 

ABSTRACT 
 

This undergraduate thesis was based on the chemical, social and political aspects 
related to drug use. A didactic workshop was designed to contextualize the content of 
organic functions taking into consideration the relevance of discussing the theme 
drugs and the formation of a critical, reflective and participative citizen. Thus, the 
author of this paper chose Drugs as a generative theme, seeking to perform in a 
contextualized and interdisciplinary way the teaching of chemistry in a CTS (Science, 
Technology and Society) perspective. The project was applied in May 2019 at the 
College Geraldo Reis (COLUNI), in a twenty-eight students senior high school class. 
This work brought the students closer to their reality and involved the social and 
technological aspects of science using a dialogical class that covered the discovery 
and history of drugs, their chemical and biochemical effects and their influence on the 
human body. Then, a questionnaire was applied to evaluate the students' 
development throughout the class and a poster workshop was held, aiming at a 
critical-reflexive learning. Nineteen students answered the questionnaire and twenty-
seven participated in the poster workshop. The results obtained were good, since 
based on a qualitative and continuous assessment, the students developed a greater 
critical sense regarding the issues addressed and showed interest in discussing and 
learning the taught content. Therefore, dialogue, argumentation and problematization 
about issues involving students' ethics and daily life is a great option to contribute to 
the formation of responsible citizens. 
 
Keywords: Drugs. Generator Theme. Thematic Workshop. STS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos maiores desafios do professor é estimular o interesse dos alunos no 

cotidiano escolar. Uma forma de tornar isso realidade é aplicar metodologias que 

incitem a imaginação e facilitem o aprendizado científico do aluno.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, 

o bloco disciplinar correspondente às Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

afirma que: 

 

 Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, 
facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é 
premente que os jovens desenvolvam capacidades de seleção e 
discernimento de informações que lhes permitam, com base em 
conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações-problema e 
avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico nas diversas 
esferas da vida humana com ética e responsabilidade (BRASIL, 2018, p. 
559). 

 

Deste modo, no ensino de Ciências, a interdisciplinaridade e a preocupação 

do professor em contextualizar e conscientizar os alunos torna-se essencial para o 

entendimento de determinados conhecimentos científicos. O documento destaca 

também a importância da aprendizagem de um conhecimento culturalmente amplo, 

de modo que valorize o diálogo entre professor e aluno. 

 

A compreensão desses processos é essencial para um debate 
fundamentado sobre os impactos da tecnologia nas relações humanas, 
sejam elas locais ou globais, e suas implicações éticas, morais, culturais, 
sociais, políticas e econômicas, e sobre seus riscos e benefícios para o 
desenvolvimento sustentável e a preservação da vida no planeta (BRASIL, 
2018, p. 559). 

 

É notável a importância do papel do professor em dar significado ao conteúdo 

ensinado dentro de sala de aula, para que assim o educando possa relacionar com o 

seu meio social, se tornar crítico, aberto ao diálogo e consequentemente mais 

próximo do ensino científico.  

Assim, a Base Nacional Comum Curricular recomenda que a Educação deva 

capacitar o educando para “Analisar e debater situações controversas sobre a 

aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (...) com base em 

argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes 

pontos de vista”   (BRASIL, 2018, p. 559) e devido a isso, destaca:  
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Por meio do desenvolvimento dessa competência específica, de modo 
articulado às competências anteriores, espera-se que os estudantes 
possam se apropriar de procedimentos e práticas das Ciências da Natureza 
como o aguçamento da curiosidade sobre o mundo, a construção e 
avaliação de hipóteses, a investigação de situações-problema, a 
experimentação com coleta e análise de dados mais aprimorados, como 
também se tornar mais autônomos no uso da linguagem científica e na 
comunicação desse conhecimento. Para tanto, é fundamental que possam 
experienciar diálogos com diversos públicos, em contextos variados, 
utilizando diferentes mídias, dispositivos e tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC), e construindo narrativas variadas sobre 
os processos e fenômenos analisados (Brasil, 2018, p. 558). 

 

Portanto, articular o conhecimento científico de forma interdisciplinar, 

debatendo questões sociais e ambientais, por exemplo, é um meio de estimular o 

aprendizado do aluno e tornar a aprendizagem mais complexa e ampla.  

Entretanto, a BNCC por mais que considere todos os aspectos mencionados 

acima como importantes para a formação do educando e defenda a 

interdisciplinaridade, a mesma não contempla o ensino de Química, Física e Biologia 

como obrigatório, divide as disciplinas em áreas formativas e define que apenas o 

Português e a Matemática serão as únicas matérias obrigatórias para os 3 anos do 

Ensino Médio. Tais medidas exigirão uma readaptação dos professores, visto que 

são raros os cursos que formam os professores visando esta interdisplinaridade e a 

antecipação dos alunos em escolher qual área de conhecimento quer se 

especializar.  

De acordo com César Callegari (2018) em sua carta de demissão à Comissão 

Bicameral do Conselho Nacional de Educação sobre a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), a juventude pobre perde a possibilidade de uma visão ampla da 

vida, do mundo e da sociedade, ficando mais fácil de ser manipulada. Callegari 

também questiona quantos conhecimentos serão excluídos do campo dos direitos e 

obrigações visto que a BNCC deixa a escola decidir o que deve ensinar. Portanto, 

ao abandonar o ensino de Química e das outras Ciências da Natureza a proposta do 

Ministério da Educação (MEC) não só dificulta uma visão interdisciplinar e 

contextualizada do mundo, mas pode levar à formação de uma geração de jovens 

pouco qualificados e manipuláveis.  

O conhecimento precário da população mais simples em relação às questões 

socioambientais é um exemplo da grande necessidade de um ensino de Ciências 

nas escolas. A falta de reconhecimento da importância de um planejamento 
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ambiental em meio à urbanização acarreta a diminuição da qualidade de vida da 

população e o aumento dos problemas sociais e ambientais. Portanto, é válido 

mudar a forma de ensinar Química e Ciências, mas abandonar este tipo de 

conhecimento é retroceder e atrasar o desenvolvimento do país. 

O projeto desenvolvido nessa monografia baseou-se na abordagem dos 

aspectos sociais, políticos e químicos do uso de substâncias psicoativas ao longo da 

História. Levantando questões sobre ética e seus efeitos no corpo humano, 

utilizando a problematização para tornar o aluno mais crítico, aberto ao diálogo e 

capaz de argumentar e discutir questões tão presentes na sociedade. Todo o projeto 

foi desenvolvido seguindo as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) ainda em vigor durante sua execução. 

Sendo assim a Química pode vir a ser apresentada como uma causa para 

discutir um assunto tão comum para os adolescentes, uma vez que são os princípios 

químicos presentes nas drogas que determinam sua potência, seus efeitos no corpo 

humano e se a mesma será considerada como lícita ou ilícita. Portanto, visando 

destacar a importância do ensino de química em sala de aula e na vida de qualquer 

cidadão, foi utilizada uma oficina temática como recurso didático, a fim de se 

promover o desenvolvimento da interpretação, imaginação, da criatividade e do 

senso crítico dos estudantes.  

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo, utilizar o tema gerador “drogas” para ensinar 

Química Orgânica por meio de uma abordagem CTS. Desse modo, espera-se que 

os estímulos à reflexão e problematização em torno do tema contribuam para que os 

alunos se posicionem no mundo amparados pelo conhecimento sociocientífico. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Ajudar os estudantes a entender como a Ciência e o cotidiano estão 

entrelaçados; 

 

 Debater as dimensões sociais do uso de drogas e suas consequências a 

partir de argumentações de cunho sociocientífico com a finalidade de informar 

e conscientizar os estudantes; 

 

 Revisar o conteúdo de funções orgânicas, através das estruturas químicas 

das drogas e a partir de propriedades físico-químicas, compreender alguns 

efeitos no corpo humano integrando as interações entre a Ciência, a 

Tecnologia e a Sociedade;  

 

 Desenvolver o instinto investigativo, estimular a reflexão e a criatividade, e 

avaliar a capacidade argumentativa e articulação entre os conhecimentos 

químicos dos alunos através da pesquisa e oficina temática; 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo encontram-se os fundamentos teóricos e as principais 

motivações em que este projeto foi baseado. 

 

2.1. O ensino de Química sob uma perspectiva CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade). 

 

A sociedade vem sofrendo diversas transformações devido o grande 

desenvolvimento científico e tecnológico. Para acompanhar essas mudanças, o 

ensino de Ciências também precisou se adaptar. Em um mundo onde todos os 

indivíduos pensam e agem de forma diferente, é fundamental que o aluno do Ensino 

Médio possa compreender todas estas novidades e se tornar um cidadão 

consciente. Por conta disto, diversas pesquisas têm constatado que a compreensão 

da natureza da Ciência é fundamental para que o aluno possa entender as suas 

implicações sociais (SANTOS; MORTIMER, 2002).   

O movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) surgiu no século XX, 

relacionado à tomada de consciência por parcela da sociedade à medida que foi 

crescendo a percepção destes de que o desenvolvimento científico e tecnológico 

não conduzia automaticamente ao bem-estar social (HUNSCHE, 2010; SANTOS, 

2007).  

Este movimento sugere que conhecimentos básicos sobre ciência e 

tecnologia sejam incorporados à cultura da população, possibilitando, assim, maior 

participação na tomada de decisão relacionada às mesmas. No âmbito escolar 

contribui para a resolução de problemas reais e para a tomada de decisões, algo 

essencial para a superação do desinteresse demonstrado, de forma geral, pelos 

estudantes para com o Ensino de Ciências e a formação cidadã (CUNHA, 2006). 

No Brasil, o movimento buscava estimular a discussão sobre a relação CTS e 

ensino e promover a elaboração de currículos acadêmicos que apresentassem uma 

percepção crítica sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como 

suas implicações na sociedade (DAGNINO; SILVA; PADOVANNI, 2011). 

Ao longo dos últimos 20 anos ganhou um grande destaque na educação 

científica no Brasil, pois o objetivo da educação de ciências é desenvolver cidadãos 

responsáveis num mundo cada vez mais afetado pela Ciência e Tecnologia, para 
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que assim os estudantes entendam as interações entre a Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade, as dimensões humanas e sociais da prática científica e suas 

consequências (AIKENHEAD, 2005). 

Com isso, a educação numa perspectiva CTS tem como objetivo a formação 

crítica do sujeito para o exercício da cidadania, buscando promover o 

desenvolvimento de valores e atitudes para estimular a resolução de problemas 

sociais e tecnológicos (SANTOS; MORTIMER, 2002); 

 

2.2. O enfoque CTS numa perspectiva freireana 

Para o desenvolvimento da abordagem CTS, pode-se também fazer uso dos 

temas geradores articulados com as teorias freireanas. Para Paulo Freire (1994) o 

ensino precisa gerar a capacidade de ler, apreender e transformar situações 

marcadas pela exploração, negligência, discriminação, entre tantos outros 

problemas sociais existentes em nosso meio. O tema gerador é uma estratégia 

metodológica que traz um problema de cunho social, numa busca de uma 

interpretação mais crítica do assunto e pertinente à realidade do educando para 

estimular a aprendizagem.   

Os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 166) definiram que os 

princípios básicos dos temas geradores podem proporcionar: 

 
[...] uma visão da totalidade e abrangência da realidade; a ruptura com o 
conhecimento no nível de senso comum; adotar o diálogo como sua 
essência; exigir do educador uma postura crítica, de problematização 
constante, de distanciamento, de estar na ação e de observar e se criticar 
nessa ação; apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo 
disponibilidade dos educandos.  

  

É válido mencionar que a abordagem CTS e os conceitos de Paulo Freire não 

fazem parte do mesmo movimento, mas são utilizados por muitos autores 

concomitantemente, já que os temas geradores retratam temas sociais assim como 

no movimento CTS, que ressalta a utilização do tema gerador como uma forma de 

tornar o ensino contextualizado. 

De acordo com Santos e Mortimer (1999), para que aconteça a Educação 

CTS em uma perspectiva freireana, a visão humanística deve possuir maior 
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importância, de modo que o compromisso seja trabalhar os valores humanos e não 

centrar-se em valores de mercado gerados pela sociedade tecnológica. 

 Segundo Santos (2008) mesmo que o enfoque CTS não utilize em seus 

referenciais os termos “dialogicidade” e “problematização”, tem como um dos seus 

princípios a defesa da voz ativa dos sujeitos em processos decisórios, a qual pode 

ser consolidada através da via “dialógica” e “problematizadora” proposta pelo 

educador Paulo Freire.  

Para Nascimento e Linsingen (2006) essa abordagem rompe com o 

tradicionalismo curricular do ensino de Ciências, pois a seleção dos conteúdos se dá 

a partir da identificação de temas que contemplem situações cotidianas dos 

educandos. 

 Nascimento e Linsingen (2006) acreditam que existem três elementos 

comuns entre a abordagem CTS e a pedagogia de Paulo Freire: 

1- A abordagem temática e a seleção de conteúdos;  

2- A perspectiva interdisciplinar;  

3- O papel do educador no processo de ensino/aprendizagem na formação do 

cidadão.  

Rolan Roney Ressetti (2013), no trabalho intitulado “O Ensino de Química 

através de temas geradores ambientais”, afirma que o uso de temas geradores 

sob uma perspectiva CTS é um importante processo para se trabalhar a 

conscientização dos estudantes juntamente com a apropriação dos conteúdos 

químico-científicos. Porém, o uso dos temas geradores se faz necessário para 

oferecer condições onde os educandos possam interpretar de forma crítica a 

realidade em que vivem, articulando o conhecimento químico às questões sociais, 

ambientais, econômicas e políticas. 

Outro conceito elaborado por Paulo Freire (1994) se refere à educação 

bancária, na qual o professor é detentor do saber, o sujeito da aprendizagem, 

enquanto o educando é o objeto que recebe todo o conhecimento. Para Freire neste 

modo de ensino, intencionalmente ou não, o aluno se acomoda e deixa de 

questionar e interagir com o professor, tornando o ensino mecânico e pouco 

significativo.  

Portanto, cabe ao professor, escolher a melhor forma de unir os métodos 

pedagógicos e o uso de novos recursos didáticos, sempre visando o maior 

desenvolvimento do aluno. O professor deve se tornar mediador do conhecimento, 



20 
 

 

discutir e destacar assuntos presentes no dia a dia e romper a barreira de que tudo 

relacionado ao ensino de Química é dificilmente compreendido e discutido por todos. 

 

2.3 Oficina Temática como estratégia de Ensino 

 

Por mais que a Química esteja presente em tudo o que vemos e utilizamos, 

mesmo com a disponibilidade de tecnologias e acesso a informação através da 

internet, por exemplo, ainda muitas pessoas não compreendem a sua importância. 

Em sala de aula muitos professores aplicam o conteúdo por meio de 

atividades em que a parte conceitual é abordada através da repetição, fragmentação 

e esvaziamento do caráter social, em uma sociedade onde tudo relacionado à 

Química é considerado “ruim” e “difícil”. A problematização e a investigação são 

ótimos caminhos para quebrar essa barreira de desinteresse. De acordo com 

Demétrio Delizoicov problematizar é: 

 
[...] a escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno não se 
formula, de modo que permitam a introdução de um novo conhecimento. [...] 
e um processo pelo qual o professor ao mesmo tempo que apreende o 
conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala de aula, 
com a finalidade de localizar as possíveis contradições e limitações dos 
conhecimentos que vão sendo explicitados pelos estudantes, ou seja, 
questiona-os também […] (DELIZOICOV, 2001, p. 133).  

 

O uso de metodologias engessadas e tradicionais não é algo atrativo para o 

educando. Portanto, a oficina temática pode ser utilizada como uma proposta 

metodológica para estimular o interesse dos alunos, sempre visando o seu 

desenvolvimento.  

Segundo Pazinato (2012), a palavra oficina remete a ideia de “casa ou local 

de trabalho” e a expressão temática se refere a um “assunto ou matéria”, a união 

destes significados, conduz a ideia de “um local que se trabalha algum assunto”. 

Uma oficina temática deve conter uma contextualização do conhecimento e 

uma experimentação. Assim o tema abordado em uma oficina deve permitir a 

contextualização do conhecimento científico e as atividades experimentais devem ter 

um caráter predominantemente investigativo (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). 

O objetivo é desenvolver a curiosidade e possibilitar ao aluno a chance de 

testar e aprimorar suas ideias. Os conceitos escolhidos devem ser desenvolvidos em 

um nível de aprofundamento suficiente para o entendimento das situações em 



21 
 

 

estudo e proporcionar uma aprendizagem significativa visando uma maior 

participação dos estudantes na elaboração do seu próprio conhecimento 

(PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). 

Marcondes (2008) e Silva et al., (2014), apontam as principais características 

das oficinas temáticas como:  

 

- Utilização da vivência dos alunos e dos fatos do dia a dia para 
organizar o conhecimento e promover aprendizagens; 
- Abordagem dos conteúdos de Química a partir de temas relevantes 
que permitam a contextualização do conhecimento; 
- Estabelecimento de ligações entre a Química e outros campos do 
conhecimento necessários para se lidar com o tema em estudo; 
- Participação ativa do estudante na elaboração do seu 
conhecimento;  (SILVA et al., 2014, p. 483). 
 

Para o desenvolvimento de uma oficina é necessário então escolher um tema, 

uma experimentação e os conceitos químicos que serão abordados. Para a escolha 

do conteúdo é importante considerar em que área da Química pode ser aplicado, 

sua relação com outras áreas e a possibilidade de contextualização do 

conhecimento científico que deseja ser transmitido, de modo que o aluno consiga 

relacionar com assuntos recorrentes do seu cotidiano e possa se tornar um cidadão 

critico e atuante na sociedade. 

Nas oficinas temáticas a experimentação deve possuir um caráter 

investigativo, de modo que torne o educando questionador e curioso para testar e 

aprimorar suas ideias e capaz de construir o seu próprio conhecimento. Os 

conceitos químicos devem ser desenvolvidos para o entendimento das situações de 

estudo, em um nível de aprofundamento suficiente para proporcionar ao aluno um 

aprendizado significativo.  

Deste modo, a oficina temática poderia facilmente ser utilizada na aplicação 

do conhecimento na proposta didática dos Três Momentos Pedagógicos (3 MPs) – 

Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento.  

De acordo com Delizoicov (1982, apud MUENCHEN, 2010), os Três MPs 

consistem em: 

 

Problematização Inicial: apresentam-se questões reais ou fictícias 
que os alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos 
temas. Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a 
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expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o professor 
possa ir conhecendo o que eles pensam.  

Organização do Conhecimento: momento em que, sob a 
orientação do professor, os conhecimentos [...] [científicos] 
necessários para a compreensão dos temas e da problematização 
inicial são estudados.  

Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para 
analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram 
seu estudo quanto outras que, embora não estejam diretamente 
ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo 
conhecimento. 
 
 

Especialmente, nesta monografia o uso do tema Drogas numa oficina 

temática possibilita a interdisciplinaridade entre Química, Biologia e História. A 

experimentação através da oficina de cartazes e o conceito químico abordado 

através das funções orgânicas propiciam um caráter investigativo, questionador e 

pesquisador do aluno. Logo, o uso desta metodologia de ensino pode auxiliar 

construção de conceitos e desenvolver no educando um conhecimento mais global 

do mundo e tornar a aprendizagem útil para o seu dia a dia e convívio em 

sociedade. 
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3. CAPÍTULO INSTRUCIONAL 

 

3.1. Drogas: questões sociais e pesquisas científicas. 

Desde a antiguidade as drogas fazem parte da vida de muitas pessoas, 

atualmente por ser um assunto comum entre os adolescentes e por ser um problema 

mundial, é necessário ser debatido para evitar possíveis danos à saúde 

precocemente. Ainda que muitas pessoas tenham conhecimento do assunto e 

acesso à informação, o ensino sobre substâncias psicoativas nas escolas é de difícil 

abordagem.  

Por ser um período de transição entre a criança e o adulto, os adolescentes 

sofrem contestações, possuem curiosidades, moldam a sua personalidade e 

apresentam transformações físicas e psicológicas, todos esses fatores aumentam a 

vulnerabilidade deles perante o uso de drogas, seja por amigos ou pelo meio social 

em que vivem.  

Neste contexto, Moreira, Silveira e Andreoli (2006) apontam que:  

O consumo de drogas está presente na maioria das culturas, variando seus 
padrões de uso, suas funções, seu alcance e sua freqüência. A 
especificidade do problema está nos seus caracteres conflitantes nos mais 
diversos níveis, seja ele individual ou social (p.31). 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “droga é qualquer 

substância que, introduzida no organismo, interfere no seu funcionamento” (BRASIL, 

2010). Conforme últimas pesquisas realizadas pelo United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC) em 2018 a cannabis, conhecida popularmente como maconha, 

foi a droga mais amplamente consumida em 2016, com cerca de 192 milhões de 

pessoas tendo-a utilizado ao menos uma vez ao longo do último ano, ou seja, a 

conscientização é necessária e urgente.  

Com a atual situação brasileira é muito comum ter acesso a qualquer 

entorpecente, portanto o ensino de Química é de grande relevância para que os 

alunos possam obter conhecimento a cerca dos efeitos químicos e bioquímicos no 

uso das drogas e tenham capacidade de formar uma opinião para compreender as 

suas possíveis consequências. 
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As drogas de uma maneira geral são sempre associadas a uma substância 

que causa morte ou danos ao ser humano, porém um fato de grande relevância é o 

uso farmacológico dos entorpecentes. Os derivados da maconha, por exemplo, são 

eficazes no tratamento de doenças degenerativas e cerebrais.  

A Cannabis é considerada uma planta quimicamente complexa, visto que 

apresenta uma grande variedade de substâncias químicas de diversas classes, 

porém as mais importantes são chamadas canabinoides (Figura 1), pois são 

responsáveis pelos efeitos psicoativos e atividades farmacológicas da planta 

(MATOS, 2017). 

O termo “canabinoide” representa uma série de compostos com 21 átomos de 

carbono formados por três anéis, um cicloexeno, anel A, tetraidropirano, anel B e um 

benzeno, anel C. Estes são responsáveis pelos efeitos psicoativos da planta e estão 

classificados em dois grupos: os canabinoides psicoativos, onde se encontra o  9 - 

tetraidrocanabinol (∆9 -THC) e o  8 -tetraidrocanabinol (∆8 -THC) e os não 

psicoativos que são o Canabidiol (CBD) e o Canabinol (CBN). O ∆ 9 -THC é o mais 

abundante nas plantas (FERNANDES, 2013). 

 

 

Figura 1: Fórmula molecular dos principais canabinoides com atividades 

terapêuticas. Fonte: (SOUZA, 2017) 

 

Os canabinoides surgem por meio de biossínteses, onde as substâncias 

iniciais são sintetizadas pela planta sob a forma de ácidos carboxílicos e, somente 

após a influência da luz e calor, são convertidas à canabinoides. O grupo carboxílico 

é perdido sob a forma de dióxido de carbono (FERNANDES, 2013). Logo, é 
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necessário também abordar que não só o lado prejudicial das drogas precisa ser 

tratado, mas também o lado que pode trazer benefício à sociedade através de 

estudos científicos visando o seu uso medicinal.  

A cocaína ou benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico é um 

alcalóide natural, extraído ilegalmente das folhas de um arbusto originário da 

Cordilheira dos Andes, o Erythroxylum coca e utilizado na forma de entorpercente 

quando misturada a outras substâncias. A Benzoilmetilecgonina (Figura 2) é 

considerada como o principal alcaloide presente nas folhas de Coca e é também 

atribuída como a principal responsável dos efeitos psicoativos das drogas. 

Na indústria farmacêutica é utilizada como anestésicos locais e extraída do 

arbusto Erythroxylum trujjilo, cultivado legalmente com finalidades médicas em 

países andinos como o Peru, a Colômbia e a Bolívia (CLAWAERT; LAMBERT; DE 

LEEN-HEER, 1995). 

 

 

Figura 2: Fórmula molecular da cocaína.  

Fonte: https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/833518 

 

É possível identificar uma amina terciária e grupos ésteres. Os ésteres são 

derivados dos ácidos carboxílicos, tem um grupo alcóxido (-OR) em vez da hidroxila 

(-OH) presente no ácido carboxílico. (CLAWAERT; LAMBERT; DE LEEN-HEER, 

1995). 

A cocaína é considerada uma droga ílicita e apresenta-se na forma de 

cloridrato, obtida por meio do tratamento da pasta de coca purificada com ácido 

clorídrico, constituído por um pó branco, cristalino, misturado a outras substâncias. É 

geralmente auto-administrada por aspiração (intranasal), oral ou intravenosa, visto 

https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/833518
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que não é geralmente fumada, por não se volatizar e sofrer pirólise (CLAWAERT; 

LAMBERT; DE LEEN-HEER, 1995). 

O crack é a forma mais comum da base livre da cocaína, é formado pelo 

aquecimento da solução aquosa do cloridrato de cocaína com uma substância de 

caráter básico, onde forma-se um produto de aspectos oleoso, posteriormente o 

resfriamento em banho de gelo é realizado e a base livre é completamente 

precipitada. O aspecto final do processo é na forma de cristais irregulares, 

vulgarmente chamados de “pedras” (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

O Derivado da anfetamina, a 3-4 metilenodioximetanfetamina (MDMA) é mais 

comumente conhecida como Ecstasy (Figura 3).  

 

Figura 3: Fórmula molecular do ecstasy (MDMA)  

Fonte: https://thedrugclassroom.com/video/34-methylenedioxymethamphetamine-mdma/ 

 

Em sua fórmula apresenta os grupos funcionais: éter cíclico e amina 

secundária. É uma droga psicotrópica sintética, ou seja, atuam sobre o nosso 

cérebro e alteram de alguma maneira o nosso psiquismo e são produzidas em 

laboratório. Originalmente produzida e patenteada pelo laboratório alemão Merck, 

em 1912 como moderador de apetite, atualmente é utilizada ilegalmente com fins 

recreativos em festas e raves (CEBRID, 2018). 

É comercializada na forma de pílulas ou comprimidos e tem propriedades 

alucinógenas. Seus efeitos incluem alterações na percepção do tempo e na 

percepção visual, com autoconfiança, empatia, diminuição da defesa e agressão 

seguida de aumento da interação social, aumento da energia emocional e física. Os 

efeitos em curto prazo são euforia, insônia, fadiga, humor deprimido e diminuição da 

ansiedade (MORGAN, 2000). 

Os opiáceos são substâncias derivadas do ópio e utilizadas como 

medicamentos analgésicos para o tratamento de dores com intensidades fortes ou 

https://thedrugclassroom.com/video/34-methylenedioxymethamphetamine-mdma/
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moderadas. Os opiáceos são depressores do sistema nervoso central, isto é, fazem 

o cérebro funcionar mais devagar (CEBRID, 2018). 

Ao se fazer cortes na cápsula de uma planta ainda verde chamada Papaver 

somniferum obtém-se um suco leitoso, chamado ópio. Quando seco este suco 

passa a se chamar pó de ópio. Nele existem várias substâncias com grande 

atividade. A mais conhecida é a morfina (CEBRID, 2018). 

A codeína e morfina (Figura 4a) são opiáceos naturais, já a heroína (Figura 

4b) é um opiáceo semissintético resultante de modificações parciais da morfina 

(CEBRID, 2018). 

 

 

 

Figura 4: a) Fórmula molecular dos opiáceos naturais Morfina e Codeína. (Fonte: 

https://www.crq4.org.br/quimica_viva_plantas_medicinais) b) Fórmula molecular da Heroína. 

(Fonte: http://quim3c.blogspot.com/2009/09/sobre-o-opio-e-seus-derivados-morfina-e.html) 

 

Todas as drogas do tipo opiáceo ou opióide têm basicamente os mesmos 

efeitos no sistema nervoso central: diminuem a sua atividade. São narcóticos, ou 

https://www.crq4.org.br/quimica_viva_plantas_medicinais
http://quim3c.blogspot.com/2009/09/sobre-o-opio-e-seus-derivados-morfina-e.html
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seja, provocam sono e diminuição da dor e hipnoanalgésicas. A diferença se dá na 

quantidade necessária ingerida para produzir os efeitos dos opiáceos. A heroína e 

morfina, por exemplo, são consideradas como os opiáceos mais fortes, portanto 

pequenas doses já são suficientes (CEBRID, 2018). 

Tendo em vista a grande variedade de trabalhos sobre este conteúdo e sua 

relação com a sociedade pensou-se nas drogas como um tema gerador para uma 

oficina temática dentro de sala de aula. Uma pesquisa bibliográfica utilizando 

palavras-chave como: drogas e ensino de Química mostrou que muitas vezes este 

assunto foi utilizado para uma contextualização no ensino de funções orgânicas. A 

palavra-chave oficina temática no ensino de Química também foi verificada, porém 

nenhuma fazendo uso do mesmo tema gerador foi encontrada. Geralmente seu uso 

está relacionado à composição química dos alimentos (PAZINATO; BRAIBANTE, 

2014) e Modelo atômico de Bohr (SILVA; BRAIBANTE; PAZINATO; TREVISAN, 

2014) e entre outros.  

Segundo Abramovay (2005), drogas e violências são temas em evidência e, 

embora se tenha falado muito sobre eles, paradoxalmente nunca se silenciou tanto a 

respeito desse complexo problema, sobretudo no que diz respeito à relação que 

possuem com os processos sociais, como por exemplo, as desigualdades culturais e 

educacionais que os permeiam. Devido a isso, muitos autores decidiram abordar 

esse conteúdo como forma de quebrar barreiras entre aluno e professor.  

De acordo com Figueiredo, Kovalski, Obara e Rodrigues (2010) é de grande 

importância utilizar materiais didáticos voltados não só para o aprendizado científico 

do aluno, mas também para a aplicação desse conhecimento no seu dia a dia. 

Embora esteja presente na mídia, muitas das vezes o adolescente não recebe o 

devido direcionamento dentro de casa, por isso é imprescindível que a escola 

desempenhe o papel de mediadora, auxilie o aluno para que o mesmo tenha 

consciência dos benefícios e malefícios das drogas e dissemine não só o 

conhecimento científico, mas também o ensinamento das consequências judiciais, 

além de outras relacionadas à saúde, por exemplo, que podem sofrer devido o seu 

uso desenfreado ou comercialização. 

Portanto, visando a sua importância, este trabalho se faz necessário para 

levar aos alunos o ensino da Química, de modo que eles possam compreender os  

efeitos químicos e biológicos do uso dos entorpecentes. 
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4. METODOLOGIA 
 

 
A escola escolhida para desenvolver o projeto foi o Colégio Universitário 

Geraldo Reis (COLUNI) pertencente à Universidade Federal Fluminense (UFF) 

situado no bairro de São Domingos em Niterói. A metodologia foi aplicada em uma 

turma de 3º ano do Ensino Médio,  durante o primeiro bimestre referente ao ano 

letivo de 2019.  

A metodologia foi desenvolvida através da aplicação de uma oficina didática, 

por meio de uma abordagem CTS, trazendo como proposta o tema gerador “Drogas” 

– tema de prática social – conduzindo uma discussão sobre a história das drogas, os 

diferentes tipos de drogas e seus efeitos no corpo humano. Consistiu em um 

conjunto de atividades e estratégias planejadas pela autora dessa monografia para 

que o entendimento do conteúdo ou tema proposto fosse alcançado pelos alunos 

dentro de um contexto social. Presume-se que através desta estratégia didática os 

alunos possam apresentar um avanço no aprendizado de Química e aprender o 

conteúdo de forma mais dinâmica e participativa. 

 
Etapa I 

 
Pesquisa bibliográfica: A etapa foi iniciada pela pesquisa dos parâmetros que 

regem a educação brasileira, através da leitura da BNCC e dos PCN’s. Seguiu-se o 

estudo da História das drogas, o seu uso na adolescência e seus efeitos químicos 

no organismo, visando determinar o que abordar dentro de sala de aula e como 

aplicar. Partiu-se então para a fundamentação teórica, onde foi consultado na 

literatura textos abordando Tema de Gerador e Educação Bancária de acordo com 

Paulo Freire, o ensino CTS e o uso das Oficinas Temáticas como uma estratégia de 

ensino. 

Em seguida, foram pesquisados os recursos didáticos estimuladores para o 

ensino de Química englobando questões históricas e sociais. Além de diversas 

pesquisas para a idealização do projeto e de estratégias para o estudo da Química 

Orgânica e da abordagem do tema de forma mais atrativa para os alunos. 

 
Etapa II 

 



30 
 

 

Elaboração e Execução da Oficina Temática: Etapa de preparação da 

diagnose escrita, da aula problematizadora e seleção das drogas para a produção 

de um estudo dirigido sobre substâncias psicoativas, a qual englobou: diagnose 

escrita, aula expositiva dialogada com uso de recurso multimídia, roteiro de pesquisa 

das substâncias psicoativas, produção e pesquisa da oficina temática. Uma 

explicação mais detalhada será realizada no tópico 5.  

A aplicação da oficina temática foi feita em três semanas, logo em três 

encontros. 

No primeiro encontro, com 100 minutos de duração, baseado no 1º momento 

pedagógico – problematização inicial (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2002) foi realizada uma aula introdutória, discutindo com os alunos se os mesmos 

tinham conhecimento dos primeiros relatos históricos das Drogas. Além da 

apresentação do tema, foram expostas histórias reais de pessoas que utilizaram e 

tiveram sua vida prejudicada pelo uso indiscriminado das drogas e casos de 

reabilitação.  

A seguir, no 2º momento pedagógico – organização do conhecimento  

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), a evolução do uso das drogas 

com o passar dos anos foi discutida, além da diferença e os tipos de drogas lícitas e 

ilícitas. Foi perguntado aos alunos o que eles sabiam sobre o assunto, sua 

composição química, seus efeitos bioquímicos, promovendo sempre o debate sobre 

o tema tão presente no cotidiano dos alunos. Seis classes de entorpecentes foram 

apresentadas (maconha, cocaína, crack, Ecstasy, Ópio e Heroína), suas estruturas 

químicas, aplicação na medicina e seus efeitos biológicos foram também discutidos. 

Ao final da aula um breve resumo de funções orgânicas foi realizado, para que os 

mesmos pudessem relacionar o conteúdo ensinado dentro de sala de aula com um 

assunto presente no seu dia a dia. A turma foi dividida em seis grupos, cada grupo 

recebeu um roteiro de pesquisa e uma droga para pesquisar. 

No segundo encontro, uma aula de 50 minutos, baseado no 3º momento 

pedagógico – aplicação do conhecimento, os alunos teriam que confeccionar 

cartazes baseados na pesquisa realizada em casa e na aula aplicada anteriormente. 

Cada grupo fez um cartaz sobre a droga pesquisada, seus efeitos no corpo humano 

e funções orgânicas presentes no princípio ativo. Nos cartazes os grupos também 

teriam que utilizar, como forma de manifestação, uma frase de efeito 
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conscientizador, o objetivo era chamar a atenção de outros alunos que passassem 

em frente ao mural que os cartazes seriam expostos.  

Como forma de avaliação formal, os alunos responderam um questionário, 

onde eles descreveram o que aprenderam durante a oficina temática e foi 

disponibilizado um tempo para que os mesmos pudessem discutir sobre o conteúdo 

aprendido.  

No terceiro encontro, os cartazes foram colados em um mural que estava 

localizado na rampa de acesso às salas de aulas, onde alunos de outras turmas 

teriam acesso. 

 

Etapa III 
 
 

A etapa final corresponde à avaliação do trabalho como um todo, através da 

coleta, sistematização e análise dos dados obtidos até então. O projeto foi avaliado 

qualitativamente, de forma continuada, já que o processo de aprendizagem é uma 

constante troca professor-aluno. 

Devido a isto, a avaliação foi baseada nos seguintes parâmetros: a presença 

nas aulas, participação, comportamento, entrega do roteiro de pesquisa e interação 

dos alunos durante a oficina de cartazes. Cada um destes critérios foi levado em 

consideração para a nota correspondente ao trabalho que os educandos deveriam 

desenvolver no bimestre em andamento. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Neste trabalho procurou-se abordar questões sociais por meio do ensino da 

Química e do tema gerador “drogas”, de modo que despertasse nos alunos um 

pensamento crítico e questionador. Através de uma abordagem CTS numa 

perspectiva freireana, o conteúdo de funções orgânicas foi revisado e a 

problematização das drogas lícitas e ilícitas foi realizada. 

 

5.1 A Escola 

O projeto foi aplicado no Colégio Universitário Geraldo Reis, que pertence a 

UFF e funciona desde 2006 (Figura 5). Esta escola propicia aos estudantes das 

licenciaturas um espaço de vivência da prática de ensino por meio de estágio 

supervisionado e projetos de Iniciação à Docência.  

 

Figura 5: Fachada do COLUNI.  
Fonte: http://www.apesjf.org.br/andes-sn-promove-o-encontro-nacional-sobre-a-carreira-

ebtt-e-ensino-basico-das-iees 

 

Por ser um colégio integral com características e necessidades diferentes de 

uma escola Regular, a proposta foi pensada de forma que atendesse a demanda da 

instituição, visto que os alunos desta escola estão familiarizados com a aplicação de 

projetos semelhantes e geralmente são mais receptivos a aulas e conteúdos 

diferenciados. 

A turma do 3º ano do Ensino Médio era constituída por 28 alunos, com idade 

entre 16-18 anos. Com o ensino na modalidade integral os alunos tinham a opção de 

http://www.apesjf.org.br/andes-sn-promove-o-encontro-nacional-sobre-a-carreira-ebtt-e-ensino-basico-das-iees
http://www.apesjf.org.br/andes-sn-promove-o-encontro-nacional-sobre-a-carreira-ebtt-e-ensino-basico-das-iees
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escolher disciplinas optativas, a Química Orgânica no ano anterior tinha sido 

oferecida e por conta disto, alguns alunos já tinham um conhecimento prévio sobre o 

assunto. 

O projeto foi aplicado após a professora de Química da instituição ter dado 

uma aula sobre funções orgânicas. A mesma preferiu aplicar a aula, pois era 

considerado importante o aprendizado do conteúdo para que entendessem a 

aplicação deste tema gerador no ensino da Química.  

 

5.2. Elaboração e Execução da Oficina Temática 

 

Uma oficina temática tem como base a contextualização do conhecimento e 

uma experimentação. O projeto foi organizado para ser aplicado durante três 

semanas, com um encontro por semana que incluiu-se uma aula debate e uma 

oficina de cartazes. Foi planejada de acordo com as orientações propostas por 

Marcondes (2008) e estruturada nos momentos pedagógicos  (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). O plano de aula é ilustrado no APÊNDICE I.  

No Esquema 1, Marcondes apresenta as etapas para uma elaboração de uma 

oficina temática.  

 

 

Esquema 1 – Etapas da elaboração das oficinas temáticas. 

Fonte: (MARCONDES, 2008) 
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Baseado nos referenciais teóricos citados anteriormente e no esquema acima, 

este trabalho foi elaborado de acordo com Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Conteúdos abordados na oficina temática.  

Tema Drogas 

Conceito químico abordado Funções orgânicas 

Aspectos sociais, políticos, 

ambientais e tecnológicos 

Dependência química, legislação e 

formas de extração dos princípios ativos 

e produção das substâncias psicoativas. 

Público alvo Adolescentes que cursam o último ano 

do Ensino Médio 

Material de apoio Recurso multimídia e roteiro de pesquisa  

Experimentação Oficina de cartazes 

 

Partindo dessas etapas, a oficina temática foi desenvolvida para propiciar o 

entendimento das situações de estudo, em um nível de aprofundamento que 

pretendia proporcionar um aprendizado significativo, tornando-o crítico, questionador 

e construtor do seu próprio conhecimento.  

 

5.2.1. 1º encontro: Conhecendo as concepções prévias dos alunos e aula 

sobre História das drogas, diferença entre drogas lícitas e ilícitas, efeitos no 

corpo humano e revisão de funções orgânicas. (Duração: 1h e 40min) 

Na primeira semana, utilizou-se uma aula dialogada articulada ao 

desenvolvimento de um roteiro de pesquisa (Apêndice III) a ser feito em casa, 

partindo de um questionário diagnóstico (Quadro 2) para análise das concepções 

prévias dos alunos. 

 

Quadro 2: Questionário aplicado no início da aula. 
 
1. O que são drogas? O que sabe acerca deste assunto? 

2. As drogas oferecem algum benefício ou malefício ao ser humano? Quais? 

3. Qual conteúdo de Química pode estar relacionado ao tema drogas? 
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Inicialmente, no primeiro tempo de 50 minutos, baseado no 1º momento 

pedagógico – problematização inicial  (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2002) os alunos responderam um questionário (Apêndice II) que abordava aspectos 

químicos e sociais relacionados a algumas substâncias psicoativas, para que assim 

fosse possível avaliar o conhecimento prévio dos alunos antes do conteúdo ser 

exposto. Um total de 19 alunos entregaram as respostas. Na Figura 6 é possível 

verificar algumas respostas dos alunos que servirão como método de comparação 

com o questionário aplicado ao final da aula.  
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Figura 6: Respostas dos alunos no questionário aplicado. 

 

O projetor multimídia foi utilizado como uma ferramenta tecnológica para que 

facilitasse a aplicação do conteúdo. Alguns questionamentos também foram feitos 

oralmente, no Quadro 3 seguem as questões realizadas dentro de sala de aula. 

 

Quadro 3: Questionamentos realizados oralmente sobre as Drogas. 

Perguntas Respostas 

1. O que vocês sabem sobre as 

drogas? 

Aluno 1: “Droga é tudo aquilo que é ilegal 

e proibido”. 

2. Para vocês qual a composição 

química das drogas? 

 

Nenhum aluno respondeu. 

3. Existe algum benefício e malefício? 

 

Aluno 1: “Causa felicidade nas pessoas.” 

Aluno 2: “Morte” 

Aluno 3: “Vícios” 

 

Nestas perguntas presentes no Quadro 3, é possível perceber que apenas 3 

alunos responderam e geralmente associaram as drogas a algo ruim, proibido e 

prejudicial às pessoas, embora poucos tenham um conhecimento científico 

aprofundado do assunto. Segundo Chassot (1993) se esse ensino for embasado a 

partir dos conhecimentos prévios dos alunos, pode-se configurar como uma 

alternativa facilitadora no processo de ensino- aprendizagem. Portanto, este 



37 
 

 

questionário contribuiu como ponto de partida, visto que a aprendizagem ocorre em 

cima de conhecimentos prévios.  

Além da apresentação do tema, histórias reais foram expostas aos alunos, o 

caso da cantora Demi Lovato, onde atualmente é sinônimo de superação entre os 

adolescentes do mundo inteiro, um depoimento do jogador Casagrande após a 

reabilitação e as mortes da cantora Ammy Whinehouse e do cantor Chorão 

causadas por overdose foram citadas. A problematização inicial foi criada para que 

os alunos pudessem questionar e discutir o conteúdo que seria aplicado em seguida. 

Segundo Freire (2009), não se pode tratar o conhecimento como algo estático 

e alheio ao que o aluno vive, ou seja, contextualizar o ensino precisa ser uma prática 

constante nas escolas, em todos os seus níveis de formação. 

No 2º momento pedagógico – organização do conhecimento  (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), também foi abordada a evolução das drogas com 

o passar dos anos.  Iniciando com os primeiros relatos históricos, foi exposta a 

diferença e os tipos de drogas lícitas e ilícitas e os conceitos químicos presente no 

tema. 

Portanto, é valido mencionar que durante toda a aula expositiva (Figura 7) foi 

discutido que o objetivo não era incentivar ou criminalizar o uso de drogas, mas sim 

conscientizar e tornar os alunos capazes de criarem suas próprias opiniões 

baseadas na construção do conhecimento e nas informações transmitidas. Pois, 

para Costa e Pinheiro (2013) a educação deve contribuir com os sujeitos para 

exercício da cidadania, ou seja, preparar os jovens educandos para interferir de 

forma positiva na sua realidade social, sendo assim a escola tem importante papel 

na formação.  
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Figura 7: Imagens da aula expositiva dialogada realizada no primeiro encontro com a turma. 
Fonte: autoral. 

 

Além disto, foi debatido que drogas podem ser utilizadas para amenizar ou 

curar doenças e que seus efeitos dependerão da forma e da quantidade 

administrada pelo usuário sob orientação médica. O uso medicinal do princípio ativo 

da maconha (CBD) foi citado como exemplo para curar doenças como epilepsia e 

ansiedade. Foi possível perceber que todos estavam atentos e interessados no 

assunto, inclusive um aluno pontuou que leu uma matéria sobre a morte de uma 

pessoa causada pelo consumo excessivo de água. Esta reflexão fez com que os 

alunos debatessem que até o que parece ser “inofensivo” pode causar grandes 

consequências à saúde do ser humano.  

No segundo tempo de 50 minutos, seis classes de drogas foram 

apresentadas aos alunos.  As drogas Maconha, Cocaína, Crack, Ecstasy, Ópio e 

Heroína receberam grande ênfase, foram abordadas suas origens, seus princípios 

ativos, a presença das funções orgânicas em suas estruturas químicas, malefícios e 

aplicações medicinais.  

Ao final da aula um breve resumo de funções orgânicas foi realizado, neste 

material continha a definição do que são compostos orgânicos e funções orgânicas e 

os exemplos mais recorrentes. A professora da classe tinha abordado este assunto 
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na aula anterior com maior profundidade, para que os educandos pudessem 

relacionar o conteúdo ensinado dentro de sala com o tema apresentado, já que 

todas as drogas citadas possuíam funções orgânicas em seus princípios ativos 

(Figuras 8 e 9).  

 

 

 

 

Figura 8: a) Funções orgânicas presentes na estrutura da maconha 

b) Funções orgânicas presentes na estrutura da cocaína 

c) Funções orgânicas presentes na estrutura do ecstasy Fonte: autoral 
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Figura 9: a) Funções orgânicas presentes na estrutura da morfina e codeína  

b) funções orgânicas presentes na estrutura da Heroína Fonte: autoral 

 

A turma foi dividida em quatro grupos com cinco alunos e dois grupos com 

quatro alunos cada. Todos os grupos receberam o nome de uma droga (Quadro 4) 

para responder o roteiro de pesquisa, de modo que pesquisassem seus princípios 

ativos, estruturas químicas e efeitos no corpo humano. Durante esta divisão a turma 

ficou bastante eufórica, pois os grupos queriam escolher a droga que iriam 

pesquisar, um sorteio precisou ser realizado, pois grupos diferentes queriam o 

mesmo entorpecente, tal atitude demonstrou participação e curiosidade por parte 

dos educandos com o trabalho que estava sendo desenvolvido. Este roteiro 

encontra-se no apêndice III, foi elaborado para que os alunos pudessem utilizar na 

oficina de cartazes e também como recurso avaliativo. 
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Quadro 4: Relação entre os grupos e cada tipo de droga pesquisada 
 

Grupo Droga 

01 Maconha 
02 Cocaína 
03 Heroína 
04 Ópio 
05 Crack 
06 LSD 

     
 

O encontro foi finalizado com a proposta da atividade de oficina de cartazes, 

uma estratégia de ensino com potencial de promover o aprendizado dos estudantes 

e desenvolver a criatividade e capacidade argumentativa.  

Durante toda a aula os alunos de mostraram ativos e atuantes, foi possível 

notar que o assunto era de interesse de todos, os educandos demonstraram 

surpresa com os efeitos químicos e medicinais que as drogas apresentavam no 

corpo humano. 

 

5.2.2. 2º encontro: 3º momento pedagógico – aplicação do conhecimento e 

Oficina de Cartazes (Duração: 50 minutos) 

O segundo encontro ocorreu após uma semana e foi caracterizado pela 

preparação dos cartazes, o roteiro de pesquisa propiciou que eles chegassem à 

atividade em condições de desenvolver argumentos consistentes e montar os 

cartazes de acordo com a consulta feita em casa. 

Os alunos receberam como trabalho a confecção de um cartaz que 

informasse os benefícios e malefícios da droga pesquisada, seu princípio ativo, suas 

funções orgânicas destacadas e uma frase de cunho conscientizador que chamasse 

a atenção de outras pessoas que pudessem ter acesso a estes cartazes (Figuras 

10a, 10b e 11). 
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Figura 10: a) e b) Os alunos realizando a confecção dos cartazes.  
Fonte: Autoral 
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Figura 11: Alunos realizando a confecção dos cartazes.  
Fonte: Autoral 

 

Durante a aula, foi possível perceber que todos os grupos pensaram e 

pesquisaram a melhor forma de confeccionar os cartazes. Um grupo levou para aula 

o cartaz pronto e outro levou figuras impressas para que pudessem colar.  

 

Grupo 1 – Maconha 

 

Este grupo confeccionou 2 cartazes. O primeiro (Figura 12) onde continha o 

princípio ativo da droga e suas funções orgânicas e o segundo (Figura 13) onde 

demonstravam sua opinião sobre a liberação da maconha. Este cartaz não fez parte 

do mural, visto que a professora da classe não permitiu e fugia do objetivo do projeto 

que era conscientizar e não relatar opiniões pessoais dos alunos. 

 

 

Figura 12: Cartaz sobre a droga maconha.  
Fonte: Autoral 
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Figura 13: Cartaz que o grupo confeccionou demonstrando sua opinião a respeito da 
liberação do uso da maconha. 

Fonte: Autoral 

 
 
Ao analisar este grupo, foi possível avaliar que a aula expositiva realizada no 

encontro anterior permitiu que os alunos pensassem no assunto abordado e 

criassem a sua própria opinião, tornando-se ativo-reflexivo e protagonista do seu 

próprio conhecimento. 

 

Grupo 2 – Cocaína 

 

Este grupo confeccionou o cartaz em casa (Figura 14) e não colocou 

nenhuma frase de conscientização, mas fez uso de pesquisas científicas realizadas 

à cocaína. Foi possível perceber que neste grupo os alunos estavam preocupados 

em sair mais cedo, embora os mesmos tenham alegado não ter muito tempo de 

confeccionar o cartaz em casa, pois ficam na escola em período integral. 
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Figura 14: Cartaz sobre a droga cocaína. 
Fonte: Autoral 

 

Grupo 3 – Heroína 

 

Neste grupo o integrante que tinha pesquisado tudo sobre a droga precisou 

faltar à aula e os outros educandos precisaram pesquisar tudo de última hora. 

Portanto, foi possível avaliar que mesmo que a proposta do trabalho tenha sido em 

grupo, apenas um aluno foi o responsável por todo o trabalho e na sua ausência 

todos ficaram perdidos (Figura 15).  

Para Campos et al. (2003), uma aprendizagem colaborativa consiste em uma 

proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, 

atuam como parceiros entre si e com o professor e com o objetivo de adquirir 

conhecimento sobre um dado objeto. Embora muitos autores defendam a 

aprendizagem colaborativa, na prática nem sempre tal alternativa funciona, pois nem 

todos os alunos estão dispostos e aberto às novidades.  
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Figura 15: Cartaz sobre a droga heroína. 
Fonte: Autoral 

 

Grupo 4 – Ópio 

 

Este grupo preparou um rascunho do desenho que iriam realizar em casa, 

levou canetas coloridas e lápis de cor. É válido ressaltar que o grupo dentro todos 

parecia ser o mais focado em entregar um cartaz não só informativo, mas também 

bonito.  

Neste trabalho é possível perceber que uso do desenho como forma de 

ilustração (Figura 16) fez grande diferença, portanto, a interdisciplinaridade esteve 

presente por meio da arte. 

 

 
 

Figura 16: Cartaz sobre a droga Ópio. 
Fonte: Autoral 
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Grupo 5 – Crack 

 

Este grupo levantou questionamentos como: “Qual Grazi Massafera você quer 

ser?” (Figura 17) Fazendo referência à novela Verdades Secreta onde a atriz 

interpretou uma dependente em crack. O grupo também citou um trecho do poema 

“No meio do caminho” do Carlos Drummond de Andrade e uma a música da MC 

Carol “To usando crack” (Figura 18).   

 

 

Figura 17: Cartaz sobre o Crack 
Fonte: Autoral 

 

 

 

Trecho do poema citado pelos educandos: 

No meio do caminho 

Carlos Drummond de Andrade 

 

“No meio do caminho tinha uma pedra. 

Tinha uma pedra no meio do caminho, 

Tinha uma pedra no meio do caminho, 

Tinha uma pedra. 

Tire essa pedra do teu caminho 

Tirei a pedra do meu caminho”. 
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Figura 18: Imagem utilizada no cartaz dos alunos. Fonte: 
http://funkelixo.com.br/social/2018/04/19/voce-ainda-acredita-na-politica-deste-pais/ 

 

 

Grupo 6 – LSD 

 

O grupo responsável pela droga LSD (Figura 19), apresentou muitas dúvidas 

em relação à qual frase utilizar e pesquisaram na internet algumas opções. Eles 

apresentaram dúvidas em relação às funções orgânicas, que foram tiradas ao longo 

da oficina. 

 

 

Figura 19: Cartaz sobre o LSD 
Fonte: Autoral 

 

 

http://funkelixo.com.br/social/2018/04/19/voce-ainda-acredita-na-politica-deste-pais/


49 
 

 

A oficina temática demorou mais que o tempo previsto de 50 minutos, porém 

os alunos não se importaram em ficar depois do horário terminando os cartazes. Tal 

atitude demonstrou o comprometimento dos educandos com o projeto. Além disto, o 

uso do poema e música demonstrou que o projeto tem um alcance que vai além dos 

limites disciplinares. Os alunos responderam o mesmo questionário aplicado no 

inicio do primeiro encontro (Figura 6), como forma de avaliação qualitativa (Figura 

20). 
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Figura 20: Respostas dos educandos no questionário aplicado. 

Fonte: Autoral 

 

Comparando as respostas deste questionário da Figura 20 com o anterior da 

Figura 6, é notável a diferença da linguagem dos alunos. Neste último eles utilizaram 

uma linguagem mais científica e souberam relacionar melhor com quais conteúdos 

da Química o tema drogas estaria relacionado.   

 

5.2.3. 3º encontro – Montagem do Mural (Duração: 50 minutos) 

Neste encontro os cartazes foram colados no mural que ficava localizado 

numa rampa de acesso às salas de aula (Figura 21 a, b e c). O objetivo deste 

encontro seria colar os cartazes no mural com os alunos e ter uma breve conversa 

com eles a cerca do conteúdo, porém a professora da classe, excepcionalmente, 

precisou utilizar o tempo de aula para uma reunião com os alunos e outros 

professores de outras disciplinas. Alguns alunos que ficaram depois do horário e a 

professora da classe colaram o cartaz junto com a autora deste projeto. 
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Figura 21: a) b) e c) Mural realizado com os cartazes confeccionados na oficina temática. 

Fonte: Autoral 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizar temas de cunhos sociais é uma ótima oportunidade para proporcionar 

discussões interdisciplinares. As drogas como tema gerador dentro de sala de aula 

foi uma novidade para os alunos da escola onde o projeto foi executado. Ainda que 

seja um assunto relativamente comum no dia a dia de uma sociedade, poucos 

cidadãos conhecem a química envolvida e os diferentes usos possíveis para elas. 

Esta oficina temática baseada em uma perspectiva CTS e em uma 

abordagem freireana, discutiu a diferença entre drogas lícitas e ilícitas, resgatou 

fatos históricos das substâncias psicoativas e instigou a curiosidade dos alunos. 

Além de fazer uma contextualização da Química Orgânica, buscou informar, 

conscientizar e ensinar o conteúdo de forma dinâmica, participativa e interdisciplinar.   

De maneira geral, os objetivos propostos para este projeto foram alcançados, 

embora nem todos os participantes dos grupos tenham demonstrado o interesse 

necessário, os cartazes foram confeccionados, o tema problematizado e discutido. 

Foi notável a melhora da turma quanto à participação nas aulas, já que inicialmente 

os alunos apresentavam maior timidez. Portanto, associar e aproximar assuntos 

sociais e científicos é uma boa alternativa para ensinar Ciências de forma 

descontraída e efetiva. 

Embora seja difícil avaliar a curto prazo uma mudança, acredita-se que este 

trabalho proporcionou um crescimento pessoal e intelectual dos alunos. Para a 

autora deste projeto, todas as etapas contribuíram para o seu crescimento docente e 

pessoal, visto que ao longo do trabalho diversas vezes precisou aprender a lidar 

com as dificuldades impostas e com a experiência de trabalhar com uma turma que 

não a conhecia. A licencianda também acredita que com a aproximação aluno-

ciência esta barreira de desconhecimento tenha sido quebrada e que os educandos 

tenham compreendido que assuntos sociais e morais estão diretamente ligados ao 

conhecimento científico e que estes precisam ser ensinados e discutidos não só 

dentro de sala de aula. 
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8. APÊNDICES 

 
8.1. APÊNDICE I – Plano de aula da Oficina Temática 

 

Plano de Aula 

 

I. Dados de Identificação: 

Instituição: Colégio Universitário Geraldo Reis 

Aluna orientada: Thriciane Torres de Carvalho Lodi 

Profa Orientadora: Marcia Narcizo Borges  

Profa Co-orientador: Carlos Magno Rocha Ribeiro 

Professor da turma: Gisele Miranda 

Turma: 3º Ano do Ensino Médio 

 

II. Tema: 

Conscientização no uso das drogas 

 

IV. Conteúdo: 

Funções Orgânicas: estrutura e fórmula molecular. Articulando-se conceitos de Biologia 

(efeitos no corpo humano) e de História (origem contextualizada).  

 

V. Desenvolvimento do tema:  

 Atividades de desenvolvimento 

A elaboração de uma oficina temática sobre o conteúdo Drogas, utilizando 3 aulas com 
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duração de 50’ cada. 

 

VI. Avaliação: 

- A avaliação da eficiência da proposta apresentada levará em consideração a 

participação, o desempenho dos alunos, a capacidade de identificação das funções 

orgânicas e compreensão da relação com as drogas. 

 

VII. Bibliografia:  
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BROIETTI, Fabiele Cristiane Dias; ALMEIDA, Flaveli Aparecida de Souza; SILVA, Renata 
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8.2. APÊNDICE II: Questionário avaliativo 
 

  

  

 

Colégio Universitário Geraldo Reis 

Professora: Gisele Miranda 

Disciplina: Química             Orientanda: Thriciane Torres 

 

Aspectos químicos e sociais de substâncias psicoativas 

 

1) O que são drogas? O que sabe 

acerca deste assunto? 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

 

2) As drogas oferecem algum 

benefício ou malefício ao ser 

humano?  Quais? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

 

3) Qual conteúdo de Química pode 
estar relacionado ao tema drogas? 
 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

 

4) O que são drogas? O que sabe 

acerca deste assunto? 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

5) As drogas oferecem algum 

benefício ou malefício ao ser 

humano? Quais? 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

 

6) Qual conteúdo de Química pode 
estar relacionado ao tema drogas? 
 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 
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8.3. APÊNDICE III: Roteiro de pesquisa 
 

Colégio Universitário Geraldo Reis  

Professora: Gisele Miranda 

Disciplina: Química             Orientanda: Thriciane Torres 

Grupo:_________________________________________ Data:____/ ____/____ 

 

Conscientização no uso das Drogas 

 Identificação:  

Nome da droga: 

 

 Identificação da(s) substância(s) ativa(s): 

Estrutura molecular: 

Fórmula molecular: 

Identificação das funções orgânicas (vistas em sala de aula): 

 

 Parte histórica: 

Origem (contextualizar sua origem): 

 

 Ampliando seus conhecimentos: 

Principais características: 

Efeitos no corpo humano: 

 

 Trazer um recorte ou impresso de uma reportagem abordando benefícios ou 

malefícios na utilização desta droga. 


