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RESUMO 

 

Observa-se que muitos alunos têm dificuldade de aprender Química porque muitas 

vezes esta é vista de forma descontextualizada. Por isso, este trabalho tem a finalidade de 

tratar conteúdos de Química a partir de um tópico relacionado ao Esporte, pois este exerce 

uma grande influência na sociedade e também na Educação. O tópico escolhido como tema 

motivador é o doping. Sendo assim, uma aula de revisão de conteúdos de Química Orgânica 

para alunos da terceira série do ensino médio foi preparada a partir desse tema. Com a 

aplicação de exercícios esperamos realizar a verificação do conhecimento de forma mais 

dinâmica. Por meio de debates o aluno poderá trazer conhecimentos prévios do assunto e ir 

desenvolvendo-os durante o decorrer da aula através de um raciocínio lógico e criando um 

pensamento crítico através de suas próprias reflexões, mediados pelo professor. O professor 

exercerá um papel fundamental, não só como mediador, mas também na conscientização 

sobre a relação da Química com o mundo, esclarecendo os perigos da utilização de 

substâncias proibidas, por exemplo. Dessa maneira, a partir de uma problematização, os 

alunos poderão estabelecer conexões com o cotidiano tornando o aprendizado mais leve, 

interessante e significativo. 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Doping; Ensino de Química; Motivação; Química Orgânica; Doping no 

Esporte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

When is comes to understand Chemistry it has been notice that students have a 

difficulty learning, dew to that fact that it is present in a non contextualized manner. For this 

reason, this final project aims to treat Chemistry content from a topic related to Sport, as it has 

a great influence on society and also on Education. The topic chosen as the motivating theme 

is doping. Thus, an Organic Chemistry content review class for students in the senior year of 

high school was prepared based on this theme. With the application of exercises we hope to 

carry out knowledge verification in a more dynamic way. Through debates, the student will be 

able to bring previous knowledge of the subject and develop it during the course of the class 

through logical reasoning and creating critical thinking through their own reflections, 

mediated by the teacher. The teacher will play a fundamental role, not only as a mediator, but 

also in raising awareness about the relationship between Chemistry and the world, clarifying 

the dangers of using prohibited substances, for example. In this way, from a problematization, 

students will be able to establish connections with daily life, making learning lighter, 

interesting and meaningful. 

 

 

 

 

 

Keywords: Doping; Chemistry teaching; Motivation; Organic Chemistry; Doping in Sport. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Cenário Atual 

A Educação é um dos pilares que regem a sociedade desde muito tempo. Por meio 

dela, somamos os conhecimentos adquiridos na vida com os aprendidos dentro da sala de 

aula, relacionando muitas vezes as duas vivências. Como defendia Piaget, qualquer novo 

conhecimento tem origem em um conhecimento anterior, então muitas vezes as informações 

se completam sem nem ao menos nos darmos conta. Isso se reflete muito no caso da 

aprendizagem da Química. Todo o conteúdo que aprendemos nas aulas tem relação com o 

nosso mundo, porém dificilmente conseguimos entender isso (CARVALHO, 2013). 

O surgimento de metodologias educacionais, que divergem do Ensino “engessado” 

tradicional, tem dado lugar a uma Educação mais flexível, onde os alunos são capazes de criar 

um pensamento crítico e desenvolver um raciocínio lógico por meio de suas próprias 

reflexões. Essa é uma maneira de despertar o interesse e a busca pelo conhecimento, tornando 

a aprendizagem mais leve para os educandos. De acordo com o método de Paulo Freire, uma 

proposta de problematização através de um tema gerador, promove interesse no educando, 

assim como afirma Tozoni-Reis (2006):  

“os temas geradores são temas que servem ao processo de codificação-decodificação 

e problematização da situação. Eles permitem concretizar, metodologicamente, o 

esforço de compreensão da realidade vivida para alcançar um nível mais crítico de 

conhecimento dessa realidade, pela experiência da reflexão coletiva da prática social 

real.” 

Baseado na proposta de utilização do tema gerador para promover o interesse do 

educando, escolhemos trabalhar com um tópico relacionado ao Esporte. Esse é um tópico 

muito popular, que muitas vezes provoca sentimentos avassaladores nos indivíduos, mediante 

as torcidas e a comoção que ele pode gerar em um país. Um exemplo disso é o amor que o 

brasileiro tem pelo futebol e as rivalidades geradas. Por meio da competição mais importante 

do mundo, as Olimpíadas, pode-se envolver e unir uma nação, e ao mesmo tempo instigar a 

competição e a demonstração da soberania de alguns países sobre outros. Isso demonstra a 

força e a influência que o esporte tem sobre a humanidade. Por isso, uma maneira de 

introduzir o Ensino da Química de um modo agradável, interessante e que estimule a 

curiosidade e atenção dos alunos é através de temáticas populares (ALMEIDA, 2016). 
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Aliar o esporte à tecnologia e à ciência é um bom caminho para obter avanços 

significativos no rendimento do atleta. O nosso corpo é um mundo de reações químicas 

acontecendo constantemente e essa melhora do rendimento e qualidades físicas dependem de 

vários fatores que podemos manipular para atingir uma melhor performance. Segundo Rocha 

(2014), essa junção da Química com o Esporte e a influência no desempenho do atleta, 

permite a contextualização com os conteúdos de Química trabalhados em sala de aula. 

Dentre as diversas áreas inclusas no universo esportivo, temos o doping. O uso de 

substâncias dopantes está presente no mundo esportivo como um meio, incorreto, de melhorar 

a performance, que muitas vezes seria impossível ao corpo humano sem o uso dessas 

substâncias. Essas substâncias são desenvolvidas por meio da ciência e a partir daí que o 

Ensino da Química pode ser aplicado. Mediante a utilização de estruturas químicas, presentes 

na área do doping, traremos um modo agradável e curioso para o aluno entender a Química. O 

aluno poderá compreender melhor o conteúdo se tiver um assunto relacionado, mesmo que 

indiretamente ao seu meio, aplicado através de uma perspectiva diferente da tradicionalmente 

usada dentro da sala de aula (PEREIRA, 2010). 

O papel do professor nessa temática é fundamental, não só como mediador, mas 

também no fato de criar a conscientização no educando sobre como a Química está 

diretamente relacionada com o mundo que o cerca. O uso de substâncias proibidas, 

principalmente entre adolescentes, desperta grande interesse já que experimentar algo novo e 

proibido é uma ideia, a princípio, atraente e a orientação correta é a melhor forma de combate. 

Por isso, o professor disseminar informações ao aluno de forma dialética e prática torna-se 

essencial, porque o aluno para fazer mudanças precisa se conscientizar da sua realidade e ter 

uma ação transformadora sobre ela, e isso ocorre por meio do diálogo, onde há um 

aprendizado mútuo professor-aluno, como defendia Freire (SMARGIASSI, 2018). 

 

1.2 DOPING E O ESPORTE 

1.2.1 Definição de Doping 

O uso de esteróides anabolizantes e técnicas para melhorar o rendimento é comum no 

mundo do esporte, até nos dias atuais. Essa prática não é recente, mas vem se reinventando de 

tempos em tempos para conseguir burlar sua detecção e arranjar novos meios de aumentar o 

desempenho do atleta (COI, 2020). É uma briga de “gato e rato”, onde os atletas buscam 
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formas ainda indetectáveis e os cientistas tentam descobrir meios para detectá-las. Para ter 

uma visão mais ampla do conceito de dopagem, é preciso conhecer sua definição. Segundo o 

Código Mundial Antidopagem definido pela World Anti-Doping Agency (WADA, 2015): 

 

“ARTIGO 1: DEFINIÇÃO DE DOPAGEM  

A dopagem é definida como a verificação de uma ou mais violações das normas 

antidopagem enunciadas nos artigos 2.1 a 2.10 do presente Código. 

2.1 A presença de uma substância proibida, dos seus metabolitos ou marcadores, 

numa amostra recolhida a partir de um praticante desportivo; 

2.2 Utilização ou tentativa de utilização de uma substância proibida ou de um 

método proibido por um praticante desportivo; 

2.3 Evasão, recusa ou falta de submissão à recolha de amostras; 

2.4 Incumprimento do dever de informação sobre a localização do praticante 

desportivo; 

2.5 A manipulação, ou tentativa de manipulação de qualquer elemento integrante do 

controle de dopagem; 

2.6 Posse de uma substância proibida ou de um método proibido; 

2.7 Tráfico ou tentativa de tráfico de qualquer substância proibida ou método 

proibido; 

2.8 A administração, ou tentativa de administração de uma substância proibida ou 

método proibido a qualquer praticante desportivo, ou a administração ou tentativa de 

administração a qualquer praticante desportivo fora de competição de qualquer 

substância proibida ou método proibido que seja proibido fora de competição; 

2.9 Cumplicidade; 

2.10  Associação proibida.” 

 

Cabe ressaltar que no presente trabalho também visamos avaliar, através de uma 

pergunta do questionário diagnóstico, se os alunos entendem corretamente o conceito de 

doping para correlacionar com a revisão de conteúdos de Química. 

 

1.2.2 Histórico do Doping Esportivo 

A profissionalização do esporte começou em 400 a.c. com a prática de pagamento e 

benefícios aos vencedores, gerando uma forma de comercialização, que acabou culminando 

numa deturpação do propósito original (PEREIRA, 2010). O que era pra ser “apenas” esporte, 

agora virou uma guerra de interesses que foram variando de acordo com os anos, dependendo 

da necessidade estabelecida pelo panorama mundial. 
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A revolução industrial trouxe um novo aspecto para a sociedade, que sofreu diversas 

adaptações inclusive no esporte, que agora se ampliava a cada descoberta tecnológica, o que 

reavivou as competições política e socioeconômica (revolução da comunicação e do 

transporte). Com isso, a importância dos jogos tomou uma proporção maior do que a 

competição esportiva em si, agora, era também a representação da superioridade nacional, 

onde o desempenho do atleta seria também uma demonstração de superioridade de um regime 

ou de uma nação sobre a outra (ALMEIDA, 2016). Assim, o uso de substâncias para melhorar 

o desempenho dos atletas foi se tornando cada vez mais comum no mundo esportivo. O 

primeiro caso fatal mundialmente conhecido, por uso de substâncias dopantes, foi de Arthur 

Linton, um ciclista francês, em 1886 (10 anos antes do início das Olimpíadas), no Bordeaux-

Paris (NETO, 2001). A criação de uma organização internacional sem fins lucrativos com a 

finalidade de gerenciar os Jogos Olímpicos tornou-se necessária, originando o então Comitê 

Olímpico Internacional (COI). Este deu início, em 1896, aos Jogos Olímpicos Modernos (em 

Atenas), perpetuado até os dias atuais (COI, 2020). 

Diversas guerras ideológicas foram sobrecarregando o mundo esportivo, tais como: 

as Olimpíadas de Berlim, em 1936, com a promoção da “raça ariana" pelo regime nazista; a 

Guerra Fria, com a competição entre o capitalismo e o socialismo; o surgimento de países 

emergentes e o crescimento da valorização financeira dos jogos, com surgimento de 

patrocinadores e fabricantes de materiais esportivos (ALMEIDA, 2016). 

Além dos conflitos ideológicos, as batalhas travadas nas guerras também 

favoreceram a criação de artifícios, sejam estes para melhorar o rendimento (como fizeram os 

soviéticos), ou para recuperação (como os americanos no período pós-guerra) de seus 

soldados. O uso de esteróides anabolizantes foi transformado em uma forma de 

aprimoramento da capacidade do atleta por meio do aumento da força e massa muscular. Mais 

tarde, a inserção dos anabolizantes sintéticos no mercado mundial, provocou uma elevação 

nos casos de doping, dando um start nas medidas de controle antidoping, estabelecendo regras 

e introduzindo novas técnicas analíticas nos exames de urina e/ou sangue dos atletas 

(ROCHA, 2014). 

Após um grande escândalo, no verão de 1998, durante o Tour de France, com a 

apreensão de uma grande quantidade de substâncias proibidas de uma das equipes, o uso 

abusivo dessas substâncias tornou-se preocupante. Esse fato levou o Comitê Olímpico 

Internacional (COI) a reunir todas as partes envolvidas e convocar uma Conferência Mundial 
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sobre Doping no Esporte. Na primeira Conferência, realizada em Lausanne, em 1999, foi 

criada a Agência Mundial Antidopagem com a finalidade de promover e coordenar a luta 

contra o doping. Um Código foi desenvolvido para regulamentar regras e políticas 

antidopagem dentro das organizações esportivas no mundo, sendo sempre atualizado para 

seguir os avanços científicos e tecnológicos (WADA, 2015). 

Vemos que o histórico sobre o doping esportivo pode ser de grande valia para 

aumentar o interesse do aluno sobre o tópico de modo a facilitar a posterior revisão dos 

conteúdos de Química. 

 

1.2.3 O Avanço da Química e Categorias WADA 

Com o crescente desenvolvimento da Química Orgânica, da biotecnologia e da 

terapia gênica vários tipos de compostos e técnicas foram sendo implementados com o 

objetivo não só de melhorar a performance dos atletas, mas também de burlar a detecção das 

substâncias proibidas nos exames (PEREIRA, 2010). 

Os avanços da Química Analítica foram de fundamental importância com a 

implementação de tecnologias cada vez mais refinadas para a detecção de diversas 

substâncias. Os métodos de triagem começaram com a cromatografia gasosa (CG), para 

estimulantes e opióides. Poucos anos depois, para as análises de detecção de esteróides 

anabólicos exógenos, a técnica utilizada era a radioimunoensaio (RIA), que posteriormente 

passou a ser um método de triagem para confirmação do resultado através da cromatografia 

gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS). Esses exemplos de métodos analíticos 

mostram a relevância da evolução da Química Analítica em combate às novas substâncias e 

métodos que surgiram para uso no doping (CAMPOS, 2004). 

O Código Mundial Antidopagem, criado pela Agência Mundial Antidopagem 

(WADA, 2021): 

“é um documento central que harmoniza as políticas, regras e regulamentos 

antidopagem dentro das organizações esportivas e entre as autoridades públicas em 

todo o mundo. Trabalha em conjunto com oito Normas Internacionais que visam 

promover a consistência entre as organizações antidopagem em várias áreas [...] O 

Código nunca foi projetado para ser um documento que fica parado. À medida que o 

antidoping se desenvolvia, o mesmo aconteceria com as ideias que formariam 

regras, regulamentos e políticas no futuro.” 

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards
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Nesse documento encontra-se a lista de substâncias e métodos proibidos separados 

por categorias, tais como: 

 

I. Substâncias e métodos proibidos em todos os períodos (WADA, 2021) 

• S1 - Agentes anabolizantes 

Efeito desejado: tornar os músculos mais volumosos e proporcionar mais força. 

Efeito colateral: pode causar dependência, aparecimento de acne, calvície, aumentar o risco de 

doenças cardiovasculares e no fígado, mudanças de humor, agressividade, tendências 

suicidas. Nos homens podem provocar: encolhimento dos testículos, desenvolvimento de 

seios, redução da potência sexual e até impotência, redução da produção de esperma. Nas 

mulheres podem provocar: voz grossa, pelos excessivos na face e no corpo, ciclos menstruais 

anormais. 

Exemplo: Testosterona (Figura 1). 

Figura 1: Estrutura da Testosterona 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

 

• S2 - Hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias correlatas e miméticos 

Efeito desejado: tornar os músculos e ossos mais fortes e obter recuperação rápida. Ajudar o 

organismo a usar o oxigênio. 

Efeito colateral: podem causar acromegalia, aumento do tamanho do coração, danos no 

fígado, tireóide e visão, artrite, alteração na densidade do sangue, elevação da pressão arterial 

e parada cardíaca. 

Exemplo: Eritropoietinas (EPO). 
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• S3 - Beta-2 Agonistas (ALMEIDA, 2016) 

Efeito desejado: aumentar a massa muscular, diminuir a gordura corporal e temporariamente 

aumentar a performance devido à dilatação bronquial. 

Efeito colateral: em altas doses, podem causar arritmia cardíaca, insônia e espasmos 

musculares. 

Exemplo: Fenoterol (Figura 2). 

Figura 2: Estrutura do Fenoterol 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

• S4 - Moduladores hormonais e metabólicos 

Efeito desejado: diminuir os efeitos colaterais do uso de agentes anabólicos. Existem alguns 

que aumentam a massa muscular e a produção de proteína. 

Efeito colateral: variam de acordo com a droga. 

Exemplo: 2-Androstenona (Figura 3). 

Figura 3: Estrutura da 2-Androstenona 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

• S5 - Diuréticos e agentes mascarantes 

Efeito desejado: camuflar os sinais de substâncias proibidas. . Diuréticos causam diluição da 

urina e podem levar a não detecção das substâncias. 



17 
 

Efeito colateral: podem causar tontura ou desmaio, desidratação, cãibra, baixa da pressão, 

perda de equilíbrio e da coordenação, desorientação, mudanças de humor e complicações 

cardíacas. 

Exemplo: Amilorida (Figura 4). 

Figura 4: Estrutura da Amilorida 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

 M1 - Manipulação do sangue e componentes sanguíneos 

Efeito desejado: alterar o fluxo de oxigênio no organismo. 

Efeito colateral: elevado risco de ter uma parada cardíaca, infarto, problemas renais e 

elevação da pressão sanguínea. Podem causar infecções, intoxicações, excesso de glóbulos 

vermelhos, redução de plaquetas e problemas no sistema cardiovascular. 

Exemplo: qualquer forma de manipulação intravascular do sangue ou de seus componentes 

por meios físicos ou químicos, como receber transfusão de glóbulos vermelhos do próprio 

sangue, guardados para posterior aplicação no momento da competição. 

 M2 - Manipulação Química ou física 

Efeito desejado: adulterar ou tentar adulterar, alterar a integridade ou validade das amostras 

coletadas durante um Controle de Doping. 

Efeito colateral: não apresenta informações. 

 M3 - Doping genético ou celular 

Efeito desejado: uso de células normais ou geneticamente modificadas para aumentar o 

rendimento. 

Efeito colateral: não há comprovação científica. 
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II. Substâncias e Métodos proibidos em competição 

• S6 - Estimulantes 

Efeito desejado: aumento do vigor competitivo. 

Efeito colateral: podem provocar insônia, tremores, falta de coordenação e equilíbrio, 

ansiedade, agressividade, aumento e irregularidade do ritmo cardíaco. Aumentam o risco de 

acidente vascular (derrame) e parada cardíaca. 

Exemplo: Anfetamina (Figura 5). 

Figura 5: Estrutura da Anfetamina 

 

 

  

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

 

• S7 - Narcóticos 

Efeito desejado: auxiliar no alívio das dores. 

Efeito colateral: são altamente viciantes! Podem provocar fragilização do sistema 

imunológico, redução do ritmo cardíaco, perda de equilíbrio, coordenação e concentração e 

problemas gastrointestinais. 

Exemplo: Morfina (Figura 6). 

Figura 6: Estrutura da Morfina 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 
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• S8 - Canabinóides 

Efeito desejado: recreação ou vício. 

Efeito colateral: podem provocar redução da memória, atenção e motivação, fragilização do 

sistema imunológico, efeitos tóxicos para o pulmão, dependência psicológica e física. 

Exemplo: Tetrahidrocanabinol (THC) (Figura 7). 

Figura 7: Estrutura do Tetrahidrocanabinol (THC) 

 

 

  

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

• S9 – Glicocorticóides (ALMEIDA, 2016) 

Efeito desejado: diminuir a sensação de dor e o cansaço. 

Efeito colateral: podem causar osteoporose, problemas de crescimento, distúrbios renais e 

depressão da imunidade. 

Exemplo: Cortisona (Figura 8). 

Figura 8: Estrutura da Cortisona 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

III. Substâncias proibidas em alguns esportes 

• P1 - Beta-Bloqueadores (NETO, 2001) 

Efeito desejado: redução de tremor nas mãos induzido pelo estresse, ganho de precisão por 

desaceleração dos batimentos cardíacos. 
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Efeito colateral: podem provocar broncoespasmo em asmáticos e são contra-indicados no caso 

de insuficiência cardíaca. 

Exemplo: Propranolol (Figura 9). 

Figura 9: Estrutura do propranolol 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do site https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

Essas classes de substâncias podem ser utilizadas como exemplos, para aumentar a 

motivação dos alunos no aprender da Química e também para a conscientização sobre os 

malefícios e riscos que o uso indevido dessas substâncias pode causar à saúde. Um ponto 

interessante, que também será avaliado mediante o questionário diagnóstico, é principalmente 

se os alunos sabem quais malefícios a saúde o uso de agentes dopantes pode causar. 

 

1.2.4 Temas Motivadores do Ensino de Química 

O conhecimento adquirido, principalmente na área da Química, pode tornar-se mais 

significativo e interessante se estiver ligado a assuntos com os quais haja uma identificação ou 

pelo menos uma familiaridade com os estudantes. Seja através de uma notícia, de coisas 

cotidianas, de uma publicação em alguma mídia social, etc. Enfim, relações criadas com os 

conteúdos químicos ensinados em sala de aula é um tipo de abordagem/estratégia, não só de 

mostrar sua aplicabilidade na “vida real”, mas também de incentivar e motivar a 

aprendizagem dos conteúdos. (TOZONI-REIS, 2006) 

Atualmente existem vários trabalhos abordando diversos temas para ensinar 

conteúdos de diferentes disciplinas. Se tratando da Química, podemos destacar alguns autores 

que trouxeram essa abordagem motivadora para a aplicação de diversos tópicos da matéria. 
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A abordagem trazida por Leite (2012) é o uso da temática leite para o ensino de 

biomoléculas, um assunto que aborda tanto a Química quanto a Biologia. Nele foram 

mostradas as estruturas de biomoléculas e explicado cada devida importância no organismo. 

Essa escolha foi baseada, segundo o próprio autor, pelos motivos de importância do alimento 

em si e também pelo aspecto econômico que este tem em sua região, no caso, a Região do 

Agreste Meridional de Pernambuco. 

Outro tema, que desperta a curiosidade dos alunos, como afirma Alfaya et al (2004), 

é o de combustíveis, pelo fato dos alunos estarem sempre em contato com diferentes tipos 

desses produtos. Os autores também afirmam que o tema é multidisciplinar, podendo ser 

ligado a Química, Física, Matemática e Biologia. Uma das propostas à relação do tema com a 

Biologia e Química, mais associada a parte ambiental, no caso, é de abordar o efeito estufa (e 

consequentemente gás carbônico, um óxido ácido). O efeito estufa é uma temática bastante 

interessante que levou Silva et al (2006) a proporem a contextualização do Ensino de Química 

através desse assunto, por meio de debates e questionamentos, aguçando o senso crítico e a 

conscientização dos alunos. Foram discutidos os fatores causadores do efeito estufa fazendo 

analogia ao ensino da Química através da identificação de uma situação-problema. 

Um aspecto curioso é utilização de temas inusitados, para os quais, a princípio, o 

educando não veria uma ligação óbvia com a Química, mas ao serem trabalhados em sala 

permitirão que o aluno os veja sob outra perspectiva. Como no estudo proposto por Santos 

(2010), que trouxe os conteúdos funções inorgânicas, compostos orgânicos e inorgânicos, e 

dispersões em soluções, tendo como base pinturas expressionistas. 

Em todos os trabalhos citados acima, o intuito dos autores foi levar para sala de aula 

temas e formas didáticas diferentes das tradicionais de ensino, onde o aluno pudesse se 

envolver e desenvolver um pensamento crítico sobre a matéria em si e sobre o mundo que os 

cerca. Outro ponto relevante a ser considerado é a tentativa, conjuntamente com a de ensino 

de Química, de conscientizar os alunos sobre importantes temáticas da sociedade. 
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1.2.5 Usando a Temática Doping para o Ensino de Química 

Com o intuito de abordar conteúdos de Química, podendo até mesmo ter uma 

vertente multidisciplinar ou interdisciplinar, o tema doping já foi utilizado por alguns autores 

para a transmissão do conhecimento de uma maneira diferente da tradicional (BATISTA, 

2017; SILVA, 2008; ROCHA, 2104). 

Tratando as tecnologias e relembrando a história das Olimpíadas e do Doping de uma 

forma lúdica, Batista (2017), propôs aos alunos a confecção de histórias em quadrinhos que 

agregassem conhecimentos interdisciplinares de Química, Biologia, História e Português. 

Como resultado foi verificado que professores e alunos adquiriram uma visão mais ampla do 

ensino e do aprendizado, através do uso da interdisciplinaridade. Outro ponto interessante é o 

uso de tecnologias que melhoram o aprendizado, o aspecto motivacional e despertam o 

interesse. 

Outra abordagem de Ensino com a temática doping foi proposta por Silva (2008), 

esta com o intuito mais informativo sobre os malefícios causados pelas substâncias dopantes 

nos atletas. Foram levantados não só dados teóricos, mas também foi feita uma pesquisa de 

campo com atletas e como eles lidavam com a temática doping em seu cotidiano. Um dado 

alarmante verificado foi o número bastante elevado de atletas que são usuários de substâncias 

dopantes e que, em âmbito geral, a maioria não dá a devida importância às consequências 

causadas pelo uso delas ao organismo, e que muitas vezes se tornam irreversíveis ou fatais. 

A utilização da abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) foi a metodologia 

usada por Rocha (2014) para a construção do conhecimento químico através do esporte e suas 

vertentes, sendo o doping uma delas. Ao tratar dessa linha do mundo esportivo, a autora 

relaciona os conceitos químicos, associados aos avanços tecnológicos e científicos, para o 

surgimento de novas substâncias. Aborda também o estudo das substâncias proibidas nos 

esportes destacando os efeitos desejados e colaterais causados nos atletas, pelo uso de 

substâncias indevidas com o intuito de informar e alertar os educandos. Dentre as diversas 

atividades desenvolvidas nesse trabalho tem-se: a realização do experimento de síntese do 

náilon 6,6; a confecção de um glossário como material paradidático, intitulado A, B, C... da 

Química e do Esporte; e o Estudo de caso através da resolução de diversos casos referentes ao 

doping nas Olimpíadas de 2012. Foi evidenciado a que a utilização da temática esporte 

favoreceu a compreensão de conhecimentos científicos de química e sua relação com outras 
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áreas do conhecimento. Isso através do desenvolvimento de metodologias de ensino que 

permitiram a participação ativa dos estudantes. 

Com o objetivo de construir o conhecimento químico, os autores citados acima 

propuseram diferentes formas de trabalhar a temática doping. Utilizando a 

interdisciplinaridade, a pesquisa teórica e de campo ou o acompanhamento dos avanços 

tecnológicos, a aplicação desse tema, além de instruir e informar os alunos, também permite a 

abordagem de diferentes áreas de estudo da Química, possibilitando a aplicação de variados 

conteúdos referentes à disciplina e suas vertentes. 

 

1.2.6 Conteúdos de Química e Doping 

A temática doping, como agente motivador para o Ensino de Química, pode ser uma 

estratégia bastante abrangente, pois além de abordar os conteúdos de uma maneira 

contextualizada para os alunos, também pode ser aplicado a diferentes áreas de estudo da 

Química. Por exemplo, as Químicas Orgânica e Analítica e a Bioquímica. 

Alguns conteúdos científicos de Química apontados por Rocha (2016) em seu 

trabalho foram: elementos da tabela periódica, ligações químicas, polaridade das moléculas, 

classificação e hibridização dos carbonos, análise das cadeias carbônicas e suas classificações, 

nomenclatura dos compostos orgânicos e funções orgânicas. Por meio da abordagem CTS, e 

da temática esporte, com um tópico abrangente sobre o doping, Rocha concluiu que além dos 

conteúdos de Química Orgânica, principalmente ao falar de substâncias proibidas, foi possível 

trabalhar questões sociais da atualidade e de conhecimento público relacionando-as a 

conhecimentos científicos. 

Outros conteúdos de Química, e também de Bioquímica, puderam ser destacados no 

artigo de Kraisig (2017), tais como: estruturas químicas, funções orgânicas, atuação da 

insulina na absorção de açúcares pelo organismo e compostos químicos – relacionados aos 

tipos de lipídios. As autoras afirmaram que como esse projeto foi realizado na escola no final 

do ano, os alunos puderam relacionar os conteúdos científicos de Química no tema proposto, 

com assuntos vistos anteriormente pelos mesmos, em sala de aula. 
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 Como pôde-se observar nos trabalhos exemplificados acima, há vários tópicos 

dentro da Química que podem ser abordados através da temática doping, ou numa escala mais 

abrangente, na temática esporte, para agregar à maneira de construir o conhecimento ao 

educando. Muitos conteúdos podem ser explorados por meio desse tema, principalmente os 

ligados à Química Orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Este projeto tem como finalidade produzir uma aula contextualizada de Química 

Orgânica com o Esporte para ampliar o conceito químico do cotidiano por meio da 

observação e análise de alguns meios utilizados para melhorar o rendimento esportivo através 

de manipulações científicas. Relacionar a Química Orgânica com outras áreas de 

conhecimento, como História, Esporte e Bioquímica, tendo como tema motivador o doping. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Promover o envolvimento do aluno com a aula através da história do esporte e do 

doping; 

• Mostrar como as substâncias interagem no organismo; 

• Elucidar os alunos sobre os malefícios do uso de substâncias proibidas; 

• Aguçar o instinto investigativo por meio de uma problemática; 

• Revisar conteúdos de Química Orgânica, tais como: 

o Classificação de cadeias carbônicas; 

o Identificação de grupos funcionais e funções orgânicas; 

o Aromaticidade; 

o Tipos de ligações; 

o Fórmula molecular; 

o Classificação do carbono; 

o Isomeria; 

o Acidez e basicidade de compostos orgânicos. 

 

 

 

 

 



26 
 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho tem o formato de uma aula para a terceira série do Ensino Médio com o 

intuito de fazer uma revisão de diversos conteúdos de Química Orgânica, dar orientação e 

provocar reflexões acerca da temática de doping. A aula foi elaborada para ser ministrada em 

dois tempos de aula geminada (cerca de 50 minutos cada, num total de 1 hora e 40 minutos), 

por ser um conteúdo de revisão. 

Primeiramente foi elaborado um questionário diagnose (anexo 1) para os alunos 

responderem de acordo com seus conhecimentos prévios sobre o tema doping e também para 

saber o possível interesse deles acerca do aprendizado de Química Orgânica através de tal 

tema. Este questionário deve ser passado aos alunos em uma data anterior a ocorrência da aula 

para que o professor possa se orientar sobre o conhecimento dos alunos acerca do tema 

doping, afim de melhor poder desenvolver a discussão. O questionário diagnose possui cinco 

perguntas com respostas de múltipla escolha: 

1ª pergunta: é uma sondagem para saber em qual meio de comunicação ou meio social o 

aluno já ouviu falar sobre o doping; 

2ª pergunta: foi feita para avaliar se o aluno realmente entende à quais conceitos o doping está 

relacionado, ou não; 

3ª pergunta: é uma questão para esclarecer se o aluno entende que há uma relação entre a 

matéria e o tema. 

4ª pergunta: está voltada para uma pesquisa sobre o interesse do aluno quanto ao tema como 

motivação à sua aprendizagem; 

5ª pergunta: é uma avaliação da ciência do aluno quanto aos malefícios do uso de substâncias 

proibidas. 

A aula foi pensada para sair um pouco, mas não totalmente, tendo idas e vindas, do 

estilo do Ensino tradicional. Esta começaria com um debate onde os educandos trariam 

conhecimentos prévios aprendidos durante a vida secular, começando assim, a formar uma 

ponte entre o conhecimento de mundo e a escola. A partir do tema gerador, inicia-se a 

formação de um pensamento mais crítico, sobre o tema em si e também pelo ambiente em que 

o tema está inserido e a possível relação que eles possam ter com o mesmo. Então os alunos 
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poderão sair da zona de conforto e desenvolver um raciocínio lógico através das próprias 

reflexões e orientação do professor. O professor e o aluno estabeleceriam uma aprendizagem 

mútua. 

Num segundo momento a aula retornaria para um formato mais padrão, onde o 

professor traria a contextualização e informações que os alunos ainda não possuem acerca do 

doping. A seguir uma dinâmica de grupo (saindo novamente da formalidade) seria proposta 

para os alunos poderem trocar ideias e especularem acerca do problema trazido através dos 

exercícios. Ao final, o professor retornaria para a resolução dos exercícios, de forma 

tradicional, tirando dúvidas e entrelaçando as ideias geradas e desenvolvidas ao decorrer da 

aula.  

A aula se daria da seguinte forma: 

i. A aula iniciaria explorando os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema 

doping, a partir de questionamentos e debates sobre o mesmo e sua ligação com a 

Química. 

ii. Ao final da discussão, seria feita, pelo professor, uma breve apresentação em 

PowerPoint com a contextualização histórica, curiosidades e notícias sobre o doping e 

conscientização sobre o uso de substâncias proibidas. 

iii. Posteriormente, se dividiria a turma em pequenos grupos e seriam distribuídas as 

folhas com as questões (anexo 2) e o folheto da WADA (anexo 3) para cada aluno. 

iv. Com os grupos formados, seria feita uma leitura rápida desse material com os 

mesmos, explicando sucintamente a proposta do exercício. 

v. Logo após a explicação, os alunos teriam um tempo para resolver as questões. 

vi. Terminado o tempo dos alunos para a resolução dos exercícios, o professor os 

resolveria, explicaria e tiraria dúvidas de cada questão fazendo uma breve revisão do 

conteúdo abordado, utilizando o quadro. 

vii. Por fim, seria feito o fechamento da aula com uma breve conversa sobre o que a 

temática doping aplicada à conteúdos de Química agregou, não só ao conhecimento 

químico, mas também à vida dos alunos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Questionário Diagnose 

Como um dos resultados desse trabalho, foi elaborado um questionário diagnose para 

os alunos responderem em relação aos seus conhecimentos sobre o doping e Química. Esse 

questionário é de grande importância para orientar o professor sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos e como conduzir o início da aula. O questionário encontra-se no anexo 1. 

O questionário foi enviado através de um link, por meio de redes sociais, para alunos 

da terceira série do Ensino Médio, obtendo um total de 72 respostas, fornecendo uma base 

estatística sob a perspectiva dos alunos. Os resultados foram os seguintes: 

Questão 1 (figura 10): 

Figura 10: Resultado da questão 1 do questionário diagnose 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria autora. 

A questão 1, é uma pergunta para saber em qual meio de comunicação o aluno já 

ouviu falar sobre o doping. A maioria deles ouviu falar sobre o tema na televisão (58,3%), 

seguido internet (23,6%) e da escola (13,9%). Poucos ouviram através das redes sociais 

(2,8%) e com os amigos (1,4%). Nenhum ouviu sobre o assunto com a família ou nunca 

ouviram falar. Um dado positivo é que todos já ouviram falar sobre o doping em algum 

momento em diferentes meios de comunicação, ou seja, eles já carregam algum conhecimento 

prévio relacionado ao assunto e este torna-se um tanto quanto familiar para os educandos. 
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Questão 2 (figura 11): 

Figura 11: Resultado da questão 2 do questionário diagnose 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

 Na questão 2, a grande maioria (83,3%) acertou sobre o conceito relacionado ao 

doping, sendo que a segunda maior associação feita (12,5%) não está de toda errada, pois a 

utilização de drogas ilícitas também é considerada doping, porém o doping não se restringe 

apenas ao uso dessas substâncias. A minoria achou que o doping está associado a um exame 

feito para saber se o atleta ingeriu bebida alcoólica (2,8%) e também ao uso de uma 

substância para ficar chapado (1,4%). O exame antidoping é feito para detectar a existência, 

ou não, de alguma substância proibida (a lista de substâncias consideradas proibidas encontra-

se no site da WADA) no corpo do atleta, sendo realizado por meio de triagem para chegar na 

substância em questão, logo, não se restringe ao uso de bebida alcoólica. 

Questão 3 (figura 12): 

Figura 12: Resultado da questão 3 do questionário diagnose 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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 Na questão 3, todos os alunos responderam que a Química está relacionada ao doping, 

ou seja, todos enxergam alguma conexão entre eles.  

 

Questão 4 (figura 13): 

Figura 13: Resultado da questão 4 do questionário diagnose 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

Na questão 4, a maioria (59,7%) dos alunos demonstrou ter interesse na 

aprendizagem de conteúdos de Química através da temática doping. Alguns (31,9%) tiveram 

dúvida sobre a motivação trazida pelo tema. E outros (8,3%) revelaram que não têm interesse 

sobre o tema para aprender Química. A dúvida ou desinteresse dos alunos pode estar ligado a 

vários fatores como o costume ao modo tradicional de aprendizagem, não achar uma 

identificação óbvia com o tema...  Enfim, um desafio para o professor seria justamente aguçar 

o interesse nos alunos para demonstrar que a Química pode ser aprendida de maneiras 

diferentes e que faz mais conexões com a “vida real” do que eles imaginam. 
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Questão 5 (figura 14): 

Figura 14: Resultado da questão 5 do questionário diagnose 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

A questão 5 é um ponto bem importante desse trabalho.  O uso de substâncias 

dopantes trazem malefícios a saúde. Logo, alertar e conscientizar os alunos sobre estes é de 

suma importância tanto pedagogicamente quanto para a vida. Nessa questão pode-se observar 

que a maioria (56,9%) não sabe os malefícios causados por tais substâncias, enquanto que 

43,1% dizem saber sobre os mesmos. Esse é um ponto que o professor deve desenvolver na 

sala de aula de modo que fique bem claro para os alunos que o uso de substâncias dopantes 

pode acarretar problemas graves. 

 

4.2 Resultados/Discussão da Aula 

A aula foi estruturada da seguinte forma: 

i. Conhecimentos prévios – Levantamento de questões e debate 

Tempo sugerido: 10 minutos (iniciais).  

Nessa etapa visa-se o debate para destacar quais informações acerca do tema doping 

os alunos possuem e quais delas são assertivas (e destacar as que têm um ponto de vista 

interessante/peculiar) e quais são equivocadas (tentar dirigir os alunos a corrigi-las ao longo 

da aula). Ressalta-se que o questionário diagnose, passado anteriormente para os alunos, pode 

servir como bom guia para o desenvolvimento de discussões por parte do professor. 
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ii. Apresentação em PowerPoint 

Tempo sugerido: 15 minutos (subsequentes). 

Nessa parte a apresentação introduziria o contexto histórico para o aluno se envolver 

e entender o surgimento e a evolução do doping no esporte, com ênfase nas Olimpíadas. 

Posteriormente, mostraria notícias e curiosidades para gerar interesse e trazer a “realidade” 

para a narrativa e, então, começar a conscientização acerca dos perigos e punições para o uso 

de substâncias proibidas. 

iii. Divisão de grupos e disponibilização dos materiais 

Tempo sugerido: 5 minutos (subsequentes). 

Divide-se da turma em pequenos grupos (o número de membros e grupos formados 

vai de acordo com o número de alunos da sala) e entrega das folhas de exercícios (anexo 2) e 

do folheto da WADA (anexo 3). 

iv. Rápida leitura do material com a turma 

Tempo sugerido: 10 minutos (subsequentes). 

O início da atividade começa com a leitura das questões com os alunos para ajudá-

los na compreensão da proposta trazida pelo material: 

A proposta é fazer os alunos se sentirem como cientistas do laboratório antidoping, 

em que está ocorrendo a análise da amostra de urina coletada de um atleta. No enunciado da 

questão tem um breve texto simplificado de como geralmente ocorre o teste antidoping a 

partir da urina. 

Os alunos vão ter que analisar as substâncias/moléculas, que estão divididas 

conforme as categorias da WADA e são citadas nessa leitura, cada uma de acordo com sua 

categoria. Primeiramente a análise (questões 1 a 3) será feita de modo geral, todas as 

moléculas presentes na figura vão ser analisadas, segundo suas características químicas, de 

formas diferentes nas questões, a saber: 

Questão 1 – Classificação do átomo de carbono; 

Questão 2 – Classificação das cadeias carbônicas; 
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Questão 3 – Grupos funcionais. 

Num segundo momento, as análises serão feitas a partir de pistas que irão eliminando 

as moléculas que não apresentam as características químicas da substância suspeita, até restar 

apenas à substância em questão. Essa análise ocorre na questão quatro e os critérios 

eliminatórios são: 

Questão 4.a – Classificação do carbono; 

Questão 4.b – Aromaticidade; 

Questão 4.c, d – Tipos de ligações C-C; 

Questão 4.e – Fórmula molecular; 

Questão 4.f – Isomeria; 

Questão 4.g – Acidez e basicidade. 

O terceiro e último momento é de conscientização sobre os malefícios e as 

consequências do uso de substâncias proibidas por um atleta. Este momento está presente nas 

questões cinco e seis, respectivamente. 

v. Tempo para a resolução dos exercícios pelos alunos 

Tempo sugerido: 25 minutos (subsequentes). 

Tempo dado aos alunos para resolverem as questões. Eles podem tirar dúvidas, se for 

o caso, mas o professor poderá apenas dar dicas para que os mesmos possam desenvolver a 

questão. Sempre tentando que os alunos cheguem as suas próprias conclusões e promovendo 

o pensamento crítico e reflexão. 

vi. Resolução das questões pelo professor 

Tempo sugerido: 25 minutos (subsequentes). 

O professor fará a resolução da lista, com o auxílio do quadro quando necessário. 

Enquanto faz a resolução, revisa e comenta os conteúdos abordados por cada questão (citados 

no acima, no item iv) e também tira as dúvidas dos alunos. 
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vii. Finalização da aula 

Tempo sugerido: 10 minutos (finais).  

O professor finaliza a aula com uma conversa para trazer a reflexão dos alunos sobre 

o aprendizado de Química junto ao tema doping, de como a perspectiva dos alunos mudou 

sobre os conteúdos em si (tanto da Química quanto do doping), sobre suas aplicações e sobre 

a ligação da sala de aula com o cotidiano. 
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5. CONCLUSÃO 

A partir dessa monografia foi elaborada uma aula contextualizada sobre a temática 

doping para o Ensino de Química Orgânica. Essa aula foi desenvolvida para ser ministrada 

aos alunos da terceira série do ensino médio de maneira a obter um constante diálogo entre 

estes e o professor.  

Iniciando o trabalho com um questionário diagnose, o professor terá uma base para 

guiar a aula a partir de algumas informações importantes preliminarmente respondidas pelos 

alunos. Pelo resultado obtido pelo questionário aqui aplicado, pode-se chegar a conclusões 

significativas: O fato de todos os alunos já terem ouvido falar sobre o tema através de algum 

meio de comunicação, indica que, mesmo sendo um assunto que está mais inserido no meio 

esportivo, pouquíssimas pessoas provavelmente não teriam acesso a informações, mesmo que 

equivocadas ou incompletas, sobre o mesmo. E também concluímos que todos conseguem 

enxergar uma ligação do tema doping e da Química, mesmo que esta seja uma visão 

superficial. 

Com isso e, sabendo que muitos tiverem dúvidas quanto ao desejo de aprendizagem 

através do tema, o início da aula com o debate seria bastante interessante para aproveitar os 

conhecimentos prévios, a diversidade de visões e informações trazidas pelos alunos e os 

pontos que chamam a atenção deles dentro do tema, podendo então o professor, direcioná-los 

de modo que os estimule e fixe sua atenção. 

Outra conclusão trazida pelo questionário diagnose foi quanto à associação do tema 

com o conceito correto. Alguns não conseguiram fazer essa associação precisamente. Logo, a 

elucidação (através da apresentação em PowerPoint e de uma rápida leitura do material com 

os alunos) trazida pelo professor antes de realização dos exercícios é essencial para a 

compreensão geral da atividade. Assim, o professor pode, então, iniciar os exercícios para a 

verificação dos conhecimentos adquiridos, não só nessa aula, mas também, por ser um 

conteúdo de revisão, dos conhecimentos adquiridos em outras aulas. E posteriormente, ao 

fazer a resolução dos exercícios, trazer a revisão dos conteúdos abordados e elucidar as 

dúvidas restantes. 

Uma questão importante levantada pelo questionário é que a maioria dos alunos não 

sabe os malefícios causados pelo uso de substâncias dopantes. Esse ponto deve ser esclarecido 

pelo professor durante a aula, alertando e informando aos mesmos sobre os danos causados 
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por tais substâncias. Como as últimas questões do exercício abordam esse tópico, reiterar 

essas informações na finalização da aula seria bem relevante, juntamente com um diálogo 

para averiguar como esse processo influenciou na aprendizagem da Química e na perspectiva 

de vida deles. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

Questionário Diagnose 

Olá, sou a Keila Velasco, graduanda em Química licenciatura da UFF. Este formulário vai 

fazer parte do meu Trabalho de Conclusão de Curso com o objetivo de avaliar o 

conhecimento prévio dos alunos e o possível interesse sobre o tema doping como motivador 

para o aprendizado de Química. 

 

Você já ouviu falar de doping? Onde: 

 Na internet 

Nas redes sociais 

 Na televisão 

 Com os amigos 

 Na escola 

 Com a família 

 Nunca ouviu falar 

O doping esportivo está associado a: 

 Uso de drogas ilícitas 

 Uso de substâncias para ficar chapado 

 Um exame feito para saber se o atleta ingeriu bebida alcoólica 

 Uso de um método para melhorar o rendimento do atleta 

A Química está relacionada ao doping? 

 Sim 

 Não 

Você gostaria de aprender Química através da temática doping? 

 Sim 

 Não 

Talvez 

Você sabe quais malefícios o uso de substâncias dopantes pode causar? 

 Sim 

 Não 



40 
 

ANEXO 2 

Escola: 

Data:___/___/______ 

Disciplina: 

Professor (a): 

Aluno (a): 
 

ATIVIDADE 
 

Na maior competição atual do esporte, as Olimpíadas, a rivalidade corre solta. Um 

dos maiores embates, para nós brasileiros, é o jogo Brasil X Argentina. Essa disputa entre os 2 

países é bem antiga... E para não perder o costume, agora na semifinal do futebol masculino, 

esse duelo envolveu uma nova polêmica! Após a vitória apertada do Brasil (Brasil 2 X 1 

Argentina), Ney, o homem do gol da vitória, que também é o principal jogador da seleção 

brasileira, foi pego no exame antidoping e poderá ficar fora da grande final, caso seja 

comprovado o uso de alguma substância proibida. Esse exame foi de urina e aconteceu da 

seguinte maneira: 

• O jogador foi selecionado para fazer o exame e sua urina foi coletada 1 hora após a 

partida; 

• O material coletado foi dividido em 2 potes A e B. Pote A para o primeiro exame e 

pote B para o exame de contraprova, caso o atleta conteste o resultado inicial; 

• O material coletado foi enviado para um laboratório credenciado da Agência Mundial 

Antidopagem (WADA) e lá passou por uma sequencia de procedimentos de triagem 

analítica, direcionadas para grupos específicos de fármacos. O resultado da triagem 

mostrou a presença de uma das substâncias listadas na Figura 1. 

Figura 1 – Substâncias e Seus Grupos Específicos 

S1 – Agentes Anabolizantes: 

1 - Testosterona 
 
 
 
 
 

S3 – Beta-2-Agonistas: 

2 - Fenoterol 
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S4 – Moduladores Hormonais e Metabólicos: 

3 - 2-Androstenona 
 
 
 
 
 

S5 – Diuréticos e Agentes Massacrantes: 

 4 - Amilorida 
 
 
 
 
 
 
 

S6 – Estimulantes: 

5 - Anfetamina 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 - Metanfetamina 
 

 

7 - Fenprometamina  
 

S7 – Narcóticos: 

8 – Morfina 

 

 

 

 
 
 

S8 – Canabinóides: 

9 – THC (tetrahidrocanabinol) 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 - Cannabidiol 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

S9 – Glicocorticóides: 

11 - Cortisona 
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Responda as questões abaixo sobre os compostos apresentados na Figura 1.  

1) Cite quais moléculas possuem carbono terciário. 

2) Classifique as moléculas 1, 4 e 9 quanto à Cadeia Carbônica. Saturada/Insaturada, 

Homogênea/Heterogênea, Aromática/Alicíclica. 

3) Circule os grupos funcionais presentes nas moléculas 2, 8 e 11. Escreva o nome das 

funções químicas encontradas? 

4) Vamos descobrir a substância química proibida encontrada na urina do jogador? A 

partir das pistas abaixo, que caracterizam a substância que supostamente foi usada 

pelo atleta, vá eliminando as que não se encaixam na descrição até achar a substância 

procurada. 

a. A substância encontrada possui 5 carbonos quirais ou menos. 

b. A substância possui anel aromático. 

c. A substância possui 5 ligações π ou menos. 

d. A substância possui 4 C sp³ ou menos. 

Substância Nº de C 

Quirais 

Presença de Anel 

Aromático 

Nº de Ligações π Nº de C sp3 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

e) Quantas substâncias sobraram? Dê a fórmula molecular de cada uma delas. 

f) Das substâncias que sobraram, quais são isômeras? Qual a isomeria que 

apresentam? 

g) Sabendo que a última pista é que a substância proibida é a mais básica das que 

restaram diga qual é a substância e a qual grupo pertence. 

5) A partir do folheto informativo distribuído em sala de aula, cite quais os malefícios da 

substância encontrada. 

6) Consequências do resultado positivo no antidoping: 

a. Para o jogador. 

b. Para o time. 
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ANEXO 3 
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