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RESUMO 
 

A relação do ensino de Química com a temática drogas possibilita o 

desenvolvimento de atividades que podem contribuir de forma significativa com o 

processo de construção do conhecimento, promovendo a aprendizagem por meio da 

abordagem de um contexto social, no qual muitos alunos estão inseridos. A 

discussão de temas como as drogas é bastante relevante, pois, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola deve ser um espaço privilegiado para o 

tratamento desse assunto, uma vez que o discernimento quanto ao uso de drogas 

está diretamente relacionado à formação e vivências afetivas de crianças e jovens, 

inclusive no âmbito escolar. Nesse cenário, a compreensão quanto ao uso de 

drogas, como o tabaco, pode orientar o desenvolvimento da capacidade sócio 

afetiva em direção a um modo saudável de vida. Com o objetivo de aprimorar o 

conhecimento dos estudantes sobre a identificação de compostos e grupos 

funcionais orgânicos e suas relações com a composição e o consumo do tabaco, 

esta pesquisa, de caráter qualitativo, foi desenvolvida por meio de uma oficina 

educacional e promovida junto a alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola 

pública, situada no município de Nova Serrana, região centro-oeste de Minas Gerais. 

A pesquisa teve início com a aplicação de um questionário aos alunos, para análise 

dos conhecimentos prévios relacionados à temática proposta e foi finalizada com 

outro questionário para verificação do conhecimento adquirido. A oficina consistiu de 

duas etapas, sendo a primeira destinada à reprodução e utilização de um jogo 

didático intitulado “O caminho das funções: um desafio para investigar a composição 

do cigarro e os efeitos do tabaco no organismo”. A segunda etapa ocorreu com a 

participação dos alunos no desenvolvimento e na apresentação de um trabalho de 

conscientização, direcionado por uma atividade experimental voltada para a 

construção de um dispositivo denominado “Máquina de fumar”. A estratégia de 

trabalho utilizada neste estudo promoveu o diálogo e a reflexão dos participantes 

acerca do conjunto de problemas associados à questão do tabagismo, contribuindo 

para o processo de mediação da aprendizagem das funções da Química Orgânica, 

sobretudo aquelas presentes na composição do tabaco. Este estudo também 

possibilitou a conexão de conceitos da Química com o trabalho de conscientização e 

prevenção, integrando assim educação e saúde no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Drogas. Tabagismo. Educação. Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The relation between the teaching of chemistry and the drugs theme enables 

the development of activities that can contribute significantly to the process of 

knowledge construction, promoting learning through the approach of a social context 

in which many students are inserted. The discussion of themes such as drugs is very 

relevant because, according to the National Curricular Parameters, the school should 

be a privileged space for the discussion of this subject, since the discernment 

regarding the use of drugs is directly related to the lifestyle and to the affective 

experiences of children and youths, including at school. In this scenario, the 

understanding about use of drugs, such as tobacco, can guide the development of 

the socio-emotional capacity towards a healthy lifestyle. To improve students' 

knowledge about the identification of organic compounds and functional groups and 

their relationship with tobacco composition and consumption, this qualitative research 

was developed through an educational workshop and promoted with senior students 

of high school, in a public school, located in the city of Nova Serrana at the Midwest 

of Minas Gerais. The workshop began with the application of a quiz to the students, 

to analyze the previous knowledge related to the proposed theme and it was done 

with another quiz to verify the knowledge acquired. The workshop consisted of two 

stages, in which the first one aimed the construction and use of a didactic game 

entitled "The functions path: a challenge to investigate the composition of cigarettes 

and the effects of tobacco on the body." The second stage occurred with the 

participation of the students in assignment about the awareness development and 

the presentation of it, following an experimental activity focused on the construction 

of a device called "Smoking machine". The work strategy used in this study promoted 

the participants' dialogue and reflection about the set of problems associated with the 

smoking issue, contributed to the process of mediating the learning of the functions 

of Organic Chemistry, especially those present in the composition of tobacco. This 

study also allowed the connection of chemistry concepts with an awareness and 

prevention work, thus integrating education and health in the teaching-learning 

process. 

 

Keywords: Chemistry Teaching. Drugs. Smoking. Education. Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

No cenário educacional é desejável que o ensino de Química seja ministrado 

de maneira que os alunos consigam construir significados em seu cotidiano, 

tornando-se relevante, neste processo, a contextualização dos conceitos e 

conhecimentos científicos. Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio estabelecem que “os conhecimentos devem ser abordados a partir 

de temas que permitam a contextualização do conhecimento, propiciando fontes 

desencadeadoras de conhecimentos específicos e que dão aos conteúdos 

flexibilidade e interatividade” (BRASIL, 1999, p. 34). Nesse cenário, a Base Nacional 

Comum Curricular estabelece que o ensino deve focalizar a interpretação de 

fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes 

a apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das 

Ciências da Natureza (BRASIL, 2018, p. 537). 

De acordo com Martins, Santa Maria e Aguiar (2003), o conhecimento 

químico a ser trabalhado como base para o entendimento de situações do cotidiano 

deve ser oferecida em um nível adequado ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

“De nada adianta sugerir temas geradores de forma aleatória, mesmo que 

sustentados pelo conhecimento químico, sendo necessária uma relação mínima 

entre eles para que o aluno possa desenvolver uma aprendizagem significativa e 

duradoura, caso contrário, ele se limitará à memorização passageira” (MARTINS, 

SANTA MARIA e AGUIAR, 2003, p. 18).  

Pesquisadores como Santos e Mortimer (2001) propõem que os conteúdos 

químicos e a temática sejam trabalhados com os alunos numa perspectiva que eles 

possam desenvolver a capacidade de avaliar as diferentes opiniões que surgirem no 

debate e, nesse caso, saber negociar a solução de interesse comum. Nesse 

contexto, a BNCC afirma que essa prática possibilita aos estudantes condições para 

aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, com 

base em modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes 

na identificação e solução de situações-problema. (BRASIL, 2018, p. 537).  

 Direcionados pela contextualização, os conceitos e as teorias da Química 

podem ser ministrados a partir de um tema gerador. Antunes (2012) relata que 

trabalhar com o tema gerador permite, de um lado, que a comunidade desvele os 

níveis de compreensão que ela própria tem de sua realidade e, de outro, insira essa 
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realidade imediata em totalidades mais abrangentes. A comunidade compreenderá 

melhor sua própria realidade e compreendendo-a melhor, terá maiores condições de 

intervenção (ANTUNES, 2012, p.83). “Investigar o tema gerador é investigar, 

repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a 

realidade, que é sua práxis” (FREIRE, 1987, p. 56). 

No processo de ensino e aprendizagem a construção do conhecimento 

científico pode-se dar a partir de temas geradores, centrados no caráter e na 

formação social dos alunos, destacando-se, por exemplo, a temática drogas. Nessa 

concepção, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que é inegável que a 

escola seja um espaço privilegiado para o tratamento do assunto, pois o 

discernimento sobre o uso de drogas está diretamente relacionado à formação e às 

vivências afetivas e sociais de crianças e jovens, inclusive no âmbito escolar 

(BRASIL, 1998, p. 271). 

 De acordo com Chassot (2003) não se pode mais conceber propostas para 

um ensino de Ciências sem incluir nos currículos componentes que estejam 

orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes. Nesse 

contexto, o fácil acesso e até mesmo o consumo de drogas pelos adolescentes 

possibilita ao educador, no ensino de ciências, a realização de um trabalho com 

enfoque não só na abordagem de conceitos e teorias, como também na prevenção e 

conscientização, contribuindo para a participação e reflexão desses jovens nas 

tomadas de decisões relativas a esse tema.  

 No âmbito da temática drogas, o consumo de tabaco merece demasiada 

atenção, pois, de acordo com Malcon et al. (2011) a maioria dos adultos fumantes 

inicia esse consumo com a consequente dependência à nicotina, na adolescência. 

Vários estudos têm mostrado a prevalência do tabagismo nessa faixa etária. Fumar 

tabaco é um comportamento que geralmente começa na adolescência e é - ainda - 

aceito socialmente em praticamente todas as culturas (LARANJEIRA et al., 2012, 

p.44). 

“O consumo de tabaco é responsável por cerca de 5 milhões de mortes 

anuais, constituindo a primeira causa de morbilidade e de mortalidade evitáveis nos 

países desenvolvidos” (NUNES, 2006, p. 226). Como propõe Nunes (2006), existe 

uma relação dose-tempo-resposta, nem sempre linear, entre o consumo de tabaco e 

o aparecimento de doenças a ele relacionadas, dessa forma, o risco para algumas 
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doenças é maior nas idades mais jovens. Mediante os dados apresentados é 

essencial que o ensino de Química também esteja voltado para a contextualização 

dessa temática, de forma que o trabalho seja direcionado pela prevenção e 

conscientização ao tabagismo. 

 

1.1 O TRABALHO DE PREVENÇÃO AO TABAGISMO E A CONSCIENTIZAÇÃO 
NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

“De um comportamento social aceitável e difundido por todo o mundo, o 

tabagismo passou a ser reconhecido como uma doença a partir do final do século 

passado” (MEIRELES; GONÇALVES, 2006, p.30). Os danos justificam medidas para 

a proibição do tabagismo em locais públicos e de trabalho, campanhas educacionais 

para se evitar a exposição, inclusive intradomiciliar, e estimular o abandono do fumo 

(OLIVEIRA; SALES, 2004, p. 65). Nesse contexto, para o trabalho de prevenção ao 

tabagismo é importante saber como ocorre o tratamento para com o fumante. Dessa 

forma, Meireles e Gonçalves (2006) relatam que: 

 

[...] para que se obtenha sucesso na abordagem do fumante é necessário 
que se entenda que deixar de fumar é um processo que leva tempo, e que a 
média de tentativas é de mais de três vezes antes de parar definitivamente. 
Existem três aspectos da dependência à nicotina que devem ser 
considerados ao se atender um fumante: a dependência física, a 
dependência psicológica e os condicionamentos ao fumar. É importante que 
se saiba que a intensidade da dependência física varia em cada indivíduo; 
alguns pacientes apresentam maior grau de dependência física que outros. 
A dependência psicológica é a necessidade de utilizar uma droga (no caso, 
a nicotina) para ter a sensação plena de funcionamento do seu organismo, 
ou seja, o indivíduo busca no cigarro o alívio de tensões internas, tais como 
angústia, sensação de vazio, depressão, ansiedade, estresse, além de 
imaginá-lo como um companheiro, em momentos de solidão. Os 
condicionamentos ao fumar se caracterizam pelas associações que o 
fumante faz com situações corriqueiras. Para que se obtenha êxito no 
tratamento do fumante, é fundamental que se dê igual atenção aos três 
aspectos da dependência à nicotina.  [...].  (MEIRELES; GONÇALVES. 
2006, p.30-31). 

 

 Para Dórea e Botelho (2004), no coletivo, dentro dos programas de cessação, 

encontra-se em destaque: pessoal técnico bem preparado para identificar as 

características determinantes dos diversos grupos de fumantes; infraestrutura de 

apoio, segurança da continuidade do programa e a oferta gratuita de medicamentos. 

A efetividade do trabalho de prevenção ao tabagismo pode estar associada à 

motivação que os fumantes devem receber. Reforçar a motivação desses fumantes 



14 
 

é imprescindível; para isso devemos trabalhar em conjunto com os familiares e 

amigos, no sentido de encorajá-los. A falta de motivação é uma das razões por que 

muitos fumantes tentam parar de fumar e somente pequeno percentual consegue 

(DÓREA; BOTELHO, 2004, p. 45). 

 Na perspectiva da prevenção, torna-se relevante o trabalho de 

conscientização quanto ao uso do tabaco entre os adolescentes e jovens da 

educação básica. Segundo Sant’Anna, Araújo e Orfaliais (2004), a escola é um 

espaço privilegiado para a discussão de práticas voltadas para uma vida saudável e 

para a construção da personalidade do indivíduo, de sua consciência crítica e da 

busca de seu lugar no mundo. 

No âmbito da conscientização na escola, é essencial que os estudantes 

estejam envolvidos em programas e atividades práticas voltadas para a prevenção. 

Nesse aspecto, Sant’Anna, Araújo e Orfaliais (2004) afirmam que: 

 

[...] as evidências são limitadas em relação à efetividade dos programas 
baseados na escola de prevenir a iniciação tabágica em jovens. Porém, os 
programas do tipo normas sociais ou do tipo reforço social – os quais 
incluem conteúdos curriculares acerca das consequências do tabagismo 
sobre a saúde, a curto prazo, combinados com informação sobre as 
influências sociais que encorajam o hábito de fumar juntos com treinamento 
sobre como resistir às pressões para fumar, parecem ser mais efetivos do 
que as tradicionais intervenções baseadas em conhecimento.  [...].  
(SANT’ANNA, ARAÚJO e ORFALIAIS, 2004, p. 50). 
 

 Deixar de fumar traz vantagens imediatas e a médio ou longo prazo, tanto 

maiores quanto mais cedo se verificar o abandono do tabaco (NUNES, 2006, p. 

240). Partindo desse pressuposto, é primordial a ocorrência do trabalho de 

prevenção do tabagismo entre os jovens no ambiente escolar, pois, de acordo com 

Sant’Anna, Araújo e Orfaliais (2004), quanto mais cedo o jovem fumante for 

estimulado para deixar de fumar maior será a probabilidade de sucesso na tentativa 

de parar. É muito importante alertar os jovens fumantes que já estão 

experimentando sintomas de dependência, com o estabelecimento da tolerância e a 

necessidade regular de consumo de tabaco; isso pode ser um estímulo para que 

eles façam uma tentativa mais cedo para deixar o tabaco, o que aumenta a 

probabilidade de sucesso (SANT’ANNA, ARAÚJO e ORFALIAIS, 2004, p. 52). 

 

1.2 A IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NA COMPOSIÇÃO DO 
TABACO E OS FATORES DE RISCO 
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Segundo os Conteúdos Básicos Comuns, ao longo do estudo da Química há 

diversas oportunidades para se desenvolver habilidades e aprendizagem de 

conteúdos científicos, uma vez que o processo de construção e aquisição dessas é 

gradual (Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 2007, p.24). Partindo 

desse pressuposto, o ensino das funções da Química Orgânica pode ser ministrado 

enfatizando situações ou fenômenos do contexto social, no qual os alunos estão 

inseridos. Nessa concepção, o estudo dos grupos funcionais orgânicos pode ocorrer 

a partir da temática drogas, intermediado pela identificação desses grupos na 

composição do tabaco. 

Autores como Prata, Emídio e Dórea (2011) afirmam que o tabaco é um 

produto que chama atenção não só por causa da atração organoléptica causada no 

fumante, mas também pelo dano à saúde humana. As etapas envolvidas na 

produção de tabaco incluem a colheita das folhas da planta (Nicotiana tabacum), e 

procedimentos de envelhecimento, fermentação e secagem. Neste último, algumas 

variáveis como ventilação, temperatura e umidade devem ser controladas para 

produzir folhas com propriedades físicas e composição química desejáveis. (PRATA, 

EMÍDIO e DÓREA, 2011, p.53). 

Cerca de 4200 componentes foram identificados no tabaco e este número não 

inclui os flavorizantes que são adicionados. Muitos grupos de compostos dessa 

planta já foram estudados extensivamente, como os alcaloides, terpenoides e 

esterois. Os dois primeiros são importantes por conferir aroma e sabor ao tabaco e o 

último por ser precursor de compostos carcinogênicos, dando origem a 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) durante a queima do tabaco. 

(PRATA, EMÍDIO e DÓREA, 2011, p.53).  

“Existem diversos componentes tóxicos no tabaco, além da nicotina e do 

alcatrão, tais como amônia, formaldeído, naftalina e monóxido de carbono” 

(NOGUEIRA, FUMO e SILVA, 2004, p.6). Dos constituintes químicos presentes no 

tabaco, as substâncias classificadas como orgânicas incluem nicotina, benzopireno, 

acetona, naftalina, formaldeído e acetato de celulose, dentre outras, associadas a 15 

funções químicas diferentes, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1. Número de substâncias correspondentes a 15 funções químicas existentes no tabaco 

Funções químicas N° de Substâncias Funções químicas N° de Substâncias 

Amidas, imidas 237 Aminas 196 
Ácidos carboxílicos 227 N-Heterocíclicos 921 
Lactonas 150 Hidrocarbonetos 755 
Ésteres 474 Nitrilas 106 
Aldeídos 108 Éteres 311 
Cetonas 521 Carboidratos 42 
Álcoois 379 Anidridos 11 
Fenóis 282   

Total 4.720 

Fonte: SILVA (2004, p.10) 
 

Pesquisas apontam os riscos dos compostos orgânicos presentes no tabaco. 

Os hidrocarbonetos aromáticos presentes na fumaça do cigarro têm recebido grande 

atenção, visto que alguns deles são carcinogênicos. Um exemplo desses é o 

benzopireno que, de acordo com Silva (2004), é um dos agentes carcinogênicos 

mais potentes dentre todos os conhecidos. 

Outro risco enfrentado pelo usuário de tabaco é a dependência química e, 

nesse processo, a nicotina, cuja fórmula é C10H14N2, atua como protagonista, já que 

é um alcaloide vegetal, isto é, substância com propriedades psicoativas e elevada 

capacidade para induzir dependência física e psicológica, por processos 

semelhantes aos da heroína ou da cocaína. 

 

[...] Uma vez absorvida, a nicotina atinge o cérebro em menos de dez 
segundos. A este nível ativa os receptores colinérgicos nicotínicos situados 
no mesencéfalo, na área ventral do tecto, levando à produção de dopamina 
e à sua liberação, por intermédio de neurônios axonais, no núcleo 
accumbens, ou estriado ventral – zona cerebral muito importante na 
aprendizagem, em particular na atenção e na memória -, bem como na 
motivação dos comportamentos, devido às suas conexões com o sistema 
de recompensa e com outras regiões do córtex pré-frontal. A estimulação 
nicotinérgica, para além da ação sobre o sistema dopaminérgico e o núcleo 
accumbens, atua sobre outras áreas cerebrais, como o hipocampo, 
provocando melhoria da atenção e da memória, sobre o córtex pré-frontal, 
agindo sobre as funções de comportamento social e sobre o sistema 
noradrenérgico do locus coeruleus, na protuberância, relacionado com as 
respostas ao estresse e implicado na depressão. Este efeito é semelhante 
ao produzido por outras substâncias como a cocaína ou as anfetaminas. A 
nicotina é um estimulante psicomotor e, nos novos utilizadores, reduz o 
tempo de reação, melhora a atenção e a memória, reduz o estresse e a 
ansiedade e diminui o apetite. No entanto, induz tolerância, ou seja, a 
exposição repetida à mesma quantidade de nicotina leva à redução dos 
efeitos inicialmente verificados, o que pode levar a um aumento das doses 
consumidas   [...].  (NUNES, 2006, p.227). 
 

 



17 
 

O apontamento dos riscos ocasionados pelo uso do tabaco não está só 

associado à dependência química e outras doenças. Como afirmam Sant’Anna, 

Araújo e Orfaliais (2004), os fumantes adolescentes têm maior probabilidade de falta 

de ar, acessos de tosse, produção de muco, respiração ofegante e a terem redução 

global da saúde física, com diminuição da resistência orgânica a infecções. Portanto, 

fumar cigarros durante a infância e a adolescência representa um risco para 

sintomas respiratórios já nesta fase da vida; estes problemas são fatores de risco 

para o desenvolvimento de outras condições crônicas na vida adulta, incluindo 

doença pulmonar obstrutiva crônica (SANT’ANNA, ARAÚJO e ORFALIAIS, 2004, 

p.48).  “Por outro lado, os riscos para a saúde decorrentes do consumo de tabaco 

podem ser potenciados pela presença de outros fatores, como por exemplo, o 

consumo de álcool” (NUNES, 2006, p.227).  

A fumaça do cigarro exerce vários efeitos no trato respiratório; os dois 

principais são a inflamação e os efeitos mutagênicos/carcinogênicos, já que alguns 

componentes da fumaça são irritantes, outros exercem efeitos tóxicos na via aérea 

e, assim, podem causar lesão ou morte da célula e também inflamação local 

(TORRES; GODOY, 2004, p.19). Diante desses e de tantos outros fatores de risco, 

decorrentes do uso de tabaco, destaca-se também as alterações cutâneas. De 

acordo com Nunes (2006), o consumo de tabaco está associado a numerosas 

perturbações cutâneas, designadamente envelhecimento e formação precoce de 

rugas, possivelmente devido a um provável efeito fototóxico, à pior oxigenação dos 

tecidos provocada pelas elevadas concentrações de carboxihemoglobina1 e pelo 

estresse oxidativo inerente ao consumo. 

O uso crônico, assim como os efeitos do uso em indivíduos que não fumam, 

mas estão expostos à fumaça (o fumante passivo), determinam uma alta taxa de 

mortalidade, hoje calculada maior que a somatória de várias doenças e 

comportamentos de risco juntos, por exemplo, a AIDS, a tuberculose e os acidentes 

no trânsito (LARANJEIRA et al., 2012, p.44). Acredita-se que a exposição tabágica 

do não fumante que convive com um fumante seja equivalente a 1% de 20 cigarros 

fumados ativamente ao dia, sendo registrada maior associação com doenças 

respiratórias, cardíacas, câncer de pulmão e doenças infantis (OLIVEIRA; SALES, 

                                                           
1
 Carboxihemoglobina se refere à combinação do gás monóxido de carbono com hemoglobina. Esse 

gás pode se formar no processo de queima do tabaco e ao se ligar à hemoglobina bloqueia o 
transporte tecidual de oxigénio.  
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2004, p.65). Sobre o tabagismo e suas relações com o fumante passivo, Oliveira e 

Sales (2004) ainda relatam que é possível observar nesse grupo um maior risco 

para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e maior gravidade da asma. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 

Promover o processo de mediação da aprendizagem dos alunos sobre a 

identificação das funções da Química Orgânica e suas relações com a composição e 

o consumo do tabaco. 

2.2 Objetivos Específicos 

Verificar os conhecimentos prévios e avaliar o processo de aprendizagem 

sobre as funções da Química Orgânica e suas relações com a composição do 

tabaco, por meio da aplicação de questionários. 

Organizar uma oficina educacional para a abordagem de conceitos da 

Química, direcionada por atividades de estudo, reflexão e conscientização do 

tabagismo. 

Apresentar as contribuições de um jogo didático para o processo de mediação 

da aprendizagem no ensino de Química Orgânica. 

Demonstrar os resultados de uma atividade que tem como proposta o 

desenvolvimento de um trabalho de conscientização e a reprodução de um 

dispositivo cuja finalidade é simular os prejuízos do cigarro à saúde. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 Fatores relevantes para o estudo e o trabalho de prevenção do tabagismo 
no ensino de química 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabaco é um dos fatores mais 

determinante da Carga Global de Doenças no mundo. Metade da população dos 

homens e um décimo da população das mulheres, em torno de 30 milhões de 

pessoas, serão fumantes a cada ano (LARANJEIRA et.al., 2012, p.44). A 

abordagem do Estudo de Carga Global de Doenças (GBD) é um esforço sistemático 

e científico para quantificar a magnitude comparativa da perda de saúde decorrente 

de doenças, lesões e fatores de risco por idade, sexo e geografia para pontos 

específicos no tempo (IHME, 2013, p.4).  

 

[...] Além de fornecer um cenário comparável e compreensível das causas 
de morte prematura e de invalidez, o GBD também calcula o fardo de 
doenças atribuível a diferentes fatores de risco. A abordagem do GBD vai 
além da predominância de fatores de risco, como o número de fumantes ou 
grandes consumidores de álcool em uma população. Com uma avaliação 
comparativa de risco, o GBD incorpora tanto a prevalência de um 
determinado fator de risco quanto o dano relativo causado por esse fator de 
risco. Ele contabiliza a morte prematura e a invalidez atribuível à pressão 
arterial alta, uso de tabaco e de álcool, falta de exercícios, poluição do ar, 
má alimentação e outros fatores de risco que causam problema de saúde.  
[...].  (IHME, 2013, p.8). 
 

No Brasil, como determinantes sociais das doenças crônicas não 

transmissíveis, são apontadas as desigualdades sociais, as diferenças no acesso 

aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à 

informação, além dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de 

bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando possível sua 

prevenção (BRASIL, 2011-2012, p. 6). Perante o quadro apresentado, o Ministério 

da Saúde, por meio do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estabelece estratégias para a 

prevenção do tabagismo.  

Sobre o uso do tabaco, é necessário dar atenção e contribuir com o trabalho 

de prevenção entre os adolescentes, pois, Laranjeira et al. (2012) afirma que: 

 

[...] a média de idade que os adolescentes experimentaram pela primeira 
vez cigarro não teve alteração entre 2006 e 2012, sendo em média 13 anos. 
Também não foram observadas diferenças significativas na idade de início 
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do uso regular. Em 2006 os adolescentes meninos passavam a fumar com 
regularidade em média a partir dos 14 anos e as meninas costumavam a 
começar a fumar regularmente um pouco mais cedo, em média com 13 
anos. Em 2012 o estudo constatou que as diferenças de idade de início de 
uso frequente continuam pouco significativas por gênero e que também não 
foi observada alteração na média de idade para o uso regular comparando o 
estudo de 2006 e o de 2012. Por outro lado, observa-se um aumento 
significativo na média de cigarros fumados diariamente por adolescentes 
fumantes entre 2006 e 2012. Em média os adolescentes passaram a fumar 
3 cigarros a mais por dia – analisando as diferenças do primeiro e do 
segundo estudo: em 2006, os meninos fumavam em média 12 cigarros 
(11,6) e entre as meninas a média de cigarros fumados por dia declarados 
era de 9,5. Já em 2012, as médias de cigarros consumidos diariamente 
observadas foram de 14,7 e 12,6, respectivamente. [...]. (LARANJEIRA et 
al., 2012, p. 52-53). 

 

O uso do tabaco é associado com uma ampla variedade de problemas 

comportamentais durante a adolescência. “O tabaco geralmente representa a 

primeira droga usada por pessoas jovens em uma sucessão que pode incluir o 

álcool, a maconha, e outras” (SANT’ANNA, ARAÚJO e ORFALIAIS, 2004, p. 48). “A 

política de prevenção tabágica escolar é também um instrumento integrador de 

todas as medidas a implementar na escola” (VITÓRIA, RAPOSO e PEIXOTO, 2000, 

p.47). Partindo dessas afirmações, o trabalho de prevenção às drogas e, nesse 

caso, a prevenção e sensibilização ao tabagismo, podem ocorrer no ambiente 

escolar por meio de atividades práticas que possibilitem a reflexão sobre os riscos 

oferecidos pelo uso do tabaco, contribuindo dessa forma, para a formação social dos 

discentes. Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que: 

 

[...] na prevenção de riscos, o uso indevido de drogas constitui um capítulo à 
parte. As dimensões da demanda social para o tratamento do tema fazem 
com que seja necessário enfocá-lo de maneira diferenciada, e as 
dificuldades em lidar com o assunto levam a colocar a esperança nos 
educadores e muita expectativa nas instituições de ensino [...].  (BRASIL, 
1999, p.271).  
 
 

A escola passou a ser o espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

atividades preventivas visando à educação para a saúde, visto que uma parcela 

significativa da população passa por ela numa idade e em circunstâncias altamente 

favoráveis (MOREIRA, SILVEIRA e ANDREOLI, 2006, p. 808). Baseado nessa 

afirmativa, estratégias metodológicas podem ser implementadas a fim de sensibilizar 

os estudantes e apoiar as políticas públicas no trabalho de prevenção do tabagismo. 

No ensino de Ciências, a Química pode mediar a aprendizagem e ao mesmo tempo 
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conscientizar os alunos sobre os riscos que o tabaco oferece à saúde, contribuindo, 

dessa forma, com o trabalho de prevenção. Nesse sentido, é possível desenvolver 

um trabalho educativo direcionado por conceitos e teorias da Química Orgânica, 

intermediado pela utilização de atividades práticas diversificadas, em que o aluno 

seja o agente ativo no processo de construção e aprimoramento do conhecimento.  

 

3.2. Referenciais teóricos norteadores do processo de aprendizagem no ensino 
de Química  
 
3.2.1 A contextualização e as atividades educacionais como instrumentos 
mediadores da aprendizagem 
 

No âmbito da Educação Básica, a BNCC estabelece que área de Ciências da 

Natureza deve contribuir com a construção de uma base de conhecimentos 

contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar 

iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como 

fazer uso criterioso de diversas tecnologias. A BNCC ainda afirma que o 

desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas do 

conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, 

políticas e econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza (BRASIL, 

2018, p. 537).  

No ensino de Química é fundamental contextualizar o conhecimento científico, 

pois, a contextualização é útil como mediadora no processo de aprendizagem 

facilitando a abordagem de temas que podem ser direcionados por meio de 

atividades educacionais diversificadas. Nesse panorama, os PCNEM por meio de 

suas orientações curriculares, afirmam que, para que haja contextualização, o 

primeiro movimento deve ser do professor, que, ao olhar ao seu redor, consegue 

reconhecer situações que possibilitem ou facilitem o aprendizado (BRASIL, 2006, p. 

34). Partindo desse pressuposto, o processo de contextualização, no ensino de 

Química, possibilita aos estudantes uma melhor compreensão acerca dos materiais 

e dos fenômenos que ocorrem no seu cotidiano. Nessa perspectiva, os PCNEM 

também estabelecem que a contextualização, como recurso didático, serve para 

problematizar a realidade vivida pelo aluno, extraí-la do seu contexto e projetá-la 

para a análise. Ou seja, consiste em elaborar uma representação do mundo para 

melhor compreendê-lo (BRASIL, 2006, p. 51).  



23 
 

Sobre a abordagem contextual, o seu processo deve ocorrer de maneira a 

tornar a aprendizagem significativa. Para tanto, as atividades utilizadas para este fim 

devem ocorrer com a participação ativa do educando, sendo o professor, mediador 

do processo de aquisição e construção do conhecimento. Baseado nessa vertente, 

Moraes e Ramos (2010) apresentam o seguinte argumento sobre o processo de 

construção da aprendizagem: 

 

[...]. Ao assumir que aprender é reconstruir o já conhecido, valoriza-se o 
conhecimento que os alunos já trazem para o contexto da sala de aula. Ao 
confrontar o seu conhecimento com o novo, num processo de negociação, a 
própria criança reconstrói as suas compreensões, tornando-as mais 
complexas, pelo acréscimo de significados derivados das Ciências e da 
Química. Não se trata de substituir o conhecimento existente pelo 
conhecimento da Ciência, mas modificar e enriquecer o que é conhecido 
pela interação com o conhecimento científico [...].  (MORAES e RAMOS, 
2010, p. 53). 

 
 

Sobre o processo de aprendizagem, Pino (2001) afirma que na abordagem 

histórico-cultural de Vygotsky o conceito de atividade ajuda a explicar o processo de 

mediação do conhecimento, de modo que a atividade ajuda a mediar a relação entre 

o homem e a realidade objetiva. O autor ainda descreve que o homem que a 

princípio não apresenta reações diretas aos estímulos do ambiente, pela atividade 

tem a oportunidade de se por em contato com situações do mundo, de modo a atuar 

sobre elas, transformando o mundo e, ao mesmo tempo, a si mesmo. Nessa 

perspectiva, Bernardes e Moura (2009) relatam que:  

[...] No aspecto cognitivo, além de considerar as ações interpessoais 
decorrentes do processo de reflexão coletiva e cooperativa, institui-se a 
necessidade de se considerar o movimento dialógico do conceito que revela 
a mediação entre o significado social do objeto de estudo e o sentido 
pessoal (Vygotsky, 2001; Leontiev, 1983), manifestos nas elaborações 
particulares dos estudantes. Tais mediações devem ser executadas pelo 
educador de forma consciente e intencional no campo da linguagem, que 
atua como instrumento no movimento de transformação no sentido pessoal 
do objeto rumo à apropriação do significado social deste que, por meio da 
identificação dos nexos internos, sintetiza o conceito teórico. As mediações 
no movimento dialógico do conceito devem problematizar as elaborações 
dos estudantes de tal forma e desencadear novas reflexões de qualidade 
superior às anteriores; devem também visar à manifestação do pensamento 
e da linguagem interna dos estudantes de tal forma que promova a 
conscientização de que o conceito não é uma construção particular 
promovida por um processo de reflexão singular, mas é um produto de 
práticas sociais historicamente construídas e sintetizadas na elaboração do 
conhecimento científico [...] (BERNARDES e MOURA, 2009, p. 475). 

Na perspectiva do processo ensino-aprendizagem as atividades educacionais 

devem ser diferenciadas e propostas como um meio de construção ou 
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aprimoramento do conhecimento, sendo, portanto, estratégias construtivistas na sala 

de aula.  Nesse contexto, Driver et al. (1999) afirmam que a aprendizagem em sala 

de aula, a partir da perspectiva construtivista, é vista como algo que requer 

atividades práticas bem elaboradas que desafiem as concepções prévias do 

aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais.  

3.2.2 As contribuições do professor e o papel das interações e dos aspectos 
sociais no processo de aprendizagem 

 

No processo de mediação da aprendizagem, o professor pode proporcionar 

aos estudantes o acesso ao conhecimento, especialmente por meio de atividades 

que permitam a interação e o compartilhamento de informações, conceitos e teorias. 

Partindo dessa proposição, os referenciais teóricos utilizados para fundamentar a 

mediação da aprendizagem dentro da concepção sociointeracionista, no contexto 

deste trabalho, foi “A construção do pensamento e da linguagem” proposto por Lev 

Vygotsky e a “Teoria da Complexidade” de Edgar Morin, no âmbito do ensino de 

Ciência e tecnologia.   

No campo educacional, Vygotsky apresenta uma visão articulada de 

conhecimento e defende a ideia de que o sujeito participa ativamente da construção 

de sua própria cultura e de sua história, modificando-se e provocando 

transformações nos demais sujeitos que com ele interagem (MARTINS, SANTA 

MARIA e AGUIAR, 2003, p. 19).  De acordo com Martins, Santa Maria e Aguiar 

(2003), nessa prática pedagógica, o professor é o agente mediador do processo, 

propondo desafios, ajudando os alunos a resolvê-los e realizando atividades em 

grupo, nas quais os mais adiantados poderão ajudar os demais. 

Sobre as interações sociais na sala de aula, Vygotsky (citado por Martins, 

1997) afirma que é na interação entre as pessoas, em primeiro lugar, que se constrói 

o conhecimento, o qual depois será intrapessoal, ou seja, será partilhado pelo grupo 

junto ao qual tal conhecimento foi conquistado ou construído. Nessa perspectiva, o 

autor, fundamentado na teoria sóciointeracionista de Vygotsky, ainda descreve que: 

 

[...] O professor instrui, explica, informa, questiona e corrige o aluno, 
fazendo-o explicitar seus conceitos espontâneos. A ajuda do adulto permite 
à criança resolver mais cedo os problemas complexos que não poderia 
enfrentar se fosse deixada à mercê da vida cotidiana. Assim, as 
experiências das crianças, mais notadamente as que se dão de forma 
sistemática no mundo escolar, parecem implicar mais desenvolvimento e 
maior conhecimento sobre a realidade física e social. Consequentemente, a 
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intervenção das pessoas mais experientes na vida das crianças, criando-
lhes espaços diferenciados de interlocução, parece ser fundamental para o 
desenvolvimento e a constituição de seu modo de ser social. Concebendo a 
escola como o lugar onde ocorrem a apropriação e a sistematização do 
conhecimento e onde a aprendizagem deve estar sempre presente, 
estamos olhando aqui as interações em um contexto específico - o processo 
ensino-aprendizagem. A sala de aula é, como nos referimos anteriormente, 
um laboratório, no qual o processo discursivo ocorre pelas negociações e 
conflitos que aparecem perante o novo, perante aquilo que não se conhece 
ou não se domina totalmente e que apresentamos aos alunos de maneira 
problematizadora. Quando motivados, nossos alunos entram no "canal 
interativo", envolvem-se nas discussões, sentem-se estimulados e querem 
participar, pois internamente estão mobilizados por estratégias externas -
ferramentas sedutoras que o professor deve usar para mobilizar sua classe 
[...].  (MARTINS, 1997, p. 121). 
 

 

 Sobre a aprendizagem, um outro conceito criado por Vygotsky se refere à 

zona de desenvolvimento imediato ou zona de desenvolvimento proximal - ZDP. 

Sobre esse conceito, Bezerra (2001), ao traduzir a obra de Vygotsky, afirma que se 

trata de um estágio do processo de aprendizagem em que o aluno consegue fazer 

sozinho ou com a colaboração de colegas mais adiantados o que antes fazia com o 

auxílio do professor, isto é, dispensa a mediação do professor. Sobre esse processo, 

o autor ainda relata que: 

 

[...] Na ótica de Vygotsky, esse “fazer em colaboração” não anula mas 
destaca a participação criadora da criança e serve para medir o seu nível de 
desenvolvimento intelectual, sua capacidade de discernimento, de tomar a 
iniciativa, de começar a fazer sozinha o que antes só fazia acompanhada, 
sendo, ainda, um valiosíssimo critério de verificação da eficácia do processo 
de ensino-aprendizagem. Resumindo, é um estágio em que a criança traduz 
no seu desempenho imediato os novos conteúdos e as novas habilidades 
adquiridas no processo de ensino aprendizagem, em que ela revela que 
pode fazer hoje o que ontem não conseguia fazer. É isto que Vygotsky 
define como zona de desenvolvimento imediato, que no Brasil apareceu 
como zona de desenvolvimento proximal [...]. (BEZERRA, 2001, p. 10-11) 

 

  
 Sobre as interações em sala de aula e o trabalho com a zona de 

desenvolvimento proximal, Martins (1997) relata que esta fornece subsídios para 

reforçar o papel de desafiador que o professor deve exercer em seu trabalho com os 

alunos. Diante de situações em que precisa manipular conceitos e realidades que já 

conhece para chegar a saberes até então ignorados, o aluno sugere respostas e 

chega a resultados que lhe permitem alcançar novos níveis de conhecimento, 

informação e raciocínio (MARTINS, 1997, p. 117). 

 Ainda sobre as interações e o seu papel na apropriação do conhecimento, 

Morin (2005) ao apresentar e explicitar a complexidade humana afirma que uma 
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sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas essas interações 

produzem um todo organizador, o qual retroatua sobre os indivíduos para os co-

produzir na sua qualidade de indivíduos humanos, o que eles não seriam se não 

dispusessem da educação, da linguagem e da cultura. Assim, o processo social é 

um elo produtivo ininterrupto em que, de alguma forma, os produtos são necessários 

à produção do que os produz (MORIN, 2005, p. 182). O autor, ao relatar o conceito 

de Complexidade, declara que:  

 

[...] complexas é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios que 

se transformaram numa só coisa. Isto é, tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça 

para formar a unidade da complexidade; porém, a unidade do complexus  não 

destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram. 

Nesse ponto chegamos a complexus do complexus, a essa espécie de 

núcleo da complexidade onde as complexidades se encontram [...]. 

(MORIN, 2005, p. 188) 

 

As discussões acerca da complexidade convergem para o objeto de estudo 

deste trabalho, que tem um viés inter e transdisciplinar, sobretudo quando se pensa 

na abrangência e repercussões das questões do tabagismo no campo social, 

educacional, da saúde e da indústria.  Baseado nessa afirmativa, Salles e Matos 

(2017) descrevem que o essencial na abordagem da complexidade é o 

entendimento de que o todo necessita das partes, assim como as partes necessitam 

do todo para que ocorra uma efetivação de ambas.  A partir do momento em que os 

sujeitos são entendidos como seres inacabados, e se constroem ao longo da vida, 

nota-se a importância do pensar a partir da complexidade humana, uma vez que são 

seres biológicos e culturais (SALLES; MATOS, 2017, p. 117).  As autoras ainda 

relatam que: 

 

[...] a Teoria da Complexidade de Edgar Morin nos inspira a mapear, 
entender e reconstruir passos nesse encontro entre ciência, tecnologia, 
sociedade, ser humano e planeta. Não se pretende rivalizar ou instigar 
competição entre estas áreas, mas fazer esforços para integrá-las, para que 
caminhem próximas, entrelaçadas, questionando seu papel nas próximas 
décadas. Levar as referidas áreas a descobrir o caminho para que o tão 
enfatizado “desenvolvimento” possa realmente assimilar a noção de 
sustentabilidade da vida em toda sua plenitude, dentro da visão dos direitos 
humanos fundamentais e na busca de transcendência e realização plena do 
ser humano [...] (SALLES; MATOS, 2017, p. 123-124). 
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Na ótica da teoria da complexidade, os aspectos sociais e a interatividade 

constituem papel fundamental para a mediação do conhecimento em sala de aula. 

Sob esse aspecto, Mórtimer e Scott (2002) afirmam que o processo de 

aprendizagem não é visto como a substituição das velhas concepções, que o 

indivíduo já possui antes do processo de ensino, pelos novos conceitos científicos, 

mas como a negociação de novos significados num espaço comunicativo no qual há 

o encontro entre diferentes perspectivas culturais, num processo de crescimento 

mútuo. 

3.2.3 O jogo como estratégia de ensino e recurso para a mediação da 

aprendizagem 

 

 No ensino de Ciências, o jogo didático configura-se como um recurso para o 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que esse tipo de atividade pode 

chamar a atenção dos alunos por ela ser atrativa e ao mesmo tempo dinâmica, 

podendo contribuir para a apropriação ou o aprimoramento do conhecimento. Nessa 

perspectiva, Soares (2015) afirma que, o jogo aqui surge como modo de motivar o 

aluno para o estudo da Química, tirando-o de uma atitude passiva em sala de aula, 

aproximando o professor e o aluno, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.  

 Sobre o jogo, enquanto estratégia de ensino e possibilidade de assimilação 

do conhecimento, Piaget (1975) relata que se o ato da inteligência culmina num 

equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, enquanto que a imitação prolonga a 

última por si mesma, poder-se-ia dizer, inversamente, que o jogo é essencialmente 

assimilação predominando sobre a acomodação. O jogo adota regras ou adapta 

cada vez mais a imaginação simbólica aos dados da realidade, sob a forma de 

construções ainda espontâneas, mas imitando o real; sob essas duas formas, o 

símbolo de assimilação individual cede assim o passo, quer à regra coletiva, quer ao 

símbolo representativo ou objetivo, quer aos dois unidos (PIAGET, 1975, p. 116).  

 Tendo como fundamento a proposição de Piaget, Neves e Santiago (2009) 

afirmam que o jogo implica, então, o desenvolvimento da representação, da 

possibilidade de evocar e manipular signos (criação indispensável ao 

desenvolvimento da inteligência). Desde o jogo de exercício até o jogo simbólico, 

passando pelo jogo de imitação (uma vez que este é o ponto de partida das funções 

simbólicas, sendo voltada para a acomodação, enquanto o jogo apresenta o papel 
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essencial da assimilação), trata-se de incorporar o mundo exterior a seus desejos e 

esquemas (NEVES; SANTIAGO, 2009, p. 55). Nesse sentido, Soares (2015) afirma 

que, “brincando, o aluno/jogador se apropriará ludicamente do conhecimento 

veiculado pelo jogo ou pela atividade ou, ainda, pelo brinquedo”.  

Na escola, o jogo é uma ferramenta auxiliar para o processo de 

aprendizagem. Kishimoto (1996) citado por Soares (2015) defende o uso de jogo na 

escola, justificando que o jogo favorece o aprendizado pelo erro e estimula a 

exploração e resolução de problemas, pois, como é livre de pressões e avaliações, 

cria um clima adequado para a investigação e a busca de soluções. Sobre o uso do 

jogo na educação, Chateau (1984) também citado Soares (2015), afirma que: 

 

[...] as habilidades e os conhecimentos adquiridos no jogo preparam para o 
desempenho do trabalho. O jogo seria uma espécie de treinamento para o 
trabalho, que prepara não só para uma profissão específica, mas para a 
vida adulta. A escola tem uma natureza própria distinta do jogo e do 
trabalho. No entanto, ao incorporar algumas características tanto do 
trabalho quanto do jogo, a escola cria a modalidade do jogo educativo 
destinada a estimular a moralidade, o interesse, a descoberta e a reflexão. 
[...]. (CHATEAU, 1984 apud SOARES, 2015, p. 47-48).  

 

 No contexto educacional, o jogo tem a propriedade de estimular o 

desenvolvimento das inteligências dos estudantes. Nesse sentido, Antunes (2003), 

em sua obra, denominada “Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências”, 

afirma que “o jogo, em seu sentido integral, é o mais eficiente meio estimulador das 

inteligências” (ANTUNES, 2003, p. 17). Sobre a estimulação das inteligências e a 

mediação da aprendizagem, o autor ainda relata que, nesse âmbito, o jogo ganha 

um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe 

estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal adora jogar e joga 

sempre principalmente sozinho e desenvolve níveis diferentes de sua experiência 

pessoal e social. “O jogo ajuda-o a construir suas novas descobertas, desenvolve e 

enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao 

professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem” 

(ANTUNES, 2003, p. 36). 

3.2.4 A atividade experimental como elemento favorável ao processo de 

ensino-aprendizagem 
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“No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 

para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação” (GUIMARÃES, 2009, p. 199).  Nesse sentido, 

Leal (2009) descreve que: 

 

[...] A experimentação constitui uma situação muito especial para o 
processo de articulação dos aspectos fenomenológico, teórico e 
representacional, que devem comparecer de modo cooperativo na 
abordagem dos diversos temas químicos, pois, além de operar como 
recurso cotidianamente presente nas atividades de grupos de pesquisa e 
em laboratórios industriais (pesquisa, produção e controle de qualidade), a 
atividade experimental tanto participa dos avanços e nova descoberta em 
Química como contribui decisivamente para que uma correta compreensão 
do sentido da Química e de seus vários temas sejam alcançados pelos 
estudantes [...] (LEAL, 2009, p. 28).  

 

Autores como Castilho, Silveira e Machado (2006) relatam que os 

experimentos são uma ferramenta para a explicitação, problematização e discussão 

dos conceitos com os alunos. Morais e Andrade (2009) afirmam que 

tradicionalmente, pelo menos cinco objetivos têm sido atribuídos ao ensino 

experimental, citando-os: aprender a respeito da natureza e da tecnologia; adquirir 

habilidades ou instrumentos cognitivos relacionados aos processos; aprender 

habilidades manipulativas; aprender os principais conceitos e princípios científicos; 

desenvolver interesses, atitudes e valores.  

Dentre as características da atividade experimental, destaca-se a 

problematização da sua ação pelos alunos. Nesse aspecto, Rosito (2003) descreve 

que:  

[...]. É importante destacar que boas atividades experimentais se 
fundamentam na solução de problemas, envolvendo questões da 
realidade dos alunos, que possam ser submetidos a conflitos 
cognitivos. Desta forma, o ensino de Ciências, integrando teoria e 
prática, poderá proporcionar uma visão das Ciências como uma 
atividade complexa, construída socialmente, em que não existe um 
método universal para resolução de todos os problemas, mas uma 
atividade dinâmica, interativa, uma constante interação de 
pensamento e ação. [...]. (ROSITO, 2003, p. 208). 
 

 

 Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é 

uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de 

ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 

preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas (GIORDAN, 1999, p. 

44). Sobre a experimentação, Giordan (1999) ainda afirma que ela deve também 
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cumprir a função de alimentadora do processo de significação do mundo, quando se 

permite operá-la no plano da simulação da realidade. As autoras Morais e Andrade 

(2009) também descrevem que, com a utilização de atividades experimentais, além 

do desenvolvimento de capacidades cognitivas, também ocorre o desenvolvimento 

das capacidades afetiva, emocional e social inerentes aos trabalhos em grupo. 

“Quando bem concebidas e exploradas, essas atividades preparam os alunos para a 

vida social, para uma cidadania crítica e responsável” (MORAIS; ANDRADE, 2009, 

p. 54). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Método 

Este trabalho configurou-se como uma pesquisa de caráter qualitativo e 

participante. De acordo com Demo (2008) a pesquisa Participante produz 

conhecimento politicamente engajado, não despreza a metodologia científica em 

nenhum momento no sentido dos rigores metodológicos, do controle da 

intersubjetidade, da discutibilidade aberta e irrestrita, mas acrescenta o 

compromisso com mudanças concretas, em particular aquelas voltadas aos 

marginalizados. Partindo dessa proposição, a pesquisa participante tem o foco na 

intervenção social, sendo que o pesquisado assume a função de pesquisador. 

Nessa perspectiva, sua proposta foi avaliar o conhecimento e mediar a 

aprendizagem no ensino de Química Orgânica, por meio de atividades práticas, 

orientadas pela investigação e resolução de questões relativas à problemática do 

tabagismo. Para isso, o estudo ocorreu em uma escola pública situada em Nova 

Serrana/MG e contou com a participação de 23 alunos matriculados no 3º ano do 

Ensino Médio do turno matutino dessa instituição.  

Os critérios de inclusão dos alunos foram adolescentes regularmente 

matriculados no terceiro ano do ensino médio da referida escola e de ambos os 

sexos, de forma que a proposta de trabalho foi apresentada a todas as turmas do 3º 

ano até que se obteve a quantidade de 35 alunos participantes.  A escolha do 

público se deu pelo fato desses alunos estarem estudando os conceitos e as teorias 

da Química Orgânica e, assim, apresentarem os conhecimentos prévios necessários 

para a realização do estudo. 

Foram excluídos os alunos que não apresentaram o termo de consentimento 

livre esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis, bem como os alunos que 

faltaram em alguma das atividades (questionário pré-teste, reprodução e utilização 

do jogo didático, desenvolvimento do trabalho de conscientização e atividade prática 

de construção do dispositivo – máquina de fumar, questionário pós-teste), 

perfazendo um total de 23 alunos até o final de todas as atividades propostas.  

No segmento da pesquisa foi realizada uma oficina educacional que teve 

início com a aplicação de um questionário Pré-teste (APÊNDICE II) para a 

verificação dos conhecimentos prévios relacionados à temática proposta. O trabalho 
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teve prosseguimento com a reprodução e a utilização de um jogo didático. O jogo, 

intitulado “O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do 

cigarro e os efeitos do tabaco no organismo” (APÊNDICES IA, IB e IC) tem como 

enfoque questões relativas aos conceitos e à relação da Química Orgânica com a 

composição do tabaco e os efeitos ocasionados à saúde pelo uso dessa droga.  

Dentre outras atividades, o estudo contou ainda com a participação dos 

alunos no desenvolvimento e na apresentação de um trabalho de conscientização, 

direcionado por uma atividade experimental voltada para a construção de um 

dispositivo denominado “Máquina de fumar”. A construção desse dispositivo se deu 

por meio de materiais alternativos recicláveis, como garrafas PET, papel filtro e 

outros, cujo objetivo foi simular e demonstrar o trajeto percorrido pela fumaça 

inalada durante o processo de queima do cigarro, de forma que esta ação pudesse 

conscientizar os estudantes sobre os riscos do tabagismo. O procedimento para 

reprodução da máquina de fumar foi extraído e adaptado do site “Manual do mundo” 

que apresenta o seguinte endereço eletrônico:  

<<http://www.manualdomundo.com.br/2013/12/conheca-o-veneno-do-cigarro 2/>>. 

Nesse link, também está disponível um vídeo explicativo sobre o experimento. 

Para execução das atividades, foram necessárias 4 (quatro) aulas para a 

reprodução e aplicação do jogo e 3 (três) aulas para a construção da máquina de 

fumar e apresentação dos trabalhos de conscientização e prevenção do tabagismo.  

Por fim, foi aplicado um questionário Pós-teste (APÊNDICE III) para 

verificação do processo de aprendizagem e do conhecimento adquirido. A Figura 01 

descreve as etapas da pesquisa. 

 

Figura 1. Apresentação das etapas da pesquisa 
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4.2 Contexto da pesquisa 

 

O trabalho foi realizado em uma escola pública situada no município de Nova 

Serrana, região centro-oeste de Minas Gerais. O município está localizado no 

Centro-oeste de Minas Gerais e apresenta uma população estimada em 92.332 

habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSICA, 2016). 

Fundada em 2009, a escola possui cerca de 1600 alunos, divididos em 

turmas que vão do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além 

do curso Normal – Professor de Educação Infantil. A escolha dessa instituição se 

deu por ela estar situada em região de fácil acesso, possuir um corpo discente 

provindo de regiões periféricas e rurais. A relevância do estudo nessa unidade de 

ensino também se deu em virtude da ocorrência do comércio ilegal de drogas e do 

consumo de cigarro e outras drogas ilícitas nas suas intermediações. Diante desse 

cenário, a escola viabiliza espaço para a realização de trabalhos de prevenção e 

conscientização, paralelo aos projetos pedagógicos que são desenvolvidos no 

decorrer do ano letivo. 

 

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, com o consentimento da direção 

da escola, do professor, dos alunos envolvidos e da autorização dos pais ou 

responsáveis pelos alunos participantes. Os dados foram coletados e registrados por 

meio de um caderno de campo, também foram utilizados os questionários de pré-

teste e pós-teste, bem como gravação de imagem e de vídeo durante as atividades 

da oficina. 

No contexto da pesquisa, o trabalho foi direcionado pela aplicação de 

questionários Pré-teste (APÊNDICE II) e Pós-teste (APÊNDICE III), ambos com a 

finalidade de analisar os conhecimentos prévios dos estudantes (Pré-teste) e 

posteriormente verificar o processo de aprendizagem e os conhecimentos adquiridos 

(Pós-teste). As atividades ainda foram conduzidas por uma oficina educacional 

composta de duas etapas de trabalho, descritas a seguir: I - Reprodução e utilização 

de um jogo didático pelos alunos; II – Apresentação de um trabalho de 

conscientização, com construção e explanação de um dispositivo denominado 

“máquina de fumar”.  
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Inicialmente foi aplicado aos participantes o questionário Pré-teste. Esse 

questionário foi estruturado especialmente para verificação dos conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre o reconhecimento das funções presentes nos 

compostos orgânicos do tabaco, como também para avaliar o conhecimento e a 

relação deles com a temática drogas e tabagismo. Posteriormente, o trabalho teve 

prosseguimento com as atividades da oficina. Na primeira etapa, o professor regente 

dividiu os participantes em grupos para reprodução e aplicação do jogo didático. 

Cada grupo recebeu um kit com o modelo do tabuleiro/trilha e das cartas do jogo, 

bem como materiais necessários para a sua reprodução e confecção, como 

cartolinas, lápis de cor, canetas hidrográficas, cola, régua e outros. Nessa etapa, 

foram utilizadas 4 aulas, sendo 3 para reprodução do jogo e 1 para a sua aplicação. 

A segunda etapa da oficina teve início na quinta aula, na qual o professor 

regente dividiu os participantes em dois grupos e os orientou sobre as atividades 

planejadas para essa fase. Os grupos foram instruídos a trabalhar na atividade 

prática de reprodução da máquina de fumar, bem como no desenvolvimento de um 

trabalho voltado para a apresentação dos fatores de risco do tabagismo e na 

elaboração de estratégias de prevenção ao consumo do tabaco. Cada grupo 

recebeu do pesquisador os materiais necessários para a realização das atividades, 

como cartolinas, canetas, lápis de cor, cola, bem como fragmentos de textos e 

reportagens, com imagens e gravuras, centrados na temática drogas e tabagismo. 

Os grupos também receberam materiais recicláveis para a reprodução da máquina 

de fumar, como garrafas PET, papel filtro e outros. Foram utilizadas 2 aulas para a 

construção dos trabalhos e reprodução do dispositivo. A exposição das atividades 

dessa etapa ocorreu na sétima aula, por meio de apresentação e explanação da 

máquina de fumar, juntamente aos trabalhos de conscientização e prevenção. A 

apresentação dos trabalhos de conscientização e da máquina de fumar contou com 

a participação dos demais alunos e professores da instituição que foram convidados 

pelo professor regente, de forma que as atividades pudessem abranger toda a 

escola. 

Por fim, na oitava aula, foi aplicado aos alunos o questionário Pós-teste para 

verificação dos conhecimentos adquiridos e avaliação da aprendizagem.  

Sobre os questionários, alguns dados coletados foram analisados, 

agrupados e serão apresentados por meio de categorização, orientada pela análise 
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de conteúdo. “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas da análise das 

comunicações” (BARDIN, 1977, p. 31). De acordo com Bardin (1977) não se trata de 

um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto: as comunicações.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

5.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO I - PRÉ-TESTE 

 O questionário I – Pré-teste – foi construído com a finalidade de verificar o 

conhecimento prévio dos estudantes sobre conceitos da Química Orgânica e a 

relação desses conceitos com a composição do tabaco. Este instrumento também 

possibilitou a sondagem de algumas questões voltadas para a temática das drogas e 

do tabagismo. As respostas, apresentadas a seguir, foram analisadas e transcritas 

por meio de tabelas e textos. 

 

QUESTÃO 01- Você já teve aulas sobre drogas na escola? Em qual série? 

Dentre os alunos que participaram da pesquisa, 21 (vinte e um) afirmaram 

que tiveram aulas sobre drogas na escola durante o Ensino Fundamental (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resposta dos participantes referente às aulas sobre drogas na escola 

Resposta Número de alunos que 
responderam 

Série em que tiveram aulas 
sobre drogas 

Sim 
 

Sim 

20  
 
1  

5º ano 
 

1º ano 
 

Não 
 
1  

 
- 

 
Não lembro 

 
1  

 
- 

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

Dos 20 que responderam sim, 5 informaram que tiveram aulas sobre drogas 

no 5º ano, por meio do PROERD – Programa Educacional de resistência às Drogas 

ministrado pela Polícia Militar em parceria com as escolas de educação básica. Os 

dados coletados nessa questão demonstram a ação das políticas de combate e 

prevenção às drogas implementadas nas escolas de educação básica, uma vez que 

a maior parte dos alunos tiveram aulas sobre drogas, seja por meio de aulas e 

projetos ministrados pelo professor ou até mesmo por outros programas em parceria 

com as escolas. De acordo com os PCNs, as experiências já realizadas nesse 

campo, definem que a escola em seu conjunto precisa adotar uma abordagem 

preventiva consistente, que integre o processo educativo de maneira permanente, 

não sendo necessário, para isso, promover aulas explicativas sobre diferentes 

drogas. (BRASIL, 1998, p. 282). 
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QUESTÃO 02- Cite as drogas que você conhece e os problemas que elas 
podem trazer. 
 
 Nessa questão, os alunos relacionaram as drogas conhecidas por eles e 

descreveram possíveis problemas que elas podem acarretar ao usuário (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Descrição das drogas conhecidas pelos participantes 

Droga (s) conhecida (s) 
Número de alunos  
que responderam 

Maconha  2  

Maconha e cocaína  3  

Maconha, álcool e Ox.  2  

Maconha, cocaína, cigarro e remédio.  1  

Álcool, maconha, cocaína, cigarro, remédio, heroína.  1  

Maconha, cocaína, crack, lança-perfume e outras drogas.  8  

Não conheço e não procuro buscar conhecimento sobre.  6 

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
Sobre os problemas que as drogas podem trazer, 2 alunos citaram a 

maconha como droga conhecida. Desses, um descreveu que ela pode causar 

câncer no pulmão, etc.; o outro relatou que ela pode causar demência a longo prazo.  

Dos 3 alunos que citaram a maconha e a cocaína como drogas conhecidas, 

dois associaram distúrbios mentais a essas drogas e um mencionou que a maconha 

dá fome e engorda, enquanto que a cocaína não te dá fome e você emagrece.  

Dos 2 alunos que citaram maconha, álcool e Ox como drogas conhecidas, um 

descreveu que a maconha causa demência a longo prazo, associou ao álcool o vício 

e relatou que a droga Ox causa derretimento do corpo. O outro justificou que a 

maconha causa demência e a droga Ox derretimento do corpo.  

 Maconha, cocaína, cigarro e remédio foram drogas citadas por um aluno, mas 

ele não apresentou resposta para os problemas que essas drogas podem trazer. 

Junto a essas drogas, um aluno apresentou também o álcool e a heroína como 

drogas conhecidas e mencionou que algumas quando usadas trazem dependência e 

vício, ou degeneração de algum órgão. 

 Maconha, cocaína, crack, lança-perfume e outras drogas, foram respostas 

apresentadas por 8 alunos. Desses, dois associaram distúrbios mentais a essas 

drogas, enquanto um relatou que elas são causadoras de muitas doenças, distúrbios 

mentais, perda de memória e câncer. Outro aluno descreveu que a maconha causa 

dependência de drogas piores, já que ela é pouco fraca; o crack causa perda de 

peso, queima de neurônios, perda de apetite e a cocaína, segundo esse aluno, 
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causa perda de sono, problemas respiratórios, etc. Alguns alunos citaram maconha, 

cocaína, crack, lança-perfume e outras drogas, mas 2 desses alunos mencionaram 

que não conhecem os problemas que elas podem causar e 2 não apresentaram 

resposta ou não souberam responder. 

 As respostas obtidas nessa questão demonstram que os alunos têm 

conhecimento sobre algumas drogas e sabem associar os problemas causado por 

elas. Esse conhecimento está relacionado à participação em aulas e projetos 

escolares voltados para as drogas, como demonstram os dados coletados na 

questão 01.  Corrêa (2010) descreve que a probabilidade de o adolescente ter 

qualquer contato com as drogas é de 100%, devido à facilidade de acesso a essas 

substâncias. Segundo a autora, esse contato não está relacionado propriamente ao 

uso, mas ao fato dos jovens vivenciarem situações que possibilitam ver alguém sob 

efeito de substâncias tóxicas, conhecer algum usuário, ir a uma festa onde exista o 

consumo de entorpecentes e até mesmo conhecer o traficante do bairro. 

   

Questão 03- Algumas pessoas dizem que consumir algumas drogas na 
adolescência, como por exemplo, o cigarro e a bebida alcoólica, é uma fase da 
vida para se autoafirmar. E que à medida que o adolescente cresce, a 
tendência é parar de fumar ou beber. Você concorda ou discorda com essa 
afirmação? Justifique 
 

Os dados coletados nessa questão foram agrupados por meio de categorias 

no campo da análise de conteúdo (Tabela 4). 

 
Tabela 4.  Resposta e justificativa dos alunos – Questão 03 / Pré-teste 

Resposta Justificativa Número de alunos que 
responderam 

Discordo 

- Porque tem o vício e é difícil parar; 
 
- Elas viciam e a tendência é aumentar a 
vontade, e só piora com a idade; 
 
- Sem resposta. 

 6  

 
 4  
 
 
 2 

Concordo 
- Sim, concordo, pois é uma fase da vida; 
 
- Sim, porque elas podem viciar. 

 3  
 
 2  

Não responderam se 
concordam ou 

discordam, mas 
justificaram. 

- Isso varia de pessoa para pessoa. 
Depende da pessoa, se ela realmente 
quiser largar. 

 2  

Não responderam —  2  

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 
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Os alunos que discordaram da afirmação levantada nessa questão relataram 

que à medida que o adolescente cresce a tendência em parar de fumar ou beber 

diminui. Eles associaram isso ao fato de que o cigarro e o álcool viciam e, dessa 

forma, o consumo dessas drogas aumenta com o passar do tempo. Laranjeira 

(2008) afirma que, a partir do começo do século XX, inovações tecnológicas 

simplificaram a produção dos cigarros e fizeram com que a absorção da nicotina se 

tornasse muito mais eficaz do que ocorria quando a produção era artesanal. “O uso 

de tabaco e álcool é um grande problema de saúde pública para os nossos 

adolescentes” (LARANJEIRA, 2008, p. 15).  

 
Questão 04- Você conhece quais são as doenças causadas pelo fumo? Cite-as. 

 
Tabela 5. Doenças causadas pelo fumo conhecidas pelos alunos 

Resposta Doenças causadas pelo fumo 
Número de alunos que 

responderam 

 

 

 

Sim 

Câncer de pulmão 

Câncer 

Câncer e tuberculose 

Câncer de pulmão e câncer de boca 

Câncer de pulmão e asma 

Dependência química, asma 

Câncer de pulmão, de traqueia, problemas 
respiratórios e gengivite 

 14  

 2 

 1  

 1  

 1  

 1  

 1 

 

Não Não respondeu  1  

Sem resposta —  1  

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

 Sobre as doenças causadas pelo fumo (Tabela 5), os alunos têm 

conhecimento de que o consumo de tabaco pode acarretar diversas doenças, dentre 

elas câncer de pulmão, como descrito por 19 deles.  Outros também associaram 

doenças como câncer de boca, de traqueia, asma e problemas respiratórios com o 

fumo. Como já descrito anteriormente, esse conhecimento pode estar relacionado à 

participação em aulas e projetos escolares, como também às propagandas de 

conscientização apresentadas pelos fabricantes no produto final e até mesmo pelas 

políticas de prevenção veiculadas na mídia. Nunes (2006) afirma que o consumo de 

tabaco aumenta o risco de todos os tipos de câncer do pulmão, aumentando 

também o risco de câncer da laringe e do esôfago quando, em simultâneo com o 

consumo de tabaco, existe consumo de álcool. O autor ainda relata que o câncer da 
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cavidade oral, na maior parte dos casos precedido de leucoplasia, está associado ao 

consumo de tabaco sob todas as formas – cachimbo, charuto e tabaco de mascar. 

Quanto ao hábito de fumar se associam outros fatores de risco, como o colesterol 

elevado, a hipertensão ou a obesidade, há um aumento sinérgico do risco de doença 

cardiovascular (NUNES, 2006, p. 229-234).  

 

Questão 05- Um cigarro contém milhares de substâncias que irão agir no 
organismo do fumante e de sua família. Você conhece algumas delas? Quais? 
 

Dentre as substâncias presentes no cigarro, a nicotina foi citada por 13 alunos 

(Tabela 6), 5 relataram não conhecer substâncias presentes no tabaco, 2 não 

responderam ou desconhecem a composição do cigarro. 

 

Tabela 6. Substâncias do cigarro conhecidas pelos alunos 

Resposta Substâncias presentes no cigarro 
Número de alunos que 

responderam 

 

 

 

 

Sim 

Nicotina. 

Nicotina, cetona e níquel. 
 

Nicotina e níquel 
 

Nicotina, cianeto, naftalina, butano, amônia, 
níquel e cádmio. 

 
Nicotina e tabaco. 

Benzeno, níquel e naftalina. 

Monóxido de carbono e tabaco 

9 

1 

1  

1  

1  

1  
 
1  

Não —  5  

Sem resposta — 2  

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
Sobre as substâncias presentes no tabaco e os riscos apontados pelo seu 

consumo, Nunes et al. (2011) descreve que o indivíduo, mesmo que não sinta o 

incômodo pela fumaça do cigarro, deve ser orientado quanto aos riscos da 

exposição a esse tipo de poluição, que pode causar câncer, doenças respiratórias e 

cardiovasculares, entre outras.  As substâncias como a nicotina, o monóxido de 

carbono, a amônia, o benzeno, as nitrosaminas e outros carcinógenos podem ser 

encontrados em quantidades mais elevadas na corrente secundária (fumaça que sai 

da ponta do cigarro), isso porque não são filtrados, e também devido ao fato de que 
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os cigarros queimam em baixa temperatura, tornando a combustão das substâncias 

incompleta (NUNES et al., 2011, p. 59-60).  

 
Questão 06- Sobre a composição do cigarro, analise as fórmulas estruturais de 
algumas substâncias constituintes do tabaco, apresentadas a seguir, e 
identifique as funções orgânicas presentes em cada uma delas: 
 

Nicotina 

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cigarro-eletronico.html 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Benzopireno 

Disponível em:  http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Acroleína 

Disponível em:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7NcAB/relatorio-rancidez-oleo-residual-soja 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ácido Levulínico 

Disponível em: http://www.pro-analise.com.br/produto/acido-levulinico-para-sintese-merck-7583 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Acetona 

Disponível em: http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/Acetona,MDA_CHEM-

100014?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&bd. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Esta questão teve como objetivo verificar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre a identificação de grupos funcionais e o reconhecimento das funções 

presentes nas substâncias orgânicas do tabaco, (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Resposta dos alunos sobre o reconhecimento das funções orgânicas presentes nas 
substâncias do tabaco / Pré-teste 

Substâncias: função orgânica identificada Número de alunos que responderam 

Nicotina: Ciclopropano 
Benzopireno: ciclopropeno 
Acroleína: Benzeno 
Ácido levulínico: ácido carboxílico 
Acetona: Cetona 

 

11  

__ 10 não souberam responder ou deixaram essa 
questão sem resposta. 

Nicotina: amina 
Benzopireno: hidrocarbonetos aromáticos 
Acroleína: aldeído 
Ácido levulínico: ácido carboxílico 
Acetona: Cetona 

 

1  

Nicotina: efeito tranquilizante, sensação de 
prazer. 
Benzopireno: potente agente cancerígeno. 

 

1 

Fonte: dados coletados pelo  autor, 2017. 

 

Sobre as funções orgânicas presentes nas substâncias do tabaco, algumas 

não foram identificadas de forma correta, mas, os dados coletados evidenciam que 

50% dos alunos apresentavam conhecimentos prévios referentes a esses conceitos 

da Química Orgânica. Moreira (2011) relata que a clareza, a estabilidade e a 

organização do conhecimento prévio em um dado corpo de conhecimentos, em um 

certo momento, é que mais influenciará a aquisição significativa de novos 

conhecimentos nessa área, em um processo interativo no qual o novo ganha 

significados, se integra e se diferencia em relação ao já existente. 
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Questão 07- Cite exemplos de alguns aspectos da Química relacionados ao 
seu cotidiano. 
 

Esta questão teve como objetivo avaliar se aluno seria capaz de 

contextualizar os conhecimentos e os conceitos da Química com os materiais e os 

fenômenos presentes no seu cotidiano. Diante da temática da pesquisa, era 

esperado que os alunos dessem ênfase à problemática das drogas, como o álcool e, 

especialmente o tabaco. Contudo, as respostas foram direcionadas para outros 

eventos, principalmente aos relacionados à poluição ambiental, como gases 

poluentes, emitidos por fábricas e resíduos (lixo) gerados por essas indústrias 

(Tabela 8).  

 
 

Tabela 08. Aspectos da Química relacionados ao cotidiano dos alunos 

Alguns aspectos da Química relacionados ao cotidiano 
dos alunos 

Número de alunos que 
responderam 

O gás tóxico das fábricas/empresas da cidade 11 
 

O lixo tóxico das fábricas 4 
 

Alimentos que ingerimos que passa de um estado pra 
outro, mudança de tempo, etc. 

1 
 

 
Os gases 

 
1 
 

H2O 1 
 

Nicotina (além do nome, o aluno fez a sua representação 
por meio da fórmula estrutural). 

1 

 
Não souberam responder ou deixaram a questão sem 

resposta 

 

3 

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

Os dados demonstram que os alunos não conseguiram fazer associação do 

conhecimento da Química com a questão do tabagismo. Outros ainda relacionaram 

os aspectos da Química com outros fenômenos, tais como digestão dos alimentos, 

formação da ferrugem e combustão da gasolina. Outros citaram a água e os gases 

como aspectos relacionados ao seu cotidiano. Apenas um aluno citou a nicotina 

como resposta para essa questão e, além do nome, ele fez a representação dessa 

substância por meio de fórmula estrutural. Por fim, três alunos não souberam 

responder ou deixaram a questão sem resposta. 
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5.2 PRODUTO  

 O produto educacional desenvolvido neste projeto de intervenção foi 

constituído por uma oficina educacional, com o enfoque sobre a temática drogas, a 

partir do estudo da composição e do consumo do tabaco, visando uma abordagem 

em educação e saúde, no contexto do ensino de Química Orgânica. A oficina 

possibilitou a contextualização do ensino das Funções Orgânicas por meio de 

atividades práticas voltadas para a problemática do tabagismo. Como subproduto, 

foi desenvolvida uma cartilha explicativa sobre a oficina, que aborda o ensino de 

Química relacionado ao trabalho de conscientização e prevenção. (APÊNDICE I).  

5.3 A OFICINA EDUCACIONAL E SUAS ETAPAS 

 

5.3.1 ETAPA I. REPRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

 

“O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do cigarro 

e os efeitos do tabaco no organismo” é um jogo educativo cuja proposta foi 

aprimorar o conhecimento dos estudantes sobre a identificação de compostos e 

grupos funcionais orgânicos e suas relações com a composição e o consumo do 

tabaco. Nessa perspectiva, ele configurou-se como uma estratégia que favoreceu a 

conexão de conceitos da Química Orgânica com a conscientização e prevenção do 

tabagismo, integrando assim educação e saúde no processo ensino-aprendizagem. 

As imagens a seguir (FIGURAS 2 e 3) apresentam os participantes envolvidos na 

reprodução, confecção e utilização do jogo durante a primeira etapa da oficina. 

Figura 2. Alunos envolvidos no trabalho de reprodução do jogo 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Figura 3. Utilização e aplicação do jogo 

 
Fonte: arquivo do autor 

 
 

O jogo (APÊNDICES IA E IB) foi uma das atividades desenvolvidas na oficina. 

Ele é composto por uma trilha, contendo nomes e fórmulas de substâncias 

presentes no tabaco, bem como compostos e funções da Química orgânica que 

também constituem essas drogas. O professor dividiu os alunos em grupos e 

orientou que cada grupo reproduzisse o tabuleiro/trilha do jogo (APÊNDICE IA; 

FIGURAS 4 e 5) utilizando materiais, como cartolinas, lápis de cor, pincéis e outros. 

Foram necessárias 3 aulas para os trabalhos de reprodução e 1 aula para utilização 

e aplicação do jogo reproduzido por cada grupo. Foram providenciadas também 

duas peças (peões de jogos) coloridas para os participantes de cada grupo. As 

imagens, apresentadas a seguir, demonstram o modelo do tabuleiro/trilha utilizado 

no processo de reprodução, bem como o jogo reproduzido por um grupo de alunos. 
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Figura 4. Modelo do tabuleiro/trilha utilizado na reprodução do jogo 

 

Fonte: arquivo do autor
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Figura 5. Modelo do tabuleiro/trilha reproduzido por um grupo de alunos 

 
Fonte: arquivo do autor 

 

Fazem parte do jogo as cartas denominadas “Questão-desafio” e “Resposta-

Desafio” (APÊNDICE IB; FIGURA 6). O pesquisador providenciou a impressão 

dessas cartas para os alunos e o professor regente orientou que cada grupo as 

recortasse e as plastificasse com papel Contact. A imagem (FIGURA 6), 

apresentada a seguir, demonstra os modelos dessas cartas reproduzidas pelos 

alunos.  

 

Figura 6. Cartas-desafio reproduzidas pelos alunos e utilizadas no jogo 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Após a reprodução e confecção do jogo pelos participantes, as regras para o 

seu uso foram repassadas pelo professor regente aos grupos de alunos. Essas 

regras estão descritas no produto educacional (APÊNDICE I), na seção “ETAPA I. 

REPRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO”. 

A utilização e aplicação do jogo ocorreram de forma dinâmica e com bastante 

interatividade entre os participantes, e sob constante orientação do professor 

regente. À medida que os alunos apresentavam dúvida sob os conceitos 

relacionados à identificação e reconhecimento das funções presentes nas 

substâncias orgânicas do tabaco, o professor intervinha, orientando e auxiliando os 

participantes. Nesse contexto, a mediação da aprendizagem foi evidenciada 

conforme fundamentos da teoria sociointeracionista de Vygotsky. Como já citado 

anteriormente, nessa teoria o autor apresenta uma visão articulada de conhecimento 

e defende a ideia de que o sujeito participa ativamente da construção de sua própria 

cultura e de sua história, modificando-se e provocando transformações nos demais 

sujeitos que com ele interagem (MARTINS, SANTA MARIA e AGUIAR, 2003, p. 19). 

Martins, Santa Maria e Aguiar (2003) ainda relatam que, nessa prática pedagógica o 

professor é o agente mediador do processo, propondo desafios e ajudando os 

alunos a resolvê-los e realizando atividades em grupo, nas quais os mais adiantados 

poderão ajudar os demais. Nesse contexto, Bernardes e Moura (2008) afirmam que 

essas mediações somente se efetivam a partir da apropriação de conhecimentos 

teórico-científicos por parte dos educadores, pois estes promovem a criação de 

condições e circunstâncias que possibilitam a efetivação de um sistema integrado, 

instituindo práticas sociais no contexto escolar que viabilizam a superação das 

condições alienantes próprias do sistema escolar vigente e da sociedade 

contemporânea. 

5.3.2 ETAPA II. ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE REPRODUÇÃO DA “MÁQUINA 
DE FUMAR” E APRESENTAÇÃO DE UM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO 

A segunda etapa ocorreu com a participação dos alunos em uma atividade 

que envolveu apresentação e exposição de trabalhos voltados para a prevenção do 

tabagismo, e com a realização de um experimento simples utilizando materiais 

recicláveis e de baixo custo para reprodução de um dispositivo denominado 

“Máquina de fumar”. Nesse cenário, os alunos foram divididos em dois grupos, e 

cada grupo foi orientado a reproduzir e apresentar o referido experimento. O 
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pesquisador providenciou os materiais necessários para o desenvolvimento dessa 

atividade, como garrafas PET, cola, cigarro e outros. O professor regente explicou 

aos alunos a proposta do experimento, entregou para cada grupo o roteiro com o 

procedimento para a realização da atividade. A imagem apresentada a seguir 

(FIGURA 7) exibe o modelo da máquina de fumar. 

Figura 7. Modelo da Máquina de fumar 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8ix8kJsA9a0 

 

 
Procedimento para construção da máquina de fumar 

 Para realização do experimento foram necessários os seguintes materiais: 

- Garrafa PET  

- Torneirinha simples para filtro de água 

- 1 Cigarro 

- Água 

- Cola de silicone  

- Papel filtro ou guardanapo 

Inicialmente, cortou-se a base lateral de uma garrafa fazendo um furo, no qual 

foi acoplada a torneirinha e fixada com o uso de cola de silicone. Em seguida, fez-se 

um orifício na tampa da garrafa e acrescentou-se na parte interna, abaixo desse 

orifício, um pedaço de papel filtro. Após esse processo, a garrafa foi preenchida com 

água e o cigarro, aceso, foi encaixado nessa tampa. A água presente na garrafa foi 

sendo escoada por meio de abertura da torneira, de forma que, a queima do cigarro 
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foi ocorrendo com a diminuição do nível de água.  Assim como acontece no pulmão 

dos fumantes, a garrafa ficou repleta de fumaça proveniente da queima do cigarro.  

Por fim, após o escoamento de toda a água, o cigarro foi apagado e garrafa 

aberta para retirada do papel filtro. Nesse instante foi observada a presença de uma 

mancha de tonalidade escura nesse papel e, conforme observado, ela consiste de 

algumas das 4.700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro.  

A proposta desse experimento foi simular o trajeto percorrido pela fumaça 

inalada durante o processo de queima do tabaco e demonstrar a ação das 

substâncias presentes na fumaça do cigarro para o pulmão do fumante, de forma 

que esta ação pudesse despertar nos estudantes a conscientização quanto aos 

riscos que essa droga pode oferecer. As imagens, apresentadas a seguir, exibem a 

participação dos alunos na reprodução e na demonstração da máquina. 

 

Figura 8. Apresentação da máquina de fumar 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Figura 9. Demonstração do funcionamento da máquina de fumar 

 
Fonte: arquivo do autor 

 
Enquanto alguns participantes dos grupos trabalhavam na reprodução da 

máquina de fumar, os demais foram orientados a confeccionar cartazes com textos, 

frases, imagens e gravuras para apresentação de trabalhos voltados para os fatores 

de risco do tabagismo e para a prevenção ao consumo do tabaco. O professor 

regente determinou que um grupo ficasse responsável pela construção de trabalhos 

direcionados aos fatores de risco, enquanto o outro deveria traçar as estratégias de 

prevenção. O pesquisador providenciou os materiais necessários para a realização 

dessa atividade, como cartolinas, canetas, revistas, jornais e impressos com 

imagens e textos sobre essa temática.  Os trabalhos foram expostos e apresentados 

ao professor e ao pesquisador, junto à máquina de fumar.  As próximas imagens 

(FIGURAS 10, 11 e 12) apresentam os trabalhos confeccionados e apresentados 

pelos alunos. 
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  Figura 10: Exposição – Fatores de risco e prevenção do tabagismo 

 
Fonte: arquivo do autor 

 
 

Figura 11. Fatores de risco do tabagismo – fragmentos da exposição 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Figura 12. Prevenção do tabagismo – fragmentos da exposição 

 
Fonte: arquivo do autor 

 

Essa etapa da oficina também ocorreu com a participação dos demais 

professores e alunos da escola. O professor regente convidou a coordenação 

pedagógica, demais professores e alunos para prestigiar o trabalho desenvolvido 

pelos participantes, de forma que essa atividade abrangesse toda a instituição. 

Posteriormente, os trabalhos foram expostos nas dependências da escola como 

forma de divulgação e conscientização. Vale ressaltar que, o objetivo dessa fase da 

pesquisa foi demonstrar os resultados de uma atividade prática que pudesse simular 

os prejuízos do cigarro à saúde, de modo a despertar nos alunos a reflexão e a 

conscientização quanto à prevenção ao consumo de tabaco. Como já descrito, 

“quando bem concebidas e exploradas, essas atividades preparam os alunos para a 

vida social, para uma cidadania crítica e responsável” (MORAIS; ANDRADE, 2009, 

p. 54). 

Um aspecto relevante dessa atividade, útil para justificar a mediação e 

apropriação do conhecimento, ao mesmo tempo possibilitar a reflexão e a 

conscientização, no contexto de Ciência e tecnologia, está centrado na teoria da 

complexidade proposta por Morin. Como descrevem Salles e Matos (2017), o 

pensamento de Edgar Morin figura entre as boas alternativas reflexivas para o 
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cotidiano da vida atual, entre saberes e fazeres, entre entender a ciência e a 

tecnologia como possibilidades de desenvolvimento humano, com sustentabilidade e 

não mais fragmentos que não se encontram. Ciência e tecnologia, quando são 

colocadas à prova de sua possibilidade de humanização e melhoria da vida das 

pessoas, precisam ter respostas mais amplas, consistentes e, especialmente, 

analisadas sobre os fatos concretos (SALLES; MATOS, 2017, p. 120).  

Outro aspecto, voltado para o processo de apropriação do conhecimento em 

Ciência e tecnologia, no âmbito dessa atividade, se concentra na tomada de decisão 

para a ação social. Nesse quadro, Santos e Mortimer (2001) afirmam que não basta 

fornecer informações atualizadas sobre questões de ciência e tecnologia para que 

os alunos de fato se engajem ativamente em questões sociais, como também não é 

suficiente ensinar ao aluno passos para uma tomada de decisão. Isso exige uma 

mudança de postura dos professores de ciências, no sentido de incorporar às suas 

aulas, discussões sobre temas sociais, envolvendo os aspectos ambientais, 

culturais, econômicos, políticos e éticos relativos à C&T; atividades de engajamento 

social dos alunos, por meio de ações concretas; e a discussão dos valores 

envolvidos (SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 107).  

5.4 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO II – PÓS-TESTE 

 

 Ao final da segunda etapa da oficina, foi aplicado aos participantes um 

segundo questionário, identificado como Pós-teste. Este instrumento foi construído 

com a finalidade de avaliar as contribuições das atividades propostas na oficina para 

a aprendizagem de conceitos da Química Orgânica, e também verificar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos.          

 Assim como no questionário I - Pré-teste, os dados aqui coletados foram 

analisados e embasados em referenciais que fundamentaram a pesquisa.  As 

respostas, apresentadas a seguir, também foram transcritas e discutidas por meio 

de tabelas, textos e imagens. 

 

Questão 01- Sobre a composição do cigarro, analise as fórmulas estruturais de 
algumas substâncias constituintes do tabaco, apresentadas a seguir, e 
identifique as funções orgânicas presentes em cada uma delas: 
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Nicotina 

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cigarro-eletronico.html 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Benzopireno 

Disponível em:  http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Acroleína 

Disponível em:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7NcAB/relatorio-rancidez-oleo-residual-soja 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ácido Levulínico 

Disponível em: http://www.pro-analise.com.br/produto/acido-levulinico-para-sintese-merck-7583 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Acetona 

Disponível em: http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/Acetona,MDA_CHEM-

100014?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&bd. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Esta questão esteve presente no questionário I - Pré-teste, e seu objetivo foi 

verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a identificação de grupos 

funcionais e o reconhecimento das funções presentes nas substâncias orgânicas do 

tabaco. Neste questionário ela foi republicada com o objetivo de avaliar a 

aprendizagem e os conhecimentos adquiridos ou aprimorados, a partir da utilização 

do jogo, na primeira etapa da oficina.  A Tabela 9 apresenta as respostas dos 

alunos. 

 

Tabela 9. Resposta dos alunos sobre o reconhecimento das funções orgânicas presentes nas 
substâncias do tabaco / Pós-teste 

Substâncias: função orgânica identificada Número de alunos que responderam 

Nicotina: amina 
Benzopireno: hidrocarboneto aromático 
Acroleína: aldeído 
Ácido levulínico: ácido carboxílico 
Acetona: Cetona 

 

21  

Nicotina: nitrogenada 
Benzopireno: hidrocarboneto aromático 
Acroleína: aldeído 
Ácido levulínico: ácido carboxílico 
Acetona: Cetona 

 
 
1  

Nicotina: nitrogenada 
Benzopireno: hidrocarboneto aromático 
Acroleína: -  
Ácido levulínico: ácido carboxílico 
Acetona: Cetona 

 

1  

 

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

Comparando os dados dessa questão com as respostas obtidas no primeiro 

questionário – Pré-teste, percebe-se que houve um avanço na habilidade dos alunos 

em reconhecer e identificar as funções orgânicas presentes em algumas substâncias 

do tabaco. Como descrito no Pré-teste, algumas funções não foram identificadas de 

forma correta, mas os dados coletados demonstravam que 50% desses alunos 

apresentavam conhecimentos prévios referentes a esses conceitos. Neste 
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questionário, 90% dos alunos, além reconhecer os grupos funcionais, souberam 

identificar as funções em cada uma das substâncias. Dentre os participantes, 1 

aluno respondeu de forma inadequada a função orgânica presente na nicotina. A 

resposta correta seria amina e não nitrogenada, como descrito por esse aluno. Outro 

aluno não respondeu ou não soube identificar a função presente na substância 

Acroleína. Entretanto, ambos identificaram corretamente as funções presentes nas 

demais substâncias.  

O resultado obtido nessa questão demonstra que, o jogo, reproduzido e 

utilizado pelos alunos na primeira etapa da oficina, configurou-se como uma 

estratégia que permitiu a apropriação de novos conhecimentos e ao mesmo tempo o 

aprimoramento dos conhecimentos prévios dos estudantes, contribuindo, de forma 

interativa, para o processo de mediação da aprendizagem. Nesse contexto, os 

dados apresentados também confirmam a diretriz das teorias educacionais quanto 

ao uso de jogos nas práticas pedagógicas e suas contribuições para o processo 

ensino-aprendizagem, de acordo com definições e fundamentos propostos por 

autores como Piaget, Kishimoto, Soares e outros. De acordo com Macedo (1995) no 

jogo pode-se encontrar respostas, ainda que provisórias, para perguntas que não se 

sabe responder e quem joga pode chegar ao conhecimento, pelas características do 

jogo, pelos exercícios, símbolos e regras.  Como já mencionado, o jogo aqui surge 

como modo de motivar o aluno para o estudo da Química, tirando-o de uma atitude 

passiva em sala de aula, aproximando o professor e o aluno, facilitando o processo 

de ensino-aprendizagem (SOARES, 2015, p. 10). 

 

Questão 02- Indique pelo menos três doenças causadas pelo hábito de fumar e 
suas consequências para o homem. 
 

Essa questão também fez parte do questionário I – Pré-teste e foi republicada 

neste questionário. Comparando os dados coletados nos dois instrumentos de 

pesquisa, observa-se que no Pré-teste 60% dos alunos associaram o câncer de 

pulmão como principal doença causada pelo consumo de tabaco, enquanto que os 

demais mencionaram outros tipos de doença, como o câncer, tuberculose e outros 

problemas decorrentes do hábito de fumar.  Entretanto, no Pós-teste 82% dos 

participantes associaram ao câncer de pulmão outros problemas de saúde, como 

impotência sexual e parada cardíaca. Os demais citaram câncer, tuberculose, 
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impotência, parada cardíaca, infertilidade feminina e úlcera. Dentre as doenças 

apresentadas nessa questão, era esperado que os participantes descrevessem a 

dependência química à nicotina como um dos agravantes enfrentados pelos 

usuários de tabaco, mas, apenas 1 aluno a citou no questionário I. A Tabela 10 

apresenta as respostas descritas pelos alunos. 

 

Tabela 10. Descrição de três doenças causadas pelo hábito de fumar e suas consequências para o 
homem 

Doenças causadas pelo hábito de fumar e 
suas consequências 

Número de alunos que responderam 

Câncer de pulmão e impotência.   6  

Câncer de pulmão, de próstata e impotência 
sexual. 

 

  6 

Câncer de pulmão, impotência e parada 
cardíaca. 

 

  3  

Câncer, impotência e úlcera.   3  

Câncer, tuberculose e parada cardíaca.   2 

Câncer, infertilidade feminina e impotência.   2 
 

Perda de partes no pulmão, perda dos dentes e 
insuficiência. 

  1  

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

Os dados coletados demonstram que os alunos têm conhecimento sobre as 

doenças causadas pelo consumo de tabaco. Entretanto, eles não apresentaram ou 

não souberam descrever as consequências dessas doenças para o homem. Era 

esperado também que, após as atividades propostas durante a oficina, os alunos 

soubessem explicar com maior aprofundamento a ação de cada substância orgânica 

do tabaco no organismo do fumante e, dessa forma, apresentassem com maior 

detalhe as doenças ocasionadas pela ação dessas substâncias, bem como as 

consequências dessas doenças na saúde do tabagista.  

 

Questão 03- O hábito de fumar expõe o fumante e seus familiares a milhares 
de substâncias que irão agir em seus organismos. Cite algumas das 
substâncias existentes no cigarro e/ou na sua fumaça, indicando o local em 
que essas substâncias irão agir no organismo. 
 
 Os dados coletados nessa questão estão descritos na Tabela 11 
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Tabela 11. Descrição dos alunos sobre o local de ação das substâncias do cigarro ou da fumaça no 
organismo 

Substância (s) existente (s) 
no cigarro e/ou na fumaça 

Local de ação dessa (s) 
substância (s) no organismo 

Número de alunos que 
responderam 

Nicotina, acroleína, butano, 
alcatrão.  

 

No pulmão, no cérebro. 1 

Nicotina Age/dependência no cérebro 
 

1 

Nicotina 
Benzeno e Xileno 

No cérebro 
- 

2 
 

 
Nicotina 

Tolueno e Cádmio 
 

 
Vício 

- 

 
6 

Nicotina 
Benzeno 

 

Causa dependência 
- 

1 
 

Nicotina, Benzeno, tolueno. 
 

Agem localizados no pulmão 1 

Benzeno, tolueno, cetonas. 
 

Agem localizados no pulmão 1 
 

Benzeno, nicotina, acroleína. 
 

- 3 
 

Gases tóxicos, nicotina, 
naftalina, alcatrão. 

 

- 3 
 

Nicotina, benzeno, cetona e 
amônia. 

- 2 
 

Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
 Dentre as substâncias existentes no cigarro ou na fumaça, a nicotina foi 

apontada por 20 alunos.  Ao citar essa substância, os alunos que a descreveram, 

afirmaram que ela tem ação no cérebro do fumante, sendo responsável pela 

dependência. Essa questão também foi abordada no questionário I – Pré-teste, e 

nele, a nicotina foi descrita por 13 alunos.  Entretanto, no Pré-teste não era 

necessário apresentar o local de ação das substâncias no organismo. Substâncias 

como tolueno, benzeno e cetonas foram mencionadas por 2 participantes, que 

citaram o pulmão como local de ação delas. Além dessas substâncias, outros 

compostos foram apresentados por 8 participantes, inclusive pelos que 

mencionaram a nicotina, mas, esses alunos não souberam responder ou não 

apresentaram resposta para o local de ação no organismo.  

Um fator relevante nessa questão é que, os alunos, além de apresentar 

algumas substâncias, souberam descrever o local de ação delas no organismo do 

fumante. Esse fator demonstra que, tanto o jogo quanto as atividades da segunda 

etapa da oficina podem ter contribuído para a apropriação deste conhecimento.  
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Questão 04- Explique como se dá à interação das substâncias com as 
moléculas, dentro das células em nosso corpo, após a aspiração da fumaça do 
cigarro (se necessário represente com um desenho). 
 

O conhecimento dos participantes sobre bioquímica celular, aplicado à 

interação das substâncias presentes na fumaça do cigarro com as moléculas das 

células do organismo, foi relevante para a resolução dessa questão. As respostas 

apresentadas pelos alunos serão relacionadas por meio de textos e representação 

de imagens, conforme a descrição presente nos questionários. 

 
Resposta de 6 alunos    

Esses alunos apresentaram como resposta os dizeres “Nicotina: cérebro”. 

 
Resposta de 4 alunos   

Esses alunos representaram a imagem de uma pessoa por meio de desenho, 

apontando nessa imagem o cérebro, a língua e o pulmão. Eles indicaram e 

associaram o cérebro à nicotina, bem como a língua e o pulmão ao benzopireno. 

Três desses alunos responderam que a nicotina age no cérebro e causa 

dependência e o benzopireno causa câncer no pulmão e na língua. As imagens 

relacionadas a seguir correspondem à descrição apresentada por esses alunos. 

 
Figura 13.  Respostas apresentadas por 4 alunos – Questão 04 / Pós-teste 

 

 
Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 

Resposta de 3 alunos 
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Esses alunos representaram a imagem da cabeça de uma pessoa por meio 

de desenho, dando destaque ao cérebro (Figura 14). Na imagem, eles descreveram 

que a nicotina age no cérebro e causa dependência. Um desses alunos ainda 

representou a fórmula estrutural da nicotina.  

 

Figura 14.  Respostas apresentadas por 3 alunos – Questão 04 / Pós-teste 

 

 

 
Fonte: dado coletado pelo autor, 2017. 

 
Resposta de 2 alunos  

Esses alunos representaram a imagem de uma pessoa por meio de desenho, 

apresentando nessa imagem o cérebro, a língua e o pulmão (Figura 15). Os alunos 

indicaram e associaram a nicotina ao cérebro e o benzopireno à língua e ao pulmão. 

  

Figura 15. Respostas apresentadas por 2 alunos – Questão 04 / Pós-teste 

 
Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
 

Resposta de 2 alunos 
 

Esses alunos fizeram a representação do pulmão por meio de desenho 

(Figura 16). 
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Figura 16. Respostas apresentadas por 2 alunos – Questão 04 / Pós-teste 

 
Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
 

Resposta de 2 alunos 

Esses alunos não souberam responder ou a deixaram a questão sem 

resposta. 

 

Resposta de 1 aluno  

Esse aluno representou a fórmula estrutural da nicotina e descreveu que ela 

age no cérebro causando dependência (Figura 17) 

 
Figura 17. Resposta apresentada por 1 aluno – Questão 04 / Pós-teste 

 
Fonte: dados coletados pelo autor, 2017. 

 
Resposta de 1 aluno  

Esse aluno representou a imagem do pulmão e da língua por meio de 

desenhos e descreveu que o benzopireno age no pulmão e na língua, causando o 

câncer (Figura 18). 

 
Figura 18. Resposta apresentada por 1 aluno – Questão 04 / Pós-teste 

 
Fonte: dado coletado pelo autor, 2017. 

 

Resposta de 1 aluno  
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Esse aluno representou a imagem da cabeça de uma pessoa por meio de 

desenho e escreveu os dizeres “cérebro tratando”. O aluno representou também a 

imagem do pulmão (Figura 19). 

 

Figura 19. Resposta apresentada por 1 aluno – Questão 04 / Pós-teste 

 
Fonte: dado coletado pelo autor, 2017. 

 

Resposta de 1 aluno 

Esse aluno apresentou como resposta os dizeres “nunca fumei graças a 

Deus”. 

 

 Pesquisas comprovam que o benzopireno, assim como os Hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos – HPAs, são potentes agentes carcinogênico e mutagênico, o 

que significa que podem reagir com a molécula de DNA e interferir na reprodução 

celular. Dessa forma, considerando as contribuições das atividades desenvolvidas 

na oficina para a apropriação e aprimoramento do conhecimento, assim como para a 

aprendizagem, e considerando também os conhecimentos dos alunos sobre 

citologia, que inclui composição química, esperava-se que eles descrevessem ou 

representassem possíveis alterações genéticas que ocorrem com o DNA das células 

de alguns órgãos, como o pulmão, devido à ação de substâncias carcinogênicas, 

dentre essas os HPAs e o benzopireno, ambas produzidas no processo de queima 

do tabaco. Entretanto, os participantes, ao lerem e interpretarem a questão citaram 

algumas substâncias presentes na fumaça do tabaco e apresentaram, em forma de 

texto e imagens, o local de ação dessas substâncias e as possíveis doenças 

ocasionadas por elas.  

Sobre os conhecimentos dos alunos, relacionados à citologia e composição 

química de moléculas orgânicas, necessários para resolução dessa questão, é 

importante salientar que, existe uma limitação quanto ao trabalho desses conceitos 

no ensino de Biologia e Química, fato que também pode explicar a dificuldade dos 

participantes em explicar a interação das substâncias presentes na fumaça do 
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cigarro com as moléculas dentro das células. Ferreira e Justi (2004) relatam que O 

estudo do DNA é realizado na Biologia, de modo geral, já no 1º ano do Ensino 

Médio, enquanto que a Química o traz como um conteúdo no final do 3º ano desse 

ensino, trabalhado com enfoques totalmente diferentes e sem o estabelecimento de 

um vínculo entre os conteúdos de uma e outra disciplina. O estudo das moléculas 

orgânicas na Biologia, envolvendo os níveis de organização de um ser vivo – 

citologia e composição química, se inicia antes mesmo de o aluno ter o 

conhecimento relativo aos átomos, ligações e mesmo às moléculas, ao passo que 

na Química o estudo sobre a composição das biomoléculas ocorre somente após o 

aprendizado de conceitos da Química Orgânica (FERREIRA; JUSTI, 2004, p. 41).   

 

Questão 05. Cite exemplos de alguns aspectos da Química relacionados ao 
seu cotidiano. 
 

Aspectos da Química citados por todos os participantes (100%): combustão, 

queima de gás, tinta no cabelo, gasolina, descolorir os pelos, assar um pão, 

formação da ferrugem, crescimento de uma planta, a fotossíntese, queimar o lixo, 

um automóvel em movimento, preparo de um bolo, queima de materiais.  Analisando 

os dados obtidos, foi verificado que os participantes da pesquisa, apresentaram 

como resposta alguns fenômenos que envolvem transformações químicas.  

Essa questão, presente no questionário I – Pré-teste e republicada neste 

segundo instrumento de pesquisa, teve como finalidade avaliar se os alunos seriam 

capazes de contextualizar conceitos da Química, abordados nas atividades da 

oficina, com o seu dia a dia, relacionando esses conceitos com a questão das 

drogas e do tabagismo. Entretanto, assim como no questionário de Pré-teste, 

observou-se que não houve evolução nas concepções dos alunos quanto aos 

aspectos da Química relacionados ao seu cotidiano.  Analisando os dados obtidos, 

foi verificado que os estudantes apresentaram como resposta fenômenos que 

envolvem transformações químicas no seu cotidiano, mas não citaram qualquer 

aspecto relacionado à temática da pesquisa. Esses dados estão relacionados de um 

modo geral com os demais conteúdos da Química e não com os conceitos e teorias 

abordados nas atividades da oficina. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A estratégia de trabalho utilizada neste estudo promoveu o diálogo e a 

reflexão dos participantes acerca do conjunto de problemas associados à questão 

do tabagismo, contribuindo também para o processo de mediação da aprendizagem 

das funções da Química Orgânica, sobretudo aqueles presentes na composição do 

tabaco. Ficou demonstrado que as atividades propostas na oficina, em especial o 

jogo, reproduzido e utilizado na primeira etapa, possibilitou a compreensão de 

conceitos relativos à identificação de grupo funcionais e ao reconhecimento de 

funções nos compostos orgânicos, favorecendo assim um avanço no processo de 

aprendizagem dos alunos.  

Referente às atividades voltadas para a prevenção do tabagismo, o objetivo 

da pesquisa não foi avaliar os impactos dessas atividades no pensamento, nas 

vivências e na forma de agir dos alunos, mas, leva-los à reflexão sobre a 

conscientização quanto aos riscos que o consumo de drogas, no caso, o tabaco, 

pode acarretar à saúde. Para tanto, as ações da segunda etapa da oficina, foram 

propostas com a finalidade de promover essa reflexão.  

Quanto à participação dos alunos, foi observado que ela ocorreu com 

seriedade e de forma interativa em ambas as etapas. Os trabalhos de reprodução do 

jogo, da máquina de fumar e das demais atividades ocorreram com coletividade e 

bastante envolvimento dos participantes. Nesse processo, também houve muito 

diálogo do professor regente com os participantes, comprovando o seu papel de 

mediador no processo de construção e apropriação do conhecimento.  

Sobre a oficina, pode-se inferir que ela se configurou como uma proposta 

eficaz para o ensino de Ciências, pois, além de apresentar atividades diferenciadas 

e atrativas para os alunos, contribuiu com o processo de aprendizagem dos 

estudantes, por meio da contextualização de conceitos da Química voltados para um 

tema polêmico, como a questão das drogas e do tabagismo, presente no cotidiano 

dos alunos e até mesmo no ambiente escolar.  

Por fim, este estudo possibilitou o desenvolvimento de um trabalho 

educativo, no qual o aluno foi o agente ativo no processo de construção e 

aprimoramento do conhecimento científico. Dessa forma, espera-se que ele saiba 

utilizar esse conhecimento na tomada de decisões que beneficiem a si e ao coletivo 

social. 
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Prezados professores 

 Este material foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada junto a 

alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino de Minas Gerais.  

Trata-se de um projeto de intervenção composto por uma oficina educacional 

voltada para a temática drogas, a partir do estudo da composição e do consumo do 

tabaco, visando uma abordagem em educação e saúde, no contexto do ensino de 

Química. 

 A oficina tem como proposta a contextualização do ensino das Funções da 

Química Orgânica por meio de atividades práticas direcionadas para a problemática 

do tabagismo. Essas atividades, além de auxiliar o professor em sala de aula e 

contribuir para a mediação da aprendizagem dos estudantes, podem também 

cooperar com as ações de prevenção e combate às drogas, promovidas pela escola. 

 O trabalho é constituído de duas etapas, sendo a primeira destinada à 

reprodução e aplicação de um jogo didático sobre a composição do tabaco e os 

impactos biológicos dessa droga no organismo do fumante. A segunda etapa conta 

com a participação dos alunos em um trabalho de conscientização e na realização 

de um experimento para construção de um dispositivo denominado “Máquina de 

fumar”. Serão apresentados ainda dois textos para serem trabalhados antes de 

iniciar as atividades práticas. Caso o professor queira verificar os conhecimentos e 

avaliar a aprendizagem dos estudantes, será apresentada também uma proposta de 

atividade complementar que poderá ser aplicada ao final da segunda etapa da 

oficina. 

Vale ressaltar que este material é um produto educacional do programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro 

Preto e foi construído sob orientação dos professores Cláudio Gouvêa dos Santos e 

Luciana Hoffert Castro Cruz. Dessa forma, o seu objetivo é apresentar uma proposta 

de trabalho, direcionada por conceitos e teorias da Química, intermediado pela 

utilização de atividades práticas diversificadas, em que o aluno seja o agente ativo 

no processo de construção e aprimoramento do conhecimento científico e saiba 

utilizá-lo na tomada de decisões que beneficiem a si e ao coletivo social. 

 

 

Prof. Paulo Augusto Valadares 
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A ABORDAGEM DA TEMÁTICA DROGAS E A QUESTÃO DO TABAGISMO 

 
No processo de ensino e aprendizagem a construção do conhecimento 

científico pode-se dar a partir de temas centrados no caráter e na formação social 

dos alunos. Fundamentados na temática drogas e com enfoque na questão do 

tabagismo, serão apresentados, a seguir, dois textos que podem ser trabalhados 

com os alunos, em forma de roda de conversa, antes de iniciar as atividades da 

oficina educacional. Esses textos, bem como as imagens que os acompanham, são 

de autoria de Wildson Luiz Pereira dos Santos, Gerson de Souza Mól e 

colaboradores. São conteúdos que foram extraídos e adaptados da 1ª edição do 

livro didático “Química e Sociedade”, da editora Nova Geração, com publicação 

datada no ano de 2006.      

Como sugestão, pode-se utilizar 1 aula para execução desse trabalho inicial. 

Para isso, orienta-se dividir os alunos em dois grupos e selecionar um texto para 

cada grupo fazer apresentação oral, após leitura e estudo. Esta estratégia pode 

proporcionar debate e discussão sobre a problemática das drogas, como o álcool e o 

tabaco, e ao mesmo tempo possibilitar a reflexão acerca do tabagismo.  

 

TEXTO 1 

“As drogas que matam” 

 Muitas drogas atuam no sistema nervoso central, como os analgésicos, 

bloqueiam que bloqueiam a sensação de dor. Essas drogas podem ser classificadas 

em três grupos: depressoras, perturbadoras ou estimulantes. Todas elas alteram a 

comunicação química mediante a ativação ou desativação de certos 

neurotransmissores, ou seja, de substâncias que transmitem sinais elétricos no 

sistema nervoso central. Mas produzem resultados diferentes no comportamento de 

quem as toma. Se a pessoa faz uso de estimulantes, há um aumento na atividade 

cerebral, que a deixa “elétrica”, ao passo que as drogas depressoras deixam seus 

usuários mais aquietados, pois reduzem a atividade do cérebro. 

 Uma das drogas que atuam no sistema nervoso é o álcool. Ele não atua 

especificamente em um agente neurotransmissor, como a morfina, mas diminui a 

transmissão dos sinais nervosos. O álcool é uma droga depressora do sistema 

nervoso central, provocando distúrbio na capacidade de percepção e nas 
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habilidades. O seu efeito no organismo produz em princípio sensação de euforia, 

relaxamento, torna a pessoa mais efusiva, diminui a tensão, a ansiedade e o tédio, 

mas sem dúvida reduz o reflexo a estímulos externos.  Estas são as principais 

razões para que seja proibido dirigir após o consumo de bebidas alcóolicas. 

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no Brasil morrem mais de 35 mil 

pessoas a cada ano em acidentes de trânsito, e aproximadamente metade dessas 

mortes é provocada por condutores alcoolizados. 

 

 

Além dos efeitos prejudiciais do álcool no trânsito, ele gera vários problemas 

de saúde. Ao ser ingerido em grandes quantidades, atua como veneno, causando 

intoxicação e em alguns casos levando a pessoa à morte.  O fígado humano 

consegue metabolizar cerca de 15 mililitros de álcool por hora, porém enquanto 

trabalha na eliminação do álcool nesse órgão deixa de metabolizar outras 

substâncias tóxicas produzidas pelo organismo. Dessa maneira, a permanência do 
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álcool por longo tempo no organismo vai afetar uma série de outras funções do 

corpo.  

Está comprovado que o consumo constante de bebidas alcóolicas favorece o 

aparecimento de doenças como hepatite, distúrbios do coração, do pâncreas e 

alguns tipos de câncer, tais como de garganta, de boca, do esôfago e de cordas 

vocais. O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de 

Saúde e ocupa o terceiro lugar entre as doenças que mais matam no mundo. 

Estima-se que cerca de 90% das internações em hospitais psiquiátricos por 

dependência química aconteçam em decorrência do uso do álcool. Segundo o 

Ministério da Saúde, o Brasil gasta mais de 60 milhões de reais anualmente com o 

tratamento de alcoolistas. 

 Apesar dos efeitos danosos para a sociedade, o álcool é uma droga liberada 

para consumo na maioria dos países, tendo o seu uso restrito em alguns lugares e 

para determinadas faixas etárias. Assim, a ingestão de bebidas alcóolicas precisa 

ser bastante controlada pelos consumidores, que devem estar conscientes dos 

riscos que a substância provoca à saúde. 

 Outra droga liberada é o cigarro. Encontramos no cigarro uma enorme 

quantidade de substâncias. A começar por sua fumaça, que por si só já é 

considerada um grande poluente atmosférico, diversas doenças são provocadas 

pelas toxinas inaladas pelos fumantes: problemas de visão, câncer de bexiga, 

problemas estomacais e intestinais, câncer de rim, do pâncreas e de outros órgãos. 

As toxinas do cigarro podem até branquear os cabelos e causar calvície. O grande 

risco dessa droga é gerar a dependência; mesmo assim, apesar de serem 

amplamente divulgados nos meios de comunicação os males provocados por ela, o 

seu consumo é muito grande. O melhor a fazer é evita-la desde cedo. 

É muito importante entender os riscos a que as drogas expõem nossa saúde, 

independentemente do fato de seu uso ser legalizado ou não, ou da pressão do 

grupo social a que pertencemos. Afinal, se a vida é o nosso bem primordial, por que 

não buscar práticas saudáveis, que nos proporcionem o prazer de viver? E desfrutar 

com liberdade nossas potencialidades, em vez de nos tornarmos dependentes de 

substâncias que constrangem nossas ações? 

 



76 
 

 

 

TEXTO 2 

“Onde há fumaça... Sua saúde corre perigo! ” 

Uma das mais perfeitas armas já criadas é um pequeno rolinho de papel, de 

aparência inofensiva e efeitos letais. Todos conhecem seu grau de periculosidade, 

mas, ainda assim, suas vítimas sentem prazer em utilizá-lo contra si mesmas. É isso 

mesmo: estamos falando do cigarro. A cada tragada, o fumante ingere mais de 4700 

substâncias tóxicas. O cigarro e outros derivados do tabaco – charuto e fumo para 

cachimbo – matam milhares de pessoas por ano em todo o mundo. Quando cigarros 

são acesos, tanto a fumaça inalada como a que é difundida para o meio ambiente 

são nocivas à saúde. Não existem cigarros “saudáveis”, pois a nicotina e o alcatrão 

que o compõem, mesmo quando em baixos teores, fazem com que o dependente 

queira fumar sempre mais. 
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O alcatrão é uma mistura de mais de 4000 substâncias, das quais pelo menos 

sessenta são cancerígenas, como arsênio, níquel, benzopireno e cádmio, que 

causam alterações nos genes das células comprometidas com a divisão celular. 

Estudos mostram que as substâncias do cigarro provocam mutações (mudança no 

material genético da célula) nos genes que controlam a divisão celular, favorecendo 

a multiplicação descontrolada das células e consequente formação de tumores. 

Você deve conhecer muitas pessoas que fumam e não conseguem parar. O 

que faz uma pessoa ficar tão dependente do cigarro? A grande causadora dessa 

dependência é a nicotina. Ela atua diretamente no sistema nervoso central (SNC) e 

provoca uma sensação de bem-estar agradável e passageira. Quanto mais se fuma, 

mais o organismo se adapta à droga. Você sabe o que a nicotina pode causar? Ela 

diminui a capacidade de circulação sanguínea, aumenta a deposição de gorduras 

nas paredes dos vasos sanguíneos e sobrecarrega o coração, podendo levar ao 

infarto. 

O cigarro causa envelhecimento precoce da pele. A fumaça libera radicais 

livres, espécies químicas muito reativas, que causam a morte celular, contribuindo 

para o aparecimento de rugas e para o aumento da predisposição do câncer de pele 

e de boca. A elevada temperatura da ponta do cigarro também contribui para o 
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envelhecimento precoce da pele e dos cabelos; a cor amarelada depositada nos 

dentes, unhas e pelo do rosto vem do alcatrão presente na composição do cigarro; 

os cabelos ficam opacos e caem mais; aumento de acne também pode ser 

decorrente do uso de cigarros. O grande risco dessa droga é causar dependência; 

mesmo assim, apesar de serem amplamente divulgados nos meios de comunicação 

os males provocados por ela, o seu consumo é muito grande. O melhor a fazer é 

evita-la desde cedo. 

 

 

 

A OFICINA EDUCACIONAL E SUAS ETAPAS 

 
A oficina tem como proposta a contextualização do ensino das Funções da 

Química Orgânica, por meio de atividades práticas voltadas para o estudo da 

composição e do consumo do tabaco. Ela ocorre em duas etapas. A primeira é 

destinada à reprodução e utilização de um modelo de jogo didático pelos alunos. A 

segunda conta com a participação dos estudantes na construção de um dispositivo 

denominado “Máquina de fumar”.  

Para execução das atividades, serão necessárias 3 (três) aulas para a 

reprodução e utilização do jogo e 2 (duas) aulas para a construção da máquina de 

fumar e apresentação de um trabalho de conscientização. 
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ETAPA I. REPRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

 

“O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do 
cigarro e os efeitos do tabaco no organismo” 

 
“O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do cigarro” 

é um jogo educativo cuja a proposta é aprimorar o conhecimento dos estudantes 

sobre a identificação de compostos e grupos funcionais orgânicos e suas relações 

com a composição e o consumo do tabaco. Configura-se como uma estratégia 

metodológica no estudo das funções orgânicas, podendo ser utilizado junto aos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio. A relação do ensino de Química com a temática 

drogas possibilita o desenvolvimento de atividades que podem contribuir de forma 

significativa com o processo de construção do conhecimento, promovendo a 

aprendizagem por meio da abordagem de um contexto social, no qual a maioria da 

população está inserida. Nessa perspectiva, o jogo tem como enfoque questões 

relativas aos conceitos e à relação da Química Orgânica com a composição do 

tabaco e os efeitos biológicos dessa droga no organismo, favorecendo a conexão de 

conceitos da Química com a conscientização e prevenção do tabagismo, integrando 

assim educação e saúde no processo ensino-aprendizagem. 

O jogo 

O jogo (APÊNDICES IA E IB) é uma das atividades a serem desenvolvidas 

em uma oficina, que pode ser mediada pelo professor junto aos alunos do Ensino 

Médio. Ele é composto por uma trilha, contendo nomes e fórmulas de substâncias 

presentes no tabaco, bem como compostos e funções da Química orgânica que 

também constituem essa droga. O professor pode dividir os alunos em grupos e 

utilizar duas aulas para que os grupos reproduzam o tabuleiro/trilha do jogo 

(APÊNDICE IA) utilizando materiais, como cartolinas, lápis de cor, pincéis e outros.  

A terceira aula deve ser utilizada para que os alunos utilizem o jogo reproduzido por 

eles. O professor deve providenciar duas peças (peões de jogos) e um dado para 

cada grupo ou solicitar que cada grupo providencie esses materiais.  

Fazem parte do jogo as cartas denominadas “Questão-desafio” e “Resposta-

Desafio” (APÊNDICE IB). O professor deve providenciar a impressão dessas cartas 

para os alunos e orientar que cada grupo as recorte e as plastifique com papel 

contact. Uma sugestão, que também pode dar certo, é que cada grupo utilize os 
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modelos para reproduzir as suas próprias cartas, junto à reprodução do 

tabuleiro/trilha. As imagens a seguir apresentam os participantes envolvidos na 

reprodução e na aplicação do jogo durante a primeira etapa da oficina, ocorrida com 

alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública situada no município de 

Nova Serrana/MG. Para preservar a identidade desses alunos, nas imagens eles 

não serão identificados. 

Figura 1. Alunos envolvidos no trabalho de reprodução do jogo 

 
Fonte: arquivo do autor 
 

Figura 2. Utilização e aplicação do jogo 

 
Fonte: arquivo do autor 
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As regras 

I. O jogo pode ocorrer com dois ou mais participantes. Caso tenha mais de 

dois participantes, dividi-los em dois grupos. 

II. Cada grupo/participante deve percorrer a trilha e, ao parar sobre os nomes 

das substâncias orgânicas, identificadas pelo símbolo , ele (s) deve (m) 

responder uma questão para cada substância, por meio do desafio de cartas. 

III. Fazem parte do jogo 30 cartas, sendo que 15 delas contém as questões 

do desafio e as demais trazem as respostas referente a essas questões. 

IV. As cartas são identificadas como “Questão–Desafio” e “Resposta–

Desafio”, seguido do nome da substância química presente no tabaco. Elas devem 

ser separadas conforme as categorias “Questão” e “Desafio”, antes do início do jogo, 

sendo necessário mantê-las com o verso voltado para os participantes, próximo ao 

tabuleiro. 

V. O jogo tem início com o auxílio de um dado. O (s) participante (s) que ao 

lançar (em) o dado para alto e obtiver um maior número após o lançamento, dará 

início, caminhando pela trilha.  

VI. O dado pode ser utilizado apenas no início, e seu intuito é apontar o (s) 

participante (s) que irá (ão) iniciar o jogo.  

VII. O (s) participante (s) deve (m) andar um espaço por vez na trilha e, ao 

parar sobre a casa contendo o nome de uma substância orgânica, ele (s) deverá 

(ão) retirar a carta “Questão–Desafio” contendo o nome dessa substância e desafiar 

o (s) participante (s) adversário (s) a responder à questão presente nessa carta. 

Após a resposta do (s) seu (s) adversário (s), o (s) jogador (es) deverá (ao) confirmar 

se essa resposta está correta ou não, apresentando para isso a carta “Resposta–

Desafio”. Se a resposta do (s) adversário (s) estiver correta, as duas cartas passam 

a ser de propriedade dele (s) e, na sequência, ele (s) tem direito a andar uma casa 

na trilha. Caso o (s) participante (s) adversário (s), erre (m) a resposta da “Questão–

Desafio” as cartas ficam com o (s) jogador (es) responsável (eis) pelo desafio e, a 

partir daí ele (s) dá (ao) continuidade com o jogo caminhando sobre a trilha. 

VIII. O (s) participante (s) que chegar (em) ao final da trilha deve (m) continuar 

no jogo, retirando, por vez, uma carta “Questão–Desafio” para que o (s) seu (s) 

adversário (s) responda (m). 
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IX. O jogo deve ser encerrado quando finalizarem as cartas. 

X. Será (ao) vencedor (es), o (s) participante (s) que obtiver (em) um maior 

número de cartas. 

ETAPA II. ATIVIDADE EXPERIMENTAL DE REPRODUÇÃO DA “MÁQUINA DE 
FUMAR” E APRESENTAÇÃO DE UM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO  

A segunda etapa conta com a participação dos alunos em uma atividade 

experimental, que consiste na reprodução de um dispositivo denominado “Máquina 

de fumar”. A proposta desse experimento é simular o trajeto percorrido pela fumaça 

inalada durante o processo de queima do tabaco e demonstrar a ação das 

substâncias presentes na fumaça do cigarro para o pulmão do fumante, de forma 

que esta ação possa despertar nos estudantes a conscientização quanto aos riscos 

que essa droga pode oferecer. Nesse sentido, os alunos deverão ser divididos em 

dois grupos. Cada grupo deverá ser orientado a reproduzir e apresentar o referido 

experimento, bem como apresentar os fatores de risco do tabagismo e traçar 

estratégias de prevenção relacionadas ao consumo do tabaco. Enquanto alguns 

alunos dos grupos trabalham na construção da máquina de fumar, os demais devem 

ser orientados a desenvolver as atividades para apresentação dos fatores de risco e 

das estratégias de prevenção do tabagismo. Essas atividades podem ocorrer por 

meio de apresentação no formato de cartazes, com textos, frases, imagens e 

gravuras, para que, posteriormente, sejam expostos nas dependências da escola 

como forma de divulgação e conscientização.  Para a realização dessa etapa o 

professor deve providenciar os materiais que os alunos irão utilizar, como também 

pode sugerir que os grupos providenciem esses materiais. As imagens, 

apresentadas seguir, exibem modelos do experimento que os alunos deverão 

reproduzir. 

Figura 3. Modelo da Máquina de fumar 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8XOXiZbfLKM 
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Figura 4. Modelo II da Máquina de fumar 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8ix8kJsA9a0 
 

 O procedimento para reprodução da máquina de fumar, descrito a seguir, foi 

extraído adaptado do site “Manual do mundo”, disponível no seguinte endereço 

eletrônico:  

<<http://www.manualdomundo.com.br/2013/12/conheca-o-veneno-do-cigarro 2/>>. 

Nesse link, também está disponível um vídeo explicativo sobre o experimento. 

 
Procedimento para construção da máquina de fumar 

 Para realizar o experimento são necessários os seguintes materiais: 

- Garrafa PET  

- Torneirinha simples para filtro de água 

- 1 Cigarro 

- Água 

- Cola de silicone  

- Papel filtro ou guardanapo 

Inicialmente, deve-se cortar a base lateral de uma garrafa fazendo um furo. 

Acoplar a torneirinha nesse espaço e fixá-la com o uso de cola de silicone. Em 

seguida, fazer um orifício na tampa da garrafa e acrescentar na parte interna, abaixo 

desse orifício, um pedaço de papel filtro ou guardanapo. Após esse processo, a 

garrafa deve ser preenchida com água e vedada com a tampa contendo o papel 

filtro. O cigarro, aceso, deve ser encaixado no orifício feito tampa. A água presente 

na garrafa deve ser escoada por meio de abertura da torneira, de forma que, a 
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queima do cigarro ocorra com a diminuição do nível da água.  Assim como acontece 

no pulmão dos fumantes, a garrafa ficará repleta de fumaça proveniente da queima 

do cigarro.  

Por fim, após o escoamento de toda a água, o cigarro deve ser apagado e 

garrafa aberta para retirada do papel filtro. Nesse instante será observada a 

presença de uma mancha de tonalidade escura no papel e, conforme observação, 

ela consiste de algumas das 4.700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do 

cigarro. As imagens, apresentadas a seguir, exibem a participação dos alunos na 

reprodução e na demonstração da máquina. Para preservar a identidade dos 

estudantes, nas imagens eles não serão identificados. 

 

Figura 5. Reprodução e apresentação da máquina de fumar pelos alunos 

 

Fonte: arquivo do autor 
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Figura 6. Apresentação da máquina de fumar 

 

Fonte: arquivo do autor 

 

Figura 7: Exposição – Fatores de risco e prevenção do tabagismo 

 

Fonte: arquivo do autor 
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  Figura 8. Fatores de risco do tabagismo – fragmentos da exposição 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: arquivo do autor 
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Figura 9. Prevenção do tabagismo – fragmentos da exposição 

 

 

Fonte: arquivo do autor 



88 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Esta atividade tem por objetivo verificar os conhecimentos e avaliar a 

aprendizagem dos estudantes. Ela pode ser aplicada após a segunda etapa da 

oficina.  

As questões 3 e 4 foram extraídas e adaptadas de: 
 

BORNENBERGER, Cíntia Jung; SILVA, Juliana da; MARTINS, Tales Leandro Costa. 
Uso do Tema gerador fumo para o ensino de Química na Educação de Jovens 
e Adultos. Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências e matemática. 
Canoas-RS. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/ 
p1069.pdf. > Acesso em: 17 jun.2018. 
 

 

1- O álcool E o tabaco são drogas utilizadas por um grande número de pessoas. Do 

ponto de vista médico, o alcoolismo é uma doença crônica, com aspectos 

comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de 

álcool, na qual o usuário se torna progressivamente tolerante à intoxicação 

produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de abstinência, quando a 

mesma é retirada. Disponível em:  

<<https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/alcoolismo/>> Acesso em 17 jun. 

2018. 

Quando o etanol é ingerido em pequenas quantidades, o organismo o metaboliza 

segundo o esquema a seguir: 

 

 

Fonte: https://educacaodigital2011.posthaven.com/46163491 

 



89 
 

Sobre o metabolismo do etanol no organismo, faça uma análise das fórmulas 

estruturais das substâncias apresentadas no esquema anterior, identificando as 

funções orgânicas presentes em cada uma delas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Faça uma observação da figura a seguir para responder à questão de número 2. 

 

Constituintes do tabaco. Substâncias presentes no cigarro 
Fonte: http://saude.hsw.uol.com.br/compostos-cigarro2.htm 

 
 

2- Sobre a composição do cigarro, analise as fórmulas estruturais de algumas 

substâncias constituintes do tabaco, apresentadas a seguir, e identifique as funções 

orgânicas presentes em cada uma delas: 
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Nicotina 

 ___________________________________________________________________ 

 

Benzopireno 

___________________________________________________________________ 

Acroleína 

___________________________________________________________________ 

Ácido Levulínico 

___________________________________________________________________ 

Acetona 

___________________________________________________________________ 

3- Indique pelo menos três doenças causadas pelo hábito de fumar e suas 

consequências para o homem. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
4- O hábito de fumar expõe o fumante e seus familiares a milhares de substâncias 

que irão agir em seus organismos. Cite algumas das substâncias existentes no 

cigarro e/ou na sua fumaça, indicando o local em que essas substâncias irão agir no 

organismo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

RESPOSTAS DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Questão 1 

Etanol ou álcool etílico: álcool 

Aldeído acético: aldeído 

Ácido acético: ácido carboxílico 

 
Questão 2 

Funções Orgânicas presentes nas substâncias 

Nicotina: amina 

Benzopireno: benzeno – hidrocarboneto aromático 

Acroleína: aldeído 

Ácido levulínico: cetona e ácido carboxílico 

Acetona: cetona 

 
Questão 3 
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Além da dependência, causada pela nicotina, o hábito de fumar ainda 

acarreta doenças como o câncer de pulmão, enfisema e bronquite, vários tipos de 

câncer e ainda pode ocasionar infarto do miocárdio e AVC. 

 O câncer de pulmão é acompanhado de tosse, falta de ar presença de sangue no 

escarro e dor no peito; o enfisema e a bronquite podem gerar cansaço, falta de ar e 

tosse crônica. A pessoa que fuma pode apresentar mais chances de ter pressão 

alta, apresentar dores no peito, como a angina, e ter placas de gorduras nos 

vasos, por exemplo, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, 

principalmente se associadas com outras situações de risco, como pressão alta, 

colesterol alto e diabetes. Disponível em: <<https://www.tuasaude.com/doencas-

que-o-tabagismo-provoca/>> Acesso em: 08 jul. 2018. 

Questão 4 

A nicotina age no cérebro do fumante, sendo a principal substância 

responsável pela dependência química. Muitos hidrocarbonetos aromáticos 

presentes na fumaça do cigarro são carcinogênicos, podendo causar câncer de 

pulmão, língua e garganta. No alcatrão está presente o benzopireno, considerado 

um potente carcinogênico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

APÊNDICE IA. MODELO DO TABULEIRO/TRILHA PARA REPRODUÇÃO DO 
JOGO 

 

Fonte: arquivo do autor 
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APÊNDICE IB. MODELOS DAS CARTAS-DESAFIO UTILIZADAS NO JOGO  

Figura 10. Cartas reproduzidas por alunos 

 
Fonte: arquivo do autor 

 
 

APÊNDICE IC. MODELOS DAS CARTAS PARA IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

NICOTINA 

 

A nicotina, cuja fórmula é 

C10H14N2, atua como protagonista 

na composição e no uso do 

tabaco, já que é um alcaloide 

vegetal, isto é, substância com 

propriedades psicoativas e 

elevada capacidade para induzir 

dependência física e psicológica. 

Analise a fórmula estrutural da 

Nicotina, apresentada a seguir, e 

diga qual o nome da função 

nitrogenada presentes nela.  

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

NICOTINA 

 

 

 

 

A função orgânica presente na 

estrutura da nicotina é a amina. 

A presença dos grupos amino 

(os dois átomos de nitrogênio) 

caracterizam essa função. 
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ALCATRÃO 

 

 

 

O alcatrão é uma mistura 
complexa de mais de 4000 
substâncias; dessas, pelo menos 
sessenta são cancerígenas e 
estão presentes principalmente 
no fumo de tabaco. Assim, ele 
pode ser o fator que relaciona o 
hábito de fumar com o câncer de 
pulmão, laringe e boca. Sobre o 
alcatrão, diga o nome de um 
composto aromático presente na 
sua composição, considerado 
altamente carcinogênico.  

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ALCATRÃO 

 

Um composto aromático 
(hidrocarboneto) presente na 
composição do alcatrão e 
considerado altamente carcinogênico 
é o Benzopireno. O Benzopireno 
apresenta a seguinte fórmula 
estrutural: 

 

Além do benzopireno, no alcatrão 
também está presente outros 
hidrocarbonetos aromáticos, como os 
xilenos e o tolueno, também 
considerados cancerígenos. 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

BENZOPIRENO 

O benzopireno é um 

hidrocarboneto policíclico 

aromático (HPA) cancerígeno, 

encontrado principalmente na 

fumaça de cigarros. Ele está 

associado à ocorrência de 

câncer de pulmão, de laringe e 

de boca em fumantes.  A fórmula 

estrutural do benzopireno é 

apresentada a seguir: 

 

Sobre o benzopireno, diga a qual 

função orgânica ele pertence e 

apresente a sua fórmula 

molecular. 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

BENZOPIRENO 

 

 

 

 

 

O benzopireno é um 
hidrocarboneto aromático 
policíclico (HPA) e sua fórmula 
molecular é C20H12 

 

 

 

 

 



96 
 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

XILENO 

O termo xileno refere-se a um 

conjunto de compostos também 

conhecido como xilol. Os compostos 

são o orto-xileno, meta-xileno e para-

xileno. São usados como solventes e 

precursores de outros produtos 

químicos, sendo encontrados 

no alcatrão e no petróleo. Ao ser 

inalado ocasiona irritação dos olhos, 

tontura, dor de cabeça e até a perda 

de consciência. Se ingerido, 

provoca pneumonia. Os Xilenos 

apresentam dois grupos orgânicos 

que substituíram átomos de 

hidrogênio no benzeno. Analise as 

fórmulas dos xilenos, apresentadas a 

seguir, e diga o nome desses grupos 

orgânicos. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

XILENO 

 

 

 

 

Metil é o nome dos dois grupos 

orgânicos presentes na estrutura 

dos xilenos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

TOLUENO 

O tolueno é um líquido incolor 

com um odor característico. 

Ocorre na forma natural 

no petróleo e na árvore tolú. 

Também é produzido durante a 

manufatura da gasolina e de 

outros combustíveis a partir 

do petróleo cru. Ele está 

presente na composição do 

alcatrão. O tolueno pode afetar 

o sistema nervoso. É facilmente 

absorvido pelos pulmões (40 a 

60% do inalado). Analise a 

fórmula estrutural do tolueno, e 

apresente sua fórmula molecular. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

TOLUENO 

 

 

 

 

 

A fórmula molecular do tolueno é 

C7H8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orto-xileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meta-xileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para-xileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para-xileno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcatr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://saude.hsw.uol.com.br/pulmoes.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%BA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

BUTANO 

O butano (C4H10) ou n-butano é 

um gás incolor (sem cor) e 

inodoro (sem odor) altamente 

inflamável e obtido pelo 

aquecimento do petróleo e do 

gás natural. Utilizado no isqueiro 

e também como gás de cozinha, 

sua inalação ocasiona: 

dificuldade respiratória, 

alterações visuais e coriza. 

Analise a fórmula estrutural do 

butano e responda a qual classe 

de hidrocarbonetos ele pertence. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

BUTANO 

 

 

 

 

Na classificação dos 

hidrocarbonetos, o butano 

pertence à classe dos alcanos, 

pois ele apresenta somente 

ligações covalentes simples em 

sua cadeia carbônica. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

BENZENO 

 

 

O benzeno é um hidrocarboneto 
aromático que também pode ser 
produzido durante a queima do 
cigarro. Considerado 
cancerígeno, ao ser inalado é 
absorvido pelos pulmões e 
provoca danos irreversíveis a 
longo prazo, como o enfisema e 
a asma em crianças filhas de 
pais fumantes. Ele é 
transportado por todo o corpo, 
em especial para o fígado. Sobre 
o benzeno apresente as suas 
fórmulas estrutural e molecular. 

 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

BENZENO 

 

 

 

Fórmulas estruturais do 

benzeno: 

 

Fórmula molecular: 

C6H6 

 

 

 

 

http://saude.hsw.uol.com.br/como-tratar-a-asma.htm
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ÁCIDO LEVULÍNICO 

O ácido levulínico é classificado 

como um cetoácido, sendo um 

sólido branco cristalino e solúvel 

em água, etanol e éter dietílico. 

Ele é derivado de degradação 

da celulose e é um precursor 

potencial para biocombustíveis. 

É usado em cigarros para 

aumentar a disponibilidade 

de nicotina na fumaça e na 

ligação da nicotina a receptores 

neurais. Analise a fórmula do 

ácido levulínico e diga os nomes 

das funções oxigenadas 

presentes na sua estrutura. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ÁCIDO LEVULÍNICO 

 

 

 

 

Cetona e ácido carboxílico, são 

as funções oxigenadas 

presentes na estrutura do ácido 

levulínico. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETALDEÍDO 

É utilizado no combustível, cola, 
tintas, plásticos, borrachas 
sintéticas, couro, espelhos.  A 
indústria do tabaco desenvolveu 
estudos sobre a ação do 
acetaldeído conjuntamente com 
a nicotina em ratos de 
laboratório. Em humanos, 
pequena quantidade de 
acetaldeído leva à irritação da 
pele, dos olhos e do sistema 
respiratório. Após analisar a 
fórmula do acetaldeído, 
apresentada a seguir, diga qual a 
função orgânica este composto 
pertence. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETALDEÍDO 

 

 

 

 

O etanal, também chamado de 

acetaldeído, apresenta em sua 

estrutura a função aldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceto%C3%A1cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_diet%C3%ADlico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biocombust%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_(bioqu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_(bioqu%C3%ADmica)
http://saude.hsw.uol.com.br/gasolina.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/nicotina.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/visao.htm
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETONA 

 

Produto entorpecente e 

inflamável, sendo mais 

conhecido entre as mulheres 

como removedor de esmaltes. 

Está presente na fumaça do 

cigarro. A inalação em pequenas 

quantidades irrita a garganta, 

ocasiona tonturas e dores de 

cabeça, em grandes quantidades 

pode levar à morte. Analise a 

fórmula estrutural da acetona e 

diga o nome da função orgânica 

presente na sua estrutura. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETONA 

 

 

 

 

 

A propanona, também conhecida 

como acetona, apresenta na sua 

estrutura a função cetona. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETATO DE CHUMBO 

Substância que está presente na 

fórmula das tinturas para cabelo, 

com potencial cumulativo 

no corpo humano, podendo 

ocasionar o aparecimento de 

câncer de pulmão e rim. 

Deposita-se nos pulmões 

gerando falta de ar, enfisema e 

câncer. Provoca anorexia e dor 

de cabeça. O acetato de chumbo 

apresenta dois átomos de 

oxigênio com ligação dupla na 

cadeia carbônica. Sabendo 

disso, diga o nome do grupo 

funcional em que o oxigênio se 

mantém ligado à cadeia por 

ligação dupla e diga também o 

nome de uma função em que 

esse grupo está presente. 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ACETATO DE CHUMBO 

 

 

 

 

Carbonila é nome do grupo em 

que oxigênio se liga à cadeia por 

ligação dupla. Esse grupo 

constitui, por exemplo, as 

funções cetona, aldeído, éster, 

dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

http://saude.hsw.uol.com.br/tintura-dos-cabelos.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/corpo-humano-canal.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/emagrecimento.htm
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

NITROSAMINAS 

Podem ser produzidas no fumo 
do tabaco pela reação 
da nicotina e outros compostos 
com nitrito no tabaco. 
Responsáveis pelas alterações 
do DNA, portanto consideradas 
cancerígenas ambientais, ou 
seja, o não fumante exposto a 
fumaça do cigarro em ambientes 
fechados, ao inalar essas 
substâncias tem mais chances 
de desenvolver câncer.  Quando 
o fumo é associado com 
o álcool seu efeito carcinogênico 
amplia-se. Sobre a estrutura 
química da nitrosamina, diga 
qual função orgânica está 
presente na sua composição. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

NITROSAMINAS 

 

 

 

 

 

Amina, é o nome da função 

nitrogenada presente na 

estrutura da nitrosamina. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

FORMALDEÍDO 

Metanal, também conhecido como 
formaldeído, é utilizado na conservação 
de cadáveres e na fabricação de 
produtos químicos. A fumaça do 
cigarro em ambientes fechados possui 
concentrações de formaldeído que 
podem chegar a níveis 3 vezes maiores, 
quando comparada com o ar livre. 
Provoca doença respiratória, reações 
alérgicas como asma, coceira nos 
olhos, além de tonturas, diminuição da 
coordenação motora, dores de 
garganta e alteração do sono. Após 
analisar a fórmula do formaldeído, diga 
o nome da função oxigenada presente 
na sua estrutura. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

FORMALDEÍDO 

 

 

 

 

Aldeído é a função oxigenada 

presente na estrutura do 

formaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://saude.hsw.uol.com.br/dna.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/alcool.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/alergia.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/alergia.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/visao.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/sono.htm
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QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

NAFTALINA 

 

 

O naftaleno, popularmente 
conhecido como naftalina, 
apresenta estrutura química 
formada por dois anéis 
benzênicos condensados, o que 
dá a esta substância a 
classificação de composto 
aromático. Usado como veneno 
para matar barata. O contato com 
essa substância provoca tosse, 
irritação na garganta, náuseas, 
distúrbios gastrointestinais, 
renais e oculares, além de 
anemia. Escreva a fórmula 
estrutural e molecular do 
naftaleno. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

NAFTALINA 

 

 

Fórmula estrutural do naftaleno 

(naftalina): 

 

Fórmula molecular: 

C10H8 

 

 

 

 

QUESTÃO-DESAFIO 

 

 

 

 

ACROLEÍNA 

Propenal ou acroleína é um gás com 
um forte cheiro nauseante, sendo o 
de maior concentração no cigarro. O 
cigarro contém 1.000 vezes mais 
acroleína quando comparado com 
outros produtos químicos que fazem 
alteração do DNA, sendo 
possivelmente o maior responsável 
pelo câncer de pulmão, bem como o 
formaldeído e acetaldeído que estão 
classificados no mesmo grupo. Essas 
alterações são bem parecidas com as 
causadas pelo arsênico e cádmio. 
Responsável pela destruição dos 
cílios pulmonares, fundamentais para 
a defesa das toxinas inaladas. Após 
analisar a estrutura da acroleína, 
apresentada a seguir, diga o nome da 
função orgânica presente em sua 
estrutura. 

 

RESPOSTA-DESAFIO 

 

 

 

 

ACROLEÍNA 

 

 

 

 

 

Na estrutura da acroleína está 

presente a função aldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

http://saude.hsw.uol.com.br/inseto.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/tosse-cronica.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/pulmoes.htm
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APÊNDICE II  

QUESTIONÁRIO I / PRÉ-TESTE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: 1(    ) Masculino   2(    ) Feminino 

Quantos anos você tem?   _____ anos. 

 

QUESTIONÁRIO ADAPTADO DE  

FIGUEIREDO, Márcia Camilo, et al. A temática drogas no ensino de Química. XV 
Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ). Brasília, 21 a 24 de julho de 
2010. 
 

BORNENBERGER, Cíntia Jung; SILVA, Juliana da; MARTINS, Tales Leandro Costa. 
Uso do Tema gerador fumo para o ensino de Química na Educação de Jovens 
e Adultos. Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências e matemática. 
Canoas-RS. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/ 
p1069.pdf.> Acesso em: 17 dez.2016. 
 

 

1- Você já teve aulas sobre drogas na escola? Em qual série? 

 

2- Cite as drogas que você conhece e os problemas que elas podem trazer para a 
vida de uma pessoa. 
 

3- Algumas pessoas dizem que consumir algumas drogas na adolescência, como 
por exemplo, o cigarro e a bebida alcoólica, é uma fase da vida para se auto afirmar. 
E que à medida que o adolescente cresce, a tendência é de parar de fumar ou 
beber. Você concorda ou discorda com essa afirmação? Justifique. 
 

4- Você conhece quais são as doenças causadas pelo fumo? Cite-as. 

 

5- Um cigarro contém milhares de substâncias que irão agir no organismo do 
fumante e de sua família. Você conhece alguma delas? Quais? 
 

Faça uma observação da figura a seguir para responder a questão de número 6. 
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Constituintes do tabaco. Substâncias presentes no cigarro 
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br/compostos-cigarro2.htm 

 

6- Sobre a composição do cigarro, analise as fórmulas estruturais de algumas 

substâncias constituintes do tabaco, apresentadas a seguir, e identifique as funções 

orgânicas presentes em cada uma delas: 

 

Nicotina 

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cigarro-eletronico.html 

 

Benzopireno 

Disponível em:  http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm 

 

http://saude.hsw.uol.com.br/compostos-cigarro2.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm


104 
 

Acroleína 

Disponível em:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7NcAB/relatorio-rancidez-oleo-residual-soja 

 

Ácido Levulínico 

Disponível em: http://www.pro-analise.com.br/produto/acido-levulinico-para-sintese-merck-7583 

 

 

Acetona 

Disponível em: http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/Acetona,MDA_CHEM-

100014?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&bd. 

 

 

7-   Cite exemplos de alguns aspectos da Química relacionados ao seu cotidiano. 
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APÊNDICE III  

QUESTIONÁRIO II / PÓS-TESTE 

IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: 1 (    ) Masculino   2 (    ) Feminino 

Quantos anos você tem?   _____ anos. 

 
QUESTIONÁRIO ADAPTADO DE 
 
BORNENBERGER, Cíntia Jung; SILVA, Juliana da; MARTINS, Tales Leandro Costa. 
Uso do Tema gerador fumo para o ensino de Química na Educação de Jovens 
e Adultos. Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências e matemática. 
Canoas-RS. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/ 
p1069.pdf.> Acesso em: 17 dez.2016. 

 
 

Faça uma observação da figura a seguir para responder a questão de número 1. 

 

Constituintes do tabaco. Substâncias presentes no cigarro 
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br/compostos-cigarro2.htm 

 

1- Sobre a composição do cigarro, analise as fórmulas estruturais de algumas 

substâncias constituintes do tabaco, apresentadas a seguir, e identifique as funções 

orgânicas presentes em cada uma delas: 

 

http://saude.hsw.uol.com.br/compostos-cigarro2.htm
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Nicotina 

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cigarro-eletronico.html 

Benzopireno 

Disponível em:  http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm 

 

Acroleína 

Disponível em:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7NcAB/relatorio-rancidez-oleo-residual-soja 

 

Ácido Levulínico 

Disponível em: http://www.pro-analise.com.br/produto/acido-levulinico-para-sintese-merck-7583 

 

Acetona 

Disponível em: http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/Acetona,MDA_CHEM-

100014?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&bd. 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/benzopireno.htm
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2- Indique pelo menos três doenças causadas pelo hábito de fumar e suas 
consequências para o homem. 

 
 
3- O hábito de fumar expõe o fumante e seus familiares a milhares de substâncias 
que irão agir em seus organismos. Cite algumas das substâncias existentes no 
cigarro e/ou na sua fumaça, indicando o local em que essas substâncias irão agir no 
organismo. 
 
 
4- Explique como se dá à interação das substâncias com as moléculas, dentro das 
células em nosso corpo, após a aspiração da fumaça do cigarro (se necessário 
represente com um desenho). 
 
 
5- Cite exemplos de alguns aspectos da Química relacionados ao seu cotidiano. 
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APÊNDICE IV 

 
Carta convite à instituição de ensino (carta de esclarecimento). 

 
Ilma. Sra. Diretora  
 

Somos professores da Universidade Federal de Ouro Preto e orientadores de mestrado em 

Ensino de Ciências do aluno Paulo Augusto Valadares. O aluno em questão tem por objetivo 

desenvolver uma pesquisa de forma a aprimorar o conhecimento dos estudantes do ensino médio e 

mediar a aprendizagem no ensino de Química sobre a identificação dos compostos e funções 

orgânicas e as suas relações com as drogas, com enfoque na composição e consumo do tabaco, na 

perspectiva de um trabalho de conscientização e prevenção. Neste sentido, e tendo em vista um 

prévio contato do aluno para com a Sra., enquanto representante legal pela Escola Estadual Maria 

Zeli Diniz Fonseca, viemos propor uma parceria para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

Nesta parceria, toda e qualquer atividade a ser realizada pelo aluno Paulo nas dependências da 

instituição passaria pelo crivo e/ou aceitação condicional de vossa senhoria, bem como de outros 

profissionais da escola envolvidos com a tramitação pedagógica. Não objetivamos atrapalhar o 

andamento do planejamento de aulas e, para tanto a anuência do corpo diretivo da instituição é de 

fundamental importância neste processo. Todo e qualquer resultado envolvendo este trabalho terá o 

nome de vossa instituição formalmente apresentado, e os devidos agradecimentos explicitados a 

quem de direito. Como ônus da proposta, salientamos que possíveis problemas e dificuldades que 

possam vir a ocorrer seriam inerentes à introdução de uma nova metodologia de ensino, e ficamos a 

inteira disposição para interromper tais atividades a qualquer momento. 

Nenhum aluno será exposto a qualquer condição que possa criar certa inconveniência ou 

desgaste, e a figuração de imagens do mesmo só será explicitada mediante autorização e assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelos alunos e pelos seus pais ou 

responsáveis. Os documentos associados a esta proposta ficarão sob nossa responsabilidade nas 

dependências da Universidade Federal de Ouro Preto, estando disponíveis a qualquer pessoa que 

possa e queira analisá-los, por um período de cinco anos após o início das atividades. 

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos e esperamos contar com o aceite a esta 

parceria. 

Atenciosamente, 

 

Professor Paulo Augusto Valadares 
pauloaugustovaladares@gmail.com 

(37) 99971-6439 
 
 
Prof. Cláudio Gouvêa dos Santos  Profª.  Luciana Hoffert Castro Cruz 
claudio@iceb.ufop.br  luhoffert@yahoo.com.br 
 (31) 3559-1636 (31) 98879-2617 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 
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Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 
cep@propp.ufop.br / (31) 3559-1368 

APÊNDICE V 

CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADA PELA DIREÇÃO DA ESCOLA  
 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE VI 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
(Estudante) 

 
 

Eu, ____________________________________________________, estudante do Ensino 
Médio, fui convidado(a) pela Professor Paulo Augusto Valadares, para participar de um projeto e sei 
que este conta com o apoio da direção de minha escola. 

Estou ciente que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de ensino de 
ciências para o estudo das funções da Química Orgânica e suas relações com as drogas, com 
enfoque na composição e consumo do tabaco, na perspectiva de um trabalho de conscientização e 
prevenção. Estou ciente também que as atividades do projeto envolvem a minha participação em 
uma oficina educativa e que a pesquisa terá início com a aplicação de um questionário, para análise 
dos conhecimentos prévios relacionados à temática proposta e será finalizada com outro questionário 
para verificação do grau de aprendizagem e dos conhecimentos adquiridos. Também estou ciente 
que a oficina consistirá de duas etapas, sendo a primeira destinada à construção e utilização de um 
jogo didático intitulado “O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do cigarro e 
os efeitos do tabaco no organismo”. Fui informado e estou ciente que a segunda etapa da oficina 
contará com a minha participação na construção de um dispositivo denominado “máquina de fumar”. 
A construção desse dispositivo se dará por meio de materiais alternativos recicláveis, como garrafas 
PET, papel filtro e outros, e sua finalidade é simular o trajeto percorrido pela fumaça inalada durante o 
processo de queima do tabaco, de forma que esta ação possa levar os participantes à análise e 
reflexão sobre os riscos que essa droga oferece à saúde. Sei ainda que a participação nesse projeto 
é voluntária, não obrigatória e deve ter a autorização dos pais ou responsável, e que a avaliação, 
qualitativa, ocorrerá por meio de análise dos questionários aplicados no início e no fim da pesquisa, 
não sendo atribuída pontuação e nota nesse processo. Também sei que a minha participação e o 
meu envolvimento nas atividades da oficina serão critérios para avaliação, uma vez que a utilização 
do jogo didático poderá demonstrar possíveis contribuições para o ensino de Química, já que ele 
configura-se como uma estratégia que poderá ser capaz de mediar a aprendizagem de conceitos e 
teorias. A construção do dispositivo denominado “máquina de fumar” será útil para avaliar a 
capacidade dos participantes em demonstrar os fatores de risco do tabagismo e apresentar 
estratégias de prevenção quanto ao uso e abuso do tabaco, contribuindo, dessa forma, com a 
conscientização quanto ao consumo dessa droga. Estou ciente que, caso o professor regente queira 
avaliar, de forma quantitativa, a minha participação nas atividades da oficina, ficará a critério dele 
estabelecer pontuação para isso e que, a nota atribuída pelo professor não tem ligação com o projeto 
de pesquisa e nem está relacionada à avaliação do pesquisador.  Sei ainda que os alunos que se 
recusarem a participar da pesquisa não serão prejudicados em relação aos conteúdos ministrados. 
Fui informado que serão preparadas atividades diversificadas para esses alunos, sendo que eles 
poderão realizá-las em sala de aula, junto ao professor, a mim e aos demais participantes. Caso 
esses alunos, não participantes, se sintam constrangidos em realizar as atividades em sala de aula, 
durante o desenvolvimento do projeto, fui informado que eles poderão fazer a opção de resolvê-las 
em outro local, dentro do ambiente escolar, mediante acompanhamento do professor responsável 
para o uso da biblioteca ou pela especialista educacional da escola, tendo a orientação do professor 
regente, sempre que houver necessidade. Estou ciente que a avaliação dos alunos não participantes 
ocorrerá de acordo com o grau de envolvimento e participação nas atividades preparadas para eles e, 
assim como a avaliação dos alunos participantes, não será atribuída pontuação e nota nessas 
atividades. De forma qualitativa, as atividades realizadas pelos alunos não participantes serão 
analisadas, corrigidas e apresentadas a eles. Também estou ciente que, caso o professor regente 
queira avaliar, de forma quantitativa, as atividades preparadas para os alunos não participantes, ele 
poderá estabelecer critérios de pontuação para isso, não tendo a nota atribuída a essas atividades 
ligação com o projeto do pesquisador. 

Fui informado(a) de que as atividades do projeto acontecerão na própria escola, no ano de 2017, 
durante cerca de três meses, uma vez por semana no próprio turno das aulas, e que não envolverá 
qualquer gasto para minha família e nem para a escola, uma vez que o pesquisador providenciará 
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todos os materiais necessários. Sei que não serei prejudicado e que posso desistir de participar do 
projeto a qualquer momento. 

Estou ciente de que algumas atividades serão gravadas em vídeo e que o nome ou identidade 
de nenhum estudante, pai, professor ou da escola serão divulgados em qualquer registro produzido. 
Também estou ciente que, caso eu não desejar ser filmado durante a realização pesquisa, poderei 
participar das atividades, assim como os demais participantes. Entretanto, minha imagem não será 
gravada ou registrada, uma vez que ficarei posicionado longe do foco da câmera quando houver 
gravação e registro, e o pesquisador me dará orientações quanto a isso.    

Caso eu deseje, por qualquer motivo, esclarecer algum aspecto ético do projeto e/ou das 
atividades desenvolvidas durante a sua realização, sei que poderei entrar em contato com os 
pesquisadores ou com o CEP por meio dos contatos mencionados ao final deste termo. Além disso, 
terei acesso aos resultados do estudo por meio de uma reunião na escola, tão logo estes estejam 
disponíveis e poderei acessar a pesquisa completa na página eletrônica do Programa de Mestrado. 

Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, quero participar do projeto e aceito que o Prof. 
Paulo Augusto Valadares registre algumas atividades em imagem e vídeo, caso eu deseje que a 
minha imagem seja filmada e registrada. Caso meus pais ou responsável legal permitam, farei parte 
do projeto.  

Finalmente, sei que posso desistir de participar do projeto a qualquer momento.  

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do aluno  

 

Nova Serrana, _______ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

Professor Paulo Augusto Valadares 
pauloaugustovaladares@gmail.com 

(37) 99971-6439 
 
 
Prof. Cláudio Gouvêa dos Santos  Profª.  Luciana Hoffert Castro Cruz 
claudio@iceb.ufop.br  luhoffert@yahoo.com.br 
 (31) 3559-1636 (31) 98879-2617 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 
cep@propp.ufop.br / (31) 3559-1368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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APÊNDICE VII 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
(Pai, Mãe ou Responsável) 

 
Eu, _______________________________________ pai (mãe) ou responsável legal do(a) 

estudante(a) __________________________________________, fui informado(a) que meu(minha) 
filho(a) foi convidado(a) pelo Professor Paulo Augusto Valadares, aluno do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, a participar de sua pesquisa. Sei que tal 
pesquisa conta com o apoio da direção desta escola. 

Estou ciente de que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de ensino de 
Ciências para o estudo das funções da Química Orgânica e suas relações com as drogas, com 
enfoque na composição e consumo do tabaco, na perspectiva de um trabalho de conscientização e 
prevenção, auxiliando os alunos na aprendizagem desse conteúdo. Sei ainda que a participação 
nessa pesquisa é voluntária, não obrigatória e deve ter a autorização dos pais ou responsável. Estou 
ciente também que as atividades do projeto envolvem a participação do(a) meu(minha) filho(a) em 
uma oficina educativa e que a pesquisa terá início com a aplicação de um questionário, para análise 
dos conhecimentos prévios relacionados à temática proposta e será finalizada com outro questionário 
para verificação do grau de aprendizagem e dos conhecimentos adquiridos. Também estou ciente 
que a oficina consistirá de duas etapas, sendo a primeira destinada à construção e utilização de um 
jogo didático intitulado “O caminho das funções: um desafio para investigar a composição do cigarro e 
os efeitos do tabaco no organismo”. Fui informado e estou ciente que a segunda etapa da oficina 
contará com a participação do(a) meu(minha)filho(a) na construção de um dispositivo denominado 
“máquina de fumar”. A construção desse dispositivo se dará por meio de materiais alternativos 
recicláveis, como garrafas PET, papel filtro e outros, e sua finalidade é simular o trajeto percorrido 
pela fumaça inalada durante o processo de queima do tabaco, de forma que esta ação possa levar os 
participantes à análise e reflexão sobre os riscos que essa droga oferece à saúde. Sei ainda que a 
participação nesse projeto é voluntária, não obrigatória e deve ter a autorização dos pais ou 
responsável, e que a avaliação, qualitativa, ocorrerá por meio de análise dos questionários aplicados 
no início e no fim da pesquisa, não sendo atribuída pontuação e nota nesse processo. Também sei 
que a participação e o envolvimento do(a) meu(minha) filho(a) nas atividades da oficina serão 
critérios para avaliação, uma vez que a utilização do jogo didático poderá demonstrar possíveis 
contribuições para o ensino de Química, já que ele configura-se como uma estratégia que poderá ser 
capaz de mediar a aprendizagem de conceitos e teorias. A construção do dispositivo denominado 
“máquina de fumar” será útil para avaliar a capacidade dos participantes em demonstrar os fatores de 
risco do tabagismo e apresentar estratégias de prevenção quanto ao uso e abuso do tabaco, 
contribuindo, dessa forma, com a conscientização quanto ao consumo dessa droga. Estou ciente que, 
caso o professor regente queira avaliar, de forma quantitativa, a participação do(a) meu(minha) 
filho(a) nas atividades da oficina, ficará a critério dele estabelecer pontuação para isso e que, a nota 
atribuída pelo professor não tem ligação com o projeto de pesquisa e nem está relacionada à 
avaliação do pesquisador.    Também sei que os alunos que se recusarem a participar da pesquisa 
não serão prejudicados em relação aos conteúdos ministrados, pois, serão preparadas atividades 
diversificadas para esses alunos, sendo que eles poderão realizá-las em sala de aula, junto ao 
professor e aos demais participantes. Caso esses alunos, não participantes, se sintam constrangidos 
em realizar as atividades em sala de aula, durante o desenvolvimento do projeto, eles poderão fazer 
a opção de resolvê-las em outro local, dentro do ambiente escolar, mediante acompanhamento do 
professor responsável para o uso da biblioteca ou pela especialista educacional da escola, tendo a 
orientação do professor regente, sempre que houver necessidade. Estou ciente que a avaliação dos 
alunos não participantes ocorrerá de acordo com o grau de envolvimento e participação nas 
atividades preparadas para eles e, assim como a avaliação dos alunos participantes, não será 
atribuída pontuação e nota nessas atividades. De forma qualitativa, as atividades realizadas pelos 
alunos não participantes serão analisadas, corrigidas e apresentadas a eles. Também estou ciente 
que, caso o professor regente queira avaliar, de forma quantitativa, as atividades preparadas para os 
alunos não participantes, ele poderá estabelecer critérios de pontuação para isso, não tendo a nota 
atribuída a essas atividades ligação com o projeto do pesquisador. 

Fui informado(a) de que as atividades acontecerão na própria escola, no ano de 2017, durante 
cerca de três meses, uma vez por semana no próprio turno das aulas, e que não envolverá qualquer 
gasto para família e nem para a escola, uma vez que o pesquisador providenciará todos os materiais 



113 
 

necessários. Sei que meu(minha) filho(a) não será prejudicado(a), pois o conteúdo está previsto em 
seu currículo e que poderemos desistir de participar do projeto a qualquer momento. 

Finalmente, estou ciente de que algumas atividades serão gravadas em vídeo e que nenhum 
estudante, pai, professor ou escola, terá seu nome real divulgado em qualquer registro produzido. 
Também estou ciente que, caso o(a) meu(minha) filho(a) não desejar ser filmado durante a realização 
pesquisa, ele(ela) poderá participar das atividades, assim como os demais participantes. Entretanto, a 
sua imagem não será gravada ou registrada, uma vez que ele(ela) ficará posicionado(a) longe do 
foco da câmera quando houver gravação e registro, e o pesquisador lhe dará orientações quanto a 
isso.     

Caso eu deseje, por qualquer motivo que seja, esclarecer algum aspecto ético do projeto e/ou 
das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que poderei entrar em contato com os pesquisadores ou 
com o CEP por meio dos contatos mencionados ao final deste termo. Além disso, terei acesso aos 
resultados do estudo por meio de uma reunião na escola, tão logo estes estejam disponíveis e 
poderei acessar a pesquisa completa na página eletrônica do Programa de Mestrado.  

 
Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, concordo com a participação de meu(minha) filho(a) 

na pesquisa e permito que algumas dessas aulas sejam registradas em vídeo, caso o(a) meu(minha) 
filho(a) deseje que a sua imagem seja filmada e registrada.   

 

________________________________________ _______________________ 
 Assinatura do Pai ou Responsável Identidade 

Nova Serrana, _______ de _____________________ de 2017. 

 
Professor Paulo Augusto Valadares 
pauloaugustovaladares@gmail.com 

(37) 99971-6439 
 
Prof. Cláudio Gouvêa dos Santos  Profª.  Luciana Hoffert Castro Cruz 
claudio@iceb.ufop.br  luhoffert@yahoo.com.br 
 (31) 3559-1636 (31) 98879-2617 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 
cep@propp.ufop.br / (31) 3559-1368 
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APÊNDICE VIII 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
(Professor) 

 

Eu, ________________________________, professor(a) de Química da Escola Estadual Maria 
Zeli Diniz Fonseca, fui convidado(a) pelo professor pesquisador Paulo Augusto Valadares, mestrando 
em Ensino de Ciências, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a participar de sua pesquisa. 
Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção desta escola. 

Estou ciente de que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de ensino de 
Ciências para o estudo das funções da Química Orgânica e suas relações com as drogas, com 
enfoque na composição e consumo do tabaco, na perspectiva de um trabalho de conscientização e 
prevenção, auxiliando os alunos na aprendizagem desse conteúdo. Sei ainda que a participação 
nessa pesquisa é voluntária, não obrigatória e deve ter a autorização dos pais ou responsável pelos 
alunos. Estou ciente também que as atividades do projeto envolvem a participação dos(as) alunos(as) 
em uma oficina educativa e que a pesquisa terá início com a aplicação de um questionário, para 
análise dos conhecimentos prévios relacionados à temática proposta e será finalizada com outro 
questionário para verificação do grau de aprendizagem e dos conhecimentos adquiridos. Também 
estou ciente que a oficina consistirá de duas etapas, sendo a primeira destinada à construção e 
utilização de um jogo didático intitulado “O caminho das funções: um desafio para investigar a 
composição do cigarro e os efeitos do tabaco no organismo”. Fui informado e estou ciente que a 
segunda etapa da oficina contará com a participação dos(as) alunos(as) na construção de um 
dispositivo denominado “máquina de fumar”. A construção desse dispositivo se dará por meio de 
materiais alternativos recicláveis, como garrafas PET, papel filtro e outros, e sua finalidade é simular o 
trajeto percorrido pela fumaça inalada durante o processo de queima do tabaco, de forma que esta 
ação possa levar os participantes à análise e reflexão sobre os riscos que essa droga oferece à 
saúde. Sei ainda que a participação nesse projeto é voluntária, não obrigatória e deve ter a 
autorização dos pais ou responsável, e que a avaliação, qualitativa, ocorrerá por meio de análise dos 
questionários aplicados no início e no fim da pesquisa, não sendo atribuída pontuação e nota nesse 
processo. Também sei que a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades da oficina 
serão critérios para avaliação, uma vez que a utilização do jogo didático poderá demonstrar possíveis 
contribuições para o ensino de Química, já que ele configura-se como uma estratégia que poderá ser 
capaz de mediar a aprendizagem de conceitos e teorias. A construção do dispositivo denominado 
“máquina de fumar” será útil para avaliar a capacidade dos participantes em demonstrar os fatores de 
risco do tabagismo e apresentar estratégias de prevenção quanto ao uso e abuso do tabaco, 
contribuindo, dessa forma, com a conscientização quanto ao consumo dessa droga. Estou ciente que, 
caso eu queira avaliar, de forma quantitativa, a participação dos alunos nas atividades da oficina, 
ficará sob meu critério estabelecer pontuação para isso e que, a nota atribuída nessas atividades não 
tem ligação com o projeto de pesquisa e nem está relacionada à avaliação do pesquisador. Também 
sei que os alunos que se recusarem a participar da pesquisa não serão prejudicados em relação aos 
conteúdos ministrados, pois, serão preparadas atividades diversificadas para esses alunos, sendo 
que eles poderão realizá-las em sala de aula, junto ao professor e aos demais participantes. Caso 
esses alunos, não participantes, se sintam constrangidos em realizar as atividades em sala de aula, 
durante o desenvolvimento do projeto, eles poderão fazer a opção de resolvê-las em outro local, 
dentro do ambiente escolar, mediante acompanhamento do professor responsável para o uso da 
biblioteca ou pela especialista educacional da escola, tendo a orientação do professor regente, 
sempre que houver necessidade. Estou ciente que a avaliação dos alunos não participantes ocorrerá 
de acordo com o grau de envolvimento e participação nas atividades preparadas para eles e, assim 
como a avaliação dos alunos participantes, não será atribuída pontuação e nota nessas atividades. 
De forma qualitativa, as atividades realizadas pelos alunos não participantes serão analisadas, 
corrigidas e apresentadas a eles. Também estou ciente que, caso eu queira avaliar, de forma 
quantitativa, as atividades preparadas para os alunos não participantes, poderei estabelecer critérios 
de pontuação para isso, não tendo a nota atribuída a essas atividades ligação com o projeto do 
pesquisador. 

Fui informado que qualquer participante poderá optar por abandonar a pesquisa, a qualquer 
momento. Todos os gastos com a pesquisa serão assumidos pelo professor pesquisador. Além disso, 
o pesquisador solicitou permissão para filmar e registrar imagens e vídeos em alguns momentos da 
pesquisa que se fizerem necessários, e afirmou que as imagens e a identidade dos participantes 
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serão mantidas em sigilo, assim como o nome da escola. Estou ciente que, caso o(a) participante não 
desejar ser filmado durante a realização pesquisa, ele(a) poderá participar das atividades, assim 
como os demais participantes. Entretanto, a sua imagem não será gravada ou registrada, uma vez 
que ele(a) ficará posicionado(a) longe do foco da câmera quando houver gravação e registro, e o 
pesquisador lhe dará orientações quanto a isso.     

Tenho consciência de que a pesquisa poderá trazer benefícios para a escola, incentivando os 
alunos no que se refere a utilizar os conhecimentos de maneira a conseguir aplicá-los no cotidiano. 
Ao final da pesquisa, nos serão apresentados os resultados e estes poderão ser obtidos 
integralmente por meio da página eletrônica do programa do Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências (www.mpec.ufop.br). 

 
Sinto-me esclarecido(a) com relação à proposta e concordo em participar voluntariamente desta 

pesquisa. 
______________________________________________________________ 

Professor(a) de Química – Escola E. Maria Zeli Diniz Fonseca 

 

 Nova Serrana, _______ de _____________________ de 2017. 

 
Dados do(a) professor(a) 
Nome:       
Endereço:      Cidade:                                    Estado: 
CEP:                  Telefone:   Email: 
 
 

Professor Paulo Augusto Valadares 
pauloaugustovaladares@gmail.com 

(37) 99971-6439 
 
Prof. Cláudio Gouvêa dos Santos  Profª.  Luciana Hoffert Castro Cruz 
claudio@iceb.ufop.br  luhoffert@yahoo.com.br 
 (31) 3559-1636 (31) 98879-2617 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 
cep@propp.ufop.br / (31) 3559-1368 
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