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Resumo 

 

 

Sabendo da importância que a 
prevenção do uso de bebidas 
alcoólicas representa na vida do 
adolescente e o quanto se faz 
necessário o estudo e a pesquisa do 
referido tema, propomos assim, a 
investigação do desenvolvimento de 
um módulo didático problematizador 
com uso de recursos lúdicos orientado 
para a prevenção e diminuição de 
diferentes agravos causados pela 
ingestão do álcool. Essa Unidade  
Didática  tem  como  proposta  a 
elaboração  de  um  plano  de  trabalho  
docente   baseado na metodologia de 
que  Delizoicov e Angotti (2000), 
propuseram  para o ensino de Ciências 
a partir das idéias freirianas para o 
ensino informal, contemplando três 
momentos pedagógicos: a 
problematização inicial, a organização 
do conhecimento e a aplicação do 
conhecimento. Segundo estas idéias o 
ensino deve partir de temas geradores 
que emergem do contexto de vida dos 
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alunos, e, diante de um problema a ser 
resolvido, requer a comunicação, o 
questionamento, a valorização dos 
saberes prévios, para articular a 
abordagem conceitual e temática, na 
qual o aluno dever ser capaz de 
responder a questão inicial, 
compreender e resolver situações que 
se apresentem em novos contextos, 
resultando numa aprendizagem com 
significação e relevância social 
(DELIZOICOV, 2005). Por isso 
propomos o tema Alcoolismo na 
Adolescência. Esta unidade didática 
será aplicada durante as aulas de 
ciências na turma do nono ano. 

Palavras-chave 

 

Metodologia problematizadora;  
recursos lúdicos; adolescência ; 
alcoolismo  

Formato do Material Didático 

 

 

Unidade Didática 

 

Público Alvo Alunos das 9º ano do Ensino 

Fundamental 
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APRESENTAÇÃO 

 

  Esta unidade didática, representa um dos materiais didáticos utilizados 

na implementação do projeto do PDE. Nesta etapa, que é a segunda etapa do 

programa, propomos trabalhar o tema Alcoolismo na Adolescência com uma 

turma do nono ano do Colégio Estadual Parigot de Souza Ensino Fundamental 

e Médio no município de São Miguel do Iguaçu que localiza-se na Região 

Oeste do Paraná à apenas 40 km da fronteira Brasil/Paraguai, espaço 

conhecido nacionalmente pelos problemas do narcotráfico.   

Embora o contexto relacionado ao consumo de drogas no Brasil, e por 

extensão no Paraná, ainda seja pouco conhecido, os estudos disponíveis 

apontam que o álcool, o tabaco e alguns medicamentos psicotrópicos são as 

drogas mais consumidas e responsáveis pelos maiores índices de problemas 

nas áreas de saúde pública, educação e segurança, dentre outras.  Sendo que 

o alcoolismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

uma das doenças que mais mata no mundo (GALDURÓZ et al., 2004).  

Compreendendo a problemática do uso de álcool na adolescência 

objetiva-se  aqui mostrar uma forma de estudar  esta  temática  por meio de 

uma  abordagem metodológica problematizadora. Além disso, os recursos 

didáticos utilizados nessa unidade didática são orientados para a prevenção e 

diminuição do uso de álcool ao abordar aspectos conceituais e as 

conseqüências no organismo humano, para que, a partir de uma atitude 

reflexiva os alunos possam compreender a importância de refletir sobre as 

decisões tomadas diante das mais variadas situações. 

Nessa perspectiva metodológica, estaremos seguindo os  três  

momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (2000). São eles:  

 - Problematização Inicial:  São  apresentadas para discussão com os 

alunos questões e/ou situações de seu cotidiano, situações reais que os alunos 

conhecem ou presenciam relacionadas com o conteúdo que será tratado pelo 

professor. Neste primeiro momento, caracterizado pela compreensão e 

apreensão da posição dos alunos frente ao assunto, é fundamental que a  
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postura do professor seja mais de questionar e lançar dúvidas do que de 

responder e fornecer informações.  

- Organização do Conhecimento: Neste momento, o conhecimento 

relacionado ao tema em questão será sistematizado sob a orientação do 

professor, para que ocorra a compreensão da questão problematizada. Serão 

desenvolvidas definições, conceitos, relações. Com essas informações o aluno 

poderá perceber a existência de outras visões e explicações para as situações 

e fenômenos problematizados, e, de outro lado, a comparar esse conhecimento 

com o seu, para usá-lo para melhor interpretar aqueles fenômenos e situações. 

- Aplicação do Conhecimento: Procura-se utilizar o conhecimento 

sistematizado e construído pelos alunos para interpretar as situações 

problematizadas inicialmente. Deste modo pretende-se abordar de uma forma 

dinâmica e evolutiva, o conhecimento incorporado pelo aluno para observar 

tanto a situação proposta inicialmente como outras que possam ser entendidas 

pelo mesmo conhecimento. 

As Diretrizes Curriculares que norteiam a Educação Básica no Estado do 

Paraná vêm buscando estabelecer novos rumos e uma nova identidade para o 

ensino de Ciências, que deve estar fundamentada na perspectiva da 

aprendizagem significativa. Nessa dimensão, a proposição de aplicação da 

Metodologia Problematizadora com atividades lúdicas no trabalho com 

Alcoolismo e Adolescência mostra-se de acordo com os pressupostos que 

orientam o ensino de Ciências. 

A partir do enfoque metodológico adotado serão utilizados algumas 

modalidades e recursos didáticos para compor as atividades que serão 

desenvolvidas na Unidade Didática com os alunos, dentre esses se destacam:  

Atividade lúdica / Caça – Palavras: O lúdico segundo as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Ciências permite “uma maior interação 

entre os assuntos abordados e, quanto mais intensa for esta interação, maior 

será  o nível de percepções e reestruturações cognitivas realizadas pelo 

estudante.” (PARANÁ, 2008 p.77) O jogo de caça- palavras pode ser utilizado 

com função lúdica de despertar o interesse dos alunos, graças ao desafio que 
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lhes impõem, e com finalidades didáticas diversas sobrevindo as ações 

tomadas por estes para executarem essa atividade . A utilização  do  caça-

palavras como recurso didático busca o desafio enfrentado pelo educando no 

momento de seu preenchimento, pois o obriga a tomar varias ações e 

desenvolver habilidades, tais como relacionar letras e palavras em sua 

estrutura cognitiva, pesquisar sobre o assunto, (re)interpretar conceitos e 

definições ( BENEDETTI FILHO et al., 2009).  

Aula expositiva e dialogada - É a modalidade didática mais comum 

utilizada na Unidade Didática. Terá a função de introduzir o assunto, transmitir 

idéias, permitir um permanente diálogo entre professor e aluno. O professor irá 

questionar e sugerir atividades para conhecer as vivências dos alunos, seus 

conhecimentos prévios e opiniões sobre o assunto a ser estudado (LOPES, 

1991).  

  Aula prática – modalidade didática que permitirá a execução de 

atividades que tem por objetivo o contato direto com o fenômeno, manipulando 

materiais e instrumentos do cotidiano dos alunos. Também permitirá um 

desafio à imaginação e ao raciocínio, ao trabalho em equipe para resolução de 

problemas, compreensão de conceitos básicos e desenvolvimento de 

habilidades. (Krasilchick, 2008). 

Discussões e debates – técnica que permite ao aluno expor suas idéias 

e posições a respeito de um determinado assunto e melhorar a interação com 

os colegas e ao professor permite conhecer seus alunos e os saberes 

adquiridos no decorrer das oficinas. As aulas se tornam mais interessantes, 

desafiando o poder de a argumentação dos alunos. (Krasilchick, 2008). 

Estudo de Textos: Segundo Solé (1998), o educador deve promover 

estratégias para que ocorra a interação entre o leitor e o texto, satisfazendo um 

propósito ou finalidade. É fundamental que na atividade de leitura, o aluno 

sinta-se capaz de ler (decodificar) e de compreender o texto. O controle da 

compreensão é um requisito fundamental para uma leitura eficaz e significativa. 

Quando o leitor compreende o que lê, está aprendendo, ou seja, se o aluno ler 

compreensivamente e aprende a partir da leitura, estamos fazendo com que 

aprenda a aprender. Como ponto de partida, é fundamental trazer para a sala 
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de aula, os conhecimentos que o aluno já possui e a partir de suas idéias, 

ampliar suas significações. O objetivo deste recurso é promover a utilização de 

estratégias de leitura que permitam ao aluno interpretar, compreender e 

aprender com os textos escritos. 

Excursões: Saindo da Escola - Embora a maior parte do tempo das 

aulas transcorra em sala de aula e laboratórios é preciso incluir atividades fora 

da escola, levando o educando ao contato direto com a realidade, pois quanto 

maior a identificação entre as experiências educativas e futuras situações em 

que ele aplicará seus conhecimentos, mais fácil se torna a transferência do 

aprendizado. Neste caso específico, será uma visita no laboratório de Anatomia 

da Uniguaçu –Faesi ( Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu), 

na qual serão reforçados os  aspectos já trabalhados com relação aos danos a 

saúde provocados pelo alcoolismos através  de uma palestra teórico/ prática no 

com o tema: “Riscos à saúde provocados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas”. É uma atividade extra classe que permite sair do cotidiano da 

escola e o contato com objeto (observação, coleta e análise de dados) com a 

finalidade de motivar os alunos, associar teoria a prática e a socialização entre 

alunos, professor, comunidade (Krasilchick, 2008 e Marandino,2009). 

História em quadrinhos – é uma modalidade de ensino que utiliza 

imagens obtidas pelo desenho e a linguagem simples e acessível escrita dentro 

de balões. É uma narrativa que diverte e informa seus leitores. As atividades 

lúdicas podem colocar o aluno em diversas situações onde ele pesquisa e 

experimenta, fazendo com que ele conheça suas habilidades e limitações, que 

exercite o dialogo, a liderança seja solicitada ao exercício de valores éticos e 

muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir 

conhecimentos e atitudes. A história em quadrinhos se constitui em um 

importante recurso para o professor desenvolver a habilidade de resolução de 

problemas, favorecer a apropriação de conceitos, e a atender as características 

da adolescência (CAMPOS, 2008). De acordo com as diretrizes curriculares de 

Ciências para o Ensino Fundamental do Paraná, o lúdico deve ser considerado 

nas estratégias de ensino independente da série e da faixa etária do estudante, 

adequando encaminhamento, linguagem e recursos utilizados como apoio. 

Neste trabalho os alunos serão convidados a construir sua própria história em 
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quadrinhos. Por ser um tipo de narrativa que mistura desenho e escrita, terá 

um aspecto lúdico, tornando o processo de ensino aprendizagem mais atraente 

ao aluno. 

Mapa Conceitual - A construção de mapas conceituais demonstra ser um 

precioso recurso didático, auxiliando na reflexão a respeito do processo e da 

estrutura de construção do conhecimento, formulando numa estrutura de 

proposições um conjunto de significados conceituais.A cada dia o acesso à 

informações torna-se mais fácil e rápido, ficando o desafio a nós educadores 

de transformar essa informações em conhecimento. Não mais como detentor 

exclusivo do saber, o professor deve despertar e motivar os educandos na 

busca e construção de seu próprio conhecimento. Ao buscar estratégias que 

encorajam a reflexão, a pesquisa, a seleção e a elaboração do conhecimento, 

encontramos a técnica dos mapas conceituais, como uma forma de 

representação visual do conhecimento (MARRIOTT; TORRES, 1984).Segundo 

Marriot e Torres (1984, p. 166), pode-se resumir basicamente em quatro os 

objetivos de construção de mapas conceituais pelos alunos em sala de aula: 

1. revelar o conhecimento prévio do aluno (mediante a técnica de 
tempestade de idéias [brainstorming]) para desenvolver um  módulo 
ou um tópico; 
2. resumir conteúdos e fazer anotações (de dados externos como um  
texto  escrito ou  exposições orais em aulas/seminários/ 
apresentações); 
3. revisar e estudar a matéria; e 
4. avaliar. (MARRIOT; TORRES, 1984, p. 166) 

 

        A elaboração dos mapas conceituais por parte dos alunos pode ocorrer de 

forma individual ou colaborativamente. Para construir um mapa conceitual, 

devemos relacionar os conceitos entre si, explicando a relação entre eles, não 

listando simplesmente. Para estabelecer relação entre conceitos, o aluno deve, 

refletir, pensar, ponderar, buscar informações e analisar a ligação entre 

conceitos. Para fazer a ligação entre conceitos (relação significativa) o aluno 

precisa usar um “verbo conjugado ou locução verbal, palavra ou frase de 

ligação, ou uma preposição”, que exprima o relacionamento entre conceitos de 

forma significativa (MARRIOTT; TORRES, 1984). 
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Questões Problematizadoras: Tendo em vista a construção do 

conhecimento, é preciso contextualizar e problematizar as informações 

fornecidas aos alunos por meio de textos, figuras ou experimentos. Uma 

abordagem pedagógica adequada recomendada é que se inicie o estudo pelo 

conhecimento prévio dos alunos, iniciando as aulas com questionamentos, 

utilizando-se de perguntas desafiadoras, que problematizem e investiguem de 

fato os conhecimentos que os educando possuem sobre o referido tema. É 

necessário dedicar um tempo para deixar que os alunos se expressem. 

(BORGES, 2008). 

Vídeo: Os filmes e vídeos representam um recurso insubstituível em 

algumas situações de aprendizagem: experimentos complicados ou com 

recursos não disponíveis, processos muito lentos ou rápidos demais, paisagens 

exóticas, visualização do comportamento de animais e plantas, entre outros... 

O professor, como responsável pela classe, deve comentar o que está sendo 

visto, quando conveniente, interromper a projeção para pequena discussão, 

lembrando sempre à tendência a queda de atenção agravada pela sala escura 

e a associação natural entre o vídeo e o lazer feita pelos educandos. O 

educador deve lembrar que a utilização dos vídeos intercalada de discussões, 

contribui para uma aprendizagem significativa sobre o tema abordado. 

(KRASILCHIK, 2008). Neste trabalho serão utilizados vídeos para mostrar 

situações ligadas ao alcoolismo e suas conseqüências, como por exemplo: 

acidentes de transito para posterior discussão.  
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Considerando que o presente trabalho está inserida no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE -, que tem sua importância 

enquanto política de formação continuada e valorização dos Professores – da 

Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, uma das atividades propostas 

aos professores integrantes do  programa ,   foi   a   produção   de   um material   

didático   pedagógico   que atendesse às necessidades de aprendizagem dos 

alunos das escolas públicas do Estado do Paraná.   Optou-se pela produção de 

uma unidade didática, na qual se desenvolveu alguns conteúdos científicos 

estabelecendo relação contextual com o tema contemporâneo, Alcoolismo e a 

adolescência, com enfoque  metodológico problematizador.   A 

contextualização dos conteúdos científicos do tema Alcoolismo na  

Adolescência ,   foram planejados objetivando sua  implementação em  turmas 

do 9º ano.  

O tema “Alcoolismo na adolescência” pode ser trabalhado em todos os 

níveis da Educação Básica, os materiais que são disponibilizados poderão ser 

usados por professores de diversas áreas de estudos, e em diferentes 

momentos da vida do educando. 

Este trabalho proporciona ainda aos professores de ciências, um 

conhecimento mais aprofundado sobre a  implementação da  metodologia  de 

momentos pedagógicos que têm um enfoque problematizador, oportunizando 

lhes  uma reflexão crítica a respeito dos encaminhamentos metodológicos 

adotados em sala de aula, tendo em vista que a prática de um ensino mais 

problematizador constitui uma  das alternativas metodológicas que poderá 

contribuir para a melhoria do processo de ensino. 

Durante o desenvolvimento da unidade didática será possível que os 

professores da rede estadual de ensino do Paraná,compreendam como o 

material didático pode ser utilizado. 
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A partir de algumas questões problematizadoras o professor 

proporcionará aos alunos um momento de  reflexão, para que eles  apresentem 

explicações de acordo com seus próprios conhecimentos.  

 

 

 

 

 

Dinâmica: O professor apresentará questões para a discussão com os alunos, 

fazendo uma ligação com situações reais sobre o consumo do álcool e suas 

conseqüências. Sendo que, a discussão inicial ocorrerá em grupo de até 4 

alunos. Cada grupo anotará a síntese de conclusões, transcreverá em um 

cartaz para posterior apresentação e discussão no “grande grupo”,  neste 

momento o professor resgata as sínteses dos alunos, coordenando as 

discussões e desafiando-as suas idéias, problematizando as falas. Os cartazes 

poderão serão  afixados na parede da sala de aula e depois de algumas aulas  

serão  guardado para analise no terceiro momento pedagógico.  

Questões problematizadoras: 

1. Álcool é uma droga? 

2. Quais são os problemas causados pelo álcool, a curto e em longo prazo no organismo do 
ser humano? 

3. Por que algumas pessoas se tornam dependentes do álcool e outras não? 

4. Além de prejudicar o organismo, quais seriam os prejuízos que o álcool pode causar? 

5. Alcoolismo é doença? 

6. O que é síndrome de abstinência? 

  

PRIMEIRO MOMENTO: PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

1ª, 2ª e 3ª ATIVIDADE 

 

 

1ª ATIVIDADE - Questões problematizadoras: 

Número de horas: 2 h  

Conteúdo: O consumo do álcool e suas conseqüências   

Objetivo: Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

consumo do álcool e suas conseqüências. 
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Dinâmica: Neste primeiro momento, buscando analisar o conhecimento 

prévio dos educandos sobre a temática abordada pelo módulo-didático, os 

alunos serão incentivados a construir um mapa conceitual sobre alcoolismo e 

suas conseqüências no organismo. O professor deve orientar como ocorre a 

construção de um mapa conceitual instruindo sobre como o mesmo se 

estrutura, o que, a princípio pode gerar algum desconforto aos alunos. Estes 

mapas conceituais serão guardados para posterior comparação no terceiro 

momento, o da aplicação do conhecimento. 

Os alunos receberão uma folha em branco e serão instruídos a elaborar um 

mapa conceitual sobre Alcoolismo e suas conseqüências, seguindo os 

seguindo os seguintes procedimentos: 

1. Primeiramente, será repassado aos alunos o tema a ser mapeado: 

Alcoolismo e suas conseqüências. Identifique de 10 a 20 conceitos 

pertinentes ao tema e os liste. 

2. Organize os conceitos obedecendo a uma hierarquia, do geral para o 

específico. 

3. Comece a unir os conceitos por meio de uma linha a partir do conceito 

principal. Nesta linha deve-se escrever uma palavra de ligação que 

estabeleça a relação significativa entre eles (conceito + palavra de 

ligação + conceito). 

4. Analise o mapa construído, se necessário incluir, excluir ou re-nomear 

alguns conceitos. 

5. A leitura de um mapa é feita do centro para as extremidades e de cima 

para baixo. 

 
 
 
 

2ª ATIVIDADE – Mapa conceitual  
Número de horas: 2 h 
Conteúdo: O consumo do álcool e suas conseqüências   
Objetivo: Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
consumo do álcool e suas conseqüências    
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Dinâmica : Neste primeiro momento, ocorrerá a apresentação de um 

vídeo como sensibilização. A intenção é a de despertar a curiosidade, o 

interesse e o desejo de pesquisa nos alunos sobre o tema abordado - 

Alcoolismo. 

 Passar o vídeo “Bebida e Direção” . O vídeo  pode ser encontrado no 

seguinte link: http://br.youtube.com/watch?v=k0O7qx-2w-

4&feature=PlayList&p=A3BDB72C354D6525&playnext=1&index=23 

 

 Após o vídeo discutir como o álcool interfere no organismo, promovendo 

o relaxamento e sedação levando  o individuo alcoolizado a ter a 

coragem de fazer coisas que uma pessoa em seu estado normal não 

faria .  

 Solicitar após a discussão que a turma se divida em grupos de 4 alunos 

e produzam um cartaz  com situações-respostas sobre o seguinte 

questionamento:  

 

“O que fariam no caso de descobrir que, ao sair de uma festa com 

seus amigos, aquele que fosse dirigir tivesse bebido muita 

cerveja?”   

 

 Reuni-los em plenária para a apresentação dos cartazes com as 

situações-respostas de todos os grupos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3ª ATIVIDADE -  Vídeo 
Número de horas: 3 h 
Conteúdo: A relação do consumo de álcool e os acidentes de transito  
Objetivo: Identificar as opiniões dos alunos a respeito da bebida e direção. 

 
 

 

http://br.youtube.com/watch?v=k0O7qx-2w-4&feature=PlayList&p=A3BDB72C354D6525&playnext=1&index=23
http://br.youtube.com/watch?v=k0O7qx-2w-4&feature=PlayList&p=A3BDB72C354D6525&playnext=1&index=23
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No segundo momento da unidade didática  será realizada a Organização 

do Conhecimento( OC) para elucidar os efeitos do uso de álcool  na  

adolescência  e suas conseqüências para o organismo. No sentido de 

esclarecer  dúvidas  referentes  às  explicações  dadas  nas  questões  da 

problematização  inicial,  o  professor  fornecerá  as  informações  necessárias 

(experimentais ou não) para que ocorra o confronto entre os conhecimentos 

prévios dos alunos e o conhecimento científico. Numa interação professor-

aluno ocorrerá a construção de  um  conhecimento  que possa  ser  

sistematizado  (Delizoicov; Angotti. 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinâmica: Aula expositiva e dialogada.  Leitura dos textos 01 e 02 em grupo  

(voz alta), conforme necessário o professor fará comentários explicativos. 

Sendo que os textos serão apresentados para os alunos de forma 

expositiva/dialogada para que ao mesmo tempo em que estarão recebendo 

informações, possam esclarecer possíveis dúvidas.  Durante esta atividade 

serão utilizadas diversas estratégias de leitura, que permitam ao aluno 

interpretar, compreender e aprender com os textos escritos. 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO : ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

4ª, 5ª, 6ª e 7ª ATIVIDADE 

4ª ATIVIDADE – Aula expositiva e dialogada 
Número de horas: 3 h  
Conteúdo: Os riscos à saúde provocados pelo consumo de bebidas 
alcoólicas. Conceito de Alcoolismo; Histórico do Álcool na Sociedade.    
Objetivos: Identificar os riscos à saúde provocados pelo consumo de 
bebidas alcoólicas.  
- Caracterizar alcoolismo como doença. 
- Conceituar os sintomas do alcoolismo. 
 - Discutir a historia do alcoolismo na sociedade e os mitos relacionados ao 
alcoolismo. 
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TEXTO 01  

VOCÊ SABE O QUÉ É ALCOOLISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto adaptado : BRASIL, 2011. 

 

 

 

Alcoolismo  

O que é  

Um quadro de saúde que os médicos chamam de Síndrome de Dependência do 

Álcool e que atinge uma pequena proporção daqueles que bebem. Caracteriza-

se pelo vicio em etanol. É uma doença crônica na qual o alcoólatra busca e 

consome etanol de forma incontrolável, torna-se tolerante aos seus efeitos 

intoxicantes, a medida que o ingere repetidamente, e apresenta sintomas e 

sinais de abstinência.  

Como identificar 

Com algumas variações, o alcoolismo é caracterizado por: 

•  Compulsão (necessidade forte ou desejo incontrolável de beber) 

•  Perda de  controle  (incapacidade  freqüente de parar de beber, uma vez que já 

começou) 

•  Tolerância  (necessidade  de  aumentar  a  quantidade de álcool para sentir os 

mesmos efeitos) 

•  Persistência  do  uso  mesmo  sabendo  que  ele  está causando problemas 

•  Sintomas  de  abstinência  (ocorrência  de náusea,  suor, tremores,  ansiedade,  

crises convulsivas, quando  o  indivíduo  interrompe  o uso da bebida) 

Síndrome de abstinência alcoólica  

Nos alcoólatras, o sistema nervoso parece adaptar-se à exposição crônica ao 

etanol, aumentando a atividade dos mecanismos neurais que contra-atacam os 

efeitos depressores do álcool. Quando a ingestão de álcool  é bruscamente 

reduzido ou suspenso, esses mecanismos neurais de adaptação não são mais 

contidos pelo etanol, e a dependência física se manifesta pela síndrome da 

abstinência .  
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TEXTO 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ÁLCOOL E A SOCIEDADE 

O consumo de bebidas alcoólicas é um hábito pré-histórico. Há 
evidências arqueológicas da sua utilização em celebrações, ritos ou simples 
aglomerações de indivíduos. Com o processo civilizatório, o consumo de 
bebidas alcoólicas foi incorporado aos padrões sociais aceitáveis. No entanto, a 
associação do consumo de álcool com a dependência, comportamentos 
antissociais e violência deixou ao longo da história a percepção de que há um 
limite tênue entre o consumo aceitável e os seus efeitos psicotrópicos. 

Vivemos numa sociedade  onde   constantemente  necessitamos  fazer 
parte de algum grupo e participar de algum espetáculo.  Para tanto, muitas 
vezes deixamos de considerar elementos importantes da nossa saúde, como 
por exemplo, a qualidade de vida, e incluímos aqui o que ingerimos. Ao longo 
da história, podemos observar que em reuniões com outras pessoas ou mesmo 
sozinho, sempre fez parte de um ritual ingerir alimentos e bebidas que nem 
sempre são os mais saudáveis. O alcoolismo foi e continua sendo um grande 
problema de saúde pública, capaz de afetar todos os aspectos da conduta 
humana,  constituindo-se em uma   doença   herdada   com   diferentes   
probabilidades   de   expressão   aos descendentes (D’ ALBUQUERQUE; 
SILVA, 1990). 

O alcoolismo é uma doença que não  faz distinção de raça, sexo,  cor, 
nacionalidade ou posição  social.  É um  velho problema,   tão  velho  como a 
história do mundo. Nas páginas da sagrada escritura, encontramos o relato do 
que ocorreu com o patriarca Noé, na primeira e única vez que se embriagou.  

Foi um quadro humilhante e funesto, mas que a todo momento se repete 
até hoje nas casas de famílias que possuem alcoolistas (SILVEIRA, 1980). A 
envolvente publicidade de bebida  (principalmente cerveja),  procura cada   vez  
mais   conquistar   jovens   consumidores,   despreocupados   com  um futuro   
que   lhes   parece   distante.   Nas propagandas,   beber   é   divertido, 
engraçado, porém, quando um jovem, ou mesmo um adulto está embriagado, 
pode provocar riscos à sua saúde ou à saúde de outras pessoas, tais 
como: acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, homicídios, suicídios, 
abandono do lar, fatores que nada tem de divertido e/ou engraçado. 

Texto adaptado: LEMOS, T.; ZALESKI,  M.  , 2004 
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TEXTO 03              MITOS E FATOS RELACIONADOS AO ALCOOLISMO 
MITO OU FATO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O melhor remédio para um “porre” é tomar café preto e aspirina. 
Mito – Só o álcool é responsável pela embriaguez.  Esta persistirá até que 
todo o álcool seja eliminado do corpo.  Tomar outros líquidos e alimentos não 
ajuda a eliminar o álcool mais rápido, somente a hidratar o organismo.  O 
melhor remédio é o descanso. 
2. A droga que representa o perigo mais grave para a nossa sociedade é a 

cocaína. 
Mito – todas as drogas causam algum dano à saúde do usuário.  O “crack”, 
pelos seus efeitos devastadores no SNC (Sistema Nervoso Central), efeitos 
que são, além de intensos, extremamente rápidos, situa-se hoje como uma 
das drogas mais nocivas.  O álcool, entretanto, por atingir um número muito 
maior de usuários, sobressai no conjunto geral.  É em conseqüência do álcool 
e do fumo, drogas consideradas legais, que morrem mais pessoas. 
3. O risco de ser alcoolista é menor quando se toma cerveja, em vez de licor, 

“Whisky” e aguardente. 
Mito – O álcool é uma substância que produz dependência em qualquer forma 
ou percentagem em que é consumida.  O risco é o mesmo com cerveja, 
aguardente ou qualquer outra forma de bebida. 
4. Misturar cerveja, vinho e destilados leva a embriaguez mais rapidamente 

do que só tomar um tipo de bebida alcoólica. 
Fato: O nível de álcool no sangue é que determina o nível de sobriedade ou 
intoxicação alcoólica do indivíduo. Lembre-se que a quantidade de doses que 
a pessoa toma é que vai determinar a quantidade de álcool em seu sangue. 
5. As pessoas que vivem em áreas urbanas pobres estão mais propensas a 

ter problemas de alcoolismo e dependência química  . 
Mito – O alcoolismo e a dependência existe em todas as classes sociais.  Não 
se distingue o uso de álcool e drogas entre classes de uma sociedade.  Os 
contextos é que são diferentes. 
6. O álcool, cigarro e outras drogas consumidas pela mulher grávida são 

filtrados pela placenta antes de atingir o feto. 
Mito – Tudo o que a mulher grávida consome tem efeito direto sobre o feto.  O 
feto se intoxica pelas drogas que sua mãe consome e, ao mesmo tempo, não 
pode processar as drogas por ter seus órgãos ainda subdesenvolvidos. 

7. Quando o assunto é bebida, mulher é mesmo o sexo frágil 

Verdade : As mulheres absorvem o álcool contido nas bebidas de forma 
diferente dos homens  e  ficam  intoxicadas  (alcoolizadas) muito mais 
facilmente. Numa situação de grupo, com homens e mulheres bebendo, é  
importante que as mulheres prestem atenção, não simplesmente 
“acompanhem” os homens mas procurem encontrar seu próprio ritmo  (que 
muitas vezes consiste em simplesmente  tomar  um  delicioso suco de fruta ou 
um refrigerante)  
 

Dinâmica do texto 03: Formando duplas, um colega faz a leitura do 

questionamento e o outro responde se é mito ou fato. Após a leitura das 

informações do texto, discutam, analisando o que vocês já sabiam a respeito.  
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7. O risco para o feto é mais alto quando se usa álcool e outras drogas 
durante os três primeiros meses de gravidez. 

Fato – Mesmo que seja perigoso usar drogas durante toda a gravidez, é mais 
danoso usar qualquer droga durante os três primeiros meses, período em que 
se forma o feto. 
 
8. A pessoa mais obesa sente menos os efeitos do álcool, no que diz respeito 

a atingir o estado de embriaguez, porque este se dilui no corpo. 
Fato – Como o corpo de uma pessoa grande tem mais fluido que o corpo de 
uma pessoa pequena não se sente os efeitos de forma igual. 
 
9. É mais perigoso misturar álcool com outras drogas do que tomá-lo sozinho. 
Fato – As drogas são químicas.  Quando os componentes químicos de várias 
drogas se combinam, os efeitos se potencializam (aumentam).  Geralmente, o 
uso múltiplo de drogas é mais perigoso do que o uso de uma só droga.  O uso 
múltiplo pode ser fatal. 
 
10. As pessoas com problemas de dependência, depois da desintoxicação, 

nunca devem usar álcool e outras drogas de novo, já que correm o risco 
extremo de retornar ao uso. 

Fato – Os dependentes em recuperação normalmente retornam rapidamente à 
fase mais avançada de sua dependência quando sofrem uma recaída.  Com 
isto, reativa-se a dependência desenvolvida por muitos anos com um só gole 
ou dose de qualquer droga. 
 
11. Os efeitos do álcool no corpo da mulher são iguais aos efeitos do álcool no 

corpo do homem. 
Fato -  De maneira geral a ingestão da mesma quantidade de álcool afeta a 
mulher mais rapidamente do que o homem (mesmo levando-se em conta as 
diferenças no peso corporal). Isto ocorre porque a mulher apresenta menos 
água em seu corpo do que o homem e o álcool quando misturado a água do 
corpo torna-se mais concentrado na mulher.   
 
12. Chuveiro gelado e café amargo curam a embriaguez ?  
Mito : A única maneira de curar embriaguez é esperar o álcool ser 
metabolizado pelo nosso corpo. Não há outra forma, nunca houve, 
independente do que você já ouviu falar por aí. Em média, cada dose de álcool 
ingerida demora um pouquinho mais de uma hora para ser totalmente 
metabolizada pelo corpo de um homem sadio, de cerca de 1,70 m de altura e 
70 kg de peso. Este tempo pode variar, dependendo do peso e do sexo da 
pessoa. Alguém que tomou 2 caipirinhas, 3 copos de cerveja e um chope, 
precisará de seis horas para ficar totalmente sóbrio. 
 
Texto adaptado: SERRÃO et al. , 1999. 
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Imagem do Ministério da Justiça . BRASIL. 2011.  
Releitura feita por: Rejane Maria Christ Ghellere - Arquivo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proíbe a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica para menores 

de 18 anos. 

Portanto, fique esperto!  Se alguém lhe oferecer, mesmo que 

gratuitamente, qualquer bebida alcoólica, 

NÃO ACEITE! 

Essa pessoa estará cometendo um crime.  É bom lembrar que o uso 

do álcool pode levar ao alcoolismo, uma doença grave que atinge 12,3 % da 

população brasileira com idade entre 12 e 65 anos. Entre os jovens de 12 a 17 

anos, a taxa de alcoolismo é de 7,0%. 

Considere que esta porcentagem representa 554.000 jovens com 

sérios problemas sociais e de saúde (BRASIL, 2010. 

 

Brasi  

O Estatuto da Criança e 

do Adolescente –  ECA 

ALERTA 

IMPORTANTE! 
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Dinâmica: Como forma de despertar o interesse do aluno pelo conteúdo 

da aula a exposição dos textos, tabela e figuras serão apresentadas no 

PowerPoint, utilizando o data-show e ou a TV Pendrive. Será  proposto que os 

próprios alunos auxiliados pelo professor realizem a  leitura  dos  textos e 

montagem dos slides no laboratório de informática. A turma será dividida em 4 

grandes grupos e cada um deles receberá um dos textos para a construção  do 

seminário.  O trabalho do  texto: O álcool e o cérebro dos jovens será dividido 

pelos grupos 03 e 04. Após a montagem dos textos, cada grupo fará a 

apresentação dos slides para os demais colegas. Neste momento o professor 

estará auxiliando nas possíveis duvidas apresentadas.  

GRUPO  01: O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E SEUS EFEITOS  

GRUPO  02:  O ÁLCOOL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

GRUPO  03 e GRUPO O4 : O ÁLCOOL E O CÉREBRO DOS JOVENS 

A partir das discussões que surgirem  o  professor  poderá  trabalhar  os 

conceitos de alcoolismo, síndrome de abstinência contextualizando com as 

conseqüências para o organismo do consumo de álcool.  

 

 

  

 

5ª ATIVIDADE- Estudo de Textos 
Número de horas:  6h  
Conteúdo : Os efeitos à saúde provocados pelo consumo de bebidas  
alcoólicas  
Objetivos: Identificar os efeitos à saúde provocados pelo consumo de 
bebidas alcoólicas  

 

 

 

 

FIQUE DE OLHO .... NAS  INFORMAÇÕES ! 
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Os efeitos que o álcool causa no organismo encontram-se 

fortemente relacionados com o nível dessa substância encontrada no 

sangue, bem como o tipo ingerido e a velocidade do consumo.  

A tabela abaixo apresenta alguns desses efeitos salientando que 

cada organismo responde de forma diferenciada em relação ao consumo 

de bebidas alcoólicas: 

Baixo Médio Alto 

- Desinibição do 

comportamento: 

- diminuição da crítica, 

a pessoa ri ou chora 

por motivos pouco 

significativos; 

- Certo grau de não-

coordenação motora; 

Prejuízo das funções 

sensoriais. 

- Maior incoordenação 

motora (ataxia) 

- A fala torna-se 

pastosa; 

- Aumento da 

sonolência, com 

prejuízo das 

capacidades de 

raciocínio e 

concentração. 

- Podem surgir 

náuseas e vômitos; 

- Visão dupla; 

- Pode chegar a estado 

de coma; 

- Pode ocorrer 

hipotermia e morte por 

parada respiratória. 

Tabela 1 – Nível de álcool no sangue (BRASIL – MEC, 2006, p.72). 

 

GRUPO 01 

TEXTO 05: O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E SEUS EFEITOS  
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  De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) do uso 
social ao problemático, o álcool é a droga mais consumida no mundo, 
sendo que cerca de dois bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. 
O uso inadequado da droga constitui um dos principais fatores associados 
à redução da saúde mundial, sendo responsável por 3,2% de todas as 
mortes e por 4% de todos os anos de vida útil perdido (BRASIL, 2007 p.7). 

Como qualquer outra droga, o álcool provoca alterações no sistema 
nervoso,modificando o comportamento da pessoa, produzindo prazer 
momentâneo e tornando  o   usuário  dependente,  fato  que geralmente   
se   inicia   na   infância   ou adolescência. A sociedade tem um conceito 
muito   positivo   sobre   a   bebida   e   a publicidade   explora   a   
propaganda, associando-a   a   alegria,   à   sensualidade; geralmente   as   
propagandas   de   bebida apresentam mulheres   bonitas,   saudáveis, bem 
sucedidas, sugerindo sucesso.  

O álcool provoca no organismo, se ingerido sem  conhecimento   de   
seu   limite,  ,   além  dos acidentes de carro,  espancamentos, e outros 
problemas relacionados a ele,  o álcool   também provoca doenças  como:   
cirrose,   câncer,  psicoses,  depressão, dentre outros. 

 

Efeitos do álcool sobre uma pessoa de 70 quilos 
DOSE EFEITO 

1 copo de cerveja ou 1 cálice 
pequeno de vinho ou 1 dose 
de bebida destilada 

Comprometimento das funções mentais. 
Percepção de distância e velocidade 
prejudicada 

2 copos de cerveja ou 1 
cálice grande de vinho ou 2 
doses de bebida destilada 

Redução do grau de vigilância e do campo 
visual. O controle cerebral relaxa. 
Sensação de calma e satisfação 

3 ou 4 copos de cerveja ou 3 
copos de vinho ou 3 doses de 
bebida destilada 

Reflexos retardados, dificuldades de 
adaptação da visão a diferenças de 
luminosidade. Minimização de riscos e 
tendência à agressividade 

Quantidades maiores de 
bebida alcoólica 

Dificuldades de controlar automóveis. 
Incapacidade de concentração e falhas de 
coordenação neuromuscular. Embriaguez, 
torpor alcoólico, dupla visão. Embriaguez 
profunda. Coma alcoólico 

 

GRUPO 02 

TEXTO 06: O ÁLCOOL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
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Imagem do Ministério da Justiça . BRASIL. 2011. 
Releitura feita por: Rejane Maria Christ Ghellere - Arquivo da autora 

 

 

 

O que é uma dose?  

Cada bebida contém uma quantidade diferente de álcool. Numa dose de 

pinga, por exemplo, quase a metade é álcool. Mas mesmo a cerveja, tendo 

menor quantidade de álcool em um copo, se a pessoa bebe muito copos, 

poderá ficar alcoolizada.  

Veja abaixo as quantidades de alguns tipos de bebida que contêm uma dose-

padrão de álcool, ou seja, aproximadamente 17 ml de álcool puro:  
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Este texto revela as novas e assustadoras descobertas da ciência sobre o 

abuso precoce da bebida alcoólica. A ciência alerta que o consumo exagerado 

de álcool na adolescência, que em geral, começa em casa, pode causar danos 

em regiões do cérebro ligadas à memória, ao aprendizado, ao autocontrole e à 

motivação, além de causar danos em outras  regiões do corpo,   tais como:  

ossos, fígado e outros sistemas. O texto trata também das dosagens do álcool 

no sangue e das conseqüências da embriagues. 

Disponível em: http://www.veja.com.br 

Referência:O Álcool e o Cérebro dos Jovens. Veja, p.96 - 102, dez. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo  03  e Grupo 04  

TEXTO  07 : O ÁLCOOL E O CÉREBRO DOS JOVENS 

 

QUE LEGAL, VAMOS 

TRABALHAR EM 

GRUPO... 

OBA , TRABALHO NO 

LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA!! 
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Dinâmica: Este texto será apresentado no PowerPoint , com a utilização 

de imagens representando os  órgãos citados no mesmo. Após a 

apresentação, os alunos receberam o texto impresso e o  caça-palavras para 

que ao mesmo tempo em que completam possam estar esclarecendo  

possíveis dúvidas. 

Texto 04 : ÓRGÃOS MAIS AFETADOS COM O USO DO ÁLCOOL 

Segundo MELONI e LARANJEIRA ( 2004),   diversos  são  os   

problemas  causados  pela bebida   alcoólica   de   uso   contínuo.   No  caso   

do   sistema  nervoso,   provoca amnésia  em   30   à   40%   dos   casos,   

hipersensibilidade, dormência, formigamento   nos  membros   superiores   e   

inferiores,   estados   de  euforia patológica,  depressão,   estados   de  

ansiedade  na   abstinência   alcoólica, delírios  e  alucinações,  perda de 

memória e comportamento desajustado.  

O sistema nervoso pode desenvolver também os distúrbios clínicos: 

encefalopatia hepática, síndrome de Wernicke-Korsakoff, degeneração 

cerebelar, mielinólise pontina central, doença de Marchiafava-Bignami e 

demência (DIAMOND e JAY,  apud CECIL, 2001 ) 

Resultados de necropsia revelam que esses indivíduos têm o cérebro 

menor, mais  leve e encolhido,   sendo que a parte mais  afetada é o  córtex 

pré-frontal,   região  responsável pelo  intelecto e o  cerebelo  que é  

responsável pela coordenação motora. 

No sistema gastrointestinal, ocorre esofagite , gastrite , pancreatite,  

enjôo, vômitos, perda de peso, cirrose hepática , esteatose hepática e 

hepatite.  Com relação a nutrição podem ocorrer deficiência de vitaminas (acido 

6ª ATIVIDADE – Recursos visuais  ; Caça-palavras  
Número de horas: 3 h  
Conteúdo: Órgãos mais afetados com o consumo do álcool 
Objetivos: Reconhecer quais são os órgãos mais afetados com o consumo 
do álcool  
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fólico, tiamina, piridoxina, niacina, riboflavina), minerais (magnésio , cálcio e 

zinco) e proteínas e crises de hipoglicemia.   

No sistema cardiovascular, são freqüentes lesões no coração, 

arritmias, miocardiopatia, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio e o 

AVC isquêmico .  

  Afeta, também, o metabolismo dos  hormônios   sexuais, provocando   

no   homem,   atrofia    testicular,   prejudicando   a   produção   de 

testosterona e a síntese de esperma, contribuindo para a feminilização, com 

surgimento de ginecomastia (presença de mamas). 

Os alcoolistas também estão 10 vezes mais sujeitos a qualquer forma de 

câncer que a população em geral. As conseqüências  do   uso  do   álcool   não  

estão  restritas  somente  ao usuário, isto é, se estende a todos aqueles que 

convivem com ele. Os filhos, por exemplo, podem apresentar problemas 

emocionais e psiquiátricos, baixo-estima, repercutindo negativamente sobre o 

rendimento escolar, subestimando suas próprias qualidades e capacidades.   

Outros problemas também podem surgir como mentiras, roubo, conflitos com 

colegas  e professores, brigas e vadiagem. 

Todas as drogas causam algum dano à saúde do usuário.  O “crack”, 

pelos seus efeitos devastadores no (Sistema Nervoso Central), efeitos que são, 

além de intensos, extremamente rápidos, situa-se hoje como uma das drogas 

mais nocivas.  O álcool, entretanto, por atingir um número muito maior de 

usuários, sobressai no conjunto geral.  É em conseqüência do álcool e do 

fumo, drogas consideradas legais, que morrem mais pessoas. 

Texto adaptado: DIAMOND, Ivan; CHERLY, A. Jay. Alcoolismo e abuso de 

álcool. CECIL, Russel. L; Tratado de medicina interna/ editado por Lee 

Goldman, Dennis Ausiello; [tradução  Ana Kepper ...et al], 22ª ed . Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan S.A,  2001. 
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Encontre na caça-palavras, as palavras em destaque no texto 

D E M E N C I A X D F C T M O R R E M S 

H N A C K A C D    E P R E S S A O H K L Ç 

I C H E S N O S S A Q R W E R T Y I O P 

P E I R S C R V A S V E V Q E R T U O G 

E F P E F E A G Ú H J B R I G A S K L I 

R A O B V R Ç B D N M E Z X C V B M A N 

T L G R S D Ã F E H J L E K L Ç A S R E 

E O L O D F O G H E S O F A G I T E R C 

N P E J K L P A N C R E A T I T E  I O 

S A C I R R O S E * H E P A T     I C A T M 

Ã T E T E S T O S T E R O N A L J Q M A 

O I M W B A I X O E S T I M A Z D G I S 

W A I E C O N F L I T O S R T Y U I A T 

Q W A L U C I N A Ç O E S A S D F G S I 

C O R T E X P R E * F R O N T A L T Y A 

 

Encontrou as palavras escondidas? Faça uma lista das palavras  que você 

não conhece e procure seu significado no dicionário .  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PASSATEMPO 
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Neste momento os alunos do 9º ano participarão de uma visita no 

laboratório de Anatomia da Uniguaçu –Faesi ( Faculdade de Ensino Superior 

de São Miguel do Iguaçu), na qual serão reforçados os  aspectos já 

trabalhados com relação aos danos a saúde provocados pelo alcoolismos 

através  de uma palestra teórico/ prática no com o tema: “Riscos à saúde 

provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas”. Nesta atividade os 

alunos terão oportunidade de conhecer alguns órgãos afetados pelo álcool, 

como por exemplo: fígado, coração e o cérebro. Numa interação professor-

aluno ocorrerá a construção de um conhecimento que possa ser sistematizado 

(Delizoicov; Angotti. 2000). Durante a aula prática os alunos serão motivados a 

despertar seu pensamento critico, interesse e curiosidade. Nesta aula 

pretendem-se incentivar a maior participação dos alunos, bem como a 

valorização da interação dos mesmos com o objeto de estudo, neste caso os 

órgãos afetados pelo alcoolismo.     

 

VOCÊ SABIA?  

 

 

 

 

 

 

 

7ª ATIVIDADE 
Número de horas: 4 h  
Conteúdo: “Riscos à saúde provocados pelo consumo de bebidas 
alcoólicas” 
Objetivos: Reconhecer quais são os órgãos mais afetados com o consumo 
do álcool  

 

Riscos à saúde provocados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas”. 

 

 

Devido ao álcool reduzir o reflexo a estímulos externos È que não 

se pode dirigir apos seu uso. Muitos acidentes ocorrem porque os 

motoristas estão embriagados. As tragédias nas estradas, com cerca de 

35 mil mortes por ano, 400 mil feridos, 1,5 milhão e meio de acidentes 

fizeram com que o governo brasileiro aprovasse uma lei mais dura para 

o trânsito. A nova lei seca, de tolerância zero (lei nº 11.705/2008) entrou 

em vigor a partir de 20/06/08.  
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Dinâmica :Nesta atividade será realizada uma discussão sobre  o que 

os especialistas dizem sobre o álcool na adolescência e saber qual a opinião 

dos  alunos , se concordam com eles. Com essas informações o aluno poderá 

perceber a existência de outras visões e explicações para as situações ligadas 

ao alcoolismo , e, de outro lado, a comparar esse conhecimento com o seu, 

para usá-lo para melhor interpretar  a situações que envolvem o consumo de 

bebidas alcoólicas.  

Às vezes alguns jovens não tem consciência sobre as armadilhas que são  

feitas para prende-los  nas redes da escravidão. … muito mais fácil dominar uma 

pessoa alcoolizada ou drogada e conseqüentemente, viciada. O ser humano nesta 

situação perde a capacidade de escolha e a vida é sempre feita de escolhas. Se 

optarmos pelo caminho errado, com certeza iremos sofrer as conseqüências, na 

maioria das vezes, muito duras e depois não adianta reclamar. E o que os 

dominadores querem È isso, pessoas fracas, excelentes consumistas e que não 

cobram nada. O jovem é o alvo, pelas características da sua fase de vida, de muita 

gente mal intencionada que só visa lucros e não se preocupa com a  desgraça dos 

outros. Por isso, tantas propagandas consideradas maravilhosas, com gente bonita e 

aparentemente feliz, só dirigidas aos jovens. E muitos não percebem isso. Faltam a 

eles, na maioria das vezes, conhecimento, criticidade e sabedoria para definir o que é 

bom para a sua vida e o que não é (CASATTI e   BADOCH,   2008. )   

Neste momento, será  apresentado o vídeo: Qual é a boa? Neste vídeo 

apresenta a história de um personagem chamado Marcílio, que devido à 

necessidade de ser aceito por seus novos colegas e à falta de amigos na novela 

cidade, ficou exposto e vulnerável ao consumo de drogas. Apesar de não gostar 

de beber, ficou mobilizado pelo convite de curtir uma cerveja em um contexto de 

sedução exercido por Suzane e pela possibilidade de conhecer amigas dela. Ao 

mesmo tempo, ficou interessado pelo convite do colega para experimentar 

maconha e sobretudo para se enturmar com a galera. Nesse momento, aparece 

uma terceira alternativa: sua mãe vem convidá-lo para um passeio em 

companhia de Mainá- outra nova colega. Para a decepção de Suzane e Nonato, 

8ª ATIVIDADE-  Vídeo e discussão dirigida  
Número de horas: 3 h  
Conteúdo: “Riscos  provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas” 
Objetivos:  Aumentar a capacidade de resistir ao consumo de bebidas 
alcoólicas  
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Marcilio optou pelo programa com a família que, por sua vez, soube como 

oportunizar sua inserção na nova cidade ao convidar Mainá para sair com eles.  

O vídeo pode ser encontrado no seguinte endereço: 

http://educadores.senad.gov.br/curso 

 Após o vídeo solicitar que a turma se divida em duplas e produzam uma 

lista com situações-respostas sobre o seguinte questionamento:  

 

Agora em duplas, observem a imagem , reflitam , analisem, 

discutam e façam uma lista das atividades que vocês podem fazer para ter 

em suas vidas momentos de diversão, mas sem a presença do álcool.    

 

Imagem do Ministério da Saúde. O câncer e seus fatores de risco.  INCA, 1997.  

Releitura feita por: Rejane Maria Christ Ghellere - Arquivo da autora 
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Após a produção da atividade os alunos sentados em circulo, 

socializaram ao grande grupo a lista de opções levantadas pela dupla.  

 As listas serão transcritas em painéis e fixadas na sala .   

 

 

 

No terceiro momento acontecerá a Aplicação do Conhecimento (AC). 

Este é o momento em que as questões e situação da problematização inicial 

serão retomadas.  Numa interação professor-aluno as respostas das questões 

iniciais sobre o alcoolismo na adolescência serão rediscutidas e confrontadas 

com o conhecimento teórico sistematizado. Algumas respostas das questões 

iniciais poderão ser comprovadas, melhor explicadas ou até mesmo 

substituídas. “O importante é refletir sobre as questões e tentar aproximar o 

novo conhecimento da interpretação de fenômenos (naturais ou artificiais) da 

nossa convivência” (Delizoicov; Angotti, p.68, 2000).   

A partir deste momento, espera-se que o aluno já compreenda o tema 

com maior profundidade, desenvolvendo uma consciência crítica da ação do 

álcool sobre os adolescentes.  

 

 

 

Após a visita os alunos realizarão a construção de histórias em 

quadrinhos com o tema: O alcoolismo e seus efeitos sobre os adolescentes.  

Nesta atividade os alunos terão a  oportunidade  de  esclarecer  dúvidas,  

refletir  sobre  seus  hábitos  e  repensar  alguns conceitos sobre os efeitos do 

alcoolismo na vida das pessoas. De acordo com Barbosa (2009), histórias em 

quadrinho são mais do que simples mediadoras de informação, às quais 

caberiam as tarefas de facilitar o aprendizado e a apreensão de conceitos.  

TERCEIRO  MOMENTO : APLICAÇÃO DO  CONHECIMENTO 
 

9ª, 10ª E 11ª  ATIVIDADE 

9ª ATIVIDADE – História em quadrinhos  

Número de horas: 2h  

Conteúdo : conseqüências do  álcool no transito 

Objetivo: Reconhecer as conseqüências do  álcool no transito  
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Fique a vontade, mostre sua criatividade ... 

A imagem a abaixo relata um fato corriqueiro na vida de 

muitas pessoas. Observe-a com bastante atenção, transforme-

a em uma história em quadrinhos, acrescentando um final que 

represente a escolha mais adequada sobre aceitar ou não a 

carona nesta situação. Capriche! Esse final pode estar mais 

perto de você do que imaginas. 

 

Imagem do Ministério da Saúde. O câncer e seus fatores de risco.  INCA, 1997.  

Releitura feita por: Rejane Maria Christ Ghellere - Arquivo da autora 
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 - Para realizar esta atividade os grupos que foram formados para 

responder as questões da problematização inicial (primeiro momento), voltarão 

a se reunir para rediscutir as respostas das questões com a finalidade de 

substituí-las, mantê-las, ou melhor, explicá-las. As respostas irão para um 

cartaz que poderão ser afixados na parede ao lado do cartaz confeccionado no 

primeiro momento.  

Questões problematizadoras: 

1. Álcool é uma droga? 

2. Quais são os problemas causados pelo álcool, a curto e em longo prazo no organismo do 
ser humano? 

3. Por que algumas pessoas se tornam dependentes do álcool e outras não? 

4. Além de prejudicar o organismo, quais seriam os prejuízos que o álcool pode causar? 

5. Alcoolismo é doença? 

6. O que é síndrome de abstinência? 

Neste momento o professor poderá encaminhar uma discussão com os 

alunos sobre como enfrentar determinadas experiências da vida sem o uso da 

bebida alcoólica (paqueras, rompimento de namoro, decepção amorosa, perda 

de entes queridos, ou mesmo aproveitar uma festa sem aceitar a oferta de um 

colega). 

 

 

10ª ATIVIDADE - Questões Problematizadoras 

Número de horas: 2 h  

Objetivo: Rediscutir e sistematizar as questões da problematização inicial.  

Dinâmica: Atividade em grupo.  

 

 

 

OBA , ATIVIDADE EM GRUPO ,   

VAMOS TRABALHAR!!! 
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http://www.seed.pr.gov.br/portals/bancoimagem acessado em 10/09/2012 

Como atividade de Aplicação do Conhecimento será proposto ainda a 

elaboração de um mapa conceitual pelos alunos sobre os efeitos do álcool no 

SNC e organismo. Durante a construção do mapa conceitual será abordado 

sistematicamente o conhecimento incorporado pelos alunos sobre o álcool e 

seus efeitos agudos e crônicos no organismo, para observar a situação 

proposta inicialmente e verificar se os estudantes são capazes de mobilizar os 

saberes diante de novos contextos que se apresentam.  

Acredita-se que a construção de mapas conceituais demonstra ser um 

precioso recurso didático, auxiliando na reflexão a respeito do processo e da 

estrutura de construção do conhecimento, formulando numa estrutura de 

proposições um conjunto de significados conceituais. 

11ª  ATIVIDADE- Mapa conceitual  
Número de horas: 2 h  
Conteúdo: Efeitos do álcool no SNC e no organismo. 
Objetivo: Reconhecer os efeitos do álcool no SNC e no organismo 

 
 

http://www.seed.pr.gov.br/portals/bancoimagem
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Serão distribuídas folhas em branco, nas quais os alunos construíram 

seus mapas conceituais. No sentido de fazer com que eles percebam o 

relevante desenvolvimento de sua estrutura cognitiva, possibilitando-lhes 

reconstruírem seus mapas, mediante a um reforço das instruções sobre as 

regras estruturais e fundamentais dos mapas conceituais para corrigir as 

inconsistências presentes e a proposição de uma entrevista sobre as leituras 

Procurar estabelecer uma relação entre o consumo de álcool e suas 

conseqüências, para os órgãos do corpo humano. 

No final da atividade cada aluno apresentará seu mapa conceitual. 

Será disponibilizado neste momento para cada aluno o seu  mapa 

conceitual produzido no primeiro momento: problematização inicia, para que o 

mesmo possa avaliar e perceber como avançou  nos conceitos relacionados ao 

alcoolismo.  
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