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Resumo: 

 

Os alunos do Ensino Médio 
apresentam uma grande rejeição pela 
disciplina de Química. As metodologias 
utilizadas para o ensino dos conteúdos 
químicos, geralmente pautadas na 
memorização de símbolos, fórmulas e uma 
grande quantidade de cálculos, sem a 
preocupação da contextualização dos 
conceitos, podem ser responsáveis por essa 
realidade. Há uma preocupação crescente 
entre os profissionais da área para minimizar 
esses fatores de forma que os discentes 
percebam a importância dessa disciplina para 
sua efetiva participação como cidadãos que 
buscam uma melhor qualidade de vida e 
preservação do meio em que vivem. Levando 
em consideração esse contexto e os altos 
índices de gravidez precoce que ocorrem na 
escola onde o projeto será aplicado, este  
trabalho abordará o conteúdo sobre os 
Compostos Nitrogenados Aminas enfatizando 
as moléculas (adrenalina, noradrenalina, 



feniletilamina, serotonina, dopamina, ocitocina 
e endorfinas) responsáveis pelas sensações 
da paixão. O intuito do projeto é verificar a 
eficácia da prática pedagógica focada na 
metodologia alternativa do teatro científico, 
quanto ao despertar do interesse, do 
desenvolvimento do pensamento crítico, da 
associação dos conteúdos com a sua 
realidade e assimilação dos conceitos 
químicos. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A presente Produção Didático Pedagógica pretende trabalhar os conteúdos 

químicos de forma contextualizada, levando o aluno a perceber que a Química está 

intimamente ligada às suas atividades cotidianas, das mais simples às mais 

complexas, inclusive nas suas sensações e emoções.  

Assim, nesse contexto, vamos abordar o conteúdo sobre os Compostos 

Orgânicos Aminas, trabalhando com as estruturas dos neurotransmissores 

(adrenalina, noradrenalina, dopamina, feniletilamina, serotonina, endorfinas e 

ocitocina) relacionando-os com as sensações que sentimos quando estamos 

apaixonados, como insônia, falta de apetite, aceleração dos batimentos cardíacos, 

vermelhidão, etc. Portanto, será abordada a temática “A Química do Amor”. 

Concomitantemente à abordagem dos conceitos químicos será realizada uma 

discussão sobre as consequências biopsicossociais da gravidez na adolescência.  

Essas duas temáticas, a Química do Amor e a Gravidez Precoce, serão 

retratadas para toda a comunidade escolar através de uma peça de teatro, 

elaborada pelos alunos contemplados com o projeto. 

Como os compostos nitrogenados aminas abrangem uma vasta gama de 

substâncias presentes em nosso dia a dia, serão desenvolvidas algumas atividades 

relacionadas com os alcaloides, anfetaminas e filtros solares. Segundo a LDB 

(1996), “o ensino de química deve colaborar na educação de forma a alicerçar a 



construção do conhecimento científico do educando, colocando-o como sujeito 

desse processo e não como mero espectador”. Sendo assim, a contextualização 

dar-se-á se as discussões forem além dos conceitos químicos, abrangendo todo o 

contexto político, social e cultural no qual o aluno está inserido, levando-o a uma 

mudança no pensar e agir empírico para ações mais reflexivas, críticas e 

conscientes, estabelecendo novos padrões de comportamentos para sua vivência.  

Diante do que foi exposto, o trabalho baseou-se na problemática se a 

utilização do teatro científico, como metodologia alternativa, para o ensino da 

Química, despertaria a atenção e interesse dos educandos pelas funções orgânicas, 

em especial as nitrogenadas, e promoveria uma reflexão sobre as consequências da 

gravidez precoce, resultando em melhoras significativas no processo de ensino-

aprendizagem.  

Nesses parâmetros, se objetivou verificar a eficácia da prática pedagógica 

focada na metodologia alternativa do teatro científico, quanto ao despertar do 

interesse, do desenvolvimento do pensamento crítico, da associação dos conteúdos 

com a sua realidade e a assimilação dos conceitos químicos. 

O formato escolhido foi como Unidade Didática, pois desenvolveu um tema, 

aprofundando-o de forma teórica, compreendendo um conteúdo da disciplina de 

Química, com metodologias destinadas ao público alvo, os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio, do Projeto de Intervenção na escola através de atividades lúdicas, de 

leitura, pesquisa e discussão.  

  

 

ETAPA 1  

 

ATIVIDADE 1 

 

OBJETIVOS: Investigar junto aos alunos o seu conhecimento sobre a presença da 

Química nas sensações da paixão (taquicardia, vermelhidão, tremedeira, insônia, 

falta de apetite, etc). Salientar as consequências do sexo sem segurança, como 

gravidez precoce e DSTs. Demonstrar a presença da Química nos métodos 

anticoncepcionais. 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO: 1) Texto: VOCÊ BEIJA COM CIÊNCIA? 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/quimica.pdf . 

Acesso disponível em 09 de setembro de 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) QUESTIONÁRIO: 
 
 

a) Será a Química responsável pelas sensações da paixão? 

b) Será que podemos controlar esses sentimentos? 

c) Quais são as consequências de nos entregarmos a esses desejos de forma 

desenfreada? 

d) Você conhece alguém que já sofreu alguma consequência por agir dessa 

forma? O que mudou na vida dessa pessoa? 

e) Será que a Química pode ajudar no sentido de não transformar uma grande 

paixão num verdadeiro pesadelo? Como?  

 

VOCÊ BEIJA COM CIÊNCIA? 

 

Provavelmente você já viu, sentiu ou experimentou o sabor de um beijo. 

Vamos ver como isso começou? 

O beijo é uma forma de manifestar carinho entre alguns seres vivos. Os seres 

humanos os conhecem de longa data. 

Representações de beijos, em desenhos, foram encontradas nas paredes dos 

templos de Khajuraho, na Índia, por volta de 2000 a.C., segundo um artigo 

publicado no dia 06/09/2005 na revista BOA SAÚDE. 

O que leva um casal a se apaixonar, a trocar carinhos? 

Dizem os românticos que é o AMOR. 

E você? 

Nunca sentiu aquele suorzinho nas mãos, alguns calafrios que procurou 

disfarçar, o coração querendo saltar do peito, a expectativa antes do primeiro 

beijo, os pensamentos confusos, as pernas tremerem? 

Quem nunca sentiu que atire a primeira pedra. 

 

Mas de onde vêm estas sensações? 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/quimica.pdf


PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Levando em consideração que os alunos do terceiro ano, nessa época do ano 

letivo, já trabalharam outros compostos orgânicos como os Hidrocarbonetos e os 

Álcoois, e,  portanto, já deve ter sido salientado a presença da Química nos mais 

diversos momentos do nosso cotidiano,  o professor poderá iniciar a discussão 

indagando quanto a presença dos compostos orgânicos em nosso dia-a-dia, 

direcionando  para a presença da Química nas sensações, nas emoções. Para isso 

inicialmente será feita uma sugestão de leitura do livro: “Tudo o que você faz tem a 

ver com Química” de Mariza Magalhães. Este material didático aborda diversas 

situações do cotidiano onde a Química está presente. Tem uma linguagem acessível 

e os textos podem, inclusive, serem trabalhados com os alunos. Em seguida, será 

utilizado o texto “VOCÊ BEIJA COM CIÊNCIA?”, e após a leitura do mesmo será 

entregue o questionário para que os alunos respondam. Posteriormente, será 

promovido um debate procurando enfatizar o quão presente está a Química em 

nossas vidas e quanto ela pode contribuir em nossa qualidade de vida. 

 

 ATIVIDADE 2 

 

OBJETIVOS: Demonstrar que as sensações da paixão são causadas por 

substâncias químicas. Apresentar os compostos químicos: dopamina, adrenalina, 

serotonina, feniletilamina, noradrenalina, endorfinas e ocitocina, concomitantemente 

às reações que cada substância causa quando nos apaixonamos. Reconhecer o 

grupo funcional que as mesmas possuem em comum. Pesquisar sobre as sinapses 

químicas e as estruturas do tecido nervoso. 

 

MATERIAL DIDÁTICO:  

 

1) Pesquisa no blog “A Química do Amor”.  http://quimicadoamor-

2011.blogspot.com.br/. Acesso disponível em 10 de setembro de 2014. 

 

http://quimicadoamor-2011.blogspot.com.br/
http://quimicadoamor-2011.blogspot.com.br/


 

 

2) Texto: “A Química do Amor”  

http://cac-php.unioeste.br/projetos/necto/txt_cientificos/quimicadoamor2.pdf. Acesso 

disponível em 10 de setembro de 2014. 

 

3) Confecção de cartazes. 

 

4) Vídeos:  

 A Química do Amor. https://www.youtube.com/watch?v=7yIVT0e5sbM. 

Acesso disponível em 10 de setembro de 2014. 

http://cac-php.unioeste.br/projetos/necto/txt_cientificos/quimicadoamor2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7yIVT0e5sbM


 

 

 Cientistas explicam a química do amor através de comandos do cérebro.  

https://www.youtube.com/watch?v=KEpUNii_qBg. Acesso disponível em 10 

de setembro de 2014. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEpUNii_qBg


 Como funciona o cérebro.  

https://www.youtube.com/watch?v=2tf53gtcZRU. Acesso disponível em 10 de 

setembro de 2014. 

 

 

 

4) Pesquisa Bibliográfica: Cérebro e Sinapses Químicas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 Os alunos deverão consultar o blog “A Química do Amor”, fazer a leitura e 

responder as seguintes questões: 

a) Quais são as fases do amor? 

b) Em que alimento é encontrado a feniletilamina? Que tipo de situação 

pode desencadear a sua produção em nosso cérebro? Quais sensações ela 

provoca em nosso organismo? 

c)  Segundo estudos realizados, por que o mamífero arganaz-das-predarias 

forma relação monogâmica e vitalícia enquanto o seu parente mais próximo o 

arganaz-das-montanhas, não? 

d) Em quais glândulas é produzida a adrenalina? Quais são os sintomas 

característicos da sua atuação no organismo? 

https://www.youtube.com/watch?v=2tf53gtcZRU


e) Onde é produzida a dopamina? Que sensações ela causa? Quais as 

patologias e as anormalidades que a produção de dopamina pode causar nos 

indivíduos? 

f) Qual hormônio é responsável pelos relacionamentos de longa duração? 

g) Qual doença está associada com a baixa produção de serotonina? Na 

paixão, quais sensações ela provoca? 

h) Quais situações podem desencadear a produção das endorfinas? Quais 

efeitos elas desencadeiam?  

i) Para a natureza, por que é necessário nos apaixonarmos? 

 

Na sequência serão exibidos os vídeos “A Química do amor” e “Cientistas 

explicam a química do amor através de comandos do cérebro”.  Mas como os 

neurotransmissores atuam no cérebro? Essa questão deverá ser respondida através 

de pesquisa em diferentes fontes (revistas, livros, internet), seguindo os seguintes 

critérios: 

a) Capa do trabalho: precisa conter o nome da escola (no alto da página); o 

título da pesquisa e o nome do autor (no meio da página); data e local (no 

rodapé da página). 

b) Corpo do trabalho: deve constar o título da pesquisa, explicação e 

ilustrações do assunto e as referências bibliográficas. 

 

Para reforçar essa atividade será apresentado o vídeo “Como funciona o 

cérebro”. 

Na sequência, com o auxílio do texto “A química do amor”, os alunos, em 

grupos, confeccionarão cartazes contendo as estruturas químicas das substâncias 

do amor (dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, ocitocina e 

endorfinas), bem como, a atuação de cada uma na fase da paixão. Os cartazes 

deverão ser expostos na sala e analisados. O professor então lançará a pergunta: “O 

que essas estruturas químicas têm em comum”?  

Como material de apoio para o professor poderão ser apresentados aos 

alunos os vídeos 1, 2 e 3 “As reações químicas por trás do amor”  

https://www.youtube.com/watch?v=nIGKQw10AGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=AgkrX7OuGoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=13-UxxWV3CE 

https://www.youtube.com/watch?v=nIGKQw10AGQ
https://www.youtube.com/watch?v=AgkrX7OuGoQ
https://www.youtube.com/watch?v=13-UxxWV3CE


 Acesso disponível em 11 de setembro de 2014. 

ETAPA 2 

 

ATIVIDADE 1 

 

OBJETIVOS: Apresentar, conceituar e classificar os compostos nitrogenados 

aminas.  

 

MATERIAL DIDÁTICO: 1) Aula expositiva com auxílio de slides. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



2) Lista de atividades. 

a) Quais grupos funcionais estão presentes na morfina? 

b) Apresente a fórmula molecular da feniletilamina? 

c) Quais elementos químicos estão presentes na fórmula da ocitocina? 

d) A serotonina apresenta anel aromático em sua estrutura? Quantos? 

e) Qual a classificação do grupamento amina presente na adrenalina? 

f) Escreva a fórmula estrutural dos compostos: trimetilamina, fenilamina ou 

anilina e 2-amino-4-fenil-2,3-dimetil-hexano. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A professora fará a explanação do conteúdo com o auxilio dos slides, em 

seguida os alunos, em duplas, deverão responder a lista de atividades e 

posteriormente farão a correção das mesmas na lousa. 

 

ATIVIDADE 2 

 

OBJETIVO: Identificar outros compostos nitrogenados presentes em nosso 

cotidiano. Verificar os benefícios e prejuízos dos mesmos em nossa saúde. 

 

MATERIAL DIDÁTICO: 1) Pesquisas Bibliográficas : Benzidrina e Filtro Solar. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A turma deverá ser dividida em dois grupos. Um grupo pesquisará sobre as 

anfetaminas (Benzidrina) e o outro sobre os filtros solares. Basicamente, as 

respectivas pesquisas devem contemplar os seguintes pontos: 

 

 a) Pesquisa sobre o composto nitrogenado BENZIDRINA: 

 Como são chamados popularmente; 

 Quando e onde começou a ser utilizada e com qual função; 

 Quais os efeitos que provoca no organismo; 

 A fórmula estrutural; 



 As funções orgânicas presentes na fórmula. 

 

b) Pesquisa sobre os filtros solares: 

 O que significa o número indicado como FPS nos protetores? 

 O que significa a sigla PPD indicada nas embalagens de alguns filtros 

solares?  

 Qual é o FPS mais indicado para o seu tipo de pele? 

 De quanto em quanto tempo deve-se reaplicar o filtro solar?  

 Qual a função do filtro solar? 

 Como usar o filtro solar? 

 O que significam as expressões não comedogênico e hipoalergênico?  

 

As duas pesquisas bibliográficas deverão seguir os mesmos critérios 

mencionados na pesquisa da “Etapa1”: 

 a) Capa do trabalho: precisa conter o nome da escola (no alto da página); o título 

da pesquisa e o nome do autor (no meio da página); data e local (no rodapé da 

página). 

b) Corpo do trabalho: deve constar o título da pesquisa, explicação e ilustrações 

do assunto e as referências bibliográficas. 

 

Cada aluno deverá entregar o seu trabalho, porém no dia da entrega o 

professor mediará uma socialização, em sala de aula, sobre os assuntos 

pesquisados.  

 

ATIVIDADE 3 

 

OBJETIVOS: Pesquisar e socializar com a comunidade escolar os efeitos nocivos 

dos alcaloides nicotina, cocaína e seu derivado, o crack.  

 

MATERIAL DIDÁTICO: 1)Pesquisa bibliográfica e produção de slides  

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 



Essa pesquisa deverá ser feita em grupo, no laboratório de informática, 

mediados pelo professor os alunos deverão elencar os pontos mais importantes 

sobre as respectivas drogas. Posteriormente, deverão produzir slides para 

apresentar para os alunos do Ensino Fundamental (8º e 9º anos). O professor 

orientará os alunos sobre a confecção de slides, por exemplo, a escolha da fonte, a 

cor do fundo, o uso de figuras, etc. 

 

ETAPA 3 

 

ATIVIDADE 1 

 

OBJETIVOS: Analisar os aspectos antropológicos que levam à gravidez na 

adolescência.   Discutir sobre as consequências biopsicossociais da gravidez 

precoce. Refletir sobre a gravidez como recurso da natureza para perpetuação da 

espécie.  

 

MATERIAL DIDÁTICO: 1) Texto: “Aspectos psicológicos da gravidez na 

adolescência”.  

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/1370/107

0 

Acesso disponível em 16 de setembro de 2014. 

 

2) Vídeos: a)  “O que é a paixão”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eV2TuwXWvUc. Acesso disponível em 16 de 

setembro de 2014. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/1370/1070
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/1370/1070
https://www.youtube.com/watch?v=eV2TuwXWvUc


 

 

b) “UPFTV Reportagem – Gravidez na Adolescência”.  

https://www.youtube.com/watch?v=KwFMPthHBzA. Acesso disponível em 16 de 

setembro de 2014. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwFMPthHBzA


2) Questionário:  

a) Além da gravidez não planejada quais as outras consequências da sexualidade 

precoce? 

b) Segundo o texto, a gravidez na adolescência ocorre não por falta de 

conhecimento sobre os métodos contraceptivos. Quais seriam, então, as razões que 

levariam uma garota a querer engravidar? 

c) O texto também menciona que há certo tabu com relação ao uso de 

anticoncepcionais. Qual seria esse tabu? 

d) Quais são as consequências biopsicossociais das adolescentes que engravidam 

precocemente?  

e) Quais são as complicações que os bebês de mães adolescentes podem ter ao 

nascer e ao longo da vida? 

f) Ainda segundo o texto, o nível de escolaridade contribui para os altos índices de 

gravidez precoce?  

g) No vídeo “O que é a paixão”, é relatada a função da paixão e do amor para a 

natureza? Quais seriam essas funções?  

h) O que mudou na vida do casal da reportagem Gravidez na Adolescência?  

 

3) Confecção de cartazes 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 Se iniciará com a leitura do texto, em grupos. Na sequência os alunos 

deverão responder o questionário relativo ao texto, já se atentando para as questões 

que se referem aos vídeos. Posteriormente, serão exibidos os vídeos e os alunos 

deverão responder as duas questões finais do questionário. Em seguida o professor 

promoverá um debate, utilizando as questões como apoio para mediar a discussão.  

 Como forma de avaliação, em um cartaz, os alunos deverão desenhar, sem o 

uso de palavras, o que para eles simboliza a “solução” para o problema da gravidez 

precoce. Os painéis serão expostos pelos grupos, para a apreciação de todos. Após 

a observação cada grupo esclarecerá que significado tem em mente ao desenharem 

a solução da questão. 

 

 



 

ETAPA 4 

 

ATIVIDADE 1 

 

OBJETIVOS: Criar uma situação-problema para a produção de uma peça teatral, 

com a temática “Química do Amor e Gravidez na Adolescência”.   

 

MATERIAL DIDÁTICO: Lista de assuntos que devem ser abordados na peça teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Formar de três a quatro grupos na sala de aula. Cada um receberá a lista de 

assuntos que deverão ser abordados na peça teatral. O grupo então pensará numa 

situação- problema para ser representado no teatro. Posteriormente, cada um 

apresentará a sua ideia e por votação será eleita a mais criativa.  

 

ATIVIDADE 2 

 

OBJETIVO: Produzir, ensaiar e apresentar o roteiro da peça teatral para a 

comunidade escolar. 

 

a) Influência dos neurotransmissores (dopamina, serotonina, adrenalina, 

noradrenalina, feniletilamina, endorfinas e ocitocina) nas reações 

psicológicas e físicas de quando nos apaixonamos. 

b)    A importância do uso dos métodos anticoncepcionais. 

c)   Consequências enfrentadas pela adolescente grávida durante e depois 

da gestação. 

d)   Problemas que o bebê, oriundo de uma gravidez precoce, pode 

apresentar. 

e)   Mensagem final quanto à prevenção da gravidez na adolescência.  



PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Definida a situação-problema da peça teatral, os alunos, juntamente com o 

professor, criarão o roteiro da peça teatral. Em seguida serão escolhidos os alunos 

que irão representar os personagens da peça e serão definidas as datas dos 

ensaios. Os alunos que não irão representar deverão auxiliar na produção do 

cenário, confecção dos convites e panfletos para o dia da apresentação.  

 

ETAPA 5 

 

ATIVIDADE 1 

 

OBJETIVO: Avaliar a aceitação dos alunos com relação à metodologia aplicada para 

o ensino dos compostos orgânicos aminas. 

 

MATERIAL DIDÁTICO: Questionário. 

  

 Idade: ________  Sexo: _______ 

 Assinale com um X se você concorda, concorda parcialmente ou discorda das 

seguintes afirmações: 

 

AFIRMAÇÕES CONCORDO 
CONCORDO 

PARCIALMENTE 
DISCORDO 

Os conteúdos 

químicos 

abordados fazem 

parte do meu 

cotidiano. 

   

Posso utilizar os 

conhecimentos 

adquiridos para 

melhorar a minha 

qualidade de 

   



vida. 

As discussões 

sobre 

sexualidade me 

levaram a fazer 

uma reflexão 

quanto a minha 

postura diante do 

assunto. 

   

A peça teatral 

contribuiu para a 

minha 

aprendizagem 

sobre o conteúdo. 

   

A peça teatral 

contribuiu para 

melhorar a 

afetividade, 

colaboração e 

união do grupo. 

   

Não gostei da 

metodologia 

utilizada, prefiro 

aulas com quadro 

e giz. 

   

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

As respostas “CONCORDO”, “CONCORDO PARCIALMENTE” e 

“DISCORDO” do questionário serão computadas para realizar a análise estatística 

dos resultados para avaliar a aceitação da metodologia pelos alunos. 
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