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Resumo 

Problemas relacionados ao uso excessivo de 
bebidas alcoólicas é uma questão que preocupa 
a sociedade em geral e os envolvidos com 
educação. Por ser uma droga lícita, ela é a mais 
consumida e de fácil acesso aos adultos, 
adolescentes e jovens, o que leva a um consumo 
abusivo e contínuo, acarretando consequências 
ao organismo e no processo de ensino-
aprendizagem. Diante da magnitude desse fato, 
é necessário que a família e a escola dialoguem 
sobre esse assunto; a informação pode 
incentivar os adolescentes e jovens a evitar o 
uso, e os adultos a orientar melhor seus filhos. O 
estudo terá caráter quantitativo, exploratório, 
onde se utilizara um questionário para coletar 
dados a cerca do consumo de bebidas 
alcoólicas. O objetivo do estudo é levar 
informações aos alunos da educação de jovens e 
adultos (CEEBJA) sobre os efeitos biológicos do 
consumo de bebidas alcoólicas em excesso, 
visando conscientizá-los sobre a questão por 
meio de ações educacionais preventivas, através 
da implementação do projeto.  
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APRESENTAÇÃO 

 

No estudo será utilizada pesquisa de campo, com intuito investigativo e 

qualitativo, que será realizado através da aplicação de 01 questionário aos alunos do 

Colégio Estadual CEEBJA de Assis Chateaubriand, turma de Biologia ensino médio 

e uma palestra informativa dos efeitos do álcool no corpo humano.  

A pesquisa aplicará um questionário adaptado de Luz e Gomes (2011). Ele é 

composto por 13 questões (Anexo 1) que verifica uso, frequência, quantidade e 

clareza sobre os efeitos do álcool no organismo humano. O propósito desse 

procedimento metodológico é de mediar as questões e respostas, obter informações 

para elaboração das ações sobre a temática dos riscos e consequências da ingestão 

de bebidas alcoólicas, com o objetivo de promover conhecimento, permeando a 

prevenção do alcoolismo.  A escolha pela aplicação de um questionário, por ser um 

mecanismo de coleta de dados, que advir da população alvo enfoque do estudo. 

Para o desenvolvimento do trabalho será utilizado materiais didáticos que 

ilustrem os efeitos do álcool no organismo humano, como sendo uma das 

estratégias na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. 

O objetivo geral da pesquisa é promover um estudo informativo e preventivo 

dos efeitos biológicos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. 

 O caderno pedagógico estará distribuído em 8 unidades, sendo 7 unidades 

de 4 horas e 1 unidade de 8 horas, destinadas ao total de 32 horas do projeto, que 

ficaram assim distribuídos: 

Unidade-1: conhecer as preconcepções dos os alunos sobre bebidas 

alcoólicas, por meio de um questionário investigativo e oferecer uma abordagem 

mais ampla sobre a temática. 

Auxiliar através de conceitos e diminuir fatores de riscos promovendo a 

proteção contra o uso abusivo de bebidas alcoólicas.  

Unidade-2: buscar informações sobre o assunto através da pesquisa, 

ampliando a compreensão do conhecimento sobre o uso abusivo de bebidas 

alcoólicas e ajudando na compreensão do tema. 

Unidade-3: aprofundar o conhecimento em relação ao tema por meio de 

análise de textos e questionários enfatizando as consequências do consumo de 

álcool e prover um debate sobre o mesmo. 



Unidade-4: dinamizar o tema utilizando vídeo que traz uma abordagem dos 

efeitos do álcool no cérebro, bem como enfocar a importância das mudanças de 

hábitos em relação ao consumo excessivo. 

Unidade-5: desenvolvimento de aula prática, para ilustrar os conhecimentos 

teóricos facilitando assim a assimilação e compreensão dos conceitos abordados.   

Ao demonstrar a ação do álcool através de experimento, proporciona um 

espaço para que o aluno seja atuante e construtor do conhecimento, levando-os de 

uma perspectiva abstrata para uma visível e concreta. 

Unidade-6: subsidiar a temática sobre o efeito do álcool no corpo humano, 

utilizando-se de multimídias que proporcionem a estimulação da visualização, 

facilitando a compreensão e a reflexão levando a discussão do tema. 

Unidade-7: palestra preventiva, o enfoque principal do trabalho é a reflexão 

por meio de ações preventivas que contribua para o sujeito ter uma visão crítica 

diante dos problemas desenvolvendo autonomia nas decisões e nas escolhas, 

nesse sentido o Ministério da Justiça e da Educação (BRASIL, 2014a) diz que, o 

papel da escola não é trabalhar com o dependente e sim realizar ações para evitar o 

uso de substâncias tóxicas entre os estudantes. É importante, no entanto, que o 

educador entenda o processo de dependência (caso ocorra) de forma ampla e não 

preconceituosa.  Nesse contexto os conceitos errôneos serão assimilados por 

conceitos esclarecedores afirmativo promovendo níveis de aprendizagem. 

Unidade-8: questionário (anexo I) reaplicar o questionário e analisar os 

dados obtidos. Promover discussões dos resultados verificando se ocorreu mudança 

de atitude após adoção das informações acerca dos prejuízos causados pelo uso 

em excesso de bebidas alcoólicas.  

Recursos: projetor multimídia, computador, cartazes, livros, quadro, giz, 

papel sulfite, livros, laboratório e materiais para a realização da aula prática, vídeos, 

auditório, textos impressos, TV multimídia. 

 

 

 

 

 

 



CADERNO PEDAGÓGICO 

 

UNIDADE-1 

Introdução do tema e questionário, com atividade para levantamento dos 
conhecimentos prévio dos alunos 

 

Objetivos 

Informar sobre o estudo aos alunos e subsidiar a coleta de informação, 

verificando o conhecimento do aluno em relação ao assunto. 

Beneficiar informações dos riscos do consumo de bebidas alcoólicas e 

orientar para promoção de proteção. 

Alertar sobre os fatores associados ao consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas. 

Este tópico trata da introdução ao estudo do consumo de bebidas alcoólicas 

e seus efeitos biológicos levando o aluno a uma reflexão, também será aplicado o 

questionário para os alunos a fim de obter dados do álcool inserido em seu 

cotidiano, bem como do que pensam sobre o consumo de bebidas alcoólicas e as 

consequências desse consumo para saúde e sociedade (Anexo I). 

Ainda neste tópico será realizada uma atividade que foi baseada na oficina 1 

a droga imaginária (2010). A atividade consiste em conceituar o tema partindo de um 

contexto mais amplo que são as drogas. 

 

ATIVIDADE 1 

-Colocar no quadro ou na parede a palavra ÁLCOOL. 

-Pedir que os(as) participantes falem a primeira coisa que lhes vier à 

cabeça quando escutam a palavra ÁLCOOL. Anote as contribuições em torno da 

palavra. 

-Explicar através da utilização de mídias, que as psicotrópicas são 

substâncias que atuam no nosso cérebro (ou Sistema Nervoso Central – SNC), 

modificando a nossa maneira de sentir, pensar e, muitas vezes, de agir. 

-Falar que psicotrópico significa atração pelo psiquismo, ou seja, altera de 

alguma maneira a nossa mente. 

Mostrar o que acontece no cérebro durante o vício. 

Discutir quais as causas do alcoolismo. Conversar sobre por que algumas 

drogas são ilícitas e outras, lícitas com exemplo o álcool. 

Fonte: Adaptado de, www.nre.seed.pr.gov.br/.../File/.../ALCOOLEOUTRASDROGAS2012.pd. Acesso 
em: 11 out. 2014 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/.../File/.../ALCOOLEOUTRASDROGAS2012.pd


Tópicos para aprofundamento 

O álcool é a droga psicotrópica de uso e abuso mais disseminado no mundo.  

 O álcool pode ter efeitos agudos, que ocorrem durante o uso da substância, e 

em efeitos crônicos, consequências que sobrevêm ainda algum tempo depois do seu 

uso, geralmente após uso prolongado.  

As bebidas alcoólicas também podem ser relacionadas em efeitos somáticos, 

ou seja, efeitos sobre o organismo, e em efeitos psíquicos, que são modificações do 

estado da mente do usuário.  

Os efeitos prazerosos do álcool, quando ocorrem, vêm sempre 

acompanhados de efeitos colaterais indesejáveis.  

Os prejuízos de bebidas alcoólicas dependem também do contexto em que 

elas são usadas.  

O envolvimento de uma pessoa com álcool e outras drogas vai além da 

simples busca dos efeitos dessas substâncias.  

Diversas causas para o uso do álcool podem ser consideradas pela 

disponibilidade dessas substâncias, a imagem ou as ideias que as pessoas fazem a 

respeito do álcool, características de personalidade, uso de substâncias por familiares 

ou amigos e assim por diante.  

Muito além de um problema “médico” ou “um caso de polícia”, os problemas 

relacionados ao consumo excessivo de álcool, são questões que abrangem toda a 

sociedade.  

Fonte: Adaptado, educadores.senad.gov.br/.../Livro_texto_Cursode_Prevencao_ completo. Acesso em: 
08 out. 2014b. 

 

UNIDADE-2 

   Refletindo através do slide, simulando o efeito do álcool. 

 

Objetivos      

Despertar a curiosidade e interesse dos alunos, valorizar sua participação 

incentivando apropriação de conceitos.      

Ilustrar o tema em questão utilizando slide com informação do efeito do 

álcool no cérebro sendo que a atividade visual proporciona uma visualização clara 

facilitando a formação de ideias e reflexão. 



 O objetivo da realização dessa atividade elaborada por Molini (2009) será a 

de ilustrar como fica o cérebro de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, 

instigando o aluno a fazer uma análise, nesse caso analisar os danos que o álcool 

pode provocar. 

ATIVIDADE 1 

Para realização da atividade usaremos o slide que é um teste a ser realizado 

com os alunos onde no primeiro momento eles devem dizer a cor e não ler a palavra. 

Sem a presença do álcool no cérebro. 

 

A  dificuldade é que um lado direito do  cérebro tenta dizer a cor, mas o lado 

esquerdo insiste em ler a  palavra. Como a palavra não combina com a cor, a gente 

fica confuso. 

Com a presença do álcool no cérebro, fica assim. 

 

Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../cadernospde/pdebusca/...pde/2009_uAcesso em: 09 out. 2014 



ATIVIDADE 2 

Para esse tópico propomos uma sessão descrita abaixo como um exercício 

ao cérebro, relaxamento e descontração.  

Coloque uma música animada e proponha que todo mundo cante e dance 

junto. Peça que cada participante continue dançando e que, quando for tocado(a), 

diga como está se sentindo 

Fonte: www.nre.seed.pr.gov.br/.../File/. Acesso em: 11 out. 2014. 

 

UNIDADE-3 

    Aprofundar o assunto através da pesquisa. 

 

Objetivos 

  Propiciar a ampliação e compreensão do tema por meio da pesquisa 

utilizando a mídia acrescentando conhecimento sobre o mesmo.  

Amplificar os conceitos sobre os malefícios biológicos do consumo de álcool 

em excesso. 

Neste tópico os alunos serão orientados a acessar a internet realizando e 

investigar sobre o assunto alcoolismo respondendo as questões expostas. 

A pesquisa é uma atividade que ajuda construir o conhecimento de um 

assunto instigando os alunos a produzir novos conhecimentos, neste sentido Xavier, 

Brito e Casimiro (2009) coloca que, a pesquisa é a busca do conhecimento a partir 

de várias fontes, analisadas sob diferentes aspectos, tanto para aprender como para 

ampliar o conhecimento. É uma atividade que faz-se presente no cotidiano dos 

sujeitos. 

 

ATIVIDADE 1 

             Pesquisar: 

1 – O que é o alcoolismo? 

2 – Quais são os prejuízos orgânicos que uma pessoa alcoólatra sofre? 

3 – Quais são os prejuízos psíquicos que uma pessoa alcoólatra sofre? 

4 - Quais são os prejuízos sociais que uma pessoa alcoólatra sofre? 

5 – Em que consiste o tratamento para o alcoolismo? 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/.../File/


6 – Qual a importância da participação dos familiares no tratamento? 

Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula36831. Acesso em: 12 set. 2014. 

 

UNIDADE-4 

   Expandir as informações por meio de textos e questionários. 

 

Objetivos  

Identificar e articular o assunto de estudo ao texto.  

Ajudar na compreensão dos textos, acrescer discussões em relação a 

perguntas e respostas motivando o seu aprendizado.                                                                                                                                                                                       

Este tópico iniciara com informações sobre o tema e propõe a leitura de 

textos certificando da organização para realizar as atividades, sendo assim os 

alunos serão organizados em três grupos para acessar a internet com o intuito de 

realizar leitura de texto obtendo informações sobre as consequências do excesso de 

álcool e respondendo as questões para proceder as discussões. 

 

ATIVIDADE 1 

Texto-1: O álcool e a juventude. 

 Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAABXmQAL/redacao-pronta. Acesso: 

30/08/2014 

Questionário 1: 

1-O que leva adolescentes e jovens a consumirem álcool tão cedo?  

2-Que tipo de satisfação eles/elas procuram?  

3-Que medidas deveriam ser adotadas para reduzir o problema?  

4-O que seria mais adequado: Prevenir? Educar? Controlar? Penalizar? 

Fonte: www.pucrs.br/provas/red072b.htm. Acesso em: 30 agost. 2014 

 

ATIVIDADE 2 

Texto-2: Cirrose Hepática - Dúvidas Mais Frequentes.  

Fonte: www.hepcentro.com.br/ch_-_faq.htm. Acesso 09/09/2014 

Questionário 3: 

1-O que é cirrose hepática? 

2-Quais as causas da cirrose hepática? 



3-Existe tratamento para cirrose? 

4-Quais são os sintomas da cirrose hepática? 

5-Como evolui a cirrose hepática?  

6-Qual a importância do diagnóstico precoce? 

7-Se os sintomas só aparecem com a doença avançada como o diagnóstico 

pode ser feito no início? 

Fonte: www.hepcentro.com.br/ch_-_faq.htm. Acesso em: 09 set. 2014. 

 

UNIDADE-5 

   Aula prática no laboratório. 

 

 Objetivos 

Demonstrar através da ilustração e das experiências a nocividade do 

consumo de álcool no organismo, relacionando com os conteúdos abordados em 

sala de aula.    

Mostrar que possível produzir bebidas sem teor alcoólico.                                                                                                                    

Neste tópico será trabalhado dois experimentos, um simulando o efeito do 

álcool e outro uma amostra que podemos consumir bebidas sem teor alcoólico. 

 

ATIVIDADE 1 

Experiência ovo e álcool, o experimento é uma simulação do efeito do álcool.  

Essa atividade será realizada para mostrar ilustrando a ação nociva de 

bebidas alcoólicas no organismo, sendo o fígado um dos órgãos mais afetado 

destruindo as células hepáticas causando cirrose falência e morte do fígado. 

Como exemplo de demonstração será realizada uma experiência do ovo e 

álcool. O ovo é uma macrocélula rica em colesterol o etanol representa bebidas 

alcoólicas. Ação o álcool cozinha a clara e endurece a gema um efeito semelhante 

ocorre com o fígado, com isso Molini (2009), coloca que pode-se comparar a gema 

do experimento com as células do fígado que também usam colesterol para a 

produção da bile, substância química com capacidades digestivas. 

O experimento ocorre colocando apenas a gema no copo e em seguida 

acrescenta o álcool etílico e mexa com uma colher (observe). 

O que acontece com a gema após acrescentar o álcool? 



Depois de algum tempo será que a gema volta ao normal? 

 

Fonte:www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../cadernospde/pdebusca/...pde/2009_u.  
Acesso em: 04 out.2014 

 

ATIVIDADE 2 

   Experimento-Vinho quente sem álcool 

Justificativa da atividade: é de costume no Brasil acontecer festas juninas e 

julinas onde são servidas comidas e bebidas típicas, geralmente as bebidas possui 

teor alcoólicos como o quentão de vinho. Essa atividade demonstra que é possível 

produzir uma versão dessa bebida sem álcool. 

Ingredientes: 

• 500 mL de suco de uva; 

• 500 mL de água; 

• 02 pedaços de canela em pau; 

• 05 cravos da índia; 

• ½ colher de chá de gengibre em pó ou ralado; 

• 1 maça; 

• Açúcar a gosto; 

• 01 panela. 
Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36831. Acesso em: 12 set. 2014. 

 

UNIDADE-6 

  Exibição de vídeos 

 

Objetivos 

 Apoiar o aprofundamento do tema através do vídeo, a exibição do vídeo vai 

fortalecer as informações sobre o tema estudado e aprimorar o conhecimento dos 

alunos.   



O tópico busca como subsidio utilizar os vídeos como uma forma de 

comunicação tornando o conteúdo mais significativo aos alunos. 

Vídeos sobre o tema alcoolismo mostrando a ação do álcool no cérebro. A 

exibição de vídeos é uma atividade que estimula o visual e emocional, desperta o 

interesse dos alunos em participar das discussões contribuem com saber e se 

apropria de novos conhecimentos. 

O vídeo mostra uma pesquisa feita com ratos em que um dos ratos é 

dependente químico de álcool e o outro não. A pesquisa testa a memória de 

aprendizagem dos ratos usando uma piscina com uma escada de saída e um 

labirinto onde o rato dependente do álcool não se lembra da saída. Sendo assim o 

Ministério da Justiça (BRASIL, 2011), aponta que estudos demonstraram que as 

drogas de abuso ou estímulo ambientais, reconhecidos pelo organismo como 

prazerosos, geram mudanças no cérebro, mais precisamente nas substâncias 

chamadas neurotransmissores. Estes neurotransmissores são responsáveis pela 

comunicação entre os neurônios. 

 

ATIVIDADE 1 

O vídeo utilizado na aula se encontra disponível na fonte abaixo. 

Fonte: http://mais.uol.com.br/view/92590. Acesso em: 17.agost.2014 

Após mostrar o vídeo os alunos responderam as questões abaixo com foco 

no vídeo e no texto de apoio. 

1-As drogas provocam alterações no cérebro. Onde agem as drogas no 

cérebro modificando o comportamento das pessoas mesmo após sessar o efeito da 

substância? 

2-A dependência acarreta transformações biológicas. Quais são essas 

transformações onde ocorrem? 

 

ATIVIDADE 2 

Texto: O cérebro e as drogas.  

Fonte: www.espacocomenius.com.br/cerdrogascinco.htm.  

Acesso: 10 set. 2014. 

Este exercício será aplicado com o intuito de mostrar para o aluno que tudo 

que fazemos consciente e inconscientemente o cérebro participa de tudo. É óbvio 

que tudo que fazemos envolve o cérebro. Para o aluno refletir.  

Texto: É possível desligar o cérebro? 

Fonte: www.pavconhecimento.pt/media/media/762_cerebro.pdf.  



Acesso: 10 set. 2014. 

Peça aos seus alunos que elaborem uma lista das funções que são 

comandadas pelo cérebro e das que não são. 

 

UNIDADE-7 

  Palestra com o objetivo de contribuir para prevenção dos malefícios do 

consumo de álcool 

 

Objetivos 

Oferecer informações e orientações para diminuir os riscos causados pelo 

consumo de bebidas alcoólicas por jovens e adultos com intuito de ascender 

mudanças de atitude. 

Dinamizar o conteúdo por meio de ação comunitária. Sensibilizando para a 

redução dos danos. 

Articular interações escola e família através de ministração da palestra. 

Neste tópico será ministrada palestra com representantes do A.A (Alcoólicos 

Anônimos) de Assis Chateaubriand. A palestra é uma ação voltada para passar 

informações e orientações sobre a problemática de bebidas alcoólicas, abrangendo 

alunos, pais, professores, com proposito de conscientizar em promoção de saúde, 

aquisição de habilidades, mudanças de hábitos e efeito protetor.  

 Ainda neste momento será focado um breve histórico dos efeitos maléficos 

provocados pela ingestão em excesso de bebidas alcoólicas, mostrando como o 

organismo fica afetado ocorrendo mudanças físicas e mentais, aguardando que os 

sujeitos assimilem o pensamento e seja capaz de modificá-lo.  

 

ATIVIDADE 1 

             Sugestão de Atividade 

Peça que façam um círculo com as cadeiras e que todos (as) façam um 

exercício de memória, procurando lembrar-se de todas as campanhas que 

conhecem sobre drogas. 

Solicite que, quem se lembrar de alguma delas, relate a campanha para 

os(as) demais. 

Em conjunto com os(as) participantes analise cada uma delas, perguntando 

se eles(as)acham que esse tipo de campanha funciona para adolescentes e jovens 

ou não. 

Fonte: www.nre.seed.pr.gov.br/.../File/... Acesso em: 19 set. 2014. 



ATIVIDADE 2 

             Para refletir. 

1-Que exemplo você e outros adultos da família dão a seus filhos? 

2-Qual a sua opinião sobre o álcool e o seu consumo por jovens? 

3-Quais regras você gostaria de passar aos jovens sobre isso? 

4-Você está preparado para justificar suas próprias escolhas caso seu  

Consumo nem sempre seja adequado? 

5-Você quer proteger seus filhos do mundo ou orientá-los para que tomem 

as próprias decisões? 

Fonte: www.ambev.com.br/cartilha-papoemfamilia.pdf. Acesso em: 09 set. 2014. 

 

UNIDADE-8 

    Reaplicação do questionário. 

 

Objetivos 

Relacionar os dados obtidos do questionário aplicado antes das atividades e 

ao final das atividades, anexo I. 

Promover o interesse e participação dos alunos nas discussões dos 

resultados. 

Verificar as respostas e possibilitar a avaliação dos resultados. Neste tópico 

será reaplicado o questionário com o propósito de obter dados correlacionando com 

as respostas obtidas na primeira aplicação, verificado se ocorreu mudanças de 

atitude por parte dos alunos, após obter informações e acesso ao conhecimento 

sobre as consequências biológicas do consumo em excessivo e prolongado de 

bebidas alcoólicas bem como oportunizar discussões sobre os resultados. 
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