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1. Antecedentes científicos 

 

O artigo de Loureiro e Queiroz (2018) aponta que o álcool, o tabaco e drogas ilícitas têm 

atingido, tanto direta quanto indiretamente, o espaço escolar. Diante dessa questão, os autores 

ressaltam que a maioria dos professores não se sente à vontade para trabalhar com a 

prevenção ao uso dessas substâncias na escola. Por meio de um estudo de revisão, Loureiro e 

Queiroz (2018) apontam os principais desafios colocados aos professores que desejam 

trabalhar com esse tema, sendo eles: 1. Tornar a escola um lugar prazeroso, que desafie o 

aluno a ser uma pessoa melhor; 2. Evitar que os alunos experimentem drogas; 3. Aumentar o 

máximo possível a idade daqueles que experimentarão drogas pela primeira vez; 4. Contribuir 

para que os alunos que usam drogas possam abandonar o seu uso.  

De acordo com Oliveira (2017), os achados da neurociência podem contribuir, dando 

subsídios para a prevenção do uso e dependência de drogas. O trabalho da autora aborda a 

importância do processo de tomada de decisão nas dependências, enfocando o cérebro do 

adolescente, e enfatiza o papel da intersubjetividade no desenvolvimento. Além disso, são 

apresentados alguns estudos recentes que descrevem alterações epigenéticas relacionadas a 

adversidades sofridas na vida precoce; assim como dados que mostram que algumas 

alterações podem ser revertidas por meio da qualidade do vínculo com o cuidador, quer sejam 

eles pais, parentes, professores, amigos, analistas, enfim, pessoas com as quais seja possível 

estabelecer uma relação significativa. 

O estudo de Filipin e colaboradores (2015) relata o impacto de um conjunto de ações 

realizadas por estudantes de graduação envolvidos em pesquisas na área de neurociência com 

o intuito de divulgar e popularizar a neurociência no âmbito escolar. Souza e colaboradores 

(2016) apresentam os resultados obtidos por meio do evento “Conhecendo o cérebro”, que 

teve como objetivo divulgar informações corretas sobre Neurociência e incentivar crianças e 

adolescentes a conhecerem mais sobre o tema. Nessa perspectiva, Silva, Grandi e Ekuni 

(2017) relatam a experiência de utilizar práticas artísticas para auxiliar pessoas não 

pertencentes à comunidade científica a aprenderem sobre neurociência.  

Lupi Júnior e colaboradores (2015) mencionam os resultados positivos alcançados pelo 

projeto de extensão universitária, “Neurobiologia da Aprendizagem Escolar: difusão de 

conhecimentos sobre Neurociência aplicada à Educação”. Tal projeto foi constituído por 

ações de popularização da Neurobiologia aplicada à aprendizagem escolar, sendo que estas 



ocorreram de forma lúdica e atrativa, tanto para o professor como para o aluno da rede de 

Ensino Básico da região de Botucatu/SP. Os autores afirmam ter sido uma experiência 

enriquecedora que minimizou distorções conceituais sobre temas neurobiológicos e, 

principalmente, contribuiu para a formação continuada dos educadores, de ambas as esferas 

de ensino. 

Por fim, o trabalho de Silva e colaboradores (2014) apresenta ações de educação em 

saúde, no âmbito da prevenção ao consumo de drogas, realizadas no projeto de extensão 

“GEMTI – Grupo de Estudantes que Multiplicam e Transformam Ideias”. Diante da 

participação dos alunos nas discussões, os autores afirmam que as ações realizadas 

repercutiram de maneira positiva, permitindo a transmissão de conhecimento e a ponderação 

sobre o tema, mudanças de conceitos e hábitos de vida. 

2. Relevância e Justificativa  

 

O ensino de ciências tem como objetivo possibilitar aos estudantes a compreensão das 

interações entre ciência, tecnologia e sociedade, e desenvolver a capacidade de resolução de 

problemas e tomada decisões relativas às questões socioambientais com as quais se deparam 

como cidadãos (SILVA; MARCONDES, 2015). Entretanto, Carvalho, Kato e Daroz (2015) 

criticam o modelo pedagógico atual, que não beneficia a individualidade. Segundo os autores, 

as metodologias utilizadas em sala de aula devem favorecer o desenvolvimento motivacional 

do grupo, de tal forma que seja possível garantir a ampliação do potencial cognitivo 

individual. 

Em seu trabalho, Laburú, Barros e Silva (2011) destacam a relevância da diversidade 

representacional e do respeito ao singular dentro da sala de aula: 

 “Os estudantes variam em suas motivações e preferências em relação ao estilo ou ao 

modo de aprender, assim como na sua afinidade com o conhecimento. Variam, 

igualmente, em suas habilidades mentais específicas ou crenças das mesmas, ritmos 

de aprendizagem, nível de motivação e interesse para uma determinada disciplina, 

persistência dedicada a um problema, em como abordá-lo, além de experiências 

vividas ou vínculos mantidos com o grupo social a que pertencem ou com o 

professor. Esses fatores, certamente, influenciam, entre outros, na qualidade e na 

profundidade da aprendizagem. Por conseguinte, é altamente questionável um 

esquema educacional baseado num único formato representativo que somente dá 

conta das necessidades de um tipo particular de aluno ou grupo de alunos e exclui 

outros”. 

Nesse sentido, existe uma linha de investigação da área do ensino de ciências, denominada 

Múltiplas Representações, que defende a utilização de diferentes formas de comunicação no 



processo de ensino e aprendizagem. Estudos recentes da neurociência apontam alguns 

resultados que se inserem nessa perspectiva, relacionando conhecimentos fundamentais das 

bases neurobiológicas da aprendizagem, da memória, das emoções, sobretudo respeitando a 

individualidade cognitiva dos alunos (BICA; MELLO-CARPES; ROEHRS, 2018). 

A neurociência compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações com toda a 

fisiologia do organismo, incluindo a relação entre cérebro e comportamento (VENTURA, 

2010). O cérebro é um importante componente do sistema nervoso central, e possui grande 

significância para o processo de aprendizagem, de forma que a neurociência se constitui como 

uma importante aliada no ambiente educacional, sendo possível utilizar o conhecimento 

científico como ferramenta para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem (MARTINS; 

MELLO-CARPES, 2014; OLIVEIRA, 2014; VARGAS et al., 2014).  

Em seu trabalho, Oliveira (2014) elucida as contribuições diretas e indiretas da 

neurociência para a formação de professores, com o objetivo de que se obtenham melhores 

resultados no processo de ensino-aprendizagem, especialmente, na educação básica. Segundo 

o autor, a neurociência pode ser a base para análise de teorias e reflexões sobre o processo de 

ensino-aprendizagem sob a luz dos processos cerebrais como origem da cognição e do 

comportamento humano. Além disso, o autor afirma que a aproximação de biologia, 

neurociência, desenvolvimento humano e educação representa uma excelente base para a 

pesquisa educacional. 

Nesse contexto, Richter e colaboradores (2015) afirmam que a neurociência auxilia os 

docentes no planejamento de atividades diversificadas que envolvam a participação, a 

interatividade e o raciocínio dos estudantes para a aprendizagem de conceitos científicos. 

Adicionalmente, Cosenza e Guerra (2011) ressaltam que a neurociência contribui para a 

fundamentação da prática pedagógica, orientando ideias para intervenções e demonstrando 

que estratégias de ensino que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais 

eficientes.  

Lima e colaboradores (2017) destacam a importância da divulgação da neurociência junto 

a escolares, uma vez que a popularização desta ciência desperta interesse e curiosidade, além 

de impactar positivamente a compreensão dos estudantes sobre temas relacionados. De acordo 

com Oliveira (2014), uma proposta que vem ganhando espaço como campo de intersecção e 

trânsito para a educação e a neurociência é a neuroeducação. Programas de pesquisa em 

tradicionais instituições acadêmicas norte-americanas estão envolvidos no desenvolvimento 



da neuroeducação, na busca de compreender como a neurociência pode afetar a educação, os 

educadores, os aprendizes e as escolas (FILIPIN et al., 2017). 

O uso, abuso e dependência de substâncias psicotrópicas são temas que, por sua amplitude 

e impacto em diversas áreas, tem sido fonte de debates e preocupações no âmbito mundial. 

Tal problema está relacionado a uma série de questões que perpassam a falta de assistência 

familiar, negligência ou carência de ações políticos-assistenciais, que gera uma das chagas 

sociais mais alarmantes da sociedade contemporânea (OLIVEIRA; SOUZA, 2013). A questão 

perpassa a saúde pública e áreas especializadas, incitando reflexões em diferentes níveis da 

sociedade e campos do conhecimento na tentativa de compreender o fenômeno e propor 

estratégias de redução para os problemas deflagrados (BERNARDO et al., 2018). 

No Brasil, o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas é considerado um grave problema 

social e de saúde pública, que envolve considerável gasto para o Estado (OLIVEIRA; 

SOUZA, 2013). Para Kessler (2009), a exemplo das conquistas obtidas contra o tabagismo, 

urge a necessidade de se prevenir o abuso e dependência de álcool, assim como a 

experimentação de maconha e cocaína/crack, através da educação, do oferecimento de 

oportunidades gratificantes que concorram com o tráfico e mesmo de estratégias repressivas.  

Na última década, inúmeras pesquisas têm retratado uma discussão calorosa a respeito da 

implantação e execução de projetos de prevenção de drogas em contextos educacionais 

(MOREIRA, VÓVIO, MICHELI, 2015). Isso se deve ao consumo cada vez mais precoce de 

substâncias entre os adolescentes, bem como ao consenso de que a escola é um lugar 

privilegiado para se fazer prevenção, uma vez que é nela que crianças e adolescentes passam 

grande parte do dia (NASCIMENTO; MICHELI, 2015). De fato, a escola é e sempre foi uma 

importante referência na vida das comunidades, principalmente pelo seu importante papel no 

desenvolvimento e formação humana. Diferentes estudos na área de prevenção de drogas 

mostraram que, por estar em contato direto com os adolescentes e apresentar vínculo afetivo 

com estes, educadores seriam os atores principais para fazerem prevenção (PEREIRA; PAES; 

SANCHEZ, 2016).  

A adolescência é caracterizada pela busca do inédito, pela experimentação de novas 

sensações e por rupturas com padrões familiares. Nessa fase, é frequente a dificuldade em 

resistir a impulsos, sendo comuns comportamentos de risco que podem ocasionar acidentes 

graves, brigas e uso de drogas (REINALDO; GOECKIN; SILVEIRA, 2012; OLIVEIRA, 



2017). Ronzani e Silveira (2014) mencionam alguns processos que predispõe o uso de drogas 

nessa faixa etária: 

 “A adolescência é um período do ciclo vital em que ocorrem várias transformações, 

dentre elas a busca de identificação do adolescente com seus pares, com vistas à 

adaptação a uma nova etapa da vida. O adolescente não passa por mudanças 

isoladas, pois, embora existam mudanças marcantes de comportamentos, estas 

acontecem a partir de diversas outras alterações, como hormonais, neuroquímicas, 

cognitivas, psicológicas e sociais. Assim, fatores ambientais, somados à história de 

vida e à personalidade destes adolescentes, além de alterações fisiológicas, são 

processos importantes que contribuem para o surgimento de determinados tipos de 

comportamento, dentre eles, a experimentação do uso de drogas”. 

Segundo Casey, Jones e Somerville (2011), o córtex pré-frontal, responsável pelo 

controle e eficiência cognitiva, ainda está em formação durante a adolescência. As estruturas 

subcorticais (que incluem o sistema límbico), responsáveis pela saliência do estímulo, são 

mais sensíveis nessa época da vida, sendo maior a susceptibilidade a estímulos emocionais (o 

nucleus accumbens é mais ativado). A interação entre o córtex pré-frontal e as estruturas 

subcorticais muda durante o desenvolvimento. Com a idade, aumenta a força de conexão e, 

em consequência, a capacidade de autocontrole. 

O estudo de Vieira e colaboradores (2008) identificou uma alta prevalência da 

experimentação de drogas entre escolares, principalmente do álcool. Bernardo e 

colaboradores (2018) identificou, em âmbito nacional, os pesquisadores que contribuem com 

estudos sobre prevenção de drogas no contexto educacional. Considerando o mapeamento 

realizado, observou-se maior prevalência de pesquisadores da área da saúde na produção 

destes estudos. Segundo os autores, mesmo com incentivos governamentais para que os 

educadores se aproximem e sejam capacitados a lidar com esta temática, observa-se ainda 

uma carência desta classe profissional ao se discutir o assunto. 

Nessa perspectiva, o estudo das Neurociências tem ganhado um grande campo de 

investigação no que tange ao uso abusivo de álcool e outras drogas (CARNEIRO, 2005; 

OLIVEIRA; AVELAR, 2014). Porém, nota-se que ainda há muitos fenômenos a serem 

investigados. A adolescência, em particular, é um desses campos ainda pouco explorados 

pelos pesquisadores da área (CARBONÁRIO, 2018). Um estudo americano realizado por 

Swendsen e colaboradores (2012) verificou que o uso de álcool e drogas é comum nos 

adolescentes e que a maioria dos casos de abuso tem seu início nesse importante período de 



desenvolvimento. Logo, verifica-se a importância da educação em saúde no ambiente escolar, 

a fim de preparar os indivíduos e que eles se apoderem dos instrumentos necessários para que 

possam ter consciência da responsabilidade pela própria saúde (GAZZINELLI et al., 2005). 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

Promover  a multiplicação do conhecimento sobre a saúde do cérebro na comunidade 

escolar e sensibilizar os adolescentes a respeito dos riscos relacionados ao consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, por meio de uma sequência didática embasada na prática pedagógica da 

pesquisa-ação. 

3.2. Objetivos específicos  

 Conhecer o público-alvo, por meio da coleta de dados pessoais e comportamentais, 

além de analisar os conhecimentos prévios que este apresenta sobre o tema;  

 Promover a popularização da neurociência em ambiente escolar, por meio do ensino 

por investigação; estimulando a reflexão, discussão, levantamento de hipóteses e 

propostas de solução a problemas; 

 Elaborar materiais didáticos que facilitem a divulgação do conhecimento científico no 

contexto escolar e no espaço extramuros; 

 Analisar o impacto da proposta de ensino com relação à conscientização, mudanças de 

conceitos e hábitos de vida. 

 Verificar o conhecimento dos professores sobre aspectos do funcionamento do SN 

relevantes para o processo de aprendizagem, mediante aplicação de questionário; 

 Divulgar conhecimentos sobre aspectos do funcionamento do SN relevantes para o 

processo de aprendizagem mediante capacitação dos professores; 

 

4. Métodos  

As atividades serão desenvolvidas em uma turma de 2º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública estadual situada no município de Betim – MG, contando com, 

aproximadamente, 30 alunos participantes. A metodologia empregada consiste em uma 



sequência didática, elaborada a partir dos três momentos da pesquisa-ação (BALDISSERA, 

2001; COUTINHO; SILVA, 2016; FRANCO, 2016). No quadro abaixo, serão detalhadas as 

atividades e o número de aulas/período necessários para cada momento da pesquisa-ação: 

 

 

 

MOMENTOS DA 

PESQUISA-AÇÃO 

ATIVIDADES NÚMERO DE AULAS/ 

PERÍODO 

 

Investigação 

 

Atividade diagnóstica 

(Percepção do conhecimento e 

conscientização de professores 

sobre Neurobiologia da 

Aprendizagem e Uso de 

Drogas). 

1 dia (Período da manhã) 

Atividade diagnóstica 

(Motivação dos alunos e uso de 

substâncias). 

2 aulas de 50 minutos 

 

Tabulação e análise dos dados. 

Apresentação e discussão dos 

resultados obtidos. 

Tematização Discussão de textos de 

divulgação científica sobre o 

tema. 

 

 

1 aula de 50 minutos 

Atividade investigativa: “As 

drogas e o sistema nervoso”. 

1 aula de 50 minutos 

Programação-ação Solicitação da elaboração de 

perguntas para a entrevista com 

pesquisadores em 

Neurociência. 

1 dia (Período da manhã) 

Visita ao Projeto Interagir 

(UFMG) e realização da 

entrevista para esclarecimento 

de dúvidas sobre o tema.  

Confecção de materiais 

didáticos sobre Neurobiologia e 

Uso de Drogas. 

1 aula de 50 minutos 

Divulgação dos materiais 

didáticos produzidos para toda 

a comunidade escolar durante a 

Feira de Ciências. 

2 aulas de 50 minutos 

Atividade avaliativa e 

encerramento. 
1 aula de 50 minutos 



Com relação às atividades diagnósticas, o questionário que será aplicado aos professores 

participantes, baseado no trabalho de Ferraz (2017), dividir-se-á em duas partes, sendo a 

primeira com o objetivo de analisar o perfil social, acadêmico e profissional; e a segunda, 

identificar o conhecimento sobre aspectos do funcionamento do SN relevantes para o 

processo de aprendizagem. Para elaboração das sentenças avaliativas, serão consultados livros 

e artigos científicos relacionados ao tema. Em relação à capacitação dos professores, esta será 

realizada logo após a aplicação do questionário supracitado. Nesta, os professores terão a 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre Neurobiologia da Aprendizagem e Uso 

de Drogas aperfeiçoando, assim, a sua prática docente e subsidiando a promoção da educação 

em saúde no ambiente escolar. 

Para avaliar a qualidade motivacional dos alunos participantes, será utilizado um 

questionário embasado no teste descrito e validado por Rufini, Bzuneck e Oliveira (2011). 

Quanto ao instrumento para identificar comportamentos de risco para o abuso de álcool e 

drogas, será utilizado o DUSI-R, que segundo Rosário (2011), é um teste já validado no 

Brasil, adequado para se aplicar no contexto da escola.  Isso se deve ao fato de que tal 

instrumento não avalia apenas o uso de diversas substâncias, mas também transtornos 

psiquiátricos, sociabilidade, sistema familiar, escola, trabalho, relacionamento com amigos, 

lazer e recreação. 

Para avaliar o impacto da proposta de ensino em relação à conscientização, mudanças 

de conceitos e hábitos de vida, a autora do projeto irá elaborar um questionário, sendo os 

resultados analisados de forma qualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cronograma das atividades  

 

6.  Análise crítica da viabilidade prática do projeto em termos éticos e de recursos 

técnicos, humanos e financeiros. 

O presente projeto possui viabilidade prática em termos éticos, pois será submetido 

previamente à análise e aprovação do COEP. Em relação aos recursos técnicos e humanos, 

serão realizadas parcerias com a equipe do Projeto Interagir (UFMG), bem como de alguns 

pesquisadores envolvidos no tema  “Drogas e o Sistema Nervoso ”. Além disso, alguns 

professores atuantes na escola de aplicação do projeto serão convidados a participar de 

algumas atividades propostas. Os recursos financeiros necessários ficarão sob 

responsabilidade da pesquisadora, autora do projeto. 

 

ATIVIDADE 

 

2º SEMESTRE 

2020 

 

1º SEMESTRE 

2021 

 

2º SEMESTRE 

2021 

 

1º SEMESTRE 

2022 

 

2º SEMESTRE 

2022 

 

1º SEMESTRE 

2023 

 

Submissão do projeto ao 

COEP 

X      

Elaboração dos 

questionários (prévio e 

avaliativo) 

X X     

Aplicação do questionário 

prévio 

X X     

Tabulação e análise dos 

dados coletados 

X  X    

Execução do projeto: 

Sequência Didática 

(momentos da pesquisa-

ação) 

  X    

Aplicação do questionário 

avaliativo 

  X    

Tabulação e análise dos 

dados coletados 

   X   

Redação da Tese e 

Submissão de artigo 

    X  

Defesa final da Tese      X 
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