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RESUMO
As bebidas alcoólicas fazem parte do nosso cotidiano, é comum
utilizarmos em nossas celebrações ou em momentos de tristeza. O fato é que
ela está sempre presente em nossas vidas e temos a impressão de que não
existe problema algum em se consumir, e muitos não a consideram como uma
droga. Este material tem como intenção principal, sensibilizar nossos educandos
e educadores acerca do consumo de bebidas alcoólicas. Com o lúdico é possível
trabalhar através de uma linguagem mais simples um tema tão complexo em
nossa sociedade. Mostrar a ação e quais as reações que o álcool promove em
nosso corpo é de suma importância. Através do conhecimento é possível se
tomar uma decisão com mais clareza sobre o consumo de bebidas alcoólicas e
quais as consequências que esse comportamento pode trazer para nossas vidas
e as dos que nos cercam.
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1. INTRODUÇÃO

A bebida alcoólica faz parte da nossa sociedade, e é comum associarmos
a ingestão de álcool aos diversos acontecimentos do nosso dia a dia.
Observamos que cada vez mais jovens consomem bebidas muitas vezes de
forma indiscriminada, colocando em risco suas vidas e por consequência a de
terceiros.
O álcool é uma droga lícita, encontrada com facilidade e tem seu consumo
incentivado por propagandas vinculadas nos mais diversos meios de
comunicação.
Dentro do contexto escolar não é raro encontrarmos casos que estão
relacionados diretamente ao consumo de álcool. Muitos educandos chegam
alcoolizados na escola ou por vezes consomem dentro do ambiente escolar ou
nas imediações.
Observamos que em muitos dos casos que são relatados dentro do
ambiente escolar o início do consumo se dá por diversão, mas com passar do
tempo temos o relato muitas vezes dos pais desses jovens sobre consumo
excessivo, com casos de coma alcoólico, violência física e sexual que podem
ocorrer em detrimento do consumo exagerado.
É de conhecimento geral que a adolescência é uma fase de intensas
mudanças físicas e psicológicas, no ambiente escolar é comum observamos de
maneira mais cotidiana estas mudanças, pois esta fase culmina com este
período. Os jovens nessa etapa da vida demonstram uma necessidade de formar
grupos, serem aceitos, serem iguais mais ao mesmo tempo diferentes. Nas
relações que se criam dentro deste ambiente é comum ouvirmos relatos de
consumo de bebida alcoólicas por eles, muitas vezes em grande quantidade.
Uns relatam que experimentam por curiosidade, porque os amigos oferecem,
para chegar na garota ou garoto que estão interessados, porque é divertido,
enfim várias são as razões relatadas para este consumo.

O que preocupa é que cada vez mais cedo este consumo acontece e
muitas vezes os jovens não possuem a total dimensão dos riscos que este ato
pode trazer para suas vidas. Os adolescentes estão em fase de
desenvolvimento,
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consequências graves, o fato de terem órgãos aparentemente saudáveis e que
vão responder de uma forma mais rápida aos efeitos do álcool não quer dizer
que seus corpos não estão sendo agredidos. Além disso, com a mudança
recente na legislação em vigor, que abaixou a maioridade penal para 16 anos,
passa a ser muito difícil para os jovens conseguirem atenuar suas
responsabilidades em caso de incidência de crime devido as consequências do
consumo de álcool.
Este trabalho não vem com o intuito de fazer julgamento moral sobre o
ato de consumir bebidas alcoólicas, ele possui um caráter informativo na
intenção de levar o nosso educando a refletir sobre as consequências do
consumo de bebidas em suas vidas, informando por meio de diferentes recursos
didáticos aos adolescentes do 8º ano do ensino fundamental o percurso que o
álcool realiza no sistema humano quais órgãos são afetados, como se faz a
absorção do etanol, assim como as consequências que o consumo inadequado
de álcool podem causar no organismo humano.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A puberdade é caracterizada por mudanças físicas que ocorrem nos
indivíduos, esta fase acontece num período chamado adolescência. Mas o que
de fato é a adolescência? Existem muitas formas de se definir este período, até
mesmo porque ele depende do meio em que este jovem está inserido, os
elementos sociais exercem influência, questões culturais, familiares são
exemplos. Podemos dizer então que cada jovem é único, e que sua construção
física e psíquica principalmente, vão ser moldados de acordo com os elementos
que estão a sua volta.
Segundo Feijó (2007, p. 16)
A adolescência, por sua vez, caracteriza-se por ser um processo de
mudanças psicológicas, ao contrário da puberdade que caracteriza

mudanças físicas. No entanto os dois processos são simultâneos, isto
é ocorrem no mesmo período das nossas vidas.
A adolescência é, então, um período naturalmente conflitivo. Para cada
tomada de decisão sobre suas escolhas o jovem viverá conflitos.
Muitos se assustam com seu novo corpo, com a emoção e com a nova
vida. Assim, sob os efeitos desses conflitos, o adolescente passa a
viver um mundo alheio aos seus pais, que quase não conseguem ter
participação alguma nessa fase da vida dos filhos.

A escola neste momento assume um papel muito importante, que vai além
da formação curricular, pois este espaço é um ambiente de socialização, de
construção de relações e saberes. A escola deve compreender esta fase da vida,
e deve oferecer um espaço para que o jovem possa ter sua capacidade de
atuação e criatividade garantida.
Neste contexto a escola passa a ter um papel que vai além da educação
formal, abarca também um compromisso em informar aos adolescentes sobre
as problemáticas e enfrentamentos comuns desta fase da vida entre eles o início
ao consumo de bebidas alcoólicas tão comum nesta época.
Segundo BORGES (2003, p.8) a definição para droga é a seguinte:
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é toda
substância química que, quando introduzida no organismo, altera uma
ou mais funções biológicas. Tal alteração pode acarretar mudanças
fisiológicas ou comportamentais. As drogas que atuam sobre o
cérebro, principal órgão do sistema nervoso central, são chamadas
psicotrópicas.

O consumo de bebidas alcoólicas data de 6.000 a.C. e se difundiu por ser
o álcool facilmente obtido de diversas plantas e ter um baixo custo de produção,
outras drogas como opiáceos são mais difíceis de serem obtidas devido à
restrição de áreas de plantio e por serem proibidas legalmente.
O álcool é visto principalmente pelos adolescentes como um estimulante,
mas o que muitos não sabem é que ele é um depressor do sistema nervoso
central. É muito comum eles justificarem o consumo relatando que ingeriram
apenas para se sentir mais relaxados, ou para ter coragem de demonstrar
sentimentos que segundo eles não teriam coragem de fazer sem estar sobre o
efeito da bebida alcoólica.

Segundo Santos (1998, p. 26)
O álcool contido nas bebidas utilizadas pelo homem é o etanol (álcool
etílico), substância psicoativa com capacidade de alterações no SNC,
podendo modificar o comportamento dos indivíduos, causar prazer e,
em decorrência do uso continuado, a dependência e tolerância.

Sendo o álcool uma droga lícita é comum não observamos como sendo
perigoso o seu consumo, principalmente por que na televisão esse consumo
associado a um relaxamento e a bem estar. As novelas, filmes, propagandas
transmitem para os jovens uma falsa sensação de prazer relacionado ao álcool,
uma vez que geralmente são os jovens os protagonistas dessas mensagens
subliminares. Mas a realidade não é bem assim, muitas são causas que levam
a dependência Borges (2003, p. 11) cita que a necessidade de autoafirmação,
fracasso acadêmico e baixo compromisso escolar, baixa autoestima, pressão do
ambiente, influência de parentes e amigos, identificação com o grupo e
curiosidade em conhecer os efeitos das drogas, podem ser fatores que levem a
experimentação e a uma possível dependência.
Santos (1998, p.74) explana que a molécula presente na bebida alcoólica
é o etanol, que é solúvel nos líquidos e em menor porção nas gorduras, e como
é uma substância não útil para o corpo humano pode se tornar tóxico afetando
diversos órgãos do mesmo. Quando o álcool é ingerido o estômago absorve 20%
e o intestino os outros 80%. Após essa absorção ele entra no sangue e
rapidamente chega aos órgãos mais ricos em água como o fígado, os rins,
músculos e o cérebro.
Murad (1998 p.156) fala que no cérebro o álcool inicialmente deprime as
funções relacionadas com a manutenção dos valores e da auto percepção,
tornando esta fase inicial relaxante e estimulante, com o aumento das doses os
efeitos maléficos tornam-se evidentes afetando todas as funções cognitivas além
da coordenação muscular. O fígado é o órgão responsável por metabolizar o
álcool, mas essa ação ocorre de forma lenda e gradual, 7g de álcool levam uma
hora para serem eliminadas, esta quantidade equivale à uma lata de 300ml de
cerveja, um copo de 125ml de vinho, ou seja, de acordo com o teor alcoólico de
cada bebida. Este dado nos levam a refletir que o consumo é geralmente muito
maior do que a capacidade que o fígado possui de metabolizar o álcool tornando
o mesmo tóxico a partir de certa dosagem.

O organismo não conseguindo processar todo o álcool ingerido, tenta
eliminar por outras vias como urina, suor e hálito, que através de um aparelho
chamado etilômetro, mas que popularmente ficou conhecido como bafômetro
detecta a quantidade de álcool presente no corpo. Se um determinado motorista
de automóvel apresentar qualquer concentração de álcool superior ao que está
previsto no art. 165 da Lei 9503/1997, sofrerá penalidades legais.
O coração também é um órgão que sofre os efeitos do consumo excessivo
de álcool, como redução do fluxo sanguíneo, diminuição da força do musculo
cardíaco, alterando a força e a regularidade dos batimentos cardíacos podendo
causar arritmias que podem levar a uma fatalidade.
Outros órgãos como esôfago, estômago e pâncreas podem sofrer com
inflamações, podendo ocorrer hemorragias e aparecimento de tumores.
A este respeito Vanni (2012, p.90) relata que:
No tocante aos prejuízos causados pelo álcool, no abuso crônico é
prejudicado o fígado: submetidas a um trabalho excessivo, e invadido
pelos subprodutos do metabolismo do etanol que reagem com as
proteínas, os lipídeos e o DNA, as células do fígado são degradadas
ou destruídas, trazendo sucessivamente patologias como hepatites
inflamatórias, fibroses ou cirroses(doença que está crescendo com
velocidade alarmante nos jovens); o sistema digestivo sofre lesões,
com tumores no esôfago, pancreatites e gastrites; o sistema
cardiovascular fica comprometido: com altas concentrações(pense-se
no caso do binge drinking) o álcool interfere na capacidade que o
coração tem de bombear o sangue no corpo e no ritmos desta função,
tanto que este distúrbio é considerado uma das mais frequentes
causas de morte nos consumidores de bebidas alcoólicas; o sistema
imunológico fica enfraquecido, porque se torna menos eficaz na
proteção contra as infecções; finalmente, é alterado o sistema
hormonal; o abuso do álcool modifica a liberação do hormônio do
crescimento do qual dependem os adolescentes, o ritmos do
crescimento, o desenvolvimento ósseo e muscular, e a liberação da
testosterona, tanto que o abuso do álcool se associa a disfunções
sexuais tanto no homem como na mulher: foram registrados casos de
redução da fertilidade, da libido, e fenômenos de feminilidade no
homem.

Diante da problemática relacionada ao consumo excessivo de bebidas
alcoólicas algumas medidas tem sido tomadas para evitar que nossos
adolescentes tornem-se usuários e por consequência dependentes desta droga
que pode ter efeitos devastadores a curto e a longo prazo. Entre essas medidas
podemos citar:
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), – Lei nº 8.069 de 13 de
julho de 1990 dispõe sobre o assunto da seguinte forma:

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil
não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou
anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão
respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu
reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico
em caso de utilização indevida;
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

Em maio de 2007 foi aprovada a Política Nacional sobre o Álcool através
do Decreto Nº 6.117, de 22 de maio de 2007:
A Política Nacional sobre Álcool contém princípios fundamentais à
sustentação de estratégias para o enfrentamento coletivo dos
problemas relacionados ao consumo de álcool, comtemplando a
intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos danos
sociais, à saúde e à vida causadas pelo consumo desta substância,
bem como situações de violência e criminalidade associadas ao uso
prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira.

O V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas psicotrópicas
entre os Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino
realizado em 2004, demostrou que cerca de 65,2% dos estudantes afirmaram
ter consumido bebidas alcoólicas pelo menos uma vez. O I Levantamento
Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na população brasileira
realizado em 2007 aponta que os jovens estão iniciando cada vez mais cedo o
consumo de álcool.
A mídia também possui seu papel, atuando como incentivadora deste
consumo, pois traz através de músicas, novelas, filmes e principalmente
propagandas a falsa impressão de que beber álcool é um ato social e que faz
parte
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aparentemente bem sucedidos, felizes com grupos de amigos dando a entender
que a bebida alcoólica é a responsável por aqueles momentos de alegria e
confraternização.
Sobre isso Abramovay (2005, p.42) comenta o seguinte:
No caso dos jovens, não somente há propagandas especialmente
desenhadas, como faz parte do vocabulário subliminar associar-se
bebidas a juventude, passando essa a ser um sedutor em si, em uma
sociedade hedonista, que privilegia aparências e equaciona beleza
com juventude ou um tipo de juventude. As bebidas alcoólicas são

construtos de elixir de juventude e estão formatadas como brancas, de
classe média ou alta, alegres e em situações de lazer, festa e esporte.

Sendo as bebidas alcoólicas tão comuns no nosso cotidiano a melhor
forma de se tentar evitar que o adolescente inicie prematuramente este consumo
é a informação, e como o ambiente escolar tem um papel importante nessa fase
de suas vidas, um trabalho direcionado a este público pode fazer surtir efeitos
positivos a curto e longo prazo.
Segundo às Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências “a ação de
problematizar é mais do que a mera motivação para se iniciar um novo conteúdo.
Essa ação possibilita a aproximação entre o conhecimento alternativo dos
estudantes e o conhecimento científico escolar que se pretende ensinar”, fazer
com que o educando possa relatar o que pensa e conhece sobre o consumo de
bebidas alcoólicas pode ser um momento muito rico para que se possa iniciar
uma pesquisa mais aprofundada sobre esses efeitos.
Quando se trabalha com um tema que se relaciona com o cotidiano dos
nossos jovens, é necessário a utilização de metodologias diferenciadas que
possibilitem a integração dos educandos com o tema trabalhado, o lúdico abarca
essa possibilidade, e nesse sentido as Diretrizes Curriculares (2008, p.77)
mencionam que:
O lúdico é uma forma de interação do estudante com o mundo,
podendo utilizar-se de instrumentos que promovam a imaginação, a
exploração, a curiosidade e o interesse, tais como jogos, brinquedos,
modelos, exemplificações realizadas habitualmente pelo professor,
entre outros.

A escola possui um papel muito importante para o enfrentamento do tema
drogas, pois sua proximidade com os jovens facilita este dialogo. A prevenção
ainda é a melhor forma de se evitar danos maiores no futuro. A informação que
muitos adolescentes trazem sobre o consumo de bebidas alcoólicas é
superficial, sem embasamento científico e sem a devido conhecimento dos
danos que este consumo traz nessa fase tão fundamental da vida, onde está
ocorrendo o desenvolvimento não só físico mas como cita Vanni, 2012 também
nessa fase o cérebro não terminou seu processo de amadurecimento, que vai
ser concluído até aproximadamente os 21 anos de idade, ou seja, o jovem não
possui o devido conhecimento sobre os prejuízos que o consumo de bebidas
alcoólicas pode trazer para sua vida futura.

Cabe então a escola desenvolver atividades de prevenção. As realidades
enfrentadas pelos diversos estabelecimentos de ensino lhe são próprias, este
motivo permite que possam ser desenvolvidos trabalhos únicos sobre o mesmo
tema, visto que existem realidades distintas.
A escola é vista, pelos alunos, como um meio para a obtenção de um
maior capital social e cultural. Entretanto, para que a escola continue
exercendo sua função e seja capaz de propor ações concretas na
resolução dos conflitos que se dão no seu ambiente – os quais refletem
problemas internos e externos a ela, tais como a presença, a venda e
o consumo de drogas –, é necessário que ela seja capaz de lidar com
novos valores e novas ideias que surgem com as constantes
transformações sociais. (Abramovay,2005 p. 89)

Possibilitar aos nossos jovens informações e fazer com que eles possam
ver o mesmo tema sobre várias perspectivas, utilizando diversas ferramentas
pedagógicas e, proporcionando um ambiente acolhedor que permita sua
expressão, terá maiores chances de desenvolver um trabalho efetivo de
prevenção ao uso de drogas fazendo com que os adolescentes possam enfrentar
estas questões comuns em suas realidades com mais clareza dos riscos,
gerando uma consciência maior e evitando futura dependência.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

O projeto está embasado na metodologia pesquisa-ação, pois o professor
identificou no espaço escolar questões relacionadas ao consumo de bebidas
alcoólicas por adolescentes do ensino fundamental fase final, fazendo-se
necessária uma intervenção no intuito de informar os jovens sobre tal
problemática. Essa metodologia permite através de pesquisa uma intervenção
planejada, com o intuito de gerar um novo saber. O projeto foi desenvolvido no
Colégio Estadual Ivan Ferreira do Amaral Filho em Campina Grande do Sul –
Paraná, com uma turma do 8º ano do turno da manhã no ano de 2015.
O projeto foi implementado desenvolvendo oito atividades realizadas no
decorrer do 1º semestre e 2º semestre de 2015. As atividades realizadas e seu
modo de aplicar estão sintetizados na tabela 1.

Tabela 1: Atividades realizadas com os estudantes e seu método de aplicação.
Atividade

Descrição

1 Questionário
2 Pesquisa
3 Pesquisa de notícias
relacionadas ao consumo de
bebidas alcoólicas

4 Vídeo
5 Palestra com profissional da
saúde
6 Experiência

Aplicado para verificar o conhecimento prévio dos
estudantes sobre o álcool.
Os estudantes fizeram uma pesquisa sobre as ações e
reações do álcool no corpo humano.
Os educandos, pesquisaram na internet, notícias
relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. O
enfoque foi para os danos causados pelo consumo
excessivo, como violência doméstica, no trânsito, sexual
entre outras.
Os estudantes assistiram ao Filme 28 dias.
Os estudantes tiveram contato, por meio de palestra
sobre o tema Álcool e Jovens
A experiência foi realizada em sala fazendo um
comparativo com o álcool etílico presente nas bebidas
alcoólicas.
Impressão de cartazes, com diversas informações sobre o
consumo de bebidas alcoólicas e suas ações no
organismo.
Os educandos fizeram desenhos relacionados ao tema,
para compor o informativo.

7 Painel informativo

8 Informativo

4. RESULTADOS

O projeto foi aplicado no contra turno e também paralelamente às aulas
de Ciências com a participação de 35 educandos do 8º Ano período vespertino,
mas o questionário foi realizado com todas as turmas de 8º Ano da escola, pois
a intenção foi ampliar a aplicação do mesmo nos anos subsequentes para os
educandos entre 12 e 15 anos.
Atividade

1:

Questionário:

Aplicação

de

questionário

sobre

o

conhecimento que os educandos possuem do tema (Anexo 1). Durante a
aplicação foi pedido que não comentassem com os colegas sobre suas
respostas, a preocupação inicial foi com o fato de se era necessário a
identificação, conforme foram lendo as questões tornou-se impossível não
compartilhar alguns questionamentos com os colegas próximos. Muitos
relataram que já haviam consumido bebidas alcoólicas.
Após a aplicação do questionário, os resultados seguem na sequência:
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Figura 1: Idade dos estudantes envolvidos na pesquisa

O universo de pesquisa soma 115 educandos divididos em 5 turmas de
8º ano, com idade variando entre 12 e 15 anos. Destes 58 estão distribuídos no
gênero masculino e 57 no gênero feminino.
Quando os adolescente foram indagados se já haviam experimentado
bebidas alcoólicas, 54 deles responderam que sim. Porém 84 afirmaram que em
suas casas não é comum ter bebidas alcoólicas e 97 responderam que algum
parente ou adulto (pai, mãe, tio, professor) já conversaram com eles sobre o
assunto. Os jovens também responderam em sua maioria (71 deles) que é fácil
para um menor de idade obter bebida alcoólica.
Os resultados apresentados na pesquisa, corroboram com a pesquisa
realizada pelo IBGE no ano de 2012 que relata que 66% dos jovens que
frequentam o 9º Ano do ensino fundamental já experimentaram alguma vez
bebidas alcoólicas. Segundo Varella (2009, p.21), o consumo e o abuso de álcool
por adolescentes é um problema mundial. O comportamento desafiador típico
dessa fase é o maior responsável por essa conduta, que aumenta o risco de
acidentes, violência e gravidez não programada.
Abramovay, (2005, p26) comenta: Alguns estudos enfatizam que a
atração pelo uso de bebidas alcoólicas decorre de uma curiosidade, o que se

pode mesclar com o desejo de inserção social, de ser parte de uma comunidade
de iguais – os amigos, ou como um simbólico rito de iniciação, sentir-se adulto.

Ao perguntar com quem costumam ingerir bebidas alcoólicas a maioria 83
relatou que não consome, mas 54 afirmaram que já experimentaram e entre as
companhias citadas estão os amigos e família. Em um trabalho realizado por
Abramovay,2005 os educandos relatam que os primeiros contatos com o álcool
ocorrem por intermédio da família, e que alguns jovens narram que os pais são
consumidores habituais.
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Figura 2: Respostas sobre com quem os jovens bebem
No universo pesquisado, quando foram indagados sobre com quem costumam
beber figura 2 quase a totalidade afirmou que não bebe, isso não descarta o fato
de já terem experimentado. Para Abromovay, 2005: A prevalência de bebidas
alcoólicas entre alunos, considerando suas auto representações, não sugere,
necessariamente, um consumo endêmico – ou seja, não aponta para a
existência de surto de consumo. Mas os dados indicam, ao mesmo tempo, a
necessidade de mais discussões sobre o que seria consumir álcool socialmente
– esta sim prática mais extensiva.
Dentre os motivos que levam os jovens a beber apareceu o conflito
familiar, a influência de amigos e para se sentir pertencente a um grupo como

destaca Borges (2003, p.12): a influência do grupo sobre o jovem é muito grande.
Como ele necessita sentir-se parte de um grupo, pode identificar-se facilmente
com as propostas e regras do grupo, mesmo entrando em conflito com os valores
pessoais.
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Figura 3: Motivos que levam os jovens a consumir bebidas alcoólicas
A influência de amigos e parentes é um dos fatores que mais foi citado
como motivo que pode levar um jovem a consumir bebida alcoólica seguido pelo
desejo de se sentir inserido no grupo Abramovay coloca que o grupo para o
jovem possui uma influência muito grande sobre os padrões de comportamento
e a bebida acaba sendo entendida como um fator de aproximação e de
identificação. 83 educandos relataram que acreditam ser as bebidas alcoólicas
uma droga, mas isso não os impede do consumo.
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Figura 4: Órgãos do corpo afetados pelo consumo de álcool segundo a
percepção dos estudantes.

Os adolescentes demonstram que em suas casas não é comum ter
bebidas alcoólicas de forma cotidiana e que muitos já obtiveram algum tipo de
informação relacionado ao consumo de bebidas e quase a totalidade enxerga as
bebidas alcoólicas como drogas mas quando questionados sobre possíveis
problemas de saúde relacionados ao consumo de bebidas quase a metade a
relaciona com a quantidade, ou seja beber socialmente não pode ser
considerado um problema.
Vanni (2012, p.14) diz:
Os adolescentes, ainda, são especialmente vulneráveis ao
desenvolvimento da dependência do álcool: Quanto antes o indivíduo começa
a beber, tanto mais corre o risco de desenvolver problemas relacionados ao
álcool nos anos seguintes. Segundo algumas pesquisas, os jovens que
começam a beber antes dos 15 anos correm risco quatro vezes maior de se
tornarem alcoolizados em relação aqueles que começam aos 21 anos.

Mais da metade dos jovens declararam ser fácil adquirir bebidas
alcoólicas, mesmo o Estatuto da Criança e adolescente - ECA que no Art. 81 da
Lei 8069 de 13 de julho de 1990, proíbe a venda de bebidas alcoólicas para
menores. Em março de 2015 a Presidente da República Dilma Rousseff
sanciona e Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente, para tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar

bebida alcoólica a criança ou a adolescente; e revoga o inciso I do art. 63 do
Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais.

Quando arguidos sobre que órgãos podem ser afetados pelo consumo de
bebidas alcoólicas (figura 4) os jovens demonstraram ter consciência que o
consumo pode afetar os mais diversos órgãos, sobre isso Vanni (2012, p.91)
comenta:
Antes de tudo, o álcool tem uma ação depressiva do sistema nervoso
central semelhante à produzida por alguns opiáceos(heroína, morfina,
metadona....) : embora primeiro se apresente estados de euforia ou
capacidade reduzida de controle dos comportamentos impulsivos,
sucessivamente se manifestam os efeitos prevalentes: sedação,
desaparecimento da ansiedade, desatenção, perda da capacidade de juízo,
dificuldade na produção verbal e na compreensão, sonolência, estados de
hipnose, e chegam até, nos casos de maior abuso, à inconsciência, ao coma
etílico e a morte por bloqueio do sistema respiratório e circulatório. Muitos
efeitos do álcool dependem da quantidade ingerida: doses pequenas,
estimula e causa desinibição, e em doses elevadas perturba e diminui as
capacidades cognitivas, perceptivas e motoras - efeitos aos quais estão
ligados os acidentes nas estradas: uma taxa excessiva de álcool no sangue
aumenta em até quinze vezes a probabilidade de acidente para um jovem
entre 18 e 24 anos.

A pesquisa demonstrou também que os jovens acreditam que o ambiente
escolar é um local aonde devemos abordar esse tema, pois também é um
ambiente de socialização sobre isso Abramovay (2005, p. 89) relata: a escola é
vista, pelos alunos como um meio para a obtenção de um maior capital social e
cultural. Cita também que como ela reflete internos e externos a ela, deve ser
capaz de lidar com os novos valores e ideias que surgem das transformações
sociais.
Atividades 2 e 3 Pesquisa: Depois de uma conversa inicial sobre o tema
consumo de bebidas alcoólicas e seus efeitos os educandos foram ao laboratório
de informática e iniciaram a pesquisa. No primeiro momento após as orientações,
ficaram livres para fazer leituras e anotar o que achavam mais interessante,
muitas perguntas surgiram, como o que é muco, metabolizar, depressor e etc..
Alguns relataram casos de consumo de bebidas alcoólicas nas famílias. Em um
outro momento de pesquisa os educandos começaram novamente a relatar
acontecimentos em suas famílias, cada pesquisa, cada nova informação

suscitava alguma coisa da realidade vivida por muitos. Um educando disse a
seguinte frase: “meu tio é muito gente boa, bem engraçadão, mas quando ele
bebe faz umas coisas que não acho legal.” Outro educando relatou: “onde eu
morava era comum homens e mulheres beberem a mesma quantidade”. Vanni
(2005, p 102) cita que o aumento preocupante do abuso de bebidas alcoólicas
entre os jovens, tem como causa a desatenção do mundo adulto.
Atividade 4 vídeo: O filme escolhido para falar sobre o tema foi 28 dias,
que tem como atriz principal Sandra Bullock, antes de iniciar foi feita uma fala
explicando a sinopse do filme, os educandos foram orientados a observar os
comportamentos ligados ao consumo de bebidas alcoólicas, depois escreveram
o mais tinha os chamado a atenção a grande maioria citou a tristeza da família
e o namorado que ao invés de ajuda-la na recuperação, incentivava o uso.
Atividade 5 Palestra: A palestra foi um momento de ouvir uma pessoa de
fora do ambiente escolar falando sobre um mesmo tema. Não foi abordado
apenas o tema álcool, pois foi inevitável a pergunta sobre outras drogas.
Informações vistas por diversos ângulos podem ajudar a compreender melhor as
diversas dimensões do tema assumindo uma posição mais consciente.
Borges (2003, p. 6) diz:
Escolha pressupõe consciência – o conhecimento prévio sobre o que
desejamos e suas principais consequências. Quanto maior a consciência de
nós mesmos, de nossas dificuldades, necessidades, carências, sonhos,
sobre o objeto dos desejos, sobre a família e a sociedade na qual estamos
inseridos, maior será a capacidade de escolha e, portanto de liberdade. Caso
contrário, sem essa consciência, agindo impulsivamente e impensadamente,
poderemos ser escolhidos, colhidos e tolhidos, por algo desconhecido ou
negado. Essa é a realidade do vício.

Atividade 6 Experiência: Durante a explicação do experimento, os
educandos prestaram muita atenção, e ficaram impressionados quando
verificaram no rotulo de uma garrafa de bebida alcoólica que sua composição
continha álcool etílico, o mesmo encontrado na garrafa de álcool para uso
doméstico que eles encontram no supermercado. Quando as gemas foram
mostradas muitos ficaram compungidos e entre as palavras proferidas ouviu-se
muito “eca”, “que horror”, “que nojo”, “vou mostrar isso pra o meu pai”, “é isso

que você quer para sua vida”. Vanni (2012, p.93) sobre a vulnerabilidade do
organismo jovem cita:
Os adolescentes são mais prejudicados que os adultos pela toxicidade
do etanol. Dissemos que o álcool é “digerido” pelo fígado: tal operação
acontece por obra de diversas enzimas hepáticas, entre as quais
especialmente o álcool desidrogenase. Um fato pouco conhecido, porém, é
que o corpo humano ainda não possui essas enzimas até os 20 anos. Isto
significa que o etanol, não reduzido em substâncias mais suportáveis,
continua a circular por tempo maior e em maior quantidade no organismo em
crescimento do adolescente, de modo certamente nocivo: o cérebro, por
exemplo, que não termina seu processo de amadurecimento até os 21 anos,
se encontra submetido a uma interferência que pode minar o
desenvolvimento normal orgânico e funcional. À luz disso se compreende o
quanto o binge drinking pode ser devastador nessas faixas de idade: durante
a embriaguez, o álcool entra no cérebro destruindo irreversivelmente, a cada
vez, 100mil neurônios. Deve-se ainda lembrar que justamente por causa das
diferenças de desenvolvimento do cérebro, os adolescentes conseguem
ingerir quantidades de álcool mais abundantes que os adultos, antes de sentir
seus efeitos negativos: isto favorece a tendência irresponsável ou
inconsciente a abusos, enquanto o etanol exerce silenciosamente sua ação
destrutiva.

Atividade 7 e 8 Painéis e informativos: Os educando nessas atividades,
foram divididos em grupos de quatro integrantes e compartilharam suas opiniões
e pesquisas. Escolhemos algumas imagens que trazem informações sobre o
álcool no corpo humano que foram plotadas e disponibilizadas no mural da
escola para informação de todos que por ali circulam. A proposta de criar um
informativo esbarrou na dúvida em disponibilizar uma informação que não fosse
condizente com a realidade, afinal por mais que estejamos estudando sobre o
tema e tenhamos conseguido muita informação, podemos apenas falar de forma
genérica, somente profissionais habilitados na área de saúde possuem o bojo
necessário para validar uma informação. Diante desse impasse utilizamos como
referência para desenvolver pequenos informativos (figuras 5) a cartilha álcool e
jovens disponibilizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas que
facilmente é encontrada no site do Observatório Brasileiro de informações sobre
drogas (http://www.obid.senad.gov.br).
Sobre a escola Abramovay (2005, p. 89) cita:
A escola, mesmo diante das tensões existentes, e que de forma direta
ou indireta, interferem em sua rotina, ainda funciona como um espaço público
no qual os alunos discutem e internalizam os conhecimentos escolares.
Assim, ela é um local, por excelência de formação de sujeitos, a partir das
relações que se estabelecem entre alunos e professores. Essas transcendem
a simples relação pedagógica, uma vez que a escola deve estar

comprometida com os projetos de vida e as aspirações dos jovens nela
inseridos.

Nesse sentido promover o diálogo sobre questões relacionadas ao
consumo de bebidas alcoólicas é uma tentativa de mudar a postura de
enfrentamento dos jovens diante dessa realidade que ou se apresentou ou ira
muito brevemente se apresentar à eles. Devemos citar que nem todos os jovens
se tornarão dependentes do álcool, mas com o aumento da atividade social,
natural nesta fase, pode os levar a cometer excessos colocando suas vidas em
risco. Santos (1998, p.28) comenta:
O alcoolista começa a beber pelas mesmas razões que o não-alcoolista,
isto é, pelo prazer que a bebida oferece. Porém, uns bebem moderadamente
a vida toda, não se excedem nem se embriagam, graças, segundo autores,
ao próprio organismo que impõem limites. Outros não sentem atrativo
nenhum pela bebida. Existem aqueles que ficam fascinados pelo prazer de
beber, e permanecem bebendo longos anos, até que problemas sérios
comecem a surgir e a dependência se instale.

Muitos foram os trabalhos desenvolvidos pelos educandos, segue abaixo
algumas produções:

Figuras 5: informativos desenvolvidos pelos educandos

5. Considerações Finais
A adolescência é uma fase de intensas mudanças físicas e psicológicas,
que ocorrem concomitantemente com o período escolar. Temos observado que
está aumentando a frequência com que os jovens estão consumindo bebidas
alcoólicas e, diante dessa demanda a escola assume um papel de informar sobre
as consequências que esse hábito pode ocasionar de forma imediata ou a longo
prazo.
O consumo de bebidas alcoólicas está presente em todos os espaços da
sociedade, inclusive no universo escolar. Diante dessa realidade esse projeto
buscou através de atividades variadas levar o educando a conhecer os efeitos
do álcool no corpo humano e as consequências que esse consumo pode
ocasionar em organismos despreparados e mais vulneráveis ao álcool como os
adolescentes.
As atividades realizadas mostraram que muitos jovens não possuem uma
gama de conhecimentos que lhes permita uma opinião mais crítica sobre o
consumo de bebidas alcoólicas, muitos não conseguem relacionar acidentes,
violência e abusos com esse consumo, não compreendendo quão vulneráveis
estão. Isso se deve ao fato muitas vezes do álcool ser o que podemos chamar
de droga institucionalizada, sua presença e consumo fazem parte do

comportamento social e sua venda e consumo não são penalizados, o que leva
muitos a não considerar como uma droga.
A informação pode levar a mudança de atitude, o conhecimento pode
promover um novo comportamento e ajudar os jovens a assumir uma postura
preventiva principalmente diante da influência do padrão de comportamento que
o grupo ao qual este adolescente está inserido ou tentando se inserir.
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Anexo I – Questionário aplicado aos educandos de 8º ano, para verificação dos
conhecimento prévio pelos adolescentes sobre o tema Consumo de bebidas
alcoólicas.
Questionário
1) Idade:
2) sexo ( ) Masculino

( ) Feminino

3) Você já experimentou bebidas alcoólicas? (

) Sim

(

) Não

4) Na sua casa é comum ter bebida alcoólica?
(

) sim

(

) não

5) Algum adulto (pais, tios ou professores) já conversou com você sobre o consumo de
bebidas alcoólicas e suas consequências.
( ) sim

(

) não

6) Você acha fácil um adolescente conseguir comprar bebida alcoólica?
(

) sim

(

) não

7) Quando você bebe geralmente esta na companhia de quem?
( ) amigos

( ) família ( ) pessoas estranhas ( ) estou sozinho ( ) não bebo

8) Quais motivos você acredita que levam os jovens a consumir bebidas alcoólicas?(pode
marcar mais de um motivo)
(

) conflito familiar

(

) necessidade de ter mais coragem

(

) fracasso no ambiente escolar

(

) baixa autoestima

(

) influência de parentes ou amigos

(

) para se sentir inserido em um grupo

(

) curiosidade

(

) outros

9) Você acha que bebidas Alcoólicas são drogas? ( ) sim (

) Não

10) Você acha que o consumo de bebidas alcoólicas pode causar problemas para sua
saúde?
(

) sim

( ) não

( ) depende da quantidade consumida

11) Marque quais órgãos você acha que são afetados pelo consumo de bebidas alcoólicas
(pode marcar mais de uma).
(

) estômago (

) esôfago (

) rins

(

) pâncreas

(

) coração

) pulmão

) cérebro

(

) intestino

( ) fígado

(

( ) pele

(

( ) órgãos genitais

( ) boca

12) Você acha importante que este tema seja trabalhado no ambiente escolar?
( ) sim

( )não

