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RESUMO
Problemas relacionados ao uso excessivo de bebidas alcoólicas é uma questão que preocupa a
sociedade em geral, assim o objetivo do estudo foi verificar através de um questionário
estruturado questões relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e realizar um trabalho de
informação dos efeitos biológicos no organismo humano. O estudo foi realizado com alunos
da Educação de jovens e adultos (CEEBJA) de Assim Chateaubriand PR, no ano de 2015.
Após o levantamento de dados, conclui-se que é necessário preconizar na escola propostas
educacionais preventivas acerca dos prejuízos do uso indiscriminado de bebidas alcoólicas e
seus efeitos negativos sobre o organismo humano.

Palavras-chaves: Educação; bebidas alcóolicas; efeitos do álcool; ambiente escolar;
prevenção.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de álcool é tão antigo quanto a existência da humanidade. O consumo é aceito
nas culturas de quase todo mundo, sendo muitas as referências que levam os sujeitos há
fazerem uso do produto, essencialmente os indivíduos jovens. O seu uso esta geralmente
relacionado a questões sociais, incentivado pela família ou por grupos de amigos. Com isso
Déa et al (2004) colocam que, além de ser uma droga legalizada e aceita pela sociedade, é
incentivada por intensa propaganda. [...] Onde assume também um caráter de integração, e
socialização funcionando como reforçador para o consumo de bebidas alcoólicas, pois leva a
impressão que os seus consumidores estão sempre felizes.
A ideia de que o álcool é uma substância divina, pode ser constatada em inúmeros
exemplos na mitologia, e esse hábito se mantém até os dias atuais. Villen (2002), afirma que,
o consumo e a produção de bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais já era
conhecida pelos sumérios e babilônios por volta de 6.000 a.C. Inicialmente o teor alcoólico de
bebidas eram relativamente baixo, como exemplo o vinho e a cerveja, já que resultavam
unicamente do processo de fermentação. O surgimento dos destilados, como a cachaça,
vodca, tequila e uísque. gerou uma crescente comercialização desses produtos no mercado
mundial. Nesse cenário Gigliottie e Bessa (2004) certificam que, a partir da industrialização, o
processo de destilados cresceu significativamente aumentando também o consumo desse novo
tipo de bebida, com teor alcoólico muito elevado e que causa maior dependência e problemas
relacionados a saúde.
É encontrado diversas citações que relatam o consumo problemático de bebidas
alcoólicas, no entanto o conceito de alcoolismo só surgiu no sec. XVIII, logo após o crescente
aumento da produção e da comercialização do álcool destilado, consequente fruto da à
Revolução Industrial, nesse contexto Lino (2006) coloca que, com a revolução industrial do
século XIX, o mercado dos destilados adquire uma grande expansão, aumentando
notavelmente o seu consumo e por consequente também os problemas relacionados com o uso
abusivo deste produto.
Mesmo que sua comercialização seja proibida para menores de 18 anos no Brasil, é
visto que as pessoas têm acesso a todo e qualquer tipo de bebida, fazendo com que o consumo
entre os adolescentes seja muito fácil. Segundo, Para o CEBRID (Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicoativas), a oferta desse tipo de bebida, contribuiu para um
maior consumo e, consequentemente, gerando um aumento no número de pessoas que
passaram a apresentar algum tipo de problema, seja social ou de saúde, devido ao uso
excessivo de álcool.

O consumo de bebidas alcoólicas atualmente tem crescido em proporções
alarmantes, e os jovens entram em contato cada vez mais cedo com o produto. O álcool não é
considerado como uma droga por parte da maioria das pessoas, atribuindo com isso várias
funções não nocivas ao organismo, no entanto, Edwards, Marshall e Cook (1999) afirmam
que, o álcool é uma droga psicoativa relativamente inespecífica que altera a função do sistema
nervoso como a neurotransmissora e a receptora, além de inúmeras doenças graves como a
cirrose hepatica, levando a vários efeitos biológicos no organismo dos usuários.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Efeitos do consumo de bebidas alcoólicas no organismo
O uso de bebidas alcoólicas está presente em nossa sociedade e, seu consumo tem
aumentado de forma preocupante principalmente entre os jovens que entram em contato com
a bebida cada vez mais cedo em proporções alarmantes, com agravante dos problemas
relacionados ao seu uso, pois o consumo excessivo interfere direta ou indiretamente em
diversos aspectos da vida do sujeito.
O álcool é a droga mais consumida, talvez por ser legalizada e acatada pela
sociedade, instigada pela propaganda, o que leva ao consumo abusivo, desencadeando
problemas biológicos e sociais, nesse contexto Déa et al (2004) afirma que, 10 a 12% da
população mundial é dependente de bebidas alcóolicas, o que caracteriza o seu uso abusivo
como um grave problema de saúde pública em todo o mundo. O álcool afeta órgãos vitais do
corpo humano comprometendo suas funções.
2.2 Efeitos no Sistema Nervoso
Para melhor compreensão atribuímos uma breve exposição das estruturas e atividade
do sistema nervoso. A função principal do sistema nervoso é de receber os impulsos e
conduzir a outras partes, que pode ser do próprio sistema nervoso ou para órgãos efetores,
como o muscular, visceral ou endócrino.
O sistema nervoso é constituído de estruturas e órgãos relacionados entre si
desempenhando a função nervosa. Este sistema encontra-se dividido em sistema nervoso
central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). Assim como outros tecidos do nosso
organismo, é composto por diferentes estruturas, entre elas as células nervosas ou neurônios,
nessa comparação, é destacado que o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso.
Costa (2003)

preconiza que, para o bom funcionamento do sistema nervoso existem

neurotransmissores específicos que causam efeitos inibitório ou excitatório das atividades

neurais, como exemplo, podemos citar o glutamato, com efeito excitatório e o GABA com
efeito inibitório.
O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central SNC, possui
propriedade sedativa sendo que o seu efeito pode afetar várias partes do encéfalo, não apenas
as responsáveis pela memória, mas também a coordenação dos movimentos, respiração e
alterando níveis de neurotransmissores, que são mensageiros químicos que conduzem sinais
ao corpo. Com isso o CISA (2014), aponta que, existem dois tipos de receptores destes
neurotransmissores, o GABA- alfa e o GABA-beta, dos quais, apenas o GABA-alfa é
estimulado pelo álcool, sendo este um neurotransmissor inibitório do cérebro.
A sua ação no cérebro causam a degeneração do tecido nervoso, com a morte dos
neurônios, comprometendo assim as funções cerebrais, entre elas a da memória. Usamos
nossa memória para perceber e compreender tudo que nos envolve, ela procede-se a chamada
de curto prazo, que pode durar segundos ou até minutos, e a memória de longo prazo, com
duração de dias, meses ou anos. Deste modo, Ferreira (2013) coloca que, o consumo de
bebidas com teor alcóolico, leva a perda de memória, que vão se agravando cada vez mais ao
longo dos anos. Com As lesões nos neurônios podem levar também ao comprometimento a
função de ordem motora, chegando a dificultar a fala, levando a quadros de amnésia e
alterações de personalidade.

2.3 No Sistema Digestório
O sistema digestório, é formado por um longo tubo e pelas glândulas anexas, que
participam da transformação dos alimentos. É constituído pela seguinte sequencias de órgãos:
boca, fauces, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As
glândulas anexas são as salivares, o fígado e o pâncreas (Neto, 2006).
O uso do álcool, a longo prazo traz riscos a todo sistema digestório causando desde
lesões, inflamações até mesmo câncer de boca, faringe e laringe. Também é comprovado que
o consumo do álcool é um fator importante que contribui para úlceras gástricas, câncer de
colón e pancreatite (BRASIL, 2004a).
A absorção do álcool começa na boca através das mucosas e continua no estômago.
Mesmo em pequena quantidade pode provocar prejuízos, irritando a mucosa estomacal e
contribuindo para a formação de úlcera e gastrite, sendo que em poucos minutos, pode causa
azia, queimação e cefaleias (MACIEL, 2013).
A maior parte de absorção do álcool ocorre no intestino delgado, onde o consumo em
excesso pode provocar danos, como exemplo úlcera e câncer.

O pâncreas é responsável por produzir insulina e glucagon e enzimas digestivas. A
ingestão de bebidas alcoólicas gera prejuízo a esse órgão, a pancreatite crônica, causada
principalmente pelo consumo de álcool prolongado. A doença é caracterizada pela destruição
do parênquima glandular e substituição por tecido conjuntivo causando fibrose, atrofia
glandular e dilatação (BIOQUÍMICA DO ÁLCOOL, 2010).

2.4 Prejuízos ao Fígado
Faz-se necessário constatar que o fígado é uma das glândulas mais volumosa, que
executa várias funções de essencial importância para o corpo humano, deste modo Neto
(2006) indica que, como glândula exócrina, produz e secreta a bile, mas dentre suas outras
funções está relacionado o armazenamento de glicogênio, síntese de diversos compostos
orgânicos, metabolização e excreção de substâncias tóxicas, processo conhecido como
detoxificação, que é realizada pela filtração de substâncias nocivas, e uma delas é o álcool
ingerido no estado de bebidas alcoólicas.
O fígado é um dos órgãos mais afetados pela ingestão de álcool, pois ele é
responsável por metabolizar o etanol ficando propenso a danos e doenças como a cirrose. A
cirrose é uma doença do fígado grave, irreversível e fatal, sendo a principal causa da doença o
uso excessivo de álcool, ela se caracteriza por fibrose e formação de nódulos.
A manifestação da doença ocorre em virtude de um processo progressivo de
inflamação, nesse sentido é caracterizada quando nódulos e fibrose substituem o tecido
hepático, bloqueando a circulação sanguínea e substituição por tecido fibroso (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2013).

2.5 Sistema Respiratório
Este sistema é composto por um par de pulmões e por vários ductos por onde o ar
circula, como as cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A
função desse sistema é realizar as trocas gasosas através da hematose, que ocorre a nível de
alvéolos pulmonares.
A relação entre o sistema respiratório e o consumo de álcool, se dá devido a uma
parte do álcool ser eliminado pelos pulmões e brônquios provocando irritações nesses órgãos.
Neste contexto, Santos (2009a) diz que, o álcool apresenta um papel patogênico no
desenvolvimento de várias doenças das vias aéreas, dentre as quais se salienta o aumento da
incidência de síndrome de doença respiratória aguda.

2.6 Atividade do álcool no Sistema Circulatório
O sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, é composto pelo
sangue, coração, artérias, capilares sanguíneos e veias. Sua principal função é realizar o
transporte de nutrientes, hormônios, gases e também restos do metabolismo celular para
serem eliminados.
No sistema circulatório, o álcool afeta os mecanismos que controlam a pressão do
sangue e consequentemente a arterial (BRASIL, 2004b). É sabido que quanto maior a
quantidade de álcool ingerida, maior a propensão ao aumento de pressão arterial, e com isto
pode provocar no indivíduo doenças cardíacas, cerebrovasculares e doenças renais. Ainda, o
consumo exagerado aumenta o risco de anemia.

2.7 Sistema Imune
O consumo de álcool também interfere na imunidade, diminuindo a atividade dos
linfócitos, que são as células sanguíneas responsáveis pela nossa defesa. O consumo
prolongado de álcool retarda as funções do sistema imunológico que resulta em uma maior
propensão para doenças infecciosas, levando assim os alcoólicos a apresentarem maior
prevalência de infecções bacterianas e viral, como pneumonia, tuberculose e mesmo o câncer
(SANTOS, 2009b).

2.8 Reprodução
A importância da reprodução para a espécie humana é produzir seus descendentes,
perpetuando a espécie para que no futuro não sejam extintos.
O abuso da ingestão de bebidas alcoólicas traz efeitos negativos na reprodução e
fertilidade feminina e masculina interferindo na sexualidade de ambos, afetando diretamente o
sistema reprodutor tanto do homem quanto da mulher. Nos homens pode reduzir a quantidade
do hormônio testosterona e de espermatozoide, o uso crônico pode causar impotência e afetar
o desempenho sexual, sendo a produção de espermatozoide e de hormônios afetada
diretamente (BERNARDO, 2013).
Na mulher os efeitos ocorrem na produção de hormônios, desempenho inadequado
dos ovários, instabilidade do ciclo menstrual, suspendendo a ovulação e menstruação e
alterando as características sexuais, com isso Fertivitro (2011) afirma que, o álcool pode
causar uma alteração no funcionamento normal do sistema regulador cerebral responsável
pela produção dos hormônios feminino, levando alterações no ciclo menstrual e [...] falha na
ovulação e defeito da fase lútea.

2.9 Gestação
A ingestão de álcool na gestação afeta diretamente o feto pois é comprovado que em
menos de 1 hora após a mãe ter ingerido, a quantidade de álcool no sangue fetal iguala-se à
concentração de álcool do sangue da mãe provocando alterações físicas e mentais., nesse
sentido o Brasil (2004c) afirma que, como o álcool intoxica principalmente organismos muito
jovens, mulheres que bebem durante a gravidez têm uma incidência maior de parto prematuro,
parto acelerado ou abortos retidos e espontâneos.

3. OBJETIVO
O estudo teve como objetivos fazer um levantamento através de um questionário
estruturado sobre a utilização de bebidas alcóolicas no contexto escolar de turmas de Biologia
do Colégio CEEBJA no município de Assis Chateaubriand-Paraná Brasil, no ano de 2015, e
também passar informações através de palestras e atividades lúdicas sobre os malefícios
biológicos associados ao consumo abusivo desta substância.

4. METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido baseado na pesquisa quantitativa. O Público alvo que
participaram na implementação da pesquisa foram os alunos da Educação de jovens e adultos
do colégio (CEEBJA) de Assis Chateaubriand PR, sendo incluídos todos os alunos que se
encontravam presentes em sala de aula. A pesquisa procedeu por meio de ações que
primeiramente buscou-se através de um questionário estruturado (Luz e Gomes,2011),
coletar dados referente ao consumo de bebidas alcoólicas por sexos, idade de iniciou do
consumo, com que frequência, tipos de bebidas mais consumidas e local de ingestão. Também
pesquisou o nível de conhecimento dos alunos sobre os efeitos do uso abusivo de bebidas
alcóolicas no organismo e órgãos afetados.
Após análise do questionário realizou-se ações com o objetivo de esclarecer os efeitos
biológicos provocados pelo consumo em excesso de bebidas alcoólicas, através de palestras e
atividades lúdicas.
Primeira atividade: A realização da primeira atividade ocorreu com introdução do tema e
aplicação do questionário (Anexo I), para levantamento prévio do conhecimentos dos alunos
sobre o assunto. Também foi apresentado projeto de pesquisa, informando o objetivo e
mostrando ilustrações como frases, imagens que focassem o assunto (os efeitos biológicos do
consumo em excesso de bebidas alcoólicas) destacando a ação no sistema nervoso central
(SNC)

(Fonte:

Adaptado

de,

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

Acesso

em:

11.out.2014). Foi apresentado um vídeo (Fonte: TVESCOLA. Ação do álcool no cérebro.
Disponível em: http://mais.uol.com.br/view/92590. Acesso em: 17.agost.2014.) que ilustrou o
significado de drogas lícitas, ilícitas e psicotrópicas. Após foi aplicado um questionário
adaptado de Luz e Gomes (2011) (anexo I), onde os alunos participaram respondendo, assim
contribuíram com discussões sobre o tema, bem como os prejuízos causados pela ingestão do
consumo de álcool. Para complementação foi aplicado um texto de aprofundamento
(Fonte:Adaptado,educadores.senad.gov.br/.../Livro_texto_Cursode_Prevencao_

completo.

Acesso em: 08.out.2014).
Segunda atividade: Na realização da segunda atividade, o objetivo foi mostrar a ação
do álcool no cérebro de uma pessoa que consome bebidas alcoólicas em excesso. Para
compreensão dos alunos, foram utilizados ilustrações e uma dinâmica (um exercício
envolvendo

a

atividade

cerebral)

(Fonte:www.palestras.diversas.com.br/cursos%20diversos/alcool.ppt.

Acesso

em:

09.out.2014) instigando os alunos a fazerem análise sobre o assunto, acrescentando
informações e construindo com conhecimento sobre a temática.

Terceira atividade:

Para efetuar essa atividade, cujo objetivo foi amplificar os

conceitos sobre os malefícios biológicos do consumo de álcool em excesso e aprofundar a
compreensão do tema, os alunos responderam questionamentos com auxílio da mídia.
Realizaram leituras e responderam as questões, houve a participação de todos onde tiveram a
oportunidade de discutir e acrescentar conhecimento.

Quarta atividade: Nesta etapa foi mostrado um vídeo: Lei contra da propaganda de
bebidas alcoólicas Disponível em: www.youtube.com/watch?v=FclKabkTN-k.
os

alunos

realizaram

leitura

do

texto

www.ebah.com.br/content/ABAAABXmQAL/redacao-pronta.

complementar
Acesso:

Em grupos
(Fonte:
30/08/2001),

analisando e respondendo os questionamentos. O foco de pesquisa e discussão era o uso
precoce de bebidas alcoólicas e também que postura tomar diante desta realidade penalizar,
prevenir ou educar.
A participação dos alunos foi bem interessante, pois na sala tenho jovens e adultos
com filhos adolescentes e nas discussões observou-se que os jovens que fazem uso ficam na

defensiva, e os adultos (pais) tem um posicionamento mais rígido sobre a questão, tornando
frutífera as atividades.
Quinta atividade: A execução da atividade ocorreu por meio de informações dos
efeitos maléficos do uso de bebidas alcoólicas no fígado. Para informar os alunos e incentivar
a participação utilizamos leitura de textos com imagens do fígado afetado, buscados pelos
prórpios alunos se utilizando de sites de pesquisa, a leitura levou informação sobre a cirrose, a
evolução da doença que pode levar ao câncer e a pancreatite. Isto despertou muito o interesse
dos alunos, pois muitos não tinham noção de quanto o fígado ficava prejudicado com a
ingestão em excesso de álcool. Foi realizado também a leitura de um texto sobre o assunto.
Foi mostrada uma experiência ilustrativa do efeito do álcool nas células. Para tanto foi
utilizando ovo e álcool: nesta experiência o ovo é uma macrocélula rica em colesterol e o
etanol representa as bebidas alcoólicas. O que ocorre é que o álcool cozinha a clara e endurece
a

gema,

efeito

semelhante

ocorre

com

o

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../cadernospde/.../2009_uel_quimica_

fígado

(Fonte:
Acesso

em:04.out.2014.
Algumas questões foram levantadas e discutidas pelos alunos assim contribuindo e
atribuindo conhecimento ao assunto da aula.

Sexta atividade: Na sexta atividade, foi trabalhado o sistema nervoso destacando
alguns termos como hipocampo e neurotransmissores. A prática procedeu com exibição do
vídeo (Fonte: http://mais.uol.com.br/view/92590. Acesso em: 17.agost.2014), que mostrou a
ação do álcool no cérebro, foi realizado a leitura do texto, o cérebro e as drogas (Fonte:
www.espacocomenius.com.br/cerdrogascinco.htm. Acesso: 10/09/2014). Após comentou-se
alguns trechos do texto pequenas células cinzentas, foi usado ilustrações de imagens, cujo
foco era as áreas do cérebro afetadas pelo álcool. No geral os alunos foram bem participativos
nas atividades.

Sétima atividade: Ação sucedeu com o propósito de dialogar sobre uma realidade em
que muitos procuram disfarçar ou não aceitam a ajuda de familiares e amigos, o problema
com o alcoolismo. Neste contexto, a fim de esclarecer o alcoolismo como uma doença, os
alunos participaram de uma reunião do A.R.A (Associação de Recuperação de Alcóolatras) de
Assis Chateaubriand- PR. As reuniões da associação abrangem toda comunidade da qual dela

procura ajuda, com o propósito de conscientizar a promoção de saúde, aquisição de
habilidades, mudanças de hábitos e efeito protetor.
A reunião contou com a fala do presidente do A.R.A, que discursou sobre o papel da
Associação. Foram passadas informações das consequências da dependência e também do
sofrimento do dependente químico, bem como da família que convive com o problema, não
só em relação ao álcool mas com outras drogas. No decorrente, várias pessoas deram seus
depoimentos, alcóolatras que afirmaram a mesma coisa, “basta um gole para a reincidência”.
Uma das pessoas colocou que faz 27 anos de A.R.A e sem beber, mas afirmou ser muito
difícil.
A fala de todos é uma só “o vício destrói o físico, a alma e a família”.
Ver e escutar as pessoas relatando abertamente os danos que o álcool provocou em
suas vidas, nos causa desalento diante de uma realidade vivida por muitos indivíduos,
desconhecemos o seu problema ou não danos importância para a problemática relacionada ao
consumo de bebidas alcoólicas, seja individual ou social.

Oitava atividade: Após as ações informativas e lúdicas sobre os efeitos do álcool no
organismo humano, foi reaplicado o questionário (anexo I) e analisado os dados obtidos, com
o objetivo de se verificando se ocorreu mudança de atitude após adoção das informações
acerca dos prejuízos causados pelo uso em excesso de bebidas alcoólicas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 é apresentado os dados referentes ao sexo dos alunos e a quantidade
destes que ingerem bebida alcoólica. A maioria dos que responderam o questionário, um total
de 9 pessoas, são do sexo masculino, e destes 8 ingerem bebidas alcoólicas. Nenhuma pessoa
do sexo feminino respondeu que não ingere, e um total de 6 mulheres consomem algum tipo
de bebida.
Tabela 1: Ingestão de bebida alcóolica dos alunos por sexo.

SEXO

INGEREM

NÃO INGEREM

MASCULINO

8

1

FEMININO

6

0

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O resultado monstra que o consumo é maior no sexo masculino, estes dados
corroboram com as informações do Centro Brasileiro de Informação sobre drogas (CEBRID)
onde coloca que quando se faz a análise por sexo, tem-se que 38% dos homens bebem acima
de 5 doses e 38% abaixo de 2 doses. Nas mulheres, 17% acima de 4 doses e 63% abaixo de 2
doses.
Em relação ao tipo de bebida mais ingerida, 8 alunos (54%) elegeram a cerveja como
mais consumida, seguida do vinho com 33% totalizando 5 alunos e a vodka 13% (2 alunos).
As bebidas, uísque, cachaça e outras, nenhum aluno respondeu que consome (figura 1).

Tipo de bebida consumida
0%

0%

33%
54%
13%

0%
Cerveja
Vodka
Cachaça

Uísque
Vinho
Outros

Figura 1: Resultado da aplicação do questionário sobre os tipos de bebidas consumidas.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Este dado também foram observados por Galduróz e Caetano (2004), onde coloca que,
a cerveja é a bebida mais consumida, com cerca de 70% dos estudantes relatando seu uso,
seguida pelo vinho, com 27%, e destilados, por volta dos 3%. Os homens apresentaram
tendência de beber mais destilados que mulheres.
A frequência de ingestão é apresentado na figura 2, apenas uma pessoa ingere algum
tipo de bebida todos os dias da semana (6%), 7 alunos ingerem mais de uma vez na semana
(47%) e 7 ingerem pelo menos uma vez na semana (47%).

Com que frequência
ingere?
6%
47%
46%

Todos os dias
Mais de 1 vez na semana
1 vez na semana

Figura 2: Frequência de ingestão de bebida alcoólica.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conforme o resultado apresentado na figura 2, os alunos consomem bebidas com teor
alcóolico mais de uma vez na semana. Segundo estudos realizados pelo SENAD e UNIFESP
(2007), revelam que o consumo ainda é maior. Aponta que 11, % bebem todos os dias e 28%
bebem de uma a quatro vezes por semana. Maior porcentagem de pessoas que consomem
bebidas alcoólicas estão nas classes A e B, mais é na classe E que se consome o maior número
de doses. Também colocam que o consumo é maior nas Região Sul, Norte, Centro-Oeste e
Nordeste.
O local de consumo também foi questionado (figura 3) sendo relatado pelos alunos
que há vários locais escolhidos, mas a maioria responderam que bebem em casa como mostra
na figura 3, sendo 9 alunos (60%) responderam que bebem em casa, 3 (20%) ingerem em
festas e 3 (20%) consomem em bares. Nesse contexto Baggini (2014) indica que, boa parte
dos jovens, 28,7%, relataram ter o primeiro contato com bebidas alcóolicas em sua casa, com
pessoas do seu convívio diário.

Em que lugar ingere?

20%

20%

60%

Festas

Casa

Bares

Figura 3: Local de ingestão das bebidas alcoólicas.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

A figura 4 mostra a idade de início que os alunos começaram o consumo, a maioria
53% (8 alunos) os resultados demonstraram que o uso de bebidas alcoólicas iniciam entre 15 e
20 anos, 26% (4 alunos) quando tinham mais de 20, e 20% (3 alunos) citaram entre 10 e 15
anos.

Primeira vez que consumiu
26%

20%

53%

Entre 10 e 15 anos

Entre 15 e 20 anos

Mais de 20 anos

Figura 4: Idade que iniciaram o consumo.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Déa et al., (2004) diz que, o uso de álcool tem início bastante precoce na vida desses
jovens, cerca de 50% dos alunos entreram em contato com a bebida entre 10 e 12 anos, e
relatam que já fizeram uso dessa substância. Isso reforça o que foi apresentado, sendo que a
maioria dos alunos iniciaram o consumo muito precocemente, entre 15 e 20 anos, estando em
faixas etárias próximas.

Todos os alunos concordam que o álcool muda o comportamento da pessoa levando
a problemas de má conduta. Dos 15 alunos, apenas 2 (13,3%) responderam que o nível de
álcool já ultrapassou os seus limites várias vezes. 5 alunos (33,3%) disseram que já
ultrapassou algumas vezes, 3 alunos (20%) uma única vez, enquanto 5 (33,3%) colocaram
nunca ter ultrapassado o limite do nível de álcool (figura 5).

O nível de álcool já
ultrapassou seus limites
13%

33%

34%
20%

Várias vezes
Algumas vezes
Uma única vez

Figura 5: Frequência em que o nível de álcool já ultrapassou algum limite dos alunos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Segundo o I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de álcool na
População Brasileira realizado pela Secretária Nacional Antidrogas em 2007, mostrou que o
maior problema decorrente do álcool são os problemas físicos (38%) e os problemas
familiares vêm em segundo lugar (18%). [...] 12% da população disse fazer o uso nocivo ou
ser dependente, podendo apresentar algum sintoma de abstinência.
Quando foi averiguado a associação do consumo de bebidas alcoólicas com os
problemas biológicos gerados, o resultado das respostas dadas pelos alunos mostrou que 28%
(10 alunos) acreditam ser o fígado o mais afetado, 19% (7 alunos) o sistema nervoso, 19% (7
alunos) a memória, 14% (5 alunos) o sistema reprodutor, 11% (4 alunos) o sistema
circulatório, 6% (2 alunos) acharam que todas as funções são afetadas e 3% (1 aluno) acredita
que a ingestão de álcool não afeta nenhuma parte do corpo (figura 6). Ressalta-se que neste
quesito, os alunos poderiam marcar mais de uma alternativa.

Quais as funções biológicas
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Figura 6: Quais as funções biológicas que os alunos acreditam que o álcool afeta.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Na reaplicação do questionário, não houve diferença significativa na maioria das respostas assinaladas
pelos alunos. Apenas na questão treze, onde perguntava - Em quais funcões biológicas você acha que as
bebidadas alcóolicas atuam?- houve uma leve mudança das concepções, conforme figura 7.

Quais as funções biológicas
são afetadas? (reaplicação)
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Figura 7: Respostas da reaplicação do questionário em que peguntava em quais as funções biológicas que os
alunos acreditam que o álcool afeta?
Fonte: Elaborado pelas autoras.

6. CONCLUSÃO
O estudo demonstrou a prevalência do consumo de bebidas alcoólicas, e que cada vez
mais os jovens estão começando precocemente a ingerir bebidas alcóolicas, e que geralmente
o primeiro contato com as bebidas se dá em casa no convívio familiar.
O grande problema do uso do álcool é, o afastamento do adolescente de seu
desenvolvimento normal, muitos rompem laços afastando-se do convívio familiar e social.
São vários os fatores que levam os jovens ao consumo de álcool, sendo a família a principal
incentivadora, seguido pela influência de amigos, por timidez ou por autoafirmação,
facilidade na compra, mesmo sendo proibida a venda para menores de 18 anos.
O trabalho teve como objetivo passar informação certificando o entendimento do
aluno sobre os malefícios associados ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas no contexto
escolar de turmas de Biologia do Colégio CEEBJA no município de Assis ChateaubriandParaná Brasil. Os resultados revelaram que mesmo tendo informações e consciência dos
malefícios provocados pelo álcool no organismo, o sujeito continua consumindo bebidas
alcoólicas em excesso.
Foi importante e desafiador realizar o estudo com o sujeito dessa modalidade de
ensino, visto que o público do CEEBJA caracteriza-se por sua heterogeneidade, quer seja pela
idade dos alunos, ou pelas diferenças como cada sujeito estabelece suas relações com a
sociedade ou em sala de aula, trabalhar de forma significativa seus saberes já constituídos
acrescentando novos ao aprendizado.
As ações educativas desenvolvidas preocupou-se com a conscientização dos alunos
em relação as consequências no organismos provocadas pelo uso de bebidas alcoólicas
abusivas. Diante desse fato a escola assume um papel importante voltada com os problemas
educativos e sociais, deve também dar um foco maior ao consumo de bebidas alcoólicas, pois
esta prática afeta o indivíduo e a sociedade como um todo. Ao invés de negar esta realidade é
preciso entendê-la dialogar sobre o assunto envolvendo toda comunidade escolar e familiares
com medidas preventivas de curto e longo prazo.
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ANEXO I
1- Qual sua idade? _______anos.
2- Qual o seu sexo?
( ) Feminino ( ) Masculino
3- Você já ingeriu bebida alcoólica?
( ) Sim
( ) Não
4- Com que frequência você ingere bebidas alcoólicas?
( ) Todos os dias
( ) Mais de uma vez na semana
( ) Uma vez na semana
( ) Apenas em ocasiões especiais
( ) Nunca bebeu
5 - Qual o tipo de bebida você ingere?
( ) cerveja
( ) Uísque
( ) vodka
( ) vinho
( ) cachaça ou caipirinha
( ) Outros
6- Em que lugar você ingere bebida alcoólica?
( ) Em festas
( ) Em casa
( ) Em bares
Outros:______________________________
7- Se for menor de idade, há permissão dos pais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Eles não sabem
( ) Permitem em ocasiões especiais
8- Qual era sua idade na primeira vez em que consumiu bebida álcool?
( ) Menor de 10 anos
( ) Entre 10 e 15 anos
( ) Entre 15 e 20 anos
( ) mais de 20 anos
9- Há influência de alguma parte quando você consome?
( ) Dos pais
( ) De amigos
( ) De outros familiares
( ) De outros
( ) Não há
10- Você acha que o álcool muda o comportamento do sujeito trazendo problemas de má
conduta?
( ) Sim
( ) Não
11- O nível de álcool já ultrapassou os seus limites?
( ) Várias vezes
( ) Algumas vezes
( ) Uma única vez
( ) Nunca

12- O álcool pode afetar negativamente em alguns aspectos sociais do individuo. Além
das questões sociais na sua opinião o álcool pode afetar também as funções do corpo
humano?
( ) Sim
( ) Não
13 - Se afirmativo, em quais funções biológicas você acha que ele afeta?
( ) Sistema nervoso
( ) Memória
( ) sistema circulatório
( ) Sistema reprodutor
( ) Fígado
( ) nehuma
( ) todas as funções citadas

