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RESUMO: O alcoolismo foi e continua sendo um grande problema de saúde pública e como 
qualquer  outra  droga,  o  álcool  provoca  alterações  no  sistema  nervoso,  modificando 
comportamentos, produzindo prazer momentâneo e tornando o usuário dependente. O consumo 
de drogas lícitas no cotidiano cultural das pessoas tem permeado o cenário de nosso convívio. 
Neste cenário, encontram-se os adolescentes participando deste consumo sem dar-se conta que o 
álcool é uma das drogas lícitas mais potentes consumida entre os jovens. Interessante salientar 
que o indivíduo, nesse caso o adolescente, necessita ser instrumentalizado e alertado para as 
conseqüências  que o álcool  provoca no organismo,  se ingerido em excesso,  pois,  além dos 
acidentes de carro, espancamentos e outros, o álcool também provoca doenças. Nesse sentido, 
intervenções  educativas  se  fazem  necessárias  de  forma  precoce,  visando  minimizar  ou 
interromper esse processo de autodestruição. Sabemos que a escola não é suprema, porém tem o 
papel de informar, instigar, provocar e não se omitir, instrumentalizando os adolescentes por 
meio  de dinâmicas  de  grupo e  histórias  em quadrinhos,  como conviver  com drogas  lícitas, 
buscando envolver  os pais  destes e,  identificar  riscos à saúde provocados pelo consumo do 
álcool e os motivos que levam os adolescentes a ingerir bebidas alcoólicas. 
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ABSTRACT: Alcoholism has been continuing being a big problem of public health and as any 
other  drug,  the  alcohol  provokes  alterations  in  the  nervous  system,  modifying  behaviors, 
producing momentary pleasure and turning the user dependent. The consumption of licit drugs 
in the people cultural quotidian has permeated the set of our familiarity. In this set, there are 
adolescents participating in this consumption without realizing that the alcohol is one of the 
most powerful licit drugs used among youths. It is interesting to enhance that the individual, in 
this case the adolescent needs to be assisted and warned against the consequences that alcohol 
provokes in the body, if it is used in excess, because, in addition to car accidents, beatings and 
so  on,  alcohol  also  provokes  diseases.  Thus,  educational  interventions  are  necessary 
precociously aiming to minimize or interrupt that process of auto destroying. We know that 
school is not supreme, however it has the role to inform, instigate, provoke and not to omit, 
assisting the adolescents through the group dynamics and comic books, as to live with licit 
drugs  seeking to involve one’s  parents  and,  to identify  risks  to the  health  provoked by the 
alcohol consumption and the reasons that take adolescents to ingest alcoholic drinks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade onde constantemente necessitamos fazer parte de algum 

grupo e participar de algum espetáculo. Para tanto, muitas vezes deixamos de considerar 

elementos importantes da  nossa  saúde,  como por  exemplo, a  qualidade  de  vida,  e 

incluímos aqui o que ingerimos. Ao longo da história, podemos observar que as reuniões 
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com outras pessoas ou mesmo sozinho, sempre fez parte de um ritual ingerir alimentos e 

bebidas que nem sempre são os mais saudáveis.

O alcoolismo foi e continua sendo um grande problema de saúde pública, capaz de 

afetar todos os aspectos da conduta humana, constituindo-se em uma doença herdada com 

diferentes probabilidades de expressão aos descendentes (D’ ALBUQUERQUE; SILVA, 

1990).

O  alcoolismo  é  definido  como  a  ingestão  de  bebidas  alcoólicas  de  forma 

continuada  causando  prejuízo  emocional,  social  e  físico  ao  indivíduo.  Segundo  a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma doença de natureza complexa, na qual o 

álcool  atua  como  fator  determinante sobre  causas  psicossomáticas preexistentes  no 

indivíduo e o tratamento requer uma busca a processos profiláticos e terapêuticos de 

grande amplitude (TWERSKI, 1987).

O  alcoolismo  é  uma  doença  que,  não  faz  distinção  de  raça,  sexo,  cor, 

nacionalidade ou posição social. É um velho problema, tão velho como a história do 

mundo. Nas páginas da sagrada escritura, encontramos o relato do que ocorreu com o 

patriarca Noé, quando  pela primeira e  única vez que se  embriagou. Foi um quadro 

humilhante e funesto, mas que se repete até hoje nas casas de famílias que possuem 

alcoolistas (SILVEIRA, 1980). 

A envolvente publicidade de bebida (principalmente cerveja) tenta cada vez mais 

conquistar jovens consumidores, despreocupados com um futuro que lhes parece distante. 

Nas propagandas, beber é divertido, engraçado, porém, quando um jovem, ou mesmo um 

adulto está embriagado, pode provocar riscos à sua saúde ou à saúde de outras pessoas, 

tais como: acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, homicídios, suicídios, abandono do 

lar, fatores que nada tem de divertido e/ou engraçado.

O consumo de drogas lícitas no cotidiano cultural das pessoas tem permeado o 

cenário de nosso convívio.  Neste  cenário, encontram-se os  adolescentes  participando 

deste  consumo sem dar-se conta que o álcool é  uma das drogas lícitas mais potente 

consumida entre os jovens.

Como qualquer outra  droga,  o  álcool  provoca alterações no sistema nervoso, 

modificando o comportamento da pessoa, produzindo prazer momentâneo e tornando o 

usuário  dependente,  fato  que  geralmente se  inicia  na  infância  ou  adolescência.  A 

sociedade tem um conceito muito positivo sobre a  bebida e  a  publicidade explora a 

propaganda, associando-a a alegria, à sensualidade, geralmente as propagandas de bebida 

apresentam mulheres bonitas, saudáveis, bem sucedidas, sugerindo sucesso.



Interessante salientar que o  indivíduo, neste caso o adolescente, necessita  ser 

instrumentalizado e alertado para as conseqüências que o álcool provoca no organismo, se 

ingerido  sem  conhecimento  de  seu  limite,  pois,  além  dos  acidentes  de  carro, 

espancamentos, e outros problemas relacionados a ele, o álcool também provoca doenças 

como: cirrose, câncer, psicoses, depressão, dentre outros.

Neste  sentido,  intervenções educativas  se  faz  necessário de  forma  precoce, 

visando minimizar ou  interromper  esse  processo  de  autodestruição. Acreditamos na 

importância de valorizar as escolhas e opiniões que os adolescentes têm que fazer no 

processo de crescer, tendo que discernir o adequado e o inadequado.

No  contexto  da  escola,  é  importante que  o  professor  reconheça que  ele  é 

referência para a formação de hábitos saudáveis dos seus alunos. 

Porém, não se pode esperar que o educador assuma um papel que é da família, 

pois ela é, ou deveria ser, a maior dentre todos os fatores educativos. É na família que está 

a  primeira  escola,  por  isso,  a  necessidade de  envolver  os  pais  nesses  programas 

educativos. É interessante que professor se interesse por seus alunos, reforçando desta 

forma sua auto-estima, motivando-os para uma vida segura, oferecendo conhecimentos 

para a vida e auxiliando-os a desenvolver seus potenciais sociais. 

A droga está presente em qualquer época da vida de uma pessoa, porém para os 

indivíduos que já amadureceram suas escolhas, torna-se menos difícil decidir o que fazer 

com as ofertas. No entanto, a adolescência, período marcado por mudanças e curiosidades 

sobre um mundo que existe além da família, representa um momento especial no qual a 

droga exerce forte atrativo, por isso, ressalta-se a importância da prevenção ao uso de 

drogas nas escolas, nesse período da vida do educando.

Apesar do esforço da escola com seus programas de prevenção a problemas como 

o alcoolismo, não podemos ser ingênuos e acreditar que somos superiores à influência da 

comunicação na mídia sobre as drogas lícitas em relação aos adolescentes.

A principal finalidade da comunicação é satisfazer necessidades básicas do dia-a-

dia entre as pessoas. A eficácia do sistema de comunicações pode ser medida quando as 

suas  necessidades  e  as  necessidades daqueles com os  quais  ela  está  envolvida,  são 

satisfeitas. A comunicação também serve para corrigir as informações que a pessoa têm 

sobre  si  mesma e  as  outras  pessoas,  ajudando assim a  orientar  seu  comportamento 

(IRVING, 1979).

O avanço da tecnologia fez a humanidade entrar na era da comunicação universal, 

abolindo as distâncias, concorrendo para moldar a sociedade, que não corresponderá por 

isso  mesmo,  a  nenhum modelo do  passado.  As  informações mais  rigorosas e  mais 



atualizadas podem ser postas ao dispor de quem quer que seja, em qualquer parte do 

mundo, muitas vezes em tempo real e atinge as regiões mais recônditas. A interatividade 

permitirá não só emitir e receber informações, mas também dialogar, discutir e transmitir 

informações e conhecimentos sem limite de distância ou de tempo (DELORS, 2001). 

O domínio das indústrias de bebidas alcoólicas confere às grandes potências ou 

aos  interesses  particulares  que  o  detém,  um  verdadeiro  poder  cultural  e  político, 

principalmente sobre as populações que não foram preparadas através de uma educação 

adequada, a hierarquizar, a interpretar e a criticar as informações recebidas. O monopólio 

das indústrias culturais, por parte de uma minoria de países, e a difusão de sua produção 

pelo mundo inteiro, de um público vastíssimo, constituem poderosos fatores de erosão das 

especificidades culturais, se bem que uniforme e, muitas vezes de grande pobreza de 

conteúdo.  Esta  falsa  cultura mundial  não  deixa  por  isso,  de  trazer  consigo  normas 

implícitas e pode induzir nos que lhe sofre o impacto, um sentimento de espoliação e de 

perda de identidade (DELORS, 2001).

Um estudo  realizado  por  pesquisadores da  Universidade de  Harvard (EUA), 

registra que segundo oitenta e uma fitas de vídeos com desenhos infantis exibidos nos 

cinemas entre os anos 1937 e 2000, concluiu-se que destes 38 enfatizavam o álcool e 31 

do uso de fumo. Tais desenhos não mostravam as conseqüências negativas do uso dos 

mesmos. Entre  os  filmes analisados  e  que  apresentam uso  de  álcool  estão:  A Bela 

Adormecida (174 segundos), Dumbo (133 segundos), Fantasia ( 128 segundos). Entre os 

que apresentavam uso do fumo estavam: Os Três Cavaleiros (629 segundos), Alice no 

País das Maravilhas (323 segundos) (CHUDLER, apud SAPELLI, 2003).

Outro espaço que a mídia tem reservado para as questões relacionadas ao álcool é 

o espaço da música. Grupos musicais e cantores têm se vinculado ao movimento pela 

legalização das drogas. É o caso do conjunto Planet Hemp3. Quanto mais instrumentos e 

quanto mais repetições, maior a eficácia no processo de naturalização das representações 

coletivas que se consolidam como consensos.

Outra  questão  nas  propagandas  do  consumo  de  álcool  é  que  muitas  vezes 

destinado ao público infantil, abusando da imagem de desenhos animados, de bichinhos 

(tartaruga, sirizinhos),  criando uma legião de futuros  consumidores. As crianças e  os 

adolescentes são exatamente vulneráveis às excelentes campanhas publicitárias. A partir 

de 2003 o Conselho Nacional de Auto Regulação Publicitário, definiu que bonecos e 

3 Hemp é a palavra em Inglês usada para fazer cânhamo, uma fibra usada para fazer cordas, que é tirada 
da mesma planta que fornece as sementes para a maconha e a sigla HEMP significa Help end Marijuana 
Prohibition (Ajude a acabar com a proibição da  maconha.



qualquer coisa que lembre o universo infantil não podem ser mais usados para vender 

bebidas alcoólicas; e atores e modelos que fizerem propagandas devem aparentar mais 

que 25 anos de idade e evitar o erotismo. Estas propagandas devem ser evitadas das 6:00 

às 21:30 horas (CHUDLER; SAPELLI, 2003).

O PROCON do Paraná divulgou em 2004, que a Elma Chips foi multada em 2 

milhões de reais por ter colocado propaganda de cerveja Brahma no salgadinho, a marca 

Agito multada em 1 milhão de reais, a Dori, Dr Oetker, Lucky; e em 300 mil a Cinemark 

(pacote de pipoca) (SAPELLI, 2003).

Há  um  excesso  de  exibição  de  programas  contendo  cenas  interpessoais, 

institucionais e simbólicas de violência na mídia, sobretudo na televisão. Isso perpassa 

toda a programação sem, contudo, informar adequadamente a sociedade sobre os fatores 

relacionados a  esse  fenômeno. As  dinâmicas e  complexidades da  violência não são 

devidamente focalizadas, resultando numa fragmentação e  banalização da informação 

(MINAYO; SOUZA, 2003).

Há necessidade de encararmos as propagandas de televisão em que se sugere que a 

dor de cabeça desaparece com um analgésico, magicamente. Astros de futebol sugerem 

resultados fantásticos com a ingestão de simples vitaminas. Pílulas para não ter filhos, 

pílulas para ter trigêmeos, pílulas para emagrecer, pílulas para impotentes, pílulas para 

depressão. Há um modismo de que no final do século o homem só quer a felicidade e não 

quer o sofrimento, querendo o prazer sem ter nenhum ônus a pagar. As pessoas querem 

chegar, aparecer, fazer parte do espetáculo. Se for deprimido, ninguém aceita que fique 

fora do espetáculo; produzem-se medicações para trazê-lo  à  sociedade do espetáculo 

(JORGE; SILVA; BEZERRA, 2000).

As propagandas de bebidas alcoólicas são criminosas, porque sugerem valores que 

não  existem  nelas.  Pessoas  especializadas  em  propagandas,  artistas  e  verdadeiros 

cientistas, procuram apresentar os venenos da mente, associados não com a morte ou a 

destruição que os envolve, mas como os momentos mais alegres e agradáveis da vida. É 

um jovem sorridente que completa a sua felicidade com um copo de cerveja. Como 

propaganda indireta, os nossos homens em evidência política, artistas ou esportistas, são 

sutilmente apresentados e focalizados ao lado de uma garrafa, fazendo assim propaganda 

ou  promoção gratuita  do  uso.  Muitos  jovens  iniciaram sua  dependência do  álcool, 

incentivados pela propaganda (SILVEIRA, 1980).

As propagandas de cerveja têm enfatizado a sensualidade, os símbolos nacionais e 

têm sido apresentadas por artistas famosos. Essas propagandas são tão bem articuladas, 

inclusive  em horários  que  grande parte  da  população está  assistindo  televisão,  que 



neutralizam qualquer tentativa de conscientizar sobre as conseqüências do consumo de 

álcool. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), o álcool é a principal droga 

consumida pelos brasileiros, seu uso crônico pode provocar elevação de pressão arterial, 

úlceras, problemas cardíacos, cirrose hepática, tumores de laringe e esôfago (SAPELLI, 

2003).

A televisão, o cinema, o  rádio, as revistas e  publicações, numa conjunção de 

processos  comunicativos  visuais,  auditivos,  auditivo-visuais  absorvem  importantes 

dimensões da sensorialidade humana e formam fenômenos paralelos e contraditórios ao 

criar uma personalidade global, no sentido de projetar valores e atitudes comportamentais, 

modificando, conseqüentemente, o processo existencial. 

Essa contradição que se  observa, é  processada em dois  níveis:  o  primeiro já 

consumado, se explicaria pelo grave equívoco do  senso comum que é  pensar que o 

vertiginoso aumento das técnicas de comunicação e informação nos tornou capazes de 

diagnosticar ou ter consciência do nosso próprio eu e de compreender as suas complexas 

relações ou vinculações com o mundo. Quando o indivíduo é envolvido, subliminarmente 

pelas mensagens dos meios de comunicação ou quando inocula no interior da mente os 

clichês ou estereótipos provindos desses processos, a visão das coisas formadas como é, 

especificamente, mais de fora para dentro, revoluciona também todo o processo mental 

(VARGAS; NUNES, 1993). 

As drogas sem dúvida, encontram-se na fila de espera desse comprometimento de 

alerta pelos  meios de comunicação social. Hoje existe reconhecimento do importante 

papel representado por toda essa tecnologia como já se enfatizou. E de igual forma, há 

também  a  necessidade  de  se  reformular  os  papéis  assumidos  na  busca  da  nova 

conformação de mudanças dos valores, afetos e atitudes que muitas das situações do 

passado induziram inadvertidamente para o uso ou abuso de drogas. Vive-se atualmente 

numa grande encruzilhada que, uma vez ultrapassada, nos conduz a um novo estilo de 

vida, onde com certeza o papel desses meios comunicadores é fundamental (VARGAS; 

NUNES, 1993).

A sociedade em função da propaganda, partilha de um consenso de que existe a 

possibilidade  de  alívio  químico  para  todo  e  qualquer  desconforto.  Os  meios  de 

publicidade  e  propaganda,  empresa  geradora  de  divisas,  são  responsáveis  pelo 

desenvolvimento de um clima de aceitação geral à droga, quer seja utilizada para fins 

terapêuticos: vitaminas, analgésicos, xaropes, entre outras., quer seja empregada para 

facilitar relações sociais, melhora o humor, descontrai, como por exemplo o álcool. Cabe 

à  comunidade o  papel de  fiscalizar a  atuação desses  meios de  comunicação para o 



desenvolvimento  de  uma  política  de  prevenção informal  dessas  drogas  (VARGAS; 

NUNES, 1993).

A prevenção do uso de substâncias lícitas, o oferecimento de ambiente familiar 

saudável e a educação adequada aos filhos revestem-se de uma importância primordial. 

Uma das  responsabilidades da  família consiste  em educar  os  filhos,  inculcando-lhes 

valores espirituais e morais e ensinando-lhes a enfrentar a dura realidade da vida.

Rossato; Zuse (2000), comentam que o álcool faz parte do rol das drogas lícitas 

junto com a automedicação, o tabaco, entre outras. Por ser uma droga socialmente aceita e 

estimulada por diversas culturas, torna-se difícil o entendimento do alcoolismo como uma 

doença para o indivíduo envolvido, a família e profissionais de saúde. Por esta razão, é 

freqüente a família buscar atendimento médico ou especializado somente em casos de 

agitações, agressões e  complicações clínicas e  ainda acontece que,  em muitos destes 

casos, são tratadas as causas imediatas, sendo ignorada a casualidade primária.

Silva (1998), relata que para cada alcoolista no Brasil, existe em torno de cinco a 

dez pessoas sofrendo os efeitos da doença, sendo que as primeiras conseqüências atingem 

aos familiares, ampliando-se para as relações sociais, econômicas, culturais, intelectuais, 

emocionais e biológicas. O impacto na família manifesta-se principalmente pela ruptura e 

desorganização das relações interpessoais com prejuízo no desenvolvimento das pessoas, 

da qualidade de vida e saúde dos que convivem com o problema.

É importante salientar que, abstendo-se de usar álcool, os pais podem oferecer um 

exemplo que terá grande influência sobre a atitude de seus filhos a esse respeito. O amor e 

a unidade no seio de uma família que procura ter boas relações podem transformar-se na 

força motriz de um enfoque positivo e dinâmico da vida e de seus problemas; os filhos 

destas famílias aprendem que o consumo de álcool não é aceitável e que a superação das 

tensões  da  vida  cotidiana  é  parte  da  experiência  humana  estando  associada  ao 

desenvolvimento e à maturidade pessoal.

Não importa por onde se começa a usar o álcool, e quais foram as percepções 

agrupadas e / ou as repercussões provocadas, o que está em jogo no seu uso, de acordo 

com Inem; Acselrad (1993, p. 95) diz respeito ao seguinte:

[...]  as  características  psicológicas  dos  sujeitos  que  se  tornarão 
dependentes; o contexto sócio-cultural e familiar onde estas pessoas 
estão  inseridas;  as  diferentes  capacidades  que  têm  os  sujeitos  de 
adaptações e modificações de suas condutas; a droga que foi  eleita 
pelo sujeito como sua droga preferencial. 



Para os autores citados acima, é fato prevalecente que a grande maioria dos jovens 

brasileiros começa a ingerir substâncias alcoólicas em casa, posto que são substâncias 

mais suportadas por suas famílias e/ou são hábitos destas, bem como são propaladas pela 

mídia como hábitos de fino trato. O cigarro também, de certa forma, está associado à 

experiência de prazer, através da veiculação de publicidade, onde se conjuga o bem-estar, 

o bom lazer e o sucesso social.

Um dos fatores mais importantes que contribuem para o uso de substâncias lícitas 

é a atitude da sociedade. Não se deve esquecer tampouco a desintegração do sistema de 

valores tradicionais, o desmoronamento da instituição do matrimônio e da vida familiar, a 

dependência pessoal excessiva do poder político e material como fonte de segurança. 

O consumo excessivo de álcool é característico de muitos grupos e indivíduos em 

todo o mundo.  Vários estudos sobre o problema indicam que a incidência de alcoolismo e 

o consumo regular de álcool em rituais e ocasiões diversas difere consideravelmente entre 

grupos sociais e culturais. Nos Estados Unidos, os americanos de origem italiana e de 

origem judaica apresentam baixos índices de alcoolismo, enquanto que os de origem 

irlandesa e  alguns  americanos nativos  têm índices muito  altos.  As razões para estas 

diferenças podem ser encontradas na forma como o consumo de álcool está inserido na 

matriz dos valores culturais e das expectativas desses grupos (HELMAN, 1994).

É interessante salientar que existe parâmetro no consumo do álcool entre o normal 

e o anormal. O consumo considerado normal se refere ao seu uso diário às refeições ou 

em ocasiões sociais e rituais. O uso moderado de bebidas é aceito socialmente e faz parte 

do cotidiano, contudo, o tipo e a quantidade de álcool, a situação em que é consumido e a 

pessoa que consome são aspectos rigidamente controlados por regras e sanções sociais. 

Para este  autor,  no consumo anormal, tais costumes são transgredidos,  a ingestão de 

álcool  é  freqüente e  excessiva,  o  que  resulta  num  comportamento descontrolado e 

embriagado. O limite entre o consumo normal e anormal não é bem definido, dependendo 

da cultura, condições sociais, ideológicas do indivíduo (HELMAN, 1994).

A sociedade, de um modo geral, deveria proporcionar meios que ajudassem às 

pessoas, e particularmente aos jovens, a desenvolver um sentido de identidade a buscar 

formas  positivas  de  lidar  com  o  aborrecimento  e  a  apatia.  A  sociedade  tem  a 

responsabilidade de oferecer oportunidades para estimular e fomentar a criatividade e o 

trabalho útil devendo agir como coadjuvante para que haja menos substâncias disponíveis 

que levem à dependência para uso que não sejam médicos ou científicos. Os meios de 

informação deveriam oferecer programas de informação e de educação que ajudassem a 

prevenir o alcoolismo. 



Faz-se necessário aumentar o sentido de amor próprio e de dignidade da pessoa e 

a necessidade de educar os membros da família sobre o significado da vida e seu objetivo. 

A educação das crianças deve incluir não só a educação física e intelectual, mas também 

os aspectos espirituais da vida. 

A crescente competição pelo êxito material, fomentou a corrida para o êxito e 

pouca  tolerância diante  do  fracasso. Por  conseguinte,  algumas das  pessoas  que  são 

inseguras ou instáveis emocionalmente, buscam no álcool um refúgio contra a realidade 

de uma vida competitiva. A cooperação deve substituir a confrontação e o isolamento, 

permitindo assim, que prevaleça o espírito de cooperação e afeto na sociedade. 

O Álcool e suas alterações no organismo humano

Segundo  Andrade  (2006),  diversos  são  os  problemas  causados  pela  bebida 

alcoólica de uso contínuo. No caso do sistema nervoso, provoca amnésia em 30 à 40% 

dos  casos,  hipersensibilidade,  dormência,  formigamento nos  membros  superiores  e 

inferiores, estados de euforia patológica, depressão, estados de ansiedade na abstinência 

alcoólica,  delírios  e  alucinações,  perda  de  memória  e  comportamento desajustado. 

Resultados de necropsia revelam que esses indivíduos têm o cérebro menor, mais leve e 

encolhido, sendo que a parte mais afetada é o córtex pré-frontal, região responsável pelo 

intelecto e o cerebelo que é responsável pela coordenação motora.

  De  acordo com Costa;  Guizzeti (2002), a  exposição  ao  etanol  durante o 

desenvolvimento causa uma severa morte neuronal por apoptose no hipocampo e  no 

córtex cerebral. Análises ultraestruturais em diferentes regiões do cérebro de animais 

expostos ao etanol durante o desenvolvimento revelam decréscimo no número de sinapses 

por  unidade  de  área  do  tecido  cerebral,  e  análises  morfométricas dos  neurônios 

hipocampais (in  vitro),  mostraram que  a  exposição ao  etanol  diminui  o  número de 

sinapses  por  dendrito.  A exposição  pré-natal  ao  etanol  inibe  o  tamanho da  árvore 

dendrítica e diminui o número e as ramificações dos dendritos em várias áreas cerebrais 

de  roedores.  Além  da  disfunção do  sistema  nervoso  central,  o  espectro  do  efeito 

teratogênico  do  álcool  inclui  desde  a  deficiência  de  crescimento e  anormalidades 

craniofaciais até patologias órgão-específicas. 

No  sistema gastrintestinal, ocorre inflamação  do  esôfago e  estômago, enjôo, 

vômitos, perda de peso, cirrose hepática e pancreatites.



No sistema cardiovascular, são freqüentes lesões no coração, arritmias e derrames. 

Afeta, também, o metabolismo dos hormônios sexuais,provocando no homem, lesões 

testiculares, prejudicando a produção de testosterona e a síntese de esperma, contribuindo 

para a feminilização, com surgimento de ginecomastia (presença de mamas).

Os alcoolistas também estão 10 vezes mais sujeitos a qualquer forma de câncer 

que a população em geral. As conseqüências do uso do álcool não estão restritas somente 

ao usuário, isto é, se estendem a todos aqueles que convivem com ele. Os filhos, por 

exemplo,  podem  apresentar  problemas  emocionais  e  psiquiátricos,  baixo-estima, 

repercutindo  negativamente  sobre  o  rendimento escolar,  subestimando suas  próprias 

qualidades e capacidades. Outros problemas também podem surgir como mentiras, roubo, 

conflitos com colegas e professores, brigas e vadiagem.   

De acordo com Stuart; Laraia (2001), as pessoas usam álcool pelos motivos mais 

diversos: depressão, medo, ansiedade, fadiga, tédio, e, por produzir alterações agradáveis 

e imediatas nos estados mentais, tendo como conseqüência ser abusada, contribuindo, 

assim para profundos problemas individuais e sociais, como por exemplo, perturbações 

graves no trabalho e na vida social e familiar da pessoa. 

Galvão  (2008) relaciona os efeitos emocionais e comportamentais do alcoolista 

com os seguintes sintomas: perda da inibição, como por exemplo, dirigir um carro em alta 

velocidade; alteração do humor, ocasionando raiva, comportamento violento e até mesmo 

suicídio; prejuízo na vida familiar do alcoolista, ocasionando desentendimento entre o 

casal  e  problemas emocionais  a  longo  prazo  nas  crianças, além de  diminuição da 

produtividade no trabalho. 

Quando  uma pessoa  toma uma bebida  alcoólica,  cerca  de  20%  do  álcool  é 

absorvido no estômago e 80% é absorvido no intestino delgado. A velocidade com que o 

álcool é absorvido depende de vários fatores: a concentração de álcool em uma bebida – 

quanto maior a concentração, mais rápida a absorção; os tipos de bebidas carbonadas 

tendem a ser absorvidas mais rapidamente; quer o estômago esteja cheio ou vazio, a 

comida deixa a absorção do álcool mais lenta. Depois da absorção, o álcool entra na 

corrente sanguínea e se dissolve na água do sangue. O álcool do sangue, então entra e se 

dissolve na água de cada tecido (exceto no tecido de gordura, uma vez que o álcool não se 

dissolve na gordura). Os efeitos observados dependem diretamente da concentração de 

álcool  no  sangue, que está relacionada com a  quantidade de álcool  consumida, essa 

concentração pode se elevar significativamente dentro de 20 minutos depois de ingerida a 

bebida e tende a aumentar quando o corpo absorve álcool mais rápido do que o elimina. 

Então, como o corpo pode eliminar apenas cerca de uma dose de álcool por hora, beber 



vários copos em uma hora vai aumentar muito sua concentração no sangue. Uma vez 

absorvido pela corrente sanguínea, o álcool deixa o corpo de três formas: o rim elimina 

5% do álcool na urina; os pulmões exalam 5% do álcool, que pode ser detectado por 

bafômetros; o  fígado quebra quimicamente  o  álcool resultante  em ácido acético. O 

colapso ou oxidação do etanol acontece no fígado. Uma enzima no fígado chamada álcool 

desidrogenase quebra os elétrons do etanol para converter em acetaldeído. Outra enzima 

chamada de aldeído desidrogenase converte o acetaldeído, na presença do oxigênio, em 

ácido acético que pode ser quebrado em dióxido de carbono e água (FREUDENRICH, 

2008).

O uso de drogas principalmente o álcool é um fenômeno sociocultural complexo, 

o  que significa dizer  que sua presença em nossa  sociedade não é  simples e  coloca 

importantes desafios. Não só existem vários tipos de drogas, como também são diferentes 

os efeitos por ela produzidos. Assim, seu uso e abuso devem ser compreendidos levando-

se em conta o contexto em que a droga é usada, o momento da vida do indivíduo que a 

consome e qual a relação que esse usuário estabelece com a substância (BRASIL, 2008).

2. DESENVOLVIMENTO

A fim de realizar uma análise de como o álcool está inserido no cotidiano dos 

alunos e o que eles pensam acerca do uso de bebida alcoólica, elaboramos uma série de 

atividades a serem trabalhadas com os mesmos: 

Atividade 1:  Foi eleito o livro O Monge e o Executivo, capítulo seis: A Escolha. 

Para problematizar a  discussão, foram oferecidas questões  norteadoras Como: O que 

significa assumir responsabilidades? Conceitue determinismo e comente sobre se o grupo 

concorda com o argumento de que as pessoas estão sujeitas ao determinismo genético, 

não respondendo por suas escolhas. Uma pessoa pode disciplinar-se até adquirir bons 

hábitos?

         No debate que aconteceu após a reunião em grupo, percebeu-se que os alunos têm 

noções  fragmentadas  quanto  ao  assumir  responsabilidades.  Alguns  acham  que  o 

determinismo genético existe, inclusive surgiram afirmações do tipo: “filho de peixe, 

peixinho é”, porém, muitos alunos acreditam que seja a convivência que faz o filho se 

parecer com os pais, imitando-os, e não o fato de isso estar nos genes da pessoa. Sobre a 

questão que trata da disciplina, de uma forma geral, todos concordaram que uma pessoa 



pode disciplinar-se, porém, quanto mais idade, mais difícil mudar de hábitos, por isso 

ressaltam a importância de crianças e adolescentes adotarem hábitos saudáveis.

Não poderíamos deixar de contextualizar a família como elemento determinante 

nos  hábitos  alimentares e  as diferentes formas de ter  prazer.  De acordo com Bifano 

(2008), a qualidade de vida familiar é um dos fortes fatores que dita o comportamento 

futuro do jovem em relação ao álcool. Em família de pessoas que fazem uso e abuso de 

álcool,  há  padrões de  comunicação no  relacionamento entre  seus  membros que  são 

patológicos. Não que em outras famílias não se observem esses padrões, porém, nessas 

famílias tais padrões patológicos de comunicação tornam-se a regra.

Atividade 2: Para concretizar os  riscos à  saúde provocados  pelo  abuso  de 

bebida alcoólica, sugeriu-se aos alunos que lessem a história abaixo, a qual relata um fato 

corriqueiro na vida de muitas pessoas e transformarem-na em um texto, acrescentando um 

final que representasse a escolha mais adequada sobre ela aceitar ou não a carona do 

irmão. 

A ESCOLHA

             Produzida por Elisete Moss (2009)



Nesta atividade, todos os alunos durante o desenvolvimento dos textos, foram 

unânimes em recomendar a moça que recusasse a carona oferecida pelo irmão, o que se 

pode comprovar com esta frase. “Eu não iria junto com o meu irmão, porque poderia me 

machucar junto com ele no acidente”. Para este, o acidente é algo natural para quem está 

dirigindo alcoolizado.

Atividade 3: Análise e produção de texto da história em quadrinhos Festa de 

Arromba,  com  o  objetivo  de  instrumentalizar  e  alertar  o  adolescente  para  as 

conseqüências que o álcool provoca no organismo se ingerido sem o conhecimento de seu 

limite. Durante as produções de textos buscou-se identificar os riscos que estão expostos 

os adolescentes que costumam, em uma festa, beber todo e qualquer tipo de bebida à 

vontade.

FESTA DE ARROMBA

 Produzida por Elisete Moss (2009)



          Desta atividade foram produzidos 93 textos, sintetizados desta maneira: Alguns 

alunos deram um final triste para Rakelly escrevendo que ela havia ficado grávida e 

tentou um aborto clandestino, morrendo de hemorragia e infecção. Outros, escreveram 

que o rapaz com quem ela tinha transado se apaixonou por ela e os dois ficaram juntos 

para sempre e que, inclusive, a defendeu dos comentários maldosos das pessoas. Outros, 

ainda, que os pais de Rakelly descobriram que ela havia bebido e a proibiram de sair de 

casa.

    Houve também alguns que escreveram que Rakelly descobriu que havia pego 

uma DST e AIDS. Sobre a palavra “usada”, a maioria escreveu nos textos que Rakelly 

tinha sido usada pelo álcool, ou seja, o álcool foi o causador da situação e não a falta de 

responsabilidade dela.

Atividade 4: Exposição de vários cartazes em sala de aula com propagandas de 

bebida alcoólica, principalmente cerveja. Nesta atividade, buscou-se promover reflexão 

sobre as estratégias utilizadas pela mídia para influenciar consumidores. Para facilitar esta 

discussão utilizou-se das seguintes questões: Qual a intenção da mídia de sensualizar 

propagandas usando mulheres bonitas e cenas de nudez feminina? Você concorda com 

essa prática utilizada pela mídia? Por que? Como é colocada a imagem da mulher nesses 

cartazes? E o homem? Como ele é abordado nas propagandas de bebida alcoólica?

 Alguns concordaram com essa prática utilizada pela mídia, outros não. Os que 

concordaram alegaram que quando se quer vender um produto, deve-se usar todo tipo de 

argumento possível. Os que não concordaram justificaram dizendo que a mídia não tem o 

direito de explorar o corpo da mulher para fins lucrativos. Nesta questão, houve um 

intenso debate porque alguns alunos disseram que a culpa é das mulheres que estão se 

expondo mais e outros que a culpa era da mídia por explorar a imagem da mulher.

 Vale ressaltar  a  atitude dos alunos do sexo masculino,  que no momento a 

exposição dos cartazes, assoviaram, fizeram a maior festa. E as meninas ficaram meio 

enciumadas, fazendo caras de quem estava se achando a pessoa mais feia do mundo. 

Também  disseram  que  não  era  justo  que  só  existissem  mulheres semi-nuas e  que 

deveriam existir homens também. Reclamaram que o homem aparece como “meio bobo”, 

sempre comemorando com os amigos, admirando as mulheres bonitas que aparecem. 

Surgiram comentários do tipo: “deve ser por isso que existe o ditado não existe mulher 

feia, você é que bebeu pouco”.

Dentre os meios de comunicação, sem dúvida o rádio e a televisão manifestam 

mais do que todos os outros traços da indústria cultural. Paradoxalmente, rádio e televisão 

podem oferecer-nos o mundo inteiro num instante, mas o fazem de tal maneira que o 



mundo  real  desaparece,  restando  apenas  retalhos  fragmentados  de  uma  realidade 

desprovida de raiz no espaço e no tempo. Nada sabemos depois de ter tido a ilusão de que 

fomos informados sobre tudo. De fato a mídia nos infantiliza, diminui nossa atenção e a 

capacidade de pensamento, inverte realidade e ficção e promete, por meio da publicidade, 

colocar  a  felicidade imediatamente ao  alcance de  nossas  mãos,  transforma-nos  num 

público dócil e passivo. Uma vez que nos tornamos dóceis e passivos, os programas de 

aconselhamentos, longe de divulgar informações (como parece ser a intenção generosa 

dos  especialistas)  tornam-se  um  processo  de  inculcação  de  valores,  hábitos, 

comportamentos e idéias, pois não estamos preparados para pensar, avaliar e julgar o que 

vemos, ouvimos e lemos. Por isso, ficamos intimidados, isto é, passamos a considerar que 

nada sabemos, que somos incompetentes para viver e agir se não seguirmos a autoridade 

competente do especialista (CHAUÍ, 1997). 

Atividade 5:   Com a  intenção de vivenciar o  problema do alcoolismo, foi 

oportunizado aos alunos participarem de uma reunião dos alcoólicos anônimos. Para esta 

reunião foi possível levar quatro alunos, sendo que estes após fizeram um relato do que 

vivenciaram para a turma. Comentários deles: “eu não sabia que tinha tantas pessoas que 

sofriam por causa do álcool”. “Eu não sabia que o álcool trazia tantos problemas”.

 Segundo Marot (2008), a escola, por estar em contato direto com adolescentes é 

um espaço apropriado para desenvolver um programa de prevenção, pois ela hoje não tem 

função apenas de ensinar conteúdos, mas de formar cidadãos conscientes de sua função 

na sociedade, tornando-os capazes de enxergar a realidade e discernir sobre como agir 

diante dos problemas pertinentes à adolescência. Porém, para poder assumir esse papel de 

formadora  de  consciência  deve  buscar  o  envolvimento  de  toda  a  comunidade, 

principalmente da família. Um programa escolar, para que tenha êxito não pode se basear 

somente em palestras anuais ou em discursos moralistas.

 Outra proposta de atividade sugerida aos alunos foi a confecção de cartazes 

sobre a prevenção do alcoolismo. As frases que emergiram foram: Beba moderadamente, 

pague honradamente e saia amigavelmente. O álcool causa impotência sexual. Beber é 

um ato de liberdade? Beber demais e macaquice. Não beba! Seu fígado agradece. O 

álcool e causador de diversos tipos de câncer, esse é um deles: Câncer de garganta. Álcool 

e direção, estranha combinação.  Você não precisa beber para se divertir. Preserve a vida. 

Não beba! Beber é suicídio.

Freire  (1983),  nos  remete  a  refletir  sobre  a  importância de  fornecer  aos 

educandos subsídios teóricos que lhes permitam educar-se. O educador cumpre seu papel 

quando permite que seu educando por meio do diálogo em sala de aula, construa sua 



própria realidade, podendo cometer menos erros, porque passa a estar comprometido com 

sua realidade.

              Atividade 6: Construção de histórias em quadrinhos com o tema O alcoolismo e 

seus  efeitos  sobre  os  adolescentes.  De  acordo  com  Andraus  (2009),  histórias  em 

quadrinhos são mais do que simples mediadoras de informação, às quais caberiam as 

tarefas de facilitar o aprendizado e a apreensão de conceitos . Durante a construção das 

histórias em quadrinhos, na sala de aula, percebeu-se que as informações sobre os riscos 

expostos  pelo alcoolismo foram apreendidas num tempo bastante curto. Percebeu-se, 

também,  que  os  quadrinhos  estimulam  muito  a  inteligência  e  a  imaginação  dos 

adolescentes, aliando-se a um raciocínio lógico dos riscos eminentes do álcool também 

pelo fato de utilizar dois conceitos indispensáveis para o seu desenvolvimento: o visual e 

o verbal. Apresentamos algumas das histórias construídas:

                     Triste fim.                                  Juninho em: mudança Radical.  
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Como atividade final, foi proposto a confecção de cartazes sobre a prevenção do 

alcoolismo. As frases que emergiram foram: Beba moderadamente, pague honradamente e 

saia amigavelmente. O álcool causa impotência sexual. Beber é um ato de liberdade? 

Beber demais e  macaquice. Não beba! Seu fígado agradece.  O álcool  e  causador de 

diversos tipos de câncer, esse é um deles: Câncer de garganta. Álcool e direção, estranha 

combinação.  Você não precisa beber para se divertir. Preserve a vida. Não beba! Beber é 

suicídio.

Segundo Tiba (2008), se existe uma maneira de evitar o uso indevido de drogas, 

com certeza, está na família e na escola, por meio da educação sobre o uso indevido de 

drogas. Desse modo, a criança aprende, dentro de casa e depois na escola, a cuidar de si 

mesma, a respeitar-se, sem ter de usar drogas para se valorizar ou se auto-afirmar perante 

os outros. Além disso, ter consciência de que seu corpo não é uma lata de lixo onde se 

introduzem drogas, nem num laboratório químico que tudo precisa experimentar.



                                                                        Cartazes produzidos pelos alunos da 8ª série (2009)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esta caminhada desde a confecção do projeto até a escrita deste artigo, foi 

encontrado  pouco  referencial sobre  prevenção de  álcool  por  meio  de  histórias  em 

quadrinhos.  Foi  extremamente  gratificante  vivenciar  esta  experiência,  tendo  como 

resultado estes fantásticos desenhos e seus significados.

Isto nos remete a refletir como estão nossas aulas no cotidiano: estamos atingindo 

nossos alunos ou estamos substimando-os na sua capacidade? Estes desenhos é o real 

diagnóstico da capacidade destes alunos. Estão em condições de receber orientações que 

venham a somar no que já possuem. O que se percebe na prática é sempre as famosas 

palestras convictas de que o álcool faz mal para a saúde e o usuário visto como uma 

pessoa do mal, no entanto, abordar essa questão em um clima tranqüilo, sem acusações ou 

preconceitos, pautando-se no diálogo e reflexão sobre o significado do uso do álcool e as 

conseqüências  que  seu  mau  uso  ocasiona,  provoca  a  adoção  de  comportamentos 

favoráveis a uma vida saudável. Estamos em tempo de atualizar nossos conceitos e partir 

da realidade de nossos alunos, pois a escola é um ambiente privilegiado para reflexão e 

formação de consciência, desse modo, nossos adolescentes poderão estar preparados para 

lidar com as diferentes situações em que se encontram, mantendo uma postura reflexiva 

sobre seus limites, nos momentos em que sentirem de adversidades.



Durante a aplicação das dinâmicas e das histórias em quadrinhos e nas discussões 

sobre os diversos temas abordados, percebeu-se o total envolvimento dos alunos e suas 

preocupações com as conseqüências do uso abusivo do álcool.
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