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O uso do álcool na adolescência: um olhar sociológico sobre a realidade brasileira 6 

 7 

 A adolescência na concepção sociológica: a adolescência, segundo do Dicionário de Ciências Sociais, “é um 8 

período de transição na vida humana. É uma fase intermediária entre a infância e a idade adulta. Esse período se 9 
caracteriza por uma série de processos biológicos, psicológicos e sociais [...] esta última se acha vinculada às 10 

instituições e costumes de uma cultura determinada” (1986, p. 26). 11 

 12 

 A relação entre a adolescência e o uso do álcool a partir da noção sociológica de socialização: Segundo 13 
Boaventura de Sousa Santos, a socialização trata-se “de um processo de aprendizagem através do qual nos 14 
tornamos pessoas e membros de uma dada sociedade. Ele é vital, tanto para os indivíduos, como para a 15 

sociedade. É através dela que se procede a transmissão da cultura e se faz a aprendizagem de papéis, 16 
expectativas e estatutos sociais. Ao mesmo tempo em que os indivíduos interiorizam as normas e os valores 17 

sociais, reforçam-nos o que contribui para a coesão da sociedade.” (Boaventura de Sousa Santos in Oliveira 18 
et.al., 2001, p. 141). Deste modo, no álcool estão inculcados valores “simbólicos”, pois, “para além da 19 
dimensão gastronômica, o ato de beber é um ato social”, justificado culturalmente por um conjunto de 20 

“virtudes” ou “mitos”, atribuídos à bebida alcoólica, e desde a socialização primária interiorizados. Portanto, é 21 
durante a fase da socialização mais importante, nomeadamente a infância, e até pré-adolescência que o álcool é 22 

introduzido na vivência social, recebendo um valor “positivo”.  23 

 24 

 As fontes de pesquisa:  25 

 26 

1) VALIM, G.G.; SIMIONATO, P.; GASCON, M.R.P. “O consumo de álcool na adolescência: uma revisão 27 
literária”. In: Revista Adolescência e Saúde. Rio de Janeiro: v. 14, p. 184-194, out/dez 2017. 28 
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 30 
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Objetivo – analisar a produção científica sobre o consumo de álcool na adolescência a partir de uma revisão 32 
literária (revisão bibliográfica) sobre o tema, no período de 2006 a 2016. 33 

 34 

Introdução – a adolescência é o período em que ocorre a transformação de criança para adulto. Nessa fase o 35 
indivíduo passa por mudanças em diversos setores da vida, como no social, fisiológico, psicológico e sexual. A 36 

adolescência tem início com a puberdade e finaliza quando o indivíduo estabelece sua personalidade, sua 37 
independência emocional e econômica além de sua inserção em seu meio social. Apesar do adolescente já ter 38 
atingido bom nível de maturidade, a sociedade ainda lhe impõe algumas restrições, que por sua vez, causam 39 
efeitos colaterais e um comportamento muitas vezes rebelde. O consumo de álcool e fumo, além de possuir 40 
algum encanto, promete satisfação garantida, assim como, representa uma forma de se aproximarem do modo 41 

de vida dos adultos que eles conhecem e admiram. 42 

 43 

 

 



 

Método – com o propósito de atingir o objetivo da pesquisa foi feito um levantamento de artigos publicados nas 44 

bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do 45 
Caribe em Ciências da Saúde), via acesso à Internet, compreendendo o período de 2006 a setembro de 2016. As 46 
palavras-chave utilizadas para localização dos artigos foram: adolescente e alcoolismo, adolescência e 47 
alcoolismo, álcool e adolescência e álcool e adolescente. A SciELO é uma biblioteca digital que engloba um 48 

acervo selecionado de periódicos científicos nacionais. A plataforma está em atividade desde 1998 e é 49 
resultante de um projeto de pesquisa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 50 
associada a BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A LILACS 51 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) é o mais abrangente índice da literatura 52 
científica e técnica da América Latina. Contém toda a literatura pertinente as ciências da saúde, produzida por 53 

autores latino-americanos e publicados a partir de 1982. 54 

 55 

Resultados – foram encontrados 24 (vinte e quatro) artigos publicados na última década em ambas as bases de 56 
dados, 19 (dezenove) na SciELO e 5 (cinco) na LILACS. Com relação à área de formação dos pesquisadores, 57 
notamos um alto índice de profissionais da Medicina, seguido de profissionais da área da Enfermagem e em 58 
terceiro lugar profissionais da Psicologia. O predomínio de pesquisas acerca do tema abordado é esperado na 59 

área da saúde, visto que o consumo descontrolado e em excesso de álcool nessa fase da vida tornou-se um 60 
problema de saúde pública, ocasionando prejuízos à vida destes indivíduos, como maior probabilidade ao 61 

alcoolismo na vida adulta, propensão a vários tipos de comportamentos de risco, tais como a exposição ao sexo 62 
sem preservativo, contaminação por Doenças Sexualmente Transmissíveis, acidentes de trânsito, baixo 63 

rendimento acadêmico, entre outros. 64 

- A literatura científica analisada nesse estudo sugere que o primeiro contato com o álcool entre a população 65 
adolescente se dá cada vez mais precocemente, entre 10 e 12 anos de idade, o que torna a questão preocupante, 66 
já que quanto mais cedo se inicia o consumo de álcool, maior será a probabilidade de desenvolver dependência 67 

e consumo de drogas ilícitas. 68 

- Não foi observado um consenso quanto à condição econômica como fator propulsor ao consumo de álcool 69 

entre adolescentes, onde quatro estudos não apresentaram relação entre nível socioeconômico e consumo de 70 

álcool e dois estudos evidenciaram que o maior consumo alcoólico tem relação com o maior nível 71 

socioeconômico.  72 

- No presente levantamento, os estudos foram realizados predominantemente com participantes de ambos os 73 
gêneros. Apenas um artigo investigou somente o sexo feminino. Não há uma concordância entre os autores com 74 

relação ao gênero que mais consome álcool. Entretanto, há uma tendência ao maior risco de beber no sexo 75 

masculino. 76 

- Outro fator de suma relevância discutido nos periódicos encontrados foi a influência da família como fator 77 
protetivo ou incentivador para o consumo de álcool na adolescência. A família é o primeiro ambiente social 78 
com o qual temos contato. É através do ambiente familiar que o indivíduo aprende valores éticos, morais, de 79 
conduta e habilidades para o enfrentamento das adversidades cotidianas. Sendo assim, a família pode tanto 80 

proteger o adolescente do consumo do álcool, como também o expor à substância.  81 

- Doze estudos apontaram a relação do consumo do álcool com a influência da veiculação de propaganda, bem 82 
como o fácil acesso que os adolescentes têm para adquirir a substância. O adolescente encontra-se em uma fase 83 

mais suscetível às novas experiências, por isso, ao ver uma propaganda disseminando prazer, apelo sexual e 84 
felicidade, começa a crer na veracidade do que está sendo veiculado, e torna-se mais propenso ao consumo do 85 

álcool. Há certa preocupação com o acesso facilitado que o adolescente tem para obter álcool, mesmo sendo 86 
esta, uma substância cuja venda é proibida para menores de 18 anos. À medida que as empresas veiculam cenas 87 
de alegria, diversão, relaxamento, satisfação e sensação de bem-estar relacionado com o consumo do álcool nas 88 
mídias, mais adolescentes sentem-se atraídos por essas imagens e iniciam o contato com a droga. O consumo 89 

do álcool é comumente aceito pela sociedade e muitas vezes, o álcool nem é considerado como uma droga. 90 
Contudo, devemos considerar as diversas consequências negativas que o consumo da substância causa. Os 91 

adolescentes que consomem bebidas alcoólicas de forma abusiva e descontrolada tendem a exibir 92 

comportamentos de risco e estão mais susceptíveis às situações perigosas como acidentes de trânsito, brigas, 93 
reduzir seu desempenho acadêmico e praticar sexo sem uso de preservativo, desprotegendo-se de doenças 94 



 

sexualmente transmissíveis. Diversos são os prejuízos ocasionados pelo consumo do álcool. Maior e efetiva 95 

fiscalização na comercialização de álcool, veiculação controlada de propagandas de bebidas alcoólicas, 96 
conscientização para as consequências negativas do consumo do álcool dentro do seio familiar e no ambiente 97 
escolar são sugestões de medidas protetivas contra o consumo desta silenciosa e perigosa droga que afeta cada 98 

vez mais adolescentes no Brasil. 99 

 100 

 101 

2) Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – 2015. IBGE – MEC. In: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-102 

z/pense. Acesso em 22 ago. 2019. 103 
 104 
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Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 – IBGE 106 

 107 

Álcool 108 

O uso precoce do álcool está associado a problemas de saúde na idade adulta, além de aumentar 109 
significativamente o risco de se tornar consumidor em excesso ao longo da vida (STRAUCH et al., 2009; 110 
McCAMBRIDGE; McALANEY; ROWE, 2011). O consumo excessivo de bebida alcoólica na adolescência 111 

está associado ao insucesso escolar, acidentes, violências e outros comportamentos de risco como tabagismo, 112 
uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido (PECHANSCKY; SZOBOT; SCIVOLETTO, 2004; ANDRADE et 113 
al., 2012; GLOBAL..., 2014). O álcool é a substância psicoativa mais amplamente utilizada no mundo, sendo o 114 

seu uso tipicamente iniciado na adolescência (JOHNSTON et al., 2015). 115 

 116 

Experimentação precoce de bebidas alcoólicas 117 

A experimentação de bebidas alcoólicas foi avaliada na PeNSE 2015 perguntando ao aluno se alguma vez na 118 
vida já havia tomado uma dose de bebida alcoólica correspondendo, por exemplo, a uma lata de cerveja, uma 119 

taça de vinho ou uma dose de cachaça ou uísque [...] A PeNSE 2015 mostrou que 55,5% dos escolares do 9º 120 
ano do ensino fundamental responderam positivamente, sendo essa experimentação mais comum entre os 121 

alunos de escolas públicas (56,2%) do que entre os das escolas privadas (51,2%). No conjunto de estados e 122 
Municípios das Capitais, com maior e menor percentual de escolares do 9º ano que já experimentaram uma 123 
dose de bebida alcoólica estão, respectivamente, os Estados do Rio Grande do Sul (68,0%) e do Amapá 124 

(43,8%), bem como os seus Municípios das Capitais, Porto Alegre (74,9%) e Macapá (43,5%). 125 

 126 

Consumo atual de bebidas alcoólicas e local de obtenção da bebida alcoólica 127 

O consumo atual de bebida alcoólica pelos escolares do 9º ano, avaliado pelo consumo feito nos últimos 30 dias 128 
anteriores à realização da pesquisa, foi de 23,8%, com as meninas (25,1%) com consumo atual superior ao 129 

observado para os meninos (22,5%). Para os alunos de escolas públicas e privadas, este indicador foi de 24,3% 130 
e 21,2%, respectivamente. A Região Sul (32,3%) concentra o maior percentual de escolares com consumo atual 131 

de bebidas alcoólicas, mas somente as Regiões Norte (19,0%) e Nordeste (20,6%) apresentam valores abaixo da 132 
média brasileira. Conforme pode ser visto no Gráfico 12, os Estados do Rio Grande do Sul (34,0%) e de Santa 133 
Catarina (33,8%) fazem parte do conjunto de estados com consumo atual de bebida alcoólica acima do nível 134 

brasileiro para os escolares do 9º ano. 135 

Quanto ao consumo atual de bebida alcoólicas nos Municípios das Capitais, Porto Alegre (40,7%), seguido por 136 
Florianópolis (30,3%), Campo Grande (28,9%), Rio de Janeiro (27,5%) e Curitiba (27,4%) são destaques para 137 
esse indicador. Ao considerar somente os escolares que já experimentaram uma dose de bebida o consumo atual 138 

foi de aproximadamente 43,0%. As meninas, com 44,7%, apresentaram consumo superior aos meninos, com 139 
40,9%. Entre os escolares do 9º ano que já tomaram uma dose de bebida alcoólica, a forma mais comum de 140 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/pense
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/pense


 

obter a bebida foi em festas (43,8%) e com amigos (17,8%). As outras formas citadas de obter a bebida foram: 141 

comprando no mercado, loja, bar ou supermercado (14,4%), com alguém da família (9,4%), outro modo 142 
(5,4%), em casa sem permissão (3,8%), dando dinheiro a alguém que comprou (3,8%) e com um vendedor de 143 

rua (1,6%). 144 

 145 

Episódio de embriaguez 146 

Quanto à ocorrência de embriaguez, 21,4% dos escolares informaram que já sofreram algum episódio de 147 
embriaguez na vida. As Regiões Sul (27,3%) e Centro- Oeste (24,1%) exibiram os maiores percentuais de 148 

ocorrência de embriaguez entre os escolares. A variação estadual máxima do indicador ficou por conta dos 149 
Estados do Rio Grande do Sul (30,1%) e do Rio Grande do Norte (13,0%) e entre os Municípios das Capitais, 150 
Porto Alegre (38,4%) e Macapá (15,0%) exibiram os valores extremos. Para os escolares que já 151 

experimentaram uma dose de bebida alcoólica, a ocorrência de embriaguez foi de 38,5%. 152 

Problemas com família ou amigos, falta às aulas ou envolvimento em brigas, porque haviam ingerido bebida 153 
alcoólica foi relatado por 7,3% dos escolares. Para aqueles que já experimentaram bebida alcoólica, esse 154 

percentual ficou em torno de 13,0%. No que diz respeito ao consumo de bebida alcoólica pelos amigos, 43,8% 155 
dos escolares afirmaram possuir amigos que consomem bebida alcoólica. Para as meninas esse percentual foi de 156 

quase 48,0%, significativamente superior ao valor referido pelos meninos (39,8%). 157 

 158 

 159 


