
 

TEMA:  “O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES BRASILEIROS” 

NATHÁLIA SOARES DA SILVA 3°/ QUÍMICA 

 
O consumo de álcool entre os adolescentes brasileiros se faz presente em nossa             

sociedade e tem aumentado significamente nos últimos anos. Tal problemática é evidenciada,            
sobretudo, pela "pressão social" e pelo fácil acesso desses jovens as bebidas alcoólicas. 

Primordialmente o uso indiscriminado do álcool por esses jovens é motivado,           
principalmente, pela pressão que a sociedade exerce sobre eles. Para o sociólogo Émile             
Durkheim, esse fato se baseia no princípio da coerção social, na qual o indivíduo,sem perceber,               
se torna submisso à vontade geral devido a internalização de costumes vivenciados em sua              
rotina.Tais vivências acontecem, na maioria das vezes, entre os próprios familiares ou em seus              
círculos de amizade. 

Ademais, a facilidade com a qual os adolescentes conseguem acesso às bebidas            
alcoólicas nos comércios brasileiros favorece o surgimento de novos consumidores pelo país.            
Nesse contexto, estudantes do IFG (Instituto Federal de Goiás) desenvolveram uma pesquisa            
pautada na investigação desses locais numa cidade no interior do Estado. Os resultados foram              
alarmantes, tendo em vista que 100% dos estabelecimentos forneceram produtos sem nenhum            
tipo de fiscalização. 

Tendo em vista esses argumentos, cabe ao Estado investir em campanhas de inspeção             
mais eficazes, através de parcerias com a polícia estadual, bem como a aplicação de multas para                
os locais autuados, a fim de dificultar o acesso dos adolescentes ao álcool. Assim,o consumo de                
álcool entre os jovens brasileiros tornar-se-á uma realidade longínqua no país. 
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ANNA CAROLINA DE SOUZA KUMMER 3°/ ELETROTÉCNICA 

 
Na série “Elite”, os jovens têm fácil acesso a drogas e bebidas, principalmente em festas               

e entre amigos, como forma de diversão e socialização entre eles. Trazendo para o contexto               
nacional, o consumo de álcool entre os adolescentes brasileiros é comum e naturalizado, sendo              
incentivado por familiares e consumidos em eventos e entre colegas. Diante disso, é necessário              
desenvolver medidas para a diminuição de ingestão de bebidas alcoólicas entre esse grupo. 

No mesmo viés, segundo a PENSE 2015, o consumo e acesso a bebidas alcoólicas              
ocorre 43,8% das vezes em festas, 17,8% com amigos, 14,4% comprando em algum lugar e               
9,4% com alguém da família. Mediante a esses fatos, é necessário que ocorra uma fiscalização               
intensificada em locais onde possuem bebidas à disposição e na presença de menores de idade, e                
também que haja a conscientização das famílias, a fim de que não forneçam essas substâncias               
para os adolescentes, e possa, assim, diminuir o consumo de álcool entre os jovens. 

Ademais, segundo Durkheim e sua teoria de coerção social, o ser humano é             
influenciado pela sociedade e pelo ambiente ao seu redor, principalmente pela família, amigos e              
também pela mídia. Atualmente, as propagandas, em destaque as de cerveja, retratam a ingestão              
de bebida alcoólica como algo positivo na vida do consumidor, além de divertido e “descolado”.               
Com isso, esses meios midiáticos podem influenciar os jovens a ingerirem o produto. Tendo em               
vista isso, pode-se fazer um paralelo com o consumo de cigarro no século XX, que era tido como                  
algo chique entre os adultos e algo da moda pelos jovens, também devido ao poder das                
propagandas feitas sobre o mesmo. Para combater o consumo do tabaco, a propaganda dele foi               
proibida e seus riscos foram expostos de maneira mais incisiva. 

Diante dos argumentos supracitados, para combater o consumo de álcool entre os            
adolescentes, é necessário que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da              
Educação, desenvolva projetos nas escolas para pais e alunos, a fim de conscientizar as pessoas               
sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas desde jovem, por meio de relatos e pesquisas                
nesse campo. Além disso, o Governo Federal deve estabelecer diretrizes sobre as propagandas             
envolvendo o consumo dessa substância, como foi realizado com o cigarro, e também criar leis               
para a exposição clara de seus riscos nas embalagens do produto. Desse modo, é possível               
alcançar a diminuição da existência dessa problemática nas gerações atuais e futuras. 
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