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Para obter informações sobre o assunto, pesquisamos em livros, jornais,

revistas e sites relacionados ao tema, além de analisarmos os resultados de

uma pesquisa feita com 264 jovens entre 10 e 17 anos. Conversamos com

neurologistas e entramos em contato com a Fundação Thiago de Moraes

Gonzaga (Vida Urgente).

Escolhemos este tema pelo fato de sermos jovens e percebermos que a bebida

alcoólica está cada vez mais presente na vida dos adolescentes, tendo como

consequência baixo rendimento escolar, envolvimento em acidentes, problemas

em se relacionar, entre outros. Na maioria das vezes, os adolescentes

desconhecem os riscos e são altamente influenciados. Os principais objetivos

do trabalho são compreender os motivos pelos quais os jovens acabam

ingerindo precocemente o álcool; analisar as consequências que o consumo de

bebidas alcoólicas causa na vida social e seus efeitos neurológicos; além de

conscientizar e informar sobre os riscos do consumo de álcool e, com isso,

reduzir o número de jovens consumidores.

Com a nossa pesquisa, descobrimos que os jovens buscam, no

álcool, um suporte para problemas emocionais, porém eles

desconhecem as consequências e acabam se prejudicando,

consumindo o álcool de maneira precoce. A maioria dos

adolescentes constatou que recebe influência dos amigos, da

família e principalmente da mídia.

Nós concluímos que grande parte dos jovens entre 10 e 17 anos,

ou seja, com idade abaixo da mínima permitida para o consumo de

bebidas alcoólicas, já tiveram contato com o álcool, sendo um dos

motivos principais a necessidade de se sentir pertencente a um

determinado grupo.
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Quantos anos você tinha quando ingeriu bebida 

alcóolica pela primeira vez?


