
33% dos alunos da rede privada já se embriagaram  
Tarso Araujo 
 
Eles relatam que bebedeira ocorreu pelo menos um mês antes da pesquisa  
 
Entre estudantes do ensino fundamental, os que ficaram bêbados ao menos uma vez na vida 
somam 14% 
 
Dados inéditos de uma pesquisa sobre o uso de drogas entre os alunos de escolas particulares 
da cidade de São Paulo revelam que um em cada três estudantes do ensino médio se 
embriagou pelo menos uma vez no mês anterior ao levantamento. 
 
Os dados mostram ainda que a bebedeira -consumo de cinco ou mais doses na mesma 
ocasião- é uma prática comum para muitos dos que têm idade entre 15 e 18 anos: 7% dos 
meninos e 5% das meninas fazem isso de três a cinco vezes por mês. 
 
A pesquisa, do Cebrid (Centro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas) da Unifesp, ouviu, 
em 2008, 5.226 alunos do ensino fundamental e médio de 37 escolas -os dados só foram 
concluídos agora. 
 
Entre os estudantes do ensino fundamental (7ª e 8ª séries), o total dos que se embriagaram 
ao menos uma vez no último mês é menor (14,2%), mas surpreende por conta da idade: 
geralmente entre 13 e 15 anos. 
 
FATOR DE RISCO 
 
Segundo a pesquisa, o fator de risco mais associado ao consumo excessivo de álcool é sair à 
noite. 
 
O grupo de alunos que saem ao menos uma vez por semana tinha quase dez vezes mais 
chances de ter tomado uma bebedeira no mês anterior que os que não saem. 
 
Ricardo (nome fictício), 16, costuma sair à noite três vezes por semana. Sábado, na 
companhia de dois amigos, estava na rua Augusta com uma garrafa de vinho. 
 
"Não dou mais "PT", mas fico bêbado, lógico. Com seis latinhas já estou "alto'", afirma o rapaz, 
explicando que "PT" significa perda total: "passar mal, vomitar, ir para casa mal". Experiência 
que os três dizem ter vivenciado.  
 
"Agora só bebo socialmente. Antes, bebia meia garrafa de vodca sozinho", diz João, 15, amigo 
de Ricardo. 
 
Apesar de a venda de álcool ser proibida para menores, a turma comprou a garrafa num 
mercado na redondeza, sem mostrar identidade. 
 
DIÁLOGO 
 
"A intoxicação por álcool tem efeito estimulante, no primeiro momento. Isso favorece a 
agressividade e comportamentos impulsivos e diminui a autocrítica. É o que deixa a pessoa 
mais em risco", diz Ana Regina Noto, professora da Unifesp e coordenadora da pesquisa. 
 
"Mas não é prendendo o filho em casa que um pai vai evitar que ele beba demais", diz o 
psiquiatra da Unifesp Dartiu Xavier da Silveira, coordenador do Proad (Programa de Orientação 
e Atendimento a Dependentes). 
 
"O ideal é investir em fatores de proteção, como conversar. Perguntar o quanto o filho bebe, 
como bebe, por que bebe... E aí entrar numa estratégia de redução de danos mesmo", diz 
Xavier. 
 



Consumo precoce começa com exposição à publicidade 
Carlos Salgado 
 
A relação entre jovens e consumo de álcool é alarmante. Garotos e garotas entre 14 e 17 anos 
são responsáveis por 6% de todo o consumo anual de álcool do país. 
 
O número prova a fragilidade do país em fazer cumprir a lei (que proíbe a venda para menores 
de 18 anos) e em conter os perigos da experimentação, que acontece cada vez mais cedo. 
 
O porre pode, para muitos, parecer só uma brincadeira da garotada. Mas evidencia o sintoma 
de uma conduta social que inconscientemente aprova o consumo de álcool. 
 
Nos lares brasileiros, os jovens crescem assistindo a familiares e amigos consumirem bebidas 
alcoólicas nos mais variados eventos. Ou, ainda, após as tradicionais partidas de futebol, numa 
combinação contraditória entre álcool e esporte. 
 
Para o jovem, beber parece estar associado com status, suposto amadurecimento e 
possibilidade de mais relações pessoais e afetivas. 
 
Por essas razões, é preciso apostar fortemente na prevenção desde a infância. A proposta não 
surtirá efeito se os menores continuarem expostos à publicidade de bebidas, sempre 
associadas a cenários paradisíacos, formas perfeitas e diversão. 
 
Estudo que levantou 420 horas de programação televisiva identificou que a maioria das 
propagandas de bebidas ocorre em programas esportivos, com ao menos 10% de audiência de 
jovens. 
 
Sabemos também que o álcool é apenas a porta de entrada para outras drogas. É a partir dele 
que o jovem fica mais exposto à experimentação de outras drogas. 
 
Limitar a publicidade, portanto, é o meio de dar uma adequada concepção em torno do 
consumo do álcool. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 08 jun. 2010, Cotidiano, p. C1. 


