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MODELO ENEM 

 
CONSUMO DE ÁLCOOL NA JUVENTUDE BRASILEIRA 

 

TEXTO DE APOIO I 

Consumo de Bebidas Alcoólicas entre os Jovens  

O uso de álcool na adolescência está associado a uma série de comportamentos de risco, além de aumentar a 
chance de envolvimento em acidentes, violência sexual e participação em gangues. O uso de álcool por adolescentes 
está fortemente associado à morte violenta, queda no desempenho escolar, dificuldades de aprendizado, prejuízo no 
desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais do jovem. O consumo de 
álcool causa modificações neuroquímicas, com prejuízos na memória, aprendizado e controle dos impulsos. Os 
profissionais que lidam com adolescentes devem estar preparados para uma avaliação adequada quanto ao possível 
uso abusivo ou dependência de álcool nesta faixa etária. 

Pinsky e Silva1, estudando comerciais de bebidas alcoólicas, demonstraram que a freqüência destes era, em 
média, maior do que a freqüência de comerciais sobre outros produtos, como bebidas não alcoólicas, medicamentos 
ou cigarros. Mais ainda, dos cinco temas mais freqüentemente encontrados nos comerciais de bebidas alcoólicas, três 
deles (como relaxamento, camaradagem e humor) eram diretamente relacionáveis às expectativas dos jovens. Além 
disso, não havia, à época, qualquer tipo de mensagem consistente quanto ao consumo moderado das bebidas 
anunciadas 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462004000500005 

 

TEXTO DE APOIO II 

No Brasil, pesquisas apontam que 26,8% dos jovens com idades entre 15 e 19 anos relataram consumo de 
álcool no último ano, o que é um fator de risco para acidentes, violências e doenças. 

De cada dez pessoas que começam a beber antes dos 15 anos, seis fazem isso em festas ou por influência dos 
amigos. Pesquisa feita pelo IBGE com dez mil estudantes de ambos os sexos entre 13 e 17 anos mostra que um a cada 
quatro entrevistados já sabia o que era ficar bêbado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://preextensao.wordpress.com/category/alcoolismo-na-adolescencia/ 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462004000500005
https://preextensao.wordpress.com/category/alcoolismo-na-adolescencia/
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TEXTO DE APOIO III 

 

 

 



SAPIENS: GRUPOS PREPARATÓRIOS | REDAÇÃO | Prof. Morgana Säge 
 

 
TEXTO DE APOIO IV 

https://saude.abril.com.br/medicina/consumo-de-alcool-cai-11-no-brasil-mas-aumenta-entre-jovens-e-idosos/ 

 

TEXTO DE APOIO V 

O consumo precoce e excessivo de bebida alcoólica colabora para outros problemas como baixo rendimento escolar, 

acidentes, violências e outros comportamentos de risco como tabagismo, uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. 

https://www.unimed.coop.br/web/erechim/viver-bem/pais-e-filhos/consumo-de-alcool-entre-adolescentes 

 

TEXTO DE APOIO VI 

 

“Exposição a álcool no cinema foi responsável por 28% do início do consumo de álcool e 20% da transição para o seu 
uso constante.”, afirma o estudo. 

https://saude.abril.com.br/medicina/consumo-de-alcool-cai-11-no-brasil-mas-aumenta-entre-jovens-e-idosos/
https://www.unimed.coop.br/web/erechim/viver-bem/pais-e-filhos/consumo-de-alcool-entre-adolescentes
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Por que isso ocorre? 

“No cinema, o álcool é tipicamente associado a situações positivas, sem efeitos negativos, e frequentemente são 
exibidas as marcas das bebidas, o que promove nos jovens tanto a identificação quanto a lealdade à marca”, 
demonstrou o estudo. 

https://exame.com/casual/alcool-no-cinema-incentiva-o-consumo-de-bebida-por-jovens/ 

TEXTO DE APOIO VII 

 

 

Segundo o diretor do Youth in Iceland, antes de começar o programa, uma das principais medidas preventivas 
que era ensinar às crianças os efeitos negativos do uso de drogas. 

Porém, essa ação sozinha não funcionava. Foi então que o enfoque sofreu uma drástica mudança. 

"Os responsáveis não são as crianças, e sim nós, adultos. Devemos criar um entorno onde eles fiquem bem e 
tenham a opção de preencher seu tempo com atividades positivas. Isso diminui a probabilidade de eles consumirem 
substâncias maléficas", afirma. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38959125 
 

https://exame.com/casual/alcool-no-cinema-incentiva-o-consumo-de-bebida-por-jovens/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38959125

