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Texto I
O alcoolismo nunca foi problema exclusivo dos adultos. Pode também
acometer os adolescentes. Hoje, no Brasil, causa grande preocupação o fato de os
jovens começarem a beber cada vez mais cedo e as meninas, a beber tanto ou mais
que os meninos. Pior, ainda, é que certamente parte deles conviverá com a
dependência do álcool no futuro.
Para essa reviravolta em relação ao uso de álcool entre os adolescentes, que
ocorreu bruscamente de uma geração para outra, concorreram diversos fatores de
risco. O primeiro é que o consumo de bebida alcoólica é aceito e até estimulado pela
sociedade. Pais que entram em pânico quando descobrem que o filho ou a filha fumou
maconha ou tomou um comprimido de ecstasy numa festa, acham normal que eles
bebam porque, afinal, todos bebem.
Sem desprezar os fatores genéticos e emocionais que influem no consumo da
bebida – o álcool reduz o nível de ansiedade e algumas pessoas estão mais propensas
a desenvolver alcoolismo –, a pressão do grupo de amigos, o sentimento de
onipotência próprio da juventude, o custo baixo da bebida, a falta de controle na
oferta e consumo dos produtos que contêm álcool, a ausência de limites sociais
colaboram para que o primeiro contato com a bebida ocorra cada vez mais cedo.
Não é raro o problema começar em casa, com a hesitação paterna na hora de
permitir ou não que o adolescente faça uso do álcool ou com o mau exemplo que
alguns pais dão vangloriando-se de serem capazes de beber uma garrafa de uísque ou
dez cervejas num final de semana.
Não se pode esquecer de que, em qualquer quantidade, o álcool é uma
substância tóxica e que o metabolismo das pessoas mais jovens faz com que seus
efeitos sejam potencializados. Não se pode esquecer também de que ele é responsável
pelo aumento do número de acidentes e atos de violência, muitos deles fatais, a que se
expõem os usuários.
Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependenciaquimica/alcoolismo-na-adolescencia/>.

Texto II

Disponível em: <http://www.blogdale.net/wpcontent/uploads/2012/08/alcool-na-adolescencia-1.jpg>.

Texto III
Bem aceito por boa parte da sociedade, legalizado e promovido pela
publicidade, o consumo de álcool deve ser tema de conversa entre pais e filhos,
defendem especialistas. Eles acreditam que é a melhor forma de combater o uso
durante a adolescência. O tempo certo para a conversa, no entanto, é variável e
depende de cada família.
No 6º Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada, nas 27
capitais brasileiras, com dados de 2010, os pesquisadores do centro de pesquisa
constataram que a idade média do primeiro contato com as bebidas alcoólicas é 13
anos.
Foram ouvidos 50.890 estudantes, e 15,4% dos que tinham entre 10 e 12 anos
declaram que tinham consumido álcool no ano da pesquisa. A proporção sobe para
43,6% entre 13 e 15 anos, e para 65,3% entre 16 e 18 anos. De todo o universo
pesquisado, 60,5% dos estudantes declararam ter consumido álcool. A taxa foi maior
entre os alunos das escolas privadas (65%) do que entre os das públicas (59,3%).
Mais que um quinto dos estudantes (21,1%) tinha consumido álcool no mês da
pesquisa.
Outro estudo, divulgado pela companhia cervejeira Ambev, mostra que 33%
dos pais brasileiros não conversam com os filhos sobre o consumo de álcool, apesar
de 98% dizerem que consideram importante. Entre os 11 países pesquisados, o Brasil
só fica na frente da Ucrânia (34%) e da China (53%). Na Alemanha, apenas 15% dos
pais disseram não ter falado.
Quase metade dos pais brasileiros, que disseram não ter tocado no assunto,
consideram que o filho é muito novo para isso (48%), apesar de a idade média que os
entrevistados consideraram a ideal para a conversa ser 9 anos. Vinte e dois por
cento disseram não saber como tocar no assunto, 15% afirmaram confiar nos filhos e
9% alegaram que acham estranho ou têm vergonha de conversar sobre isso.
"A queda é uma questão de políticas públicas e maior controle, mas o aumento
do consumo em grande quantidade tem mais a ver com uma cultura que tolera a
embriaguez, e que a favorece. Ela é estimulada de várias formas, como em músicas e
festas", diz a pesquisadora Zila Sanchez.
Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-21/melhor-forma-decombater-uso-de-alcool-na-adolescencia-e-dialogo-com-os-pais-dizem-especialistas>.

A partir da leitura dos textos motivadores acima e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo
na modalidade formal escrita da língua portuguesa sobre o tema Alcoolismo na
juventude brasileira: problema de todos, apresentando proposta de intervenção que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

