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Quem sou eu? 
 
Autor: Denis Cruz 
 
Público alvo: Classes de Pioneiro, Excursionista e Guia  
 
Tema: Relacionamento familiar, álcool, vício 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O álcool é a droga lícita mais difundida entre os jovens. Mesmo havendo proibição legal de venda a 
menores, é bem comum festas regadas livremente com bebida alcoólica. 
 
O álcool tem sido o vilão, também, em acidentes de trânsito e pesquisas apontam como um dos 
grandes responsáveis por muitas das fatalidades das estradas. 
 
É necessário, assim, que o jovem compreenda os riscos do consumo de álcool e qual a melhor 
recomendação quanto ao seu uso: a abstenção. 
 
OBJETIVOS 
 
Entender os malefícios do consumo de álcool (na sociedade e na família). 
 
Entender os riscos do consumo de álcool. 
 
Compreender o que é um alcoólatra e quais seus desafios. 
 
Concluir sobre a melhor postura do jovem diante do álcool. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

1. Pesquisar sobre alcoolismo. 
2. Pesquisar sobre centros de recuperação para alcoólatras. 
3. Pesquisar estatísticas atuais sobre acidentes de trânsito ocorrido por causa de consumo de 

álcool. 
4. Pesquisar sobre o limite legal de idade para compra/venda de bebida alcoólica. 
5. Pesquisar sobre a taxa de tributação sobre bebida alcoólica. 
6. Pesquisas sobre a Lei seca em algumas cidades. 
7. Ler o texto e propor as seguintes questões: 

a. O personagem central reconhecia ser um dependente de álcool ou achava tudo bom 
e normal? Explique. 

b. O personagem central obteve tratamento para sua dependência? Este tratamento 
surtiu resultado? 

c. Quando começou a dependência do personagem central?  
d. A família teve culpa ou tentou ajudar? 
e. Quais os efeitos do álcool na vida do personagem? 

8. Após a leitura, propor um debate, sugerindo-se as seguintes questões: 
a. Por quê o álcool é liberado, mesmo sendo tão prejudicial? 
b. Uma dose apenas tem problema? 
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c. Como tem sido os resultados em cidades que adotaram a Lei seca depois de 
determinada hora? 

d. Você conhece algum alcoólatra? Pode compartilhar a experiência dele? 
e. Por que o álcool atrai tanto o jovem?  
f. Por que as propagandas sobre álcool são tão atrativas e utilizam, especialmente, a 

sensualidade e o humor? 
g. Qual a melhor postura que devemos tomar diante do álcool? 

9. Fazer um JURI SIMULADO (ÁLCOOL NO BANCO DO RÉUS - Culpado ou inocente), dividindo os 
papéis entre os alunos: jurados, testemunhas, juiz, promotor (acusará o álcool), advogado 
(defenderá o álcool), etc. 

 
 
 


