
C O N V E R S E

eles escutam você

CONVERSANDO COM SEUS      
  FILHOS SOBRE ÁLCOOL

5   TÓPICOS  DE  CONVERSA

Pesquisas especializadas apontam que os 

pais são a razão # 1 para que jovens 

decidam não beber. Então, por que não 

começar a falar com seus filhos sobre o 

álcool antes que eles comecem a beber 

cedo demais?  Mesmo que às vezes não 

pareça, acredite: eles escutam você.



Mostre claramente que você desaprova que ele 
beba antes da maioridade. 
Em pesquisas globais,  jovens de faixa etária entre 
10 e 18 anos disseram que seus pais são a principal 
influência na sua decisão de beber ou não beber. 
Então eles realmente estão ouvindo,  e prestando 
atenção. É importante que você envie uma 
mensagem clara e forte.
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Mostre ao seu filho que você se importa muito 
com a felicidade e bem-estar dele.
Os jovens são mais propensos a ouvir quando 
sabem que você está do lado deles. Tente reforçar 
com seu filho a razão por que você não quer que 
ele beba - não apenas porque você está dizendo, 
mas porque você quer que seu filho seja feliz e 
seguro. A conversa vai ser muito melhor se você 
deixar claro que está trabalhando com, e não 
contra, o seu filho.

Mostre que você é uma fonte confiável de 
informações sobre o uso de álcool.
Você quer que seu filho esteja bem informado antes 
de tomar decisões sobre beber ou não beber , com 
informações confiáveis sobre seus riscos. Mostre ao 
seu filho que você é uma fonte confiável de 
informações - muito melhor aprender sobre o álcool  
com você do que com amigos ou internet.

Mostre que você está prestando atenção e que 
vai notar se o seu filho beber.
Os jovens são mais propensos a beber quando 
acham que ninguém vai notar. Deixe claro para o 
seu filho que você está de olho. Existem muitas 
maneiras sutis de fazer isso de uma forma positiva.

Ajude seu filho menor de idade a desenvolver 
habilidades e estratégias para evitar a bebida.
Mesmo que seu filho não queira beber, a pressão 
dos colegas é uma coisa poderosa. Pode ser 
tentador beber apenas para não parecer careta. É 
importante preparar a criança para que ela saiba 
como ser assertiva e resistir à pressão dos amigos.

Converse com seu filho aos poucos. 
Você não precisa passar essa mensa-
gem de uma vez só. Várias conversas 

ocasionais são muito efetivas. 
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