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O ÁLCOOL E SEU CÉREBRO

Os jovens precisam conhecer melhor o 
álcool e seus efeitos para que possam 
realmente tomar boas decisões sobre não 
beber antes da maioridade. Você sabe 
como o álcool afeta seu cérebro?

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Quando você pensa em algo que você 
quer que seu corpo faça, o sistema nervoso 
central - o cérebro e a medula espinhal - 
envia um sinal para  a parte do corpo em 
questão.

Seu sistema nervoso central 
sob efeito do álcool: 

• O álcool retarda o sistema nervoso central. 

• Você vai pensar, falar e se mover mais 
lentamente.

CÓRTEX CEREBRAL 

A superfície externa do cérebro, o córtex 
cerebral, trabalha com as informações que 
chegam dos seus sentidos.

Seu córtex cerebral sob efeito do álcool: 

• Suas inibições são reduzidas devido ao 
efeito depressor do álcool. Uma pequena 
quantidade pode fazer você se sentir 
relaxado e confiante, mas em pouco 
tempo é provável que você comece a 
falar demais e a agir de forma tola e 
estúpida. Sua capacidade crítica é muito 
prejudicada. 

• O seu córtex cerebral passa a trabalhar 
bem mais lentamente. 

• A sua visão pode ficar embaçada, você 
pode enrolar as palavras quando falar, ter 
diminuição da audição,  e ter olfato e 
paladar prejudicados.

LOBOS FRONTAIS 

Os lobos frontais do cérebro são importantes 
para o planejamento, formação de ideias, 
tomada de decisões e autocontrole. O 
consumo de álcool durante um longo 
período de anos pode causar danos 
irreversíveis nos lobos frontais.
 
Seu lobos frontais sob efeito do álcool: 

• Você pode achar difícil controlar suas 
emoções e impulsos. 

• Você pode se tornar violento ou agir sem 
pensar.
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HIPOCAMPO

Suas memórias são criadas no hipocampo. 
Um hipocampo danificado torna mais difícil 
aprender e manter o conhecimento 
armazenado.

Seu hipocampo sob efeito do álcool: 

• Você pode ter dificuldade para lembrar 
algo que você acabou de aprender (por 
exemplo, um nome ou número de 
telefone). Isso pode acontecer depois de 
apenas uma ou duas bebidas.

• Quem bebe muito álcool rapidamente 
pode experimentar um apagão - não 
sendo capaz de se lembrar de eventos 
inteiros, ou do que fez exatamente.

CEREBELO 

O c e r e b e l o é i m p o r t a n t e p a r a a 
coordenação, para o pensamento e para o 
estado de consciência.

Seu cerebelo sob efeito do álcool: 

• Suas mãos podem ficar tão trêmulas que 
você pode ter dificuldades em pegar 
coisas normalmente. 

• Você pode perder o equilíbrio e cair. 

• Você pode perder a noção de onde está. 

HIPOTÁLAMO 

O hipotálamo é uma pequena parte do 
cérebro que faz um incrível número de 
tarefas. O álcool perturba muito o trabalho 
do hipotálamo. 

O hipotálamo sob efeito do álcool: 

• A pressão arterial, a sede e a vontade de 
urinar aumentam. 

• A temperatura do corpo e a freqüência 
cardíaca diminuem.

BULBO RAQUIDIANO

O bulbo raquidiano é o piloto automático 
do seu corpo. Ele mantém seu coração 
batendo, permite que você respire sem 
pensar nisso, e mantém seu corpo na 
temperatura certa. As pessoas às vezes 
bebem álcool em um esforço para se 
manterem aquecidas. Beber álcool pode 
dar a impressão de te aquecer, mas na 
verdade o álcool resfria o seu corpo. Beber 
muito álcool ao ar livre com o tempo frio 
pode fazer com que a temperatura do seu 
corpo caia abaixo do normal. Esta condição 
perigosa é chamada de hipotermia.

Seu bulbo raquidiano sob efeito do álcool: 

• A respiração e a frequência cardíaca 
ficam mais lentas. 

• A temperatura do seu corpo diminui. 

• Beber uma grande quantidade de álcool 
em um curto período de tempo pode 
desligar o bulbo raquidiano. Você pode 
entrar em coma.
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Depois de ler "O Álcool e Seu 
Cérebro", complete o diagrama. Da 
lista abaixo, nomeie cada região 
do cérebro:

•Sistema Nervoso Central 
•Córtex Cerebral 
•Cerebelo
•Bulbo Raquidiano
•Hipotálamo 
•Hipocampo

À direita estão as descrições 
de algumas funções do 
cérebro, juntamente com 
alguns efeitos do álcool. 
Escreva cada descrição na 
área do cérebro na qual ela 
ocorre.

Efeito do Álcool:
 
• Perda de equilíbrio

• Movimentos lentos 

• Agir sem pensar 

• Estado de coma (grande 
quantidade de álcool 
ingerida de uma só vez) 

• Aprendizagem difícil 

• Aumento da vontade de 
urinar

Função Cerebral: 

• Memória 

• Coordenação do 
movimento diário 

• Envio de sinais pelo corpo 

• Respiração 

• Frequência cardíaca 

• Tomada de decisão

     PARTE  2

     PARTE  1



MÚLTIPLA ESCOLHA
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Como o álcool afeta as pessoas depende de uma série de fatos, tais como: 

• A mesma quantidade de álcool afeta mais fortemente uma pessoa de peso  
menor do que uma pessoa mais pesada. 

• Devido ao fato de seus corpos ainda estarem em desenvolvimento, os jovens 
estão sujeitos a maiores riscos de alguns tipos de danos do álcool no organismo. 

• A mesma quantidade de álcool geralmente afeta mais as mulheres do que os 
homens. 

  O ÁLCOOL E SEU CORPO

Quando uma pessoa bebe álcool, ele é absorvido na corrente 
sanguínea em minutos e afeta quase todos os  órgãos do corpo. 



1. Que órgão metaboliza o álcool? 

a. fígado              c. coração
b. rins                    d. pulmões

2. Ao longo do tempo, o álcool pode tornar difícil para o corpo absorver 
______________ para a construção óssea.

a. cálcio       c. oxigênio
b. esmalte              d. carbono

3. O álcool faz com que   _______________ 

a. o fígado produza mais urina                     c. o estômago produza mais ácido
b. o coração produza mais sangue             d. o estômago produza mais urina

4.  Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. O abuso de álcool a longo prazo pode levar ao câncer. 
b. O consumo de álcool durante um longo período de tempo diminui a pressão 
sanguínea. 
c. O álcool afeta quase todos os órgãos no corpo. 
d. Consumir álcool por um longo período de tempo pode piorar a acne.
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Complete o quadro abaixo com os possíveis efeitos de curto e longo 
prazo do uso de álcool no organismo humano:

ORGÃO POSSÍVEIS EFEITOS 
DE CURTO PRAZO

POSSÍVEIS EFEITOS 
DE LONGO PRAZO

  

ESTÔMAGO

  CORAÇÃO

RINS

PELE

FÍGADO
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Abaixo estão declarações sobre como o 
álcool afeta as atividades do cérebro de 
uma pessoa. Você sabe quai s são 
verdadeiras e quais são falsas? E por que?

1. O álcool é um estimulante.

 VERDADEIRO          FALSO

2. Sob a influência do álcool, tudo pode 
parecer confuso. A pessoa que bebe pode 
ter dificuldades para articular suas palavras, 
e para ouvir. O álcool também afeta 
bastante o paladar e olfato. 

 VERDADEIRO          FALSO

3. Sob a influência do álcool a capacidade 
de pensar, falar e se movimentar pode 
diminuir muito. 
 

 VERDADEIRO          FALSO

4. Sob a influência do álcool, a pessoa que 
bebeu é geralmente calma, atenciosa e 
sossegada. 

VERDADEIRO          FALSO

5. Beber álcool durante um longo período 
de tempo pode danificar o auto-controle 
de uma pessoa e a capacidade de 
planejar, pensar e tomar decisões.

 VERDADEIRO          FALSO

6. O álcool não afeta a memória.

 VERDADEIRO          FALSO

7. O álcool pode tornar difícil para a pessoa 
que bebeu manter o equilíbrio ou segurar 
coisas.

 VERDADEIRO          FALSO

8. Sob a influência de álcool, a pessoa pode 
ficar muito emocional e chorosa. 

 VERDADEIRO          FALSO

9. O álcool faz a pessoa dormir melhor. 

 VERDADEIRO          FALSO

10. Beber álcool vai ajudar uma pessoa a 
perder peso. 

 VERDADEIRO          FALSO

11. Pessoas em um evento ao ar livre no 
inverno devem beber álcool para se 
manterem aquecidas. 

 VERDADEIRO          FALSO

12. Quanto mais álcool a pessoa bebe, mais 
faminta ficará. 

 VERDADEIRO          FALSO

QUAL É O SEU ÁLCOOL QI
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4. Sob a influência do álcool, a pessoa 
que bebeu é gera lmente calma, 
atenciosa e sossegada. 

 VERDADEIRO          FALSO

LOBOS FRONTAIS - Quando o álcool afeta 
os lobos frontais do cérebro, é difícil 
controlar emoções e impulsos. Você pode 
agir sem pensar ou mesmo tornar-se 
violento. O consumo de álcool durante 
um longo período de tempo pode causar 
danos nos lobos frontais para sempre.

5. Beber álcool durante um longo período 
de tempo pode danificar o auto-controle 
de uma pessoa e a capacidade de 
planejar, pensar e tomar decisões.

 VERDADEIRO          FALSO

LOBOS FRONTAIS - Os lobos frontais do 
cérebro são importantes para o planeja-
mento, formação de ideias, tomada de 
decisões, e uso do autocontrole. O 
consumo de álcool durante um longo 
período de tempo pode causar danos 
permanentes nos lobos frontais.

6. O álcool não afeta a memória.

 VERDADEIRO          FALSO

HIPOCAMPO - O hipocampo é a parte do 
c é r e b r o o n d e a s m e m ó r i a s s ã o 
produzidas. 
• Quando o álcool atinge o hipocampo, 
você pode ter dificuldade em lembrar 
algo que você acabou de aprender, 
como um nome ou um número de 
telefone. Isso pode acontecer depois de 
apenas uma ou duas bebidas. 
• Beber muito álcool rapidamente pode 
causar um apagão, e você não será 
capaz de se lembrar de eventos inteiro, 
como o que fez na noite anterior. 
• Se o álcool danifica o hipocampo, você 

pode achar difícil aprender , e mais 
ainda a manter na mente qualquer 
informação.

RESPOSTAS

Abaixo estão as respostas do questionário 

“Qual é o seu Álcool QI?”. 

1. O álcool é um estimulante.

 VERDADEIRO          FALSO

CÓRTEX CEREBRAL - O álcool é um 

depressor do sistema nervoso central. 

Parece ser um est imulante porque, 

inicialmente, deprime a parte do cérebro 

que controla a inibição.

2. Sob a influência do álcool, tudo pode 

parecer confuso. A pessoa que bebe pode 

ter dificuldades para articular suas palavras, 

e para ouvir. O álcool também afeta 

bastante o paladar e olfato. 

 VERDADEIRO          FALSO

CÓRTEX CEREBRAL - O álcool retarda o 

córtex cerebral , que t rabalha com 

informações provenientes dos sentidos.

3. Sob a influência do álcool a capacidade 

de pensar, falar e se movimentar pode 

diminuir muito. 

 

 VERDADEIRO          FALSO

SISTEMA NERVOSO CENTRAL - Quando você 

pensa em algo que você quer que seu 

corpo faça, o sistema nervoso central - o 

cérebro e a medula espinhal - envia um 

sinal para essa determinada parte do 

corpo. O álcool retarda o sistema nervoso 

central, fazendo você pensar, falar e se 

mover mais lentamente.
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10. Beber álcool vai ajudar uma pessoa a 
perder peso.

 VERDADEIRO          FALSO

O álcool e a perda de peso são inimigos. 
Quando você bebe álcool, ele recebe 
atenção imediata do organismo (porque 
ele é visto pelo como uma toxina). Quando 
o aparelho digestivo está focado no 
processamento do álcool, ele não é capaz 
de metabolizar adequadamente alimentos 
contendo carboidratos e gordura. Dessa 
forma, essas calorias são convertidos em 
gordura corporal e armazenadas em seu 
corpo.

11. Pessoas em um evento ao ar livre no 
inverno devem beber álcool para se 
manterem aquecidas. 

 VERDADEIRO          FALSO

BULBO RAQUIDIANO -  O bulbo raquidiano 
controla as ações automáticas do seu 
corpo, tais como o seu batimento cardíaco. 
E le também mantém seu corpo na 
temperatura certa. O álcool na verdade 
resfria o corpo. Beber muito álcool ao ar 
livre, com o tempo frio, pode fazer com que 
a temperatura do corpo caia abaixo do 
normal. Esta condição é perigosa e é 
chamada hipotermia.

12. Quanto mais álcool a pessoa bebe, mais 
faminta ficará. 

 VERDADEIRO          FALSO

HIPOTÁLAMO - Depois que uma pessoa 
bebe álcool, a pressão arterial, a sede e 
vontade de urinar aumentam, enquanto a 
temperatura corporal e a frequência 
cardíaca diminuem. O álcool pode da 
sede, pois desidrata, mas não dá fome.

7. O álcool pode tornar difícil para a pessoa 
que bebeu manter o equilíbrio ou segurar 
coisas.

 VERDADEIRO          FALSO

CEREBELO -  O cerebelo é importante para 
a coordenação, o pensar e o estar 
consciente. Você pode ter problemas com 
essas habilidades quando o álcool entra no 
cerebelo. Depois de beber álcool suas 
mãos podem ficar tão instáveis que você 
poderá ter dificuldades para pegar objetos 
normalmente. Você também poderá 
perder o equilíbrio e cair.

8. Sob a influência de álcool, a pessoa 
pode ficar muito emocional e chorosa. 

 VERDADEIRO          FALSO

LOBOS FRONTAIS - Os lobos frontais do 
cérebro são importantes para o planeja-
mento, formação de ideias, tomada de 
decisões e uso do autocontrole. Quando o 
álcool afeta os lobos frontais do cérebro, 
você pode achar difícil  controlar suas 
emoções e impulsos. Você pode agir sem 
pensar, ou mesmo tornar-se violento. O 
consumo de álcool durante um longo 
período de tempo pode causar danos nos 
lobos frontais para sempre.

9. O álcool faz a pessoa dormir melhor. 

 VERDADEIRO          FALSO

HIPOTÁLAMO - O hipotálamo é uma 
pequena parte do cérebro que realiza um 
incrível número de tarefas. O álcool 
perturba o trabalho do hipotálamo. De 
fato, um dos efeitos é a sonolência. 
Entretanto, o álcool prejudica a qualidade 
do sono, tornando-o mais agitado e sem 
real relaxamento.
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OS EFEITOS DO ÁLCOOL

Encontre as palavras e, em seguida, 
complete as frases abaixo sobre os efeitos do álcool.

álcool                               cérebro                          saúde                             desmaiar                                

publicidade                depressivo               prejudicar        tomar decisões            

amigos                          julgamento             comunicação                   notas           

família                          aparência           resolver problemas             respeito 
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Apesar da ________________ dizer que o  _____________ vai tornar sua vida mais 
divertida, na verdade ele é um_____________________. Apenas uma bebida pode 

_______________ a capacidade do seu _________________de ____________   _________ , 

____________  __________,  e ter bom __________________.  O álcool pode fazer você 

enrolar sua fala e atrapalhar sua capacidade de _____________. Se você beber 

muito, você pode até ___________________.

Começar a beber álcool antes dos 18 anos faz você perder sua  ____________ e  

afeta sua ________________. Você começa a ter problemas com suas 

________________ na escola e  problemas com sua ________________. O vício faz você 

perder o _____________ por si próprio e acaba afastando os seus verdadeiros 

_______________.
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VOCÊ É O QUE VOCÊ BEBE!

13 ATORES:

RODRIGO
7 ESTUDANTES DE MEDICINA 

RODRIGO N. 2
4 JOVENS AMIGOS

CENA 

RODRIGO ENTRA SOZINHO E FALA PARA A PLATEIA

RODRIGO

Oi gente, eu sou o Rodrigo, e quero dividir minha história com vocês. Eu tenho 16 
anos, e bebi escondido por 3 meses quanto eu tinha 15 . Putz, cada mico que eu 
paguei... Claro que depois de fazer tanta besteira, eu fui me informar sobre o que 
tinha acontecido comigo. Eu devia era ter me informado ANTES de beber!  Acabei 
aprendendo muita coisa sobre os efeitos do álcool na mente humana, e curti pra 
caramba conhecer o funcionamento do cérebro! Sabe que tô até pensando em 
fazer medicina? Sério, não tinha ideia do que eu queria fazer, porque eu não 
gostava de nada. Agora só penso em neurologia! Bom, esses estudantes de 
medicina vão explicar para vocês o que aconteceu comigo.

ENTRAM OS 7 ESTUDANTES DE MEDICINA E FICAM TODOS JUNTOS NA FRENTE DO 
PALCO, NO CANTO ESQUERDO. ELES CARREGAM UM CRÂNIO.

ENTRAM O SEU ANTONIO E O RODRIGO N. 2. COLOCAM-SE NO FUNDO DO PALCO, 
NO LADO DIREITO. MÍMICAS: SEU ANTONIO SERVE BEBIDA E RODRIGO 2 BEBE.

ENTRAM 4 JOVENS QUE SE POSICIONAM NO MEIO DO PALCO, ATRÁS. UM DELES ESTÁ 
COM UM SKATE. MÍMICA DE CONVERSA, E UM BRINCA COM O SKATE.

RODRIGO

Aquele ali é o Seu Antônio, dono do bar onde eu bebia. E aquele ali enchendo a 
cara sou eu. Acho que o Seu Antônio não está nem aí para nada.. Eu menti para ele 
sobre a minha idade, mas tenho certeza que ele sabia que eu era menor. E me 
vendia bebida assim mesmo. Olha lá... Nem quatro da tarde e eu doidão... 
( RODRIGO 2 FAZ MÍMICA DE BEBEDEIRA. RODRIGO SENTA-SE NA FRENTE DOS 
ESTUDANTES, TODOS DE PÉ)
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ESTUDANTE DE MEDICINA 1
MOSTRANDO O CRÂNIO 

Vamos explicar o que está acontecendo com o Rodrigo. Vocês estão vendo essa 
parte aqui?  É o córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte do cérebro que 
trabalha com as informações que chegam dos 5 sentidos. Quando a pessoa bebe, 
o córtex cerebral passa a trabalhar bem mais lentamente. E isso afeta todos os seus 
sentidos: sua visão embaça, a audição diminui e você começa a enrolar as 
palavras para falar. É mais ou menos assim: 

CENA :  IMPROVISAÇÃO 

OS 4 JOVENS VÃO PARA O MEIO DO PALCO E FAZEM UMA PEQUENA CENA COM O 
RODRIGO  2, SOBRE PROBLEMAS DE VISÃO, AUDIÇÃO E FALA. A TURMA DEVE 
DESENVOLVER EM GRUPOS O CONTEÚDO DAS IMPROVISAÇÕES. O RODRIGO 2 DEVE  
APARENTAR ESTAR SEMPRE MUITO BÊBADO, FALANDO BESTEIRA E PAGANDO MICO. 
COMO OS JOVENS REAGEM MUITO BEM AO RISO, É INTERESSANTE QUE OS “ MICOS 
DO RODRIGO” TENHAM UMA ESSÊNCIA CÔMICA. AO FINAL DE CADA 
IMPROVISAÇÃO, O GRUPO CONGELA, AGUARDANDO A DEIXA PARA A PRÓXIMA 
CENA.

ESTUDANTE DE MEDICINA 2
MOSTRANDO O CRÂNIO

Aqui fica o sistema nervoso central. O álcool afeta muito o sistema nervoso central e 
retarda todo o funciona-mento do cérebro e da medula. Do jeito que ele bebeu, o 
Rodrigo vai falar mais lentamente, se mover mais lentamente, e o pior:  PENSAR mais 
lentamente.....

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO DESCRITA 
ACIMA. CONGELA AO FINAL.
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ESTUDANTE DE MEDICINA 3
MOSTRANDO O CRÂNIO

Aqui estão localizados os lobos frontais do cérebro. Eles são responsáveis pela 
formação de ideias, tomada de decisões e autocontrole. Por isso que quando uma 
pessoa bebe, ela passa a ter dificuldades de controlar suas emoções e impulsos. 
Por causa da ação nos lobos frontais, o Rodrigo bêbado se tornava violento e agia 
sem pensar. 

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO DESCRITA 
ACIMA. CONGELA AO FINAL.

ESTUDANTE DE MEDICINA 4
MOSTRANDO O CRÂNIO

Aqui fica o hipocampo, onde as memórias são criadas. O álcool danifica o 
hipocampo e aí a pessoa que bebeu simplesmente não consegue lembrar o que 
acabou de aprender, como o nome de alguém que conheceu. E se a pessoa 
beber muito rapidamente, pode simplesmente apagar. As pessoas que bebem 
muito, e no dia seguinte não lembram de nada do que aconteceu, é porque 
tiveram seu hipocampo afetado.

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO DESCRITA 
ACIMA. CONGELA AO FINAL.

ESTUDANTE DE MEDICINA 5
MOSTRANDO O CRÂNIO

Aqui está o cerebelo, responsável pela coordenação, pensamento lógico e estado 
de consciência. Sob o efeito do álcool, o cerebelo é quem faz as mãos ficarem 
trêmulas, e a pessoa perder o equilíbrio e a noção de onde está.

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO DESCRITA 
ACIMA. NESSA CENA O RODRIGO  2, TOTALMENTE SEM EQUILÍBRIO, PODE TENTAR 
USAR O SKATE, E PAGAR O MAIOR MICO. CONGELA AO FINAL.
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ESTUDANTE DE MEDICINA 6
MOSTRANDO O CRÂNIO

O hipotálamo é uma pequena parte do cérebro cuja função é regular processos 
metabólicos e outras atividades autônomas do corpo humano. O álcool perturba 
muito o trabalho do hipotálamo.  Sob o efeito do álcool, o hipotálamo faz com que 
a pressão arterial, a sede e a vontade de urinar aumentem, enquanto a 
temperatura do corpo e a frequência cardíaca diminuem.

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO 
DESCRITA ACIMA. CONGELA AO FINAL.

ESTUDANTE DE MEDICINA 7
MOSTRANDO O CRÂNIO

O bulbo raquidiano é o piloto automático do seu corpo. Ele mantém seu coração 
batendo, permite que você respire sem pensar nisso e mantém seu corpo na 
temperatura certa. Quando a pessoa bebe, desregula o bulbo raquidiano, fazendo 
com que a respiração e a frequência cardíaca fiquem mais lentas e a temperatura 
do corpo caia. Ah, e muito importante: beber uma grande quantidade de álcool 
em um curto período de tempo pode desligar o bulbo raquidiano. É aí que a 
pessoa entra em coma alcoólico.

CENA :  IMPROVISAÇÃO

A TURMA DEVE DESENVOLVER UMA PEQUENA CENA A PARTIR DA SITUAÇÃO 
DESCRITA ACIMA. CONGELA AO FINAL.

RODRIGO (SE LEVANTANDO E INDO PARA O CENTRO DO PALCO)

Viram só a quantidade de micos que eu paguei? Nunca mais... Descobri que na 
vida, o mais bacana é descobrir o que você gosta, fazer com dedicação e viver 
sob sua própria influência! Valeu!

ENQUANTO RODRIGO FALA, TODOS OS ATORES EM CENA SE POSICIONAM EM 
SILÊNCIO ATRÁS DELE. AO TÉRMINO DA FALA, RODRIGO E TODOS OS ATORES FAZEM 

REVERÊNCIA. APLAUSOS. 
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ASSERTIVIDADE: NÃO AO ÁLCOOL

18 ATORES:

2 NARRADORES
8 JOVENS INSISTENTES
8 JOVENS ASSERTIVOS

CENA

OS 16 JOVENS ENTRAM EM CENA EM SILÊNCIO TOTAL E SE POSICIONAM  NO PALCO 
EM DUAS LINHAS ALTERNADAS, DA SEGUINTE FORMA:

1      3       5       7       9       11       13       15          

    2       4       6       8      10       12       14      16     

OS NARRADORES ENTRAM EM CENA ASSIM QUE TODOS OS JOVENS ESTIVEREM 
POSICIONADOS. COLOCAM-SE NA FRENTE DO PALCO E FALAM PARA A PLATEIA:

NARRADOR 1 - Na nossa idade, a gente precisa mais do que nunca aprender formas 
claras e objetivas de recusar com firmeza o que não queremos. E isso tem um nome: 
se chama assertividade.

NARRADOR 2 - Assertividade é a nossa capacidade de agir em harmonia com a 
nossa autoestima sem ferir os outros.

NARRADOR 1 -     Assertividade é a nossa habilidade de afirmar nossos direitos e 
expressar nossos pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta,  honesta e 
apropriada, de modo a não violar o direito das outras pessoas.

NARRADOR 2 -  Ser assertivo é saber dizer "sim" ou "não" com segurança sempre que 
for preciso. Saber ser assertivo deixa a gente menos ansioso e muito mais confiante.

NARRADOR 1 -   Gabriel Garcia Marquez, o famoso escritor colombiano, uma vez 
disse o seguinte: “ A coisa mais importante que aprendi a fazer depois dos quarenta 
anos foi a dizer não quando é não.”  
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NARRADOR 2 -  É, mas quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor. Por 
exemplo, você já foi a uma festa e um amigo ficou te perturbando, insistindo 
mesmo, para você beber? O melhor nesses casos é simplesmente mandar um “ 
Não,obrigado. Eu não bebo.” Mas e se isso não funcionar? É só saber ser assertivo!

CENA

OS 16 ATORES ESTARÃO REPRESENTANDO UMA CONVERSA ENTRE DOIS JOVENS. UM 
ESTÁ TENTANDO CONVENCER O OUTRO A BEBER, ENQUANTO O OUTRO MOSTRA SUA 
ASSERTIVIDADE POR MEIO DE ARGUMENTOS DE RECUSA. TODOS OS JOVENS IMPAR 

REPRESENTAM O INSISTENTE, E OS JOVENS PAR REPRESENTAM O ASSERTIVO.
UM FIGURINO BACANA É SE TODOS PUDEREM USAR CALÇA JEANS, COM OS JOVENS 

PAR USANDO UMA CAMISA DA MESMA COR E OS JOVENS IMPAR USANDO TODOS 
UMA CAMISA DE OUTRA COR.

JOVEM 1 - Oi, você quer uma bebida?

JOVEM 2 -  Não, obrigado. Eu não bebo.

JOVEM 3 - Eu aposto que você nunca experimentou  álcool!

JOVEM 4 -  Nunca. E também nunca pulei na frente de um carro em movimento!

JOVEM 5 - Você está com medo de tentar!

JOVEM 6 - Você está certo!! Alcoolismo é algo que me dá muito medo!

JOVEM 7 - Você está é com medo de seus pais descobrirem. Vai, bebe logo! Eles 
nunca vão saber....

JOVEM 8 -  Claro que meus pais não querem que eu beba. E eu também não 
quero beber. E meus pais não vão descobrir nada,  porque não vai ter nada para 
eles descobrirem!

JOVEM 9 - Se você fosse meu amigo de verdade, você bebia comigo!

JOVEM 10 -  É claro que eu sou seu amigo! Agora me diz o que beber tem a ver 
com isso? 

JOVEM 11 - Vamos lá, vai, bebe logo!! Apenas uma latinha não vai te machucar...

JOVEM 12 -  Mas também não vai me fazer bem nenhum!
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JOVEM 13 -  Eu estou bebendo e o álcool não me machuca. Por exemplo, eu estou 
me dando muito melhor com as garotas do que você!

JOVEM 14 -  Isso é verdade... Mas você SEMPRE se deu melhor do que eu com as 
garotas! E se você não bebesse, provavelmente ia se dar melhor ainda.   E te 
garanto que se eu beber, eu que vou me dar pior ainda!!

JOVEM 15 -  Os adultos bebem. Você não quer ser adulto, parecer maduro?

JOVEM 16 -  Olha, tem muito adulto que eu conheço que bebe muito e só  l e v a 
confu-são para casa, e a família só fica rezando para o sujeito parar de beber!  
Além disso, para mim, ser adulto significa ser indepen-dente. Beber significa ser 
dependente - pode se tornar um vício. O que tem de maduro nisso ?

JOVEM 1 - Você tem certeza que não quer uma latinha - só desta vez?

JOVEM 2 -  Não, obrigado, eu já disse... eu não bebo, e eu não quero beber! 
( rindo )

JOVEM 3 - Aposto que você já ouviu falar que o álcool pode deixar você tonto, te 
dar enjôo... é por isso que você está com medo de tentar!

JOVEM 4 -  Ah, eu ouvi isso sim! E olha, ficar tonto e vomitando não é mesmo minha 
idéia de diversão!

JOVEM 5 - Vamos lá! Experimenta apenas uns goles! Isso não vai te deixar doente.

JOVEM 6 - Não, isso só vai me deixar doidão! E por que eu ia querer ficar doidão?

JOVEM 7 - Se você nunca experimentar uma bebida, você nunca vai  saber o que 
a gente sente quando bebe!

JOVEM 8 - Você está certo, mas eu não pretendo me arriscar a ficar viciado só para 
descobrir como me sinto bebendo.

JOVEM 9 - Você sabe que um monte de pessoas têm cirrose, mesmo as que nunca 
beberam.
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JOVEM 10 -  Eu sei. E um monte de pessoas morrem em acidentes de carro, mesmo 
as que nunca dirigiram. Mas  assim mesmo é uma boa ideia  dirigir com segurança!

JOVEM 11 -  Eu conheço algumas pessoas que beberam por 30 anos e  nunca tive-
ram uma doença cardíaca.

JOVEM 12 -  Uns poucos sortudos. Isso é a minoria. E eu não quero correr o risco.

JOVEM 13 -  Você sabe - todo mundo bebe! Você vai se sentir um estranho se não 
beber!

JOVEM 14 -  Nem todo mundo bebe. Eu não bebo, e conheço muitas pessoas que 
não bebem. E mesmo se o mundo todo bebesse, eu adoro ser diferente!

JOVEM  15 - Olha, eu só bebi poucas vezes e nada de ruim me aconteceu.

JOVEM 16 -  Bom, eu acho que isso depende do que você considera “ruim”. O seu 
coração trabalhou com mais dificuldade, sua pressão subiu, seus rins tiveram que 
trabalhar em dobro, tua acne piorou e coitadinho do seu fígado! Obrigado, eu 
posso viver sem isso!

NARRADOR 1 E NARRADOR 2 VOLTAM A CENA PARA O ENCERRAMENTO

NARRADOR 1 -      ARRASARAM!!!

NARRADOR 1 - UHUUUU!!!! ( PUXANDO PALMAS PARA OS ATORES. PLATEIA APLAUDE E 
TODOS FAZEM REVERÊNCIA )
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PAPO FAMÍLIA
FESTA NA CASA DO PABLO

9 ATORES:

3 PAIS
3 MÃES
3 FILHOS (A)

FAMÍLIA 1 - NÃO CONHECEM O PABLO E FAMÍLIA, MAS OUVIRAM FALAR DA FESTA.

FAMÍLIA 2 - O FILHO ESTEVE NA FESTA DO PABLO E NÃO BEBEU.

FAMÍLIA 3 - O FILHO ESTEVE NA FESTA DO PABLO E BEBEU TANTO QUE QUASE ENTROU 
EM COMA ALCOÓLICO.

CENA

CADA ATOR ENTRA EM CENA COM UMA CADEIRA. CADA PAI, MÃE E FILHO, SENTAM-
SE EM MEIA LUA VIRADOS PARA A PLATEIA, COMO SE ESTIVESSEM EM VOLTA DE UMA 
MESA. 

A CENA COMEÇA COM TODOS EM SILÊNCIO FAZENDO MÍMICAS DE ALMOÇO, 
IMAGINANDO A MESA, LOUÇA, TALHERES E COMIDA A SUA FRENTE.

PAI 1 - Peraí, deixa ver se eu entendi direito. No sábado foi aniversário  de quinze 
anos desse menino, e os pais liberaram bebida alcoólica para ele e os amigos???

MÃE 1 - Ih, não se fala de outra coisa no bairro! Um escândalo. Tinha uma senhora 
na padaria revoltada. Mariana, você conhece esse menino, esse tal de Pablo?

FILHA 1 -  Eu não, mãe. Parece que ele e a família se mudaram para cá tem quase 
1 ano. Eu sei quem é, vejo na escola, mas ele não é da minha turma não.

PAI 1 - Filha, o caso dessa festa, na minha opinião, é um absurdo.  Mas você sabe 
que não é nem um pouco difícil ter acesso a bebida alcoólica, mesmo antes dos 18 
anos. Oportunidades sempre vão surgir, e cabe a você tomar a decisão certa. 
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MÃE 1 - Nós não falamos muito sobre isso aqui em casa, mas você é uma menina 
inteligente, bem informada, e eu confio que  você  sempre vai tomar decisões 
responsáveis. E saudáveis!

FILHA 1 -  Ih, vocês podem ficar tranquilos. Eu sei muito bem que meu organismo 
ainda está em formação e que o álcool pode prejudicar muito esse 
desenvolvimento. E vocês sabem que meu lance é natação! Esqueceram que eu 
ganhei o último campeonato? Esporte e bebida não têm nada a ver!
MÃE 1 -  Claro que a gente não esqueceu, filha! Você é um orgulho! Bom, 
vamos acabar esse almoço que você tem treino hoje!

CENA PASSA PARA A OUTRA MESA. 
OS OUTROS 6 ATORES CONTINUAM NA MÍMICA DO ALMOÇO.

MÃE 2 - Carlos, você devia ter voltado para casa, não devia ter ficado nessa festa!

FILHO 2 -  Mãe, na boa, eu não estava bebendo! Eu passei quase a festa toda 
dançando com a Vitória, vc sabe que eu tô amarradão nela! E quem bebeu foi 
uma minoria. Não cheguei nem perto dos moleques bebendo, eles estavam 
fazendo a maior confusão! Quem bebeu tava falando alto, caindo um em cima um 
do outro, MAIOR MICO! Você não imagina as coisas que o Tobias fez...

PAI 2 -              Eu não entendo como pais podem dar uma festa e permitir uma   
coisa dessas! Todo mundo sabe que quanto mais jovem uma pessoa começa a 
beber álcool, maiores são as chances do consumo abusivo quando adulto!

MÃE 2 -  Filho, a gente já conversou sobre isso uma vez. Você lembra o que a gente 
conversou sobre os perigos do consumo de álcool por menores de idade?

FILHO 2 - Claro mãe, lembro tudo! Como isso poderia afetar de várias formas meu 
cérebro e meus órgãos, o perigo do envolvimento em comportamentos de risco, 
meninas bêbadas que fazem sexo sem camisinha, ou ficam tão fora de si que são 
vítimas de estupro... Lembro de tudo que a gente conversou, mãe!

PAI 2 -   Que bom filho. A vida é sua, o nariz é seu, quem tem que estar seguro para 
tomar decisões conscientes é você. O que gente pode fazer é sempre te orientar 
nas suas dúvidas, tá bom?

FILHO 2 -Valeu pai. Agora, deixa eu contar para vocês o que o Tobias aprontou....
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CENA PASSA PARA A OUTRA MESA. 
OS OUTROS 6 ATORES CONTINUAM NA MÍMICA DO ALMOÇO.

PAI 3 -  ( FALANDO PARA A MÃE) Eu vou MATAR esse menino!!  (PARA O FILHO) - Eu 
nem sei o que eu faço com você, garoto!!

FILHO 3 -   Pô, pai, calma...

MÃE 3 - Calma, Tobias?  Nós já sabemos de tudo o que aconteceu!

FILHO 3 - Mãe, juro que acordei e não lembro de nada do que aconteceu...

PAI 3 - Então refresca a cabeça dele Esther!!! 

MÃE 3 - Tobias Cardoso, a Carmem ligou para cá hoje de manhã e me contou 
tudo!

FILHO 3 - Aquela fofoqueira....

MÃE 3 - Ligou preocupada com você!! Olha, foi tanta coisa que eu até anotei. 
(MÃE PEGA UM PAPEL E COMEÇA MEIO A LER, MEIO A COMENTAR). Escuta bem isso 
Tobias, tudo o que você aprontou depois de beber igual um louco:
- Primeiro ficou indiscriminadamente emotivo e amoroso, tentando abraçar e beijar 

todo mundo.
- Aí você deu um tapa na bunda da avó do Pablo enquanto chamava ela de 

“Véia Doida”!
- Serviram o jantar, você deixou cair tudo do seu prato e começou a comer do 
chão!
- Depois da janta deu um show na pista de dança com os movimentos mais 
obscenos possíveis. Parece que você também se convenceu de que karaokê era 
uma boa ideia e soltou essa sua voz desafinada! E fechou sua apresentação com 
uma imitação do Justin Bieber!
- Ah sim, e parece que os seus níveis de sinceridade ficaram exorbitantes  e você 
falou para várias pessoas o que realmente pensa sobre elas!
- Aí foi fazer xixi em público, na horta da mãe do Pablo, dizendo que estava 
“regando a natureza”!
- Depois do  xixi, resolveu pegar mais bebida e vomitou muito NA COZINHA da mãe 
do Pablo!
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O Lucas resolveu te trazer para casa, mas você viu um mendigo dormindo na rua, 
se jogou no chão, abraçou ele e começou a contar a história da sua vida. O Lucas 
teve que chamar mais dois amigos para conseguirem fazer você soltar o mendigo!!
E na volta para casa, caiu da bicicleta 2 vezes!! Podia ter morrido, menino!!!!

FILHO 3 -  (ARRASADO, SEGURANDO A CABEÇA COM AS MÃOS)            
            CARACA!!...Não é possível!! Não acredito... Tô morrendo de  
vergonha... Nossa....

PAI 3 -  Agora me diz, garoto, você acha que  tem condição de aparecer na escola 
de novo algum dia ???

FILHO 3 -      Putz, como é que ninguém me ligou ainda?

MÃE 3 - Ah, sim, esqueci essa. Você matou o seu celular. Jogou ele dentro do copo 
de cerveja dizendo que ele era seu melhor amigo e que também merecia “provar 
uma bebidinha”.

PAI 3 -  Eu vou MATAR esse menino!! 

FILHO 3 - Pô pai, calma aí! Eu sempre vejo o senhor beber  e ficar todo 
animadão! Eu achei que tudo bem, não sabia que podia acontecer isso tudo! Eu só 
queria ficar animadão também! 

PAI 3 - EU SOU ADULTO, EU TRABALHO, EU POSSO BEBER MINHA CERVEJINHA 
EM PAZ E....

MÃE 3 - Maurício, sem gritaria! Isso que aconteceu é nossa responsabilidade 
também! Nós nunca conversamos abertamente sobre isso com o Tobias, o assunto 
parecia um tabu aqui em casa! A verdade é que nunca estabelecemos normas 
claras, e isso vai mudar! A partir de agora vamos ter que conversar melhor sobre 
tudo! Álcool, drogas, e ...  sexo!!

TOBIAS E O PAI FICAM EM SILÊNCIO, BOQUIABERTOS!

PAI 3 -  Você que bebe e sua mãe que fica moderninha... 

TODOS OS ATORES COMEÇAM A SE LEVANTAR E VÃO SAINDO DE CENA:

MÃE 1 - Vamos Mariana, senão você vai chegar atrasada no treino. 
  (VAI SAINDO FAMÍLIA 1)

PAI 2 -  Filho, preciso que você me ajude a lavar o carro hoje.
  (VAI SAINDO FAMÍLIA 2)

MÃE 3 - E você Tobias, vai passar o dia arrumando seu quarto e pensando em 
nunca mais fazer uma besteira assim.
  (SAI FAMÍLIA 3)


