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Introdução: A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde estabelece pela faixa 

etária de 10 – 19 anos, e também aborda como um “Processo fundamentalmente biológico de 

vivências orgânicas, no qual são acelerados o desenvolvimento cognitivo, e estruturação da 

personalidade1 Uma fase do ser humano cheia de descobertas e curiosidades, possibilitando 

uma maior exposição de comportamentos de riscos, tais como o abuso de álcool e de outras 

drogas. Atenção especial ao adolescente em discussões para o fortalecimento de uma resposta 

nacional da saúde é fundamental. A aderência do álcool é desde a antiguidade, sendo passado 

de geração a geração possuindo assim, uma grande aceitação social e sendo estimulado pela 

sociedade através de veículos de comunicação relacionando o uso bebidas alcoólicas como 

algo de relaxamento e diversão. No entanto, é uma droga psicotrópica que atua no sistema 

nervoso central, podendo causar dependência e mudança no comportamento do indivíduo, de 

acordo com o coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, pontua: “Os danos 

que o álcool produz a médio e longo prazo no organismo são os mais importantes. [...]o dano 

que ele provoca no cérebro, especificamente na memória, é muito mais grave e mais 

comum”2 O que o torna mais preocupante quando essa substância é consumida pelos 

adolescentes, por estarem em fase de transformações psicobiologia e social. Atentou-se sobre 

a realidade dos alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Boa Vista I, localizado no 

município do Acará-PA. foi a aderência da bebida alcóolica entre a maioria dos jovens. Em 

vista a problemática exposta, os acadêmicos de enfermagem se fundamentaram com 

informações e com ferramentas apropriadas para promover a educação em saúde, ao público 

de crianças e adolescente, afim de tornar o tema mais atrativo e motivador, foi necessária 

utilizar métodos e práticas como peça teatral com criação de personagens, e que fizesse com 

que o conhecimento pudesse ser viabilizado de forma lúdica e que aguçasse em análise crítica 

e reflexiva aos alunos da comunidade Objetivos: Relatar a partir da utilização do teatro, as 

consequências físicas, psicológicas e sociais ocasionadas pelo uso do álcool entre crianças e 

adolescentes Descrição da Experiência: Foi desenvolvido ações pelos acadêmicos do Curso 

de enfermagem da Faculdade Pan-Amazônica (FAPAN), no período de abril a junho de 2019, 

oportunizada durante a disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas do quinto semestre, 

realizou na escola Boa vista I que fica localizada no Município do Acará-PA a promoção de 

saúde, como umas das problemáticas observadas foi o uso abusivo de álcool pelas crianças e 

adolescentes da comunidade, sendo necessário ferramentas socioeducativas para conseguir 

alcançar uma comunicação positivas entre os mesmos. É tamanha a aderência do álcool aos 

jovens e seus malefícios para seu desenvolvimento físico, psicológico e social. Para a escolha 

da ferramenta que foi utilizada como ponte de informação, foram necessárias pesquisas de 

literatura sobre o tema abordado e sobre o benefício do teatro. A peça teatral teve três 

momentos, no primeiro momento foram as escolhas das músicas, dos atores, das vestimentas 

e do cenário, no segundo momento- os ensaios que ocorreram de maio a junho e o terceiro e 

último momento foi o dia da apresentação teatral. Onde ocorreu trocas de experiências, 
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encenação, também o público presente cantou as músicas da peça, riram e deram palpite no 

desfecho. Resultados: Na frente de alternativas que ajudam na comunicação da faixa etária 

presente e a importância da educação em saúde, optou-se em transmitir por meio do teatro, 

como uma ferramenta de comunicação entre os estudantes. Transformando a informação por 

intermédio da encenação teatral atrativo elo tema, ficou a interação com os que assistiam, por 

meio da descontração, conseguindo desta maneira levar o grau de conhecimento desta 

população. Propor uma interação, uma troca de conhecimentos, apresentando informações, 

para a criança e adolescente, que possam sentir contagiado e aderir uma outra concepção 

sobre o uso da bebida alcóolicas, e a partir do teatro teve resultado com êxito. As histórias 

repassadas pelo teatro, minimizam a solidão e ampliam as conexões cerebrais que aguçam os 

hormônios do prazer. “Basta observar o olhar de uma criança quando acompanham as 

histórias repassadas por peças de teatro pela admiração, ora de medo e excitação. Nesse 

momento, de aprendizagem com as realidades internas emocionais”3, Percebendo que os 

adolescentes estão se tornando consumidores ativos, transformando em um problema quando 

experimentam, passam a consumir, e assim se tornando dependentes, chegando ao grau de 

tolerância, tende a utilizar outros tipos de drogas, acarretando problemas sociais, 

psicobiológicos, em vista a isso, utilizamos praticas educativas como a peça teatral para haver 

uma interação positiva com nosso público alvo. A promoção da saúde, propicia que 

estratégias de educação sejam realizadas focando no assunto as consequências das bebidas 

alcoólicas, aos alunos da comunidade do Acará, verificando o potencial de risco existente na 

comunidade, pois o suporte que se encontra na região pela carência de politicas públicas, 

alavancando a aderência do álcool entre os jovens. “Segundo pesquisa Centro de Informações 

sobre Álcool e Saúde (CISA), de 2019, 43,8% dos adolescentes consumiram bebidas 

alcoólicas em festas e 17,8% entre amigos. No Brasil, apesar da existência da Lei no 

13.106/2015, que proíbe a oferta de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos de idade, 

9,4% tiveram permissão da família e 3,8% beberam em casa com permissão”4 O que torna 

um problema potencial, uma vez que os jovens tende a experimentar o álcool devido criar 

curiosidades, por falta de atividades educativas, ou serem estimulados pelo seu meio social. 

Mesmo no Brasil sendo proibido a venda de bebida alcóolica, houve um aumento 

considerável, o que eleva a probabilidade de estabelecer tais hábitos para a vida adulta, não 

sendo diferente com os alunos da escola Boa Vista I. Observando assim, a importância do 

teatro como uma forma apropriada e atrativa de repassar os malefícios sobre o uso da bebida 

alcoólica entre os jovens da comunidade do Acará. Conclusão: A experiência na escola Boa 

Vista I, da comunidade do Acará, mostrou que o profissional de saúde não pode se limitar 

apenas na antiga forma de ensinar, pois existi outras ferramentas. A valorização das 

diferenças, a experimentação, a criatividade, o desafio e a liberdade são características de 

envolver deste, que não possui estruturas de poder e oportuniza ao educando ser crítico, 

favorecendo uma ação que envolva estratégias práticas do conhecimento. O que leva, aos 

alunos a experiência, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais atrativa, 

enriquecendo todos nesse ciclo e não apenas o enfermeiro como detector da sabedoria e sim a 

trocas de conhecimentos, desse modo, promovendo a saúde de maneira coerente ao coletivo. 

Descritores: Alcoolismo, educação em saúde, Adolescente. 
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