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fosse mot�vo de alarme soc�al (Sancever�no & Abreu, 2004). 
Entretanto este fenômeno tornou-se preocupante tanto para 
a comun�dade c�entífica quanto para a soc�edade em geral 
a part�r das últ�mas décadas do século XX, uma vez que o 
consumo de drogas entre os adolescentes, desde este período, 
tem apresentado altas prevalênc�as e tem s�do cada vez ma�s 
precoce (Gu�marães, God�nho, Cruz, Kappann & Tosta Ju-
n�or, 2004; R�be�ro, Pergher & Toross�an, 1998; Toscano Jr, 
2001) sendo observados graves problemas assoc�ados ao uso 
e abuso de drogas pelos mesmos (Kessler & cols., 2003). 

A l�teratura recente da área aponta que o pr�me�ro contato 
com a droga geralmente ocorre na adolescênc�a, etapa do 
c�clo evolut�vo marcada por mu�tas e profundas mudanças 
tanto fís�cas quanto psíqu�cas, as qua�s tornam o adolescente 
ma�s vulnerável do ponto de v�sta ps�cológ�co e soc�al (Antón, 
2000; De M�chel� & Form�gon�, 2000; Kal�na, Kovadloff, 
Ro�g, Serran & Cesaram, 1999; Rebolledo, Med�na & 
P�llon, 2004; R�vas, Rodr�guez & Gómez, 1999; Rodríguez 
& Lu�s, 2004; Schenker & M�nayo, 2005; S�lva & Mattos, 
2004; Soldera, Dalgalarrondo, Corrêa F�lho & S�lva; 2004; 

O uso de substânc�as ps�coat�vas não é um fenômeno 
exclus�vo da época em que v�vemos, uma vez que este não é 
um evento novo no repertór�o humano (Toscano Jr., 2001) e 
s�m uma prát�ca m�lenar e un�versal (Tavares, Bér�a & L�ma, 
2001), com a qual o homem sempre conv�veu sem que �sso 
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RESUMO – Este estudo objet�vou: levantar as at�v�dades de lazer prat�cadas por adolescentes usuár�os e não-usuár�os de 
drogas; ver�ficar possíve�s assoc�ações entre uso de drogas e lazer na adolescênc�a. Part�c�param dele 568 adolescentes de 
ambos os sexos entre 14 e 20 anos que estavam cursando o ens�no méd�o na c�dade de São Carlos, SP. Estes responderam 
um quest�onár�o anôn�mo de auto-preench�mento. As anál�ses envolveram: descr�ção da d�str�bu�ção das var�áve�s na 
amostra; teste qu�-quadrado; regressão logíst�ca múlt�pla. Segundo os resultados, as pr�nc�pa�s d�ferenças entre os grupos 
foram observadas nas at�v�dades “freqüentar clubes/pra�as”, “sa�r com am�gos” e “freqüentar bares”, ma�s freqüentes 
entre adolescentes usuár�os, enquanto “�r à Igreja/serv�ço rel�g�oso”, “prat�car esportes” e “sa�r com a famíl�a” foram ma�s 
freqüentes entre os não-usuár�os. Estes dados contr�buem para a elaboração de ações prevent�vas ao uso de drogas, �nd�cando 
a necess�dade de estudos sobre opções de lazer para adolescentes na atual�dade.
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ABSTRACT – Th�s study has the follow�ng object�ves: to find out the le�sure act�v�t�es of adolescents who use drugs and those 
who don’t; to ver�fy poss�ble assoc�at�ons between the use of drugs and le�sure �n adolescence. F�ve hundred and s�xty n�ne male 
and female adolescents rang�ng from 14 to 20 years old who were attend�ng h�gh school �n the c�ty of São Carlos, �n the state of 
São Paulo-Braz�l, took part on th�s study. They answered an anonymous and self-fill�ng quest�onna�re. The analyses �nvolved: 
the descr�pt�on of the d�str�but�on of the var�ables �n the sample; square-qu� test; mult�ple log�st�c regress�on. Accord�ng to the 
results, the ma�n d�fferences between the groups were observed �n the act�v�t�es go�ng to clubs/beaches, go�ng out w�th fr�ends, 
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and go�ng out w�th the fam�ly were more frequent among the non-add�cted ones. These data may contr�bute for work�ng out 
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Tavares & cols., 2001). Além d�sso, esta fase é cons�derada 
como cruc�al na formação de háb�tos de conduta e de modelos 
de soc�al�zação (Rebolledo & cols., 2004), podendo ocorrer 
nela o estabelec�mento de padrões estáve�s de comporta-
mento, fato que também pode levar ao consumo de drogas e 
ao aparec�mento precoce de problemas referentes à saúde e 
ao ajuste soc�al, aspectos estes que podem afetar a v�da do 
�nd�víduo na �dade adulta (R�vas & cols, 1999).

Ass�m, por v�verem um corpo e uma mente em cons-
tante transformação, fato que provoca um ma�or ou menor 
sofr�mento psíqu�co, os adolescentes const�tuem um grupo 
de r�sco em relação ao consumo de drogas (Med�na, Santos 
& Alme�da F�lho, 2001; Rebolledo & cols., 2004; Sanchéz 
& Ferr�an�, 2004; Suárez & Galera, 2004).

Frente a esta real�dade, o consumo de drogas na adoles-
cênc�a tem se const�tuído como um grave problema soc�al e de 
saúde públ�ca, tanto na real�dade bras�le�ra quanto em outros 
países (Rodríguez & Lu�s, 2004; Sancever�no & Abreu, 2004; 
Tavares, Bér�a & L�ma, 2004).

Apesar dos adolescentes serem encarados como um 
grupo de r�sco, no que d�z respe�to ao uso de substânc�as 
ps�coat�vas, a l�teratura, de uma forma geral, aponta que os 
fatores que podem levar os mesmos a ut�l�zarem drogas são 
var�ados, fato que caracter�za o fenômeno da drogad�ção 
como mult�determ�nado. Os pr�nc�pa�s deles estão relac�ona-
dos às característ�cas �nd�v�dua�s e soc�a�s, �nclu�ndo nestas 
a soc�edade como um todo, a famíl�a e o grupo de pares 
(Oute�ral, 1994).

Em função deste contexto, a prevalênc�a e os fatores 
relac�onados ao uso de drogas têm s�do objeto de numerosos 
estudos. Em todo mundo, �nquér�tos ep�dem�ológ�cos têm 
s�do real�zados com esse objet�vo (Cardenal & Adell, 1995; 
M�ller, 1997; M�ller & Plant, 1996; Pecc�, 1995; Valo�s, 
Dunham, Jackson & Waller, 1999; Webb, Ashton, Kelly & 
Kamal�, 1996). No contexto bras�le�ro já d�spomos de um 
número s�gn�ficat�vo de estudos ep�dem�ológ�cos nessa área 
(F�oron� & cols., 2003; Galduróz, Noto & Carl�n�, 1997; 
Gu�marães & cols., 2004; Muza, Bett�ol, Mucc�llo & Bar-
b�er�, 1997; Sancever�no & Abreu, 2004; Soldera & cols, 
2004; Tavares & cols., 2001), cujos dados levantados vão 
ao encontro dos que foram ver�ficados em outros �nquér�tos 
em d�versas reg�ões do planeta, ev�denc�ando tanto o uso de 
drogas líc�tas quanto o de drogas �líc�tas. Os resultados, no 
geral, têm mostrado a alta prevalênc�a do uso de drogas líc�tas 
(álcool e tabaco) entre estudantes do pr�me�ro e do segundo 
graus e entre estudantes un�vers�tár�os (Med�na, Santos & 
Alme�da F�lho, 2001; Noto, 2004). Entre as drogas �líc�tas a 
ma�s ut�l�zada no Bras�l é a maconha (Noto, 2004).

Segundo Schenker e M�nayo (2005) os fatores de r�sco e 
de proteção em relação ao uso de drogas estão relac�onados 
a se�s domín�os da v�da (o �nd�v�dual, o fam�l�ar, o escolar, 
o m�d�át�co, os am�gos e a comun�dade de conv�vênc�a) 
relac�onados entre s�, sendo que cada pesqu�sa na área 
enfat�za determ�nadas var�áve�s (por exemplo, sexo, �dade, 
nível sóc�o-econôm�co, desempenho escolar, trabalho, uso 
de drogas na famíl�a etc.).

Entre os fatores de r�sco e proteção descr�tos na l�tera-
tura da área �nteressa ao presente estudo a var�ável “lazer”. 
O lazer é cons�derado como algo relevante para a v�da das 
pessoas, estando d�retamente l�gado a uma questão de saúde 

(Pere�ra & Bueno, 1997) e ocorrendo em um tempo especí-
fico marcado pela ausênc�a de um certo t�po de obr�gações e 
deveres, sejam estes profiss�ona�s, fam�l�ares, escolares ou 
outros (Melo & Alves Jun�or, 2003; Peres, Bodste�n, Ramos 
& Marcondes, 2005).

Pode-se d�zer, então, que o lazer envolve um conjunto 
de at�v�dades que o �nd�víduo real�za com prazer v�sando 
à sat�sfação pessoal, o descanso, o d�vert�mento (d�stração, 
recreação, entreten�mento), a part�c�pação soc�al voluntár�a, 
o desenvolv�mento geral e/ou da capac�dade cr�adora, a for-
mação des�nteressada, expressando, ass�m, a cultura de um 
grupo ou soc�edade (Camargo & Bueno, 2003; Camargo, 
1999; Dumazed�er, 2001; Melo & Alves Jun�or, 2003; Pere�ra 
& Bueno, 1997).

Os �nteresses e as at�v�dades prat�cadas pelos �nd�víduos 
na adolescênc�a sofrem alterações no que d�z respe�to aos 
momentos de lazer. Nesta etapa o adolescente quer sa�r 
soz�nho com os am�gos, freqüentar lugares d�ferentes, ter 
horár�os d�vers�ficados para prat�car at�v�dades. Ass�m, na 
últ�ma década, tem s�do dada grande �mportânc�a às at�v�-
dades exerc�das pelos adolescentes (OMS, 1995), uma vez 
que foram observadas relações entre elas e d�versas doenças 
(a curto ou a longo prazo), comportamentos de r�sco (como 
por exemplo, o uso de drogas) e comportamentos noc�vos 
à saúde do própr�o �nd�víduo ou de outra pessoa (Barros, 
Coscarell�, Cout�nho & Fonseca, 2002). Ressalta-se que os 
adolescentes, no tempo de lazer, costumam real�zar at�v�dades 
soz�nhos, com am�gos ou com pessoas da famíl�a, tanto no 
âmb�to fam�l�ar quanto em outros amb�entes.

Em relação ao uso do tempo l�vre pelos adolescentes e 
o consumo de substânc�as ps�coat�vas, um estudo real�zado 
por Barr�a, Que�roz, N�castr� e Andrade (2000) ver�ficou que 
as at�v�dades nas horas l�vres por usuár�os de tabaco t�veram 
um padrão d�ferente em relação aos não-usuár�os (p 0,001). 
Entre os usuár�os, 67,5% refer�ram at�v�dades real�zadas 
fora de casa, contra 55,4% dos não-usuár�os. É �nteressante 
notar que a prát�ca de esportes aparece com porcentagens 
semelhantes nestes do�s grupos.

Por outro lado, o estudo real�zado por Robles3 c�tado em 
Jano (On-l�ne y agenc�a�s, 2001), ver�ficou que o consumo de 
álcool entre os adolescentes espanhó�s ocorre geralmente nos 
fina�s de semana, período no qual o adolescente tem ma�or 
d�spon�b�l�dade para real�zar at�v�dades de lazer. Além d�sso, 
Rebolledo e cols (2004) ev�denc�am que o ba�xo envolv�men-
to em at�v�dades extra-curr�culares está assoc�ado ao uso de 
substânc�as ps�coat�vas líc�tas e �líc�tas.

Segu�ndo esta reflexão, Carvalho e Carl�n�-Cotr�m (1992) 
pontuam que oferecer alternat�vas de lazer aos adolescentes 
é uma estratég�a relevante em relação ao uso de substânc�as 
ps�coat�vas, uma vez que as at�v�dades fís�cas e a part�c�pa-
ção em at�v�dades extra-curr�culares são cons�deradas como 
recursos �mportantes neste contexto. Nesta mesma l�nha 
Cartana, Santos, Fen�l� & Spr�c�go (2004) apontam que 
modos atrat�vos de ocupar o tempo l�vre podem func�onar 
como fatores de proteção na adolescênc�a.

3 Dados da últ�ma pesqu�sa escolar do Plano Nac�onal sobre drogas 
(Espanha).



45Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jan-Mar 2007, Vol. 23 n. 1, pp. 043-052

Lazer e Drogas na Adolescência

Sendo ass�m torna-se �mportante d�scut�r sobre qua�s são 
os t�pos de at�v�dades de lazer efetuadas pelos adolescentes, 
buscando ver�ficar as possíve�s assoc�ações entre estas e o uso 
de substânc�as ps�coat�vas. A compreensão destes aspectos 
apresenta uma contr�bu�ção d�reta no planejamento de es-
tratég�as prevent�vas que prop�c�em cresc�mento pessoal e 
educação para a saúde. Tomando por base estes elementos o 
presente estudo teve como objet�vos: a) levantar as pr�nc�pa�s 
at�v�dades de lazer prat�cadas por adolescentes usuár�os e 
não-usuár�os de substânc�as ps�coat�vas; b) ver�ficar possíve�s 
assoc�ações entre o uso de substânc�as ps�coat�vas e o t�po de 
at�v�dade de lazer efetuada pelos adolescentes.

Método 

A população-alvo da pesqu�sa foram os adolescentes entre 
14 e 20 anos que estavam cursando o ens�no méd�o em escolas 
da rede públ�ca e pr�vada de ens�no na c�dade de São Carlos 
– SP. Em função do número elevado de adolescentes dentro 
do perfil estabelec�do fo� selec�onada uma amostra para a 
real�zação do estudo. Para a seleção adotou-se o método de 
amostragem probab�líst�ca por conglomerados (escolas) e 
estrat�ficada (cons�derando-se d�ferentes reg�ões da c�dade, 
defin�das por certas característ�cas sóc�o-econôm�cas, dentro 
das qua�s estavam local�zadas as escolas).

Ass�m, a part�r das l�stagens de escolas fornec�das pela 
d�retor�a de ens�no, a amostra de adolescentes que part�c�pou 
do estudo fo� obt�da em do�s estág�os: no pr�me�ro estág�o 
foram sorteadas as escolas e no segundo foram levantadas as 
turmas destas escolas que part�c�par�am da pesqu�sa. Foram 
fe�tas v�s�tas às �nst�tu�ções escolares para entrar em contato 
com os alunos das turmas sorteadas, sol�c�tar a part�c�pação 
dos mesmos no estudo em questão e encam�nhar o Termo de 
Consent�mento L�vre e Esclarec�do a ser entregue aos pa�s.

Responderam ao �nstrumento de coleta de dados 620 
adolescentes sendo que destes 52 foram excluídos da amostra 
final por do�s pr�nc�pa�s mot�vos: a) preench�mento �ncom-
pleto ou não compreensão das perguntas; b) �dade super�or 
ao l�m�te etár�o defin�do para a pesqu�sa (20 anos). Ass�m, 
part�c�param deste estudo 568 adolescentes que estavam cur-
sando o ens�no méd�o nas escolas e nas turmas prev�amente 
sorteadas, dev�damente autor�zados pelos pa�s ou responsá-
ve�s, os qua�s ass�naram um Termo de Consent�mento L�vre 
e Esclarec�do. Duzentos e c�nqüenta e se�s adolescentes 
(45,1% da mostra) pertencem ao sexo mascul�no, 312 (59,9% 
da mesma) são do sexo fem�n�no e a d�str�bu�ção etár�a é a 
segu�nte: 5,4% das pessoas entrev�stadas têm 14 anos, 25,9% 
têm 15, 32% têm 16, 23,3% têm 17, 8,3% têm 18, 3,5% 
têm 19 e 1,6% têm 20 anos. Além d�sso, 221 adolescentes 
(38,9%) estavam cursando o pr�me�ro ano do ens�no méd�o, 
215 (37,8%) estavam no segundo ano e, por fim, 132 (23,2%) 
estavam freqüentando o terce�ro ano deste c�clo.

Fo� ut�l�zado para a coleta de dados um quest�onár�o 
anôn�mo e de auto-preench�mento composto por 62 ques-
tões fechadas, abordando dados demográficos referentes ao 
part�c�pante e à organ�zação fam�l�ar do mesmo (nível de 
escolar�dade, s�tuação econôm�ca, etc.), além de questões 
que aval�avam o nível de conhec�mento, as at�v�dades de 
lazer e as op�n�ões dos adolescentes sobre o uso de drogas 
e o padrão de consumo de substânc�as ps�coat�vas por parte 

dos mesmos. Ressalta-se que para dados a respe�to do uso 
de drogas fo� ut�l�zado o modelo de �nstrumento proposto 
pela OMS e adaptado para a real�dade bras�le�ra por Carl�n�-
Cotr�m e Barbosa (1993) e para os dados sobre as at�v�dades 
de lazer ut�l�zou-se o quest�onár�o desenvolv�do por Curs�no 
(1999). O �nstrumento fo� prev�amente testado em um estudo 
p�loto com a final�dade de corr�g�r as �mperfe�ções e testar o 
proced�mento de coleta de dados. 

A coleta fo� real�zada apenas pela pesqu�sadora respon-
sável pelo projeto. Os quest�onár�os foram apl�cados colet�-
vamente em sala de aula, sem a presença do professor, em 
d�as prev�amente marcados com a escola, os professores e os 
alunos. Quando necessár�o foram real�zadas até duas rev�s�tas 
à escola com a final�dade de apl�car os �nstrumentos com os 
alunos ausentes d�m�nu�ndo, ass�m, o índ�ce de perdas por 
faltas às aulas. Destaca-se que mesmo em posse da autor�-
zação dos pa�s a part�c�pação do adolescente na pesqu�sa fo� 
voluntár�a e o mesmo estava c�ente de que poder�a de�xar de 
responder ao �nstrumento a qualquer momento. Além d�sso 
os adolescentes foram esclarec�dos sobre a contr�bu�ção dos 
mesmos e, frente à ace�tação, eles também ass�naram um 
Termo de Consent�mento L�vre e Esclarec�do �nd�cando que 
estavam d�spostos a colaborar com o estudo em questão.

Foram poucos os casos tanto dos pa�s que não autor�zaram 
a part�c�pação dos filhos adolescentes no estudo quanto dos 
estudantes que não qu�seram part�c�par do mesmo. Sendo 
ass�m, de uma méd�a de 35 alunos por sala aprox�madamente 
um ou do�s alunos não foram autor�zados pelos pa�s, o que 
equ�vale a 3% ou 6% do total de alunos da classe. Por outro 
lado, um número var�ando entre do�s e três alunos por sala 
optou por não part�c�par do estudo (aprox�madamente 6% a 
8,6% dos mesmos). É �mportante ressaltar que esta pesqu�sa 
fo� aprovada pelo Com�tê de Ét�ca em Pesqu�sa da Faculdade 
de F�losofia, C�ênc�as e Letras de R�be�rão Preto da Un�ver-
s�dade de São Paulo.

O tempo méd�o de apl�cação do �nstrumento fo� de 50 
m�nutos, sendo que ao térm�no do preench�mento os ado-
lescentes depos�tavam o quest�onár�o em uma urna lacrada, 
de�xada na frente da sala, com a final�dade de reforçar a 
questão do s�g�lo.

A anál�se dos dados obt�dos fo� efetuada com o auxíl�o do 
programa estatíst�co SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Pr�me�ramente foram real�zadas as anál�ses descr�t�vas, 
as qua�s envolveram: a) descr�ção da d�str�bu�ção das var�áve�s na 
amostra estudada; b) teste do Qu�-quadrado. Poster�ormente fo� 
apl�cado o método da regressão logíst�ca múlt�pla.

Resultados

A Tabela 1 apresenta um levantamento das pr�nc�pa�s 
at�v�dades de lazer que os adolescentes usuár�os e não-
usuár�os de substânc�as ps�coat�vas que part�c�param do 
estudo costumam real�zar no tempo l�vre. Neste caso, foram 
cons�derados como usuár�os aqueles adolescentes que já 
exper�mentaram ou fazem uso de substânc�as ps�coat�vas, 
exceto álcool e tabaco (n=134), sem prescr�ção méd�ca, e 
como não-usuár�os os adolescentes que nunca ut�l�zaram 
nenhum t�po de substânc�a ps�coat�va (n=57). 

Observando-se os resultados é possível constatar que as 
at�v�dades de lazer ver�ficadas são d�vers�ficadas, podendo 
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ser alocadas em quatro categor�as: at�v�dades recreat�vas 
em grupo, at�v�dades real�zadas quando soz�nhos em casa, 
at�v�dades com a famíl�a e, por fim, at�v�dades cultura�s. 
Ressalta-se a�nda que nesta questão o número de respostas 
é super�or ao número de respondentes, po�s cada um poder�a 
ass�nalar ma�s de uma resposta.

Cons�derando-se o grupo de adolescentes usuár�os, as 
at�v�dades que apresentaram as ma�ores freqüênc�as podem 
ser �nser�das em duas categor�as: at�v�dades real�zadas quan-
do soz�nhos em casa, na qual se destacaram “ouv�r mús�ca” 
(73,9%) e “ass�st�r telev�são” (63%), e at�v�dades recreat�vas 
em grupo, como “sa�r com am�gos do mesmo sexo” (58,2%) 
e “sa�r com am�gos do sexo oposto” (51,5%).

Por outro lado, no que d�z respe�to ao grupo de adoles-
centes não-usuár�os constatou-se que as at�v�dades ma�s 
freqüentes se �nserem em três categor�as pr�nc�pa�s. Pr�me�-
ramente as at�v�dades real�zadas quando soz�nhos em casa, 
na qual se destacaram “ouv�r mús�ca” e “ass�st�r telev�são”, 
ambas com 57,9% de �nd�cações. Poster�ormente a categor�a 
at�v�dades recreat�vas em grupo, na qual se destaca a prát�ca 
de esportes (47,4%) e a categor�a at�v�dades em famíl�a, na 
qual “sa�r com a famíl�a” obteve 40,4% de �nd�cações.

Comparando-se os do�s grupos de adolescentes foram 
ver�ficadas algumas d�ferenças estat�st�camente s�gn�ficat�vas 
entre eles. Nas at�v�dades “�r à Igreja ou serv�ço rel�g�oso” 
e “freqüentar clubes/pra�as”, at�v�dades que se �nserem na 
categor�a at�v�dades recreat�vas em grupo, foram ver�ficadas 
d�ferenças entre os grupos de adolescentes (usuár�os e não-
usuár�os) apesar destas categor�as não terem demonstrado 
freqüênc�as elevadas para os mesmos. No que d�z respe�to 
à at�v�dade “�r à Igreja ou serv�ço rel�g�oso” constata-se que 

o percentual de não-usuár�os que afirmaram real�zar esta 
at�v�dade no tempo l�vre (29,8%) é s�gn�ficat�vamente ma�or 
que o mesmo percentual observado no grupo de usuár�os 
(16,4%) (p<0,05).

Em relação à at�v�dade “freqüentar clubes/pra�as”, esta 
apresentou uma freqüênc�a s�gn�ficantemente ma�s elevada 
no grupo de usuár�os quando comparada ao percentual 
obt�do no grupo de adolescentes não-usuár�os (37,3% e 
12,3% respect�vamente) (p<0,05).

Uma outra d�ferença constatada entre os grupos refere-se 
às at�v�dades “sa�r com am�gos do mesmo sexo” e “sa�r com 
am�gos do sexo oposto”, as qua�s se �nserem na categor�a 
at�v�dades recreat�vas em grupo. Para ambas at�v�dades fo� 
observado um percentual s�gn�ficantemente ma�or para o 
grupo de usuár�os (58,2% e 51,5%) comparat�vamente ao 
obt�do pelo grupo de não-usuár�os nestas mesmas at�v�dades 
(29,8% e 21,1%) (p<0,01). Isso quer d�zer que os adolescen-
tes do grupo de usuár�os saem ma�s com os am�gos, tanto 
do mesmo sexo quanto do sexo oposto, no tempo l�vre do 
que os adolescentes do grupo de não-usuár�os.

Por outro lado, as at�v�dades “prat�car esportes” e “sa�r 
com a famíl�a” apresentaram porcentagens s�gn�ficante-
mente ma�ores para o grupo de adolescentes não-usuár�os 
(47,4% e 40,4%) quando comparadas às porcentagens 
obt�das pelos adolescentes do grupo de usuár�os (41% e 
34,3% respect�vamente) (p<0,01). Ou seja, os adolescentes 
do grupo de não-usuár�os costumam real�zar ma�s estas 
at�v�dades no tempo l�vre do que o grupo de adolescentes 
usuár�os.

Foram a�nda constatadas d�ferenças estat�st�camente 
s�gn�ficat�vas entre os grupos no que se refere às at�v�dades: 

Atividades no tempo livre
Usuário* (n=134) Não Usuário** (n=57)

Freqüência Absoluta
Freqüência 
Relativa(%)

Freqüência Absoluta
Freqüência 
Relativa(%)

Ir à Igreja ou serv�ço rel�g�oso 22 16,4 17 29,8+

Freqüentar clubes/pra�as 50 37,3 7 12,3+

Sa�r com am�gos do mesmo sexo 78 58,2 17 29,8+

Sa�r com am�gos do sexo oposto 69 51,5 12 21,1+

Prat�car esportes 55 41 27 47,4+

Ass�st�r telev�são 85 63 33 57,9
Sa�r com a famíl�a 46 34,3 23 40,4+

Sa�r sem dest�no certo 29 21,6 6 10,5
Ir ao c�nema 39 29,1 12 21,1
Freqüentar bares 40 29,8 2 3,5+

Ler l�vros 22 16,4 13 22,8+

Ler jorna�s e rev�stas 25 18,6 18 31,6+

V�ajar 36 26,9 11 19,3
Trabalhar em um hobby em casa 12 8,9 2 3,5
F�car com o namorado(a) 56 41,8 9 15,8
Ouv�r mús�ca 99 73,9 33 57,9
Ir ao shopp�ng 58 43,3 18 31,6
Dorm�r 2 1,5 0 0
Internet/computador 5 3,7 1 1,8
Sa�r para dançar 2 1,2 0 0
Tocar um �nstrumento 2 3,7 0 0
Outros 4 3 2 3,5

Tabela 1. Levantamento das at�v�dades dos adolescentes durante o tempo l�vre.

* Foram �nser�dos nesta categor�a os adolescente que pontuaram ter ut�l�zado (pelo menos uma vez na v�da) ou ut�l�zar qualquer t�po de substânc�a ps�coat�va 
(exceto álcool e tabaco).
** Foram �nser�dos nesta categor�a os adolescentes que afirmaram nunca ter ut�l�zado nenhum t�po de substânc�a ps�coat�va; + D�ferenças estat�st�camente 
s�gn�ficantes entre os grupos de adolescentes (usuár�os e não-usuár�os) (teste do Qu�-quadrado).
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“freqüentar bares”, “ler l�vros” e “ler jorna�s e rev�stas”. No 
caso da at�v�dade “freqüentar bares”, a qual se enca�xa na 
categor�a at�v�dades recreat�vas em grupo, os dados obt�dos 
revelam que o percentual ver�ficado no grupo de adoles-
centes usuár�os fo� s�gn�ficantemente ma�or do que o que 
fo� observado para o grupo de adolescentes não-usuár�os 
(29,8% e 3,5% respect�vamente) (p<0,01).

Por fim, quanto às at�v�dades “ler l�vros” e “ler jorna�s e 
rev�stas”, as qua�s podem ser �nser�das nas at�v�dades real�-
zadas quando soz�nhos em casa, nota-se que as porcentagens 
apresentadas para o grupo de adolescentes não-usuár�os 
foram s�gn�ficantemente ma�ores (22,8% e 31,6% respec-
t�vamente) que as observadas no grupo de adolescentes 
usuár�os (16,4% e 18,6%) (p<0,05). 

Para as dema�s at�v�dades abordadas não foram ver�-
ficadas d�ferenças estat�st�camente s�gn�ficat�vas entre os 
grupos de adolescentes. A Tabela 2 aba�xo traz as pr�nc�pa�s 
at�v�dades real�zadas por adolescentes que já fizeram uso 
na vida de álcool e tabaco.

Ver�ficando-se os dados descr�tos na Tabela 2 alguns 
pontos necess�tam ser ressaltados. No que se refere ao grupo 
de adolescentes que afirmou ut�l�zar álcool na v�da (n=412) 
constata-se que a pr�nc�pal at�v�dade de lazer real�zada pelos 
mesmos é “ouv�r mús�ca” (75,5% de �nd�cações), sendo 

esta segu�da pela at�v�dade “ass�st�r telev�são” (69,4%). 
Destaca-se a�nda que 55,3% dos adolescentes deste grupo 
afirmaram “sa�r com am�gos do mesmo sexo” no tempo que 
têm l�vre para o lazer.

Por outro lado, os adolescentes que pontuaram ter fe�to 
uso na vida de tabaco apresentaram como pr�nc�pa�s at�v�-
dades no tempo l�vre as segu�ntes: “ouv�r mús�ca” (79,2%), 
“sa�r com am�gos do mesmo sexo” (67,8%), “sa�r com 
am�gos do sexo oposto” e “ass�st�r telev�são”, ambas com 
64,4% de �nd�cações.

Com a final�dade de compreender melhor as possíve�s 
assoc�ações entre o uso de substânc�as ps�coat�vas e o t�po 
de at�v�dade de lazer prat�cada pelos adolescentes, foram 
real�zadas anál�ses ma�s apuradas por me�o da regressão 
logíst�ca, pr�or�zando-se, neste caso, o uso na vida de álcool 
e tabaco, substânc�as estas que foram as ma�s consum�das 
pelos adolescentes desta amostra.

No que d�z respe�to ao uso na vida de álcool (p=0,000 e 
R2=16,3%.) pelos adolescentes, as var�áve�s estat�st�camente 
s�gn�ficat�vas no modelo logíst�co b�nár�o, concernentes às 
at�v�dades real�zadas no tempo l�vre, foram: AMISEXOP 
(sa�r com am�gos do sexo oposto) (p=0,007); TV (p=0,012); 
BARES (freqüentar bares) (p=0,035); NAMORAR 
(p=0,004).  

Atividades de lazer
Álcool

(n=412)
Tabaco
(n= 149)

FA FR(%) FA FR(%)
Ir à Igreja ou serv�ço rel�g�oso 86 20,9 20 13,4
Freqüentar clubes/pra�as 124 30,1 58 38,9
Sa�r com am�gos do mesmo sexo 228 55,3 101 67,8
Sa�r com am�gos do sexo oposto 198 48,1 96 64,4
Prat�car esportes 189 45,9 58 38,9
Ass�st�r  TV 286 69,4 96 64,4
Sa�r com a famíl�a 149 36,2 53 35,6
Sa�r sem dest�no 62 15 32 21,5
Ir ao c�nema 145 35,2 52 34,9
Freqüentar bares 85 20,6 50 33,6
Ler l�vros 78 18,9 26 17,4
Ler jorna�s/ rev�stas 90 21,8 32 21,5
V�ajar 93 22,6 42 28,2
Trabalhar em um hobby em casa 31 7,5 12 8,1
F�car com o namorado(a) 141 34,2 60 40,3
Ouv�r mús�ca 311 75,5 118 79,2
Ir ao shopp�ng 194 47,1 71 47,7
Outros 38 9,2 14 9,4

Tabela 2. At�v�dades de lazer real�zadas pelos adolescentes segundo uso na vida de álcool e tabaco.

Fatores associados Grupos p valor RP* IC 95%**

Sa�r com am�gos do sexo oposto 
(AMISEXOP)

1x0 0,007 2,16 1,23-3,79

Ass�st�r TV 1x0 0,012 1,88 1,15-3,07

Freqüentar bares 1x0 0,035 2,33 1,06-5,12

Namorar 1x0 0,004 2,12 1,26-3,55

Tabela 3. Levantamento dos fatores assoc�ados ao uso na vida de álcool entre adolescentes do ens�no méd�o da c�dade de São Carlos.

* Razões de chances (medem o r�sco de um determ�nado grupo usar ou não certa substânc�a).
** Intervalo de confiança.
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Os dados descr�tos na Tabela 3 revelam que o grupo de 
adolescentes que sa� com am�gos do sexo oposto (1) apre-
sentou 2,16 (IC 95% 1,23; 3,79) vezes ma�s chances de fazer 
uso na vida de álcool do que o grupo de adolescentes que 
não costumam sa�r. 

Um outro dado �nteressante d�z respe�to à at�v�dade “as-
s�st�r TV”. Ver�ficando-se os resultados nota-se que o grupo 
que afirmou ass�st�r TV no tempo l�vre apresentou, 1,88 vezes 
ma�s chance (IC 95% 1,15; 3,07) de fazer uso de álcool na 
v�da do que o grupo que não ass�ste. 

A�nda no que concerne à probab�l�dade de fazer uso de 
álcool na v�da, os dados mostram que o grupo de adolescentes 
que costuma freqüentar bares nos momentos de lazer apresen-
tou 2,33 vezes ma�s chances (IC 95% 1.06; 5,12) que o grupo 
daqueles que não freqüentam. Já o grupo de adolescentes que 
namoram apresentou 2,12 vezes ma�s chances (IC 95% 1,26; 
3,55) que o grupo daqueles que não namoram.

No que d�z respe�to à var�ável dependente uso na vida de 
tabaco (p=0,000 e R2=22,6%), as var�áve�s estat�st�camente 
s�gn�ficat�vas no modelo logíst�co b�nár�o, cons�derando-se 
as at�v�dades real�zadas pelos adolescentes no tempo l�vre, 
foram duas: AMISEXOP (sa�r com am�gos do sexo oposto) 
(p=0,001) e ESPORTES (prat�car esportes) (p=0,009). Sen-
do ass�m, pode-se d�zer que o grupo que costuma sa�r com 
am�gos do sexo oposto nos momentos de lazer e o grupo de 
adolescentes que afirmaram não prat�car esportes apresen-
taram ma�ores chances de fazer uso na vida de tabaco do 
que aqueles que não saem com am�gos do sexo oposto e que 
prat�cam esportes (2,47, IC95% 1,43; 4,27 e 1,83, IC96% 
1,16; 2,87 respect�vamente). Novamente, como no caso 
do uso na vida de álcool, a �nfluênc�a do grupo de am�gos 
aparece como um fator de r�sco também no que d�z respe�to 
ao uso na vida de tabaco. 

Discussão

Reflet�ndo-se sobre os dados descr�tos, nota-se que, de 
uma forma geral, as pr�nc�pa�s at�v�dades prat�cadas pelos 
adolescentes envolvem aquelas que podem ser real�zadas 
dentro de casa e aquelas que são real�zadas fora de casa. 
Em relação às at�v�dades real�zadas fora de casa, o grupo 
de adolescentes usuár�os destacou, respect�vamente, “sa�r 
com os am�gos do mesmo sexo” e “sa�r com am�gos do sexo 
oposto”, enquanto para o grupo de adolescentes não-usuár�os 
o destaque fo� para as at�v�dades “prat�car esportes” e “sa�r 
com a famíl�a”.

Em relação ao uso do tempo l�vre pelos adolescentes, 
um estudo real�zado por Barr�a e cols. (2000) ver�ficou que, 
entre os usuár�os de tabaco, foco do estudo real�zado pelos 
autores, 67,5% refer�ram at�v�dades fora de casa (sa�r/v�ajar 
com am�gos/namorado(a); at�v�dades cultura�s como c�nema, 
teatro e shows; freqüentar bares e festas), contra 55,4% dos 
não-usuár�os. A prát�ca de esportes aparece com porcentagens 
semelhantes nos do�s grupos. 

Entretanto, é �mportante pontuar que, no caso do pre-
sente estudo, no que d�z respe�to à prát�ca de esportes, os 
dados obt�dos apresentaram d�ferenças s�gn�ficat�vas entre 
os grupos, uma vez que as porcentagens ver�ficadas foram 
ma�ores para o grupo de não-usuár�os do que para o grupo 
de usuár�os. Porém é �mportante ressaltar que outros estudos 

real�zados na real�dade bras�le�ra não encontraram assoc�ação 
entre o uso de drogas e a prát�ca de at�v�dade fís�ca regular 
como o real�zado por Tavares e cols. (2004) e por Carvalho 
e Carl�n�-Cotr�m (1992).

Apesar d�sso, este é um dado �nteressante por retratar a 
�mportânc�a da at�v�dade esport�va no cot�d�ano do adoles-
cente, uma vez que o fato do �nd�víduo real�zar algum t�po 
de at�v�dade esport�va pode levá-lo a apresentar uma ma�or 
preocupação com a saúde e �sso pode contr�bu�r para a não 
ut�l�zação de substânc�as ps�coat�vas. Ass�m, o �ncent�vo ao 
esporte, desde cedo, deve ser uma preocupação constante 
uma vez que a prát�ca de at�v�dades esport�vas pode func�onar 
como um fator de proteção em relação ao uso de substânc�as 
ps�coat�vas. Além d�sso, este achado chama a atenção para a 
aval�ação das poss�b�l�dades de prát�ca de esportes oferec�-
das ao �nd�víduo na c�dade em que res�de. Entretanto estes 
aspectos necess�tam ser explorados em pesqu�sas futuras, ava-
l�ando, por exemplo, �nd�víduos que prat�cam e não prat�cam 
esportes bem como o t�po de at�v�dade esport�va real�zada e 
o uso e não-uso de substânc�as ps�coat�vas.

Por outro lado, freqüentar bares fo� uma at�v�dade de 
porcentagem s�gn�f�cat�vamente ma�or para o grupo de 
usuár�os quando comparada ao grupo de não-usuár�os. Uma 
h�pótese que pode ser levantada em relação a esta questão 
refere-se d�retamente às opções de lazer d�sponíve�s para 
os adolescentes em uma c�dade de méd�o porte do �nter�or 
paul�sta. Apesar de ex�st�rem opções cultura�s de lazer, 
em lugares d�vers�ficados, mu�tas vezes os adolescentes 
preferem, quando saem com os am�gos, freqüentar outros 
lugares que cons�deram de ma�or “ag�tação”. Os lugares 
ma�s comuns que eles costumam freqüentar são barz�nhos, 
danceter�as, shopping e clubes. Em mu�tos destes amb�entes 
constata-se a presença de substânc�as ps�coat�vas, pr�nc�pal-
mente as legal�zadas. Desta mane�ra, mu�tos adolescentes, 
acompanhados de am�gos, podem entrar em contato com 
ta�s substânc�as nestes lugares (Rebello, Monte�ro & Vargas, 
2001) e, se o am�go ut�l�za alguma substânc�a, as chances do 
adolescente exper�mentar ou começar a ut�l�zar podem ser 
ma�ores, embora �sso dependa também de suas hab�l�dades 
para l�dar com as pressões exerc�das pelo grupo (Rodríguez 
& Lu�s, 2004).

Outro dado �nteressante de nota refere-se à at�v�dade 
“�r à Igreja ou serv�ço rel�g�oso”. Cons�derando-se o grupo 
de usuár�os ver�fica-se que esta at�v�dade apresentou freqü-
ênc�as menores se comparadas ao grupo de adolescentes 
não-usuár�os. Neste sent�do, alguns estudos afirmam que o 
envolv�mento com a rel�g�ão pode estar assoc�ado ao uso ou 
não-uso de substânc�as ps�coat�vas, embora este dado a�nda 
apresente controvérs�as na l�teratura da área (Soldera & 
Dalgalorrondo, 1999). 

M�ller e Plant (1996) apontam que a ausênc�a de rel�g�ão 
está assoc�ada a um ma�or uso de drogas pelos estudantes, 
enquanto jovens que possuem algum t�po de vínculo rel�g�oso 
apresentam um menor uso de substânc�as ps�coat�vas. Estes 
dados cam�nham na d�reção dos achados de Soldera e cols 
(2004), que ev�denc�am que estudantes com educação rel�-
g�osa na �nfânc�a apresentam menor uso pesado de drogas, 
e também se aprox�ma dos dados obt�dos por Tavares e cols. 
(2004), que pontuam que o fato do adolescente prat�car a 
rel�g�ão está assoc�ado a um menor uso de drogas.



49Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jan-Mar 2007, Vol. 23 n. 1, pp. 043-052

Lazer e Drogas na Adolescência

Quanto à at�v�dade “sa�r com a famíl�a”, os adolescentes 
não-usuár�os costumam real�zar ma�s esta at�v�dade do que 
aqueles que fazem uso de substânc�as ps�coat�vas. Este dado 
pode �nd�car a ex�stênc�a de um bom vínculo ou de uma boa 
�nteração com os pa�s ou a�nda a preocupação em compart�-
lhar at�v�dades e momentos entre pa�s e filhos, aspectos estes 
que, segundo Schenker e M�nayo (2005), func�onam como 
fatores de proteção contra o uso de drogas.

Em relação aos dados obt�dos por me�o da regressão lo-
gíst�ca, estes trazem à tona a reflexão sobre alguns elementos 
�mportantes. No que d�z respe�to ao uso na v�da de álcool, 
os achados do presente estudo sol�c�tam uma reflexão sobre 
a �nfluênc�a do grupo de am�gos, a presença da míd�a na 
v�da dos adolescentes, a freqüênc�a a bares e a questão do 
namoro nesta etapa da v�da. Isso porque, em l�nhas gera�s, os 
achados mostram que adolescentes que costumam sa�r com 
am�gos, ver telev�são, freqüentar bares e namorar no tempo 
l�vre apresentaram ma�ores chances de fazer uso de álcool na 
v�da. Por outro lado, em relação ao tabaco, os dados apontam 
que adolescentes que costumam sa�r com am�gos no tempo 
l�vre e não prat�car esportes têm ma�ores chances de fazer 
uso na vida deste.

Pode-se reflet�r sobre a questão da �nfluênc�a dos pares, no 
sent�do em que o adolescente que costuma sa�r com am�gos 
que ut�l�zam, por exemplo, álcool ou tabaco, pode começar 
a ut�l�zar esta substânc�a por pressão do própr�o grupo e para 
se sent�r �ntegrado a ele, uma vez que os am�gos podem ser 
cons�derados como modelos de comportamento (Hoffmann 
& Cerbone, 2002). 

Em relação ao tabaco, estudos buscando aval�ar a questão 
do tabag�smo entre adolescentes encontraram uma assoc�ação 
pos�t�va entre o uso desta substânc�a e a presença de tabag�s-
mo entre o grupo de am�gos (Malcon, Menezes & Chatk�n, 
2003). Desta forma, o tabag�smo no grupo de am�gos pode 
ser caracter�zado como um fator de r�sco em relação ao uso de 
tabaco na adolescênc�a, conforme estudo real�zado de Malcon 
e cols. (2003). Além deste aspecto os autores encontraram 
outros três pontos que foram caracter�zados como fatores de 
r�sco para o tabag�smo na adolescênc�a: �dade do adolescente, 
escolar�dade do mesmo e fumo pelos �rmãos ma�s velhos.

Entretanto, a �nfluênc�a do grupo de am�gos não pode ser 
v�sta de uma mane�ra s�mpl�sta, uma vez que a afil�ação a pa-
res que aprovam ou toleram o uso de substânc�as ps�coat�vas 
corresponde ao final de um percurso no qual d�versos fatores 
se comb�nam aumentando a probab�l�dade de uso abus�vo. 
Contudo é necessár�o pontuar, o outro lado, po�s grupos de 
am�gos com objet�vos e expectat�vas de real�zação na v�da 
também têm papel fundamental numa etapa ex�stenc�al 
em que as �nfluênc�as dos pares são cruc�a�s (Schenker & 
M�nayo, 2005).

Em relação à �nfluênc�a da míd�a no comportamento do 
adolescente também é �mportante anal�sar os aspectos pos�t�-
vos e negat�vos da mesma, que apresenta um papel dom�nante 
no contexto soc�al, ve�culando modelos �dea�s, �nfluenc�ados 
pela �deolog�a atual (R�be�ro & cols., 1998).

No caso da telev�são, é possível levantar uma sér�e de pro-
pagandas de beb�das alcoól�cas, part�cularmente de cerveja, 
que são d�ar�amente ex�b�das. Estes comerc�a�s costumam 
ser chamat�vos, sendo assoc�ados a s�tuações d�vert�das 
envolvendo jovens e lazer, além de, segundo Schenker e 

M�nayo (2005), v�ncularem o uso à �magem de art�stas, ao 
glamour da soc�ab�l�dade e à sexual�dade, retratando estas 
substânc�as como med�adores de fama e sucesso. O uso de 
beb�das é ve�culado, também, como uma forma de esquecer 
os problemas ou para relaxar (Sancever�no & Abreu, 2004). 
Estas campanhas �ntens�ficam-se no período do verão, o 
qual co�nc�de com o período de fér�as do calendár�o escolar. 
Uma das pr�nc�pa�s at�v�dades de lazer dos adolescentes, 
tanto nas fér�as quanto no período normal de aula, é ass�st�r 
telev�são. Ass�m o adolescente, que está em busca de uma 
�dent�ficação, pode ser d�retamente �nfluenc�ado por este 
t�po de estímulo. 

Entretanto, por s� só a propaganda não tem um efe�to de-
vastador em termos de persuasão. Além d�sso, as �nformações 
ve�culadas podem gerar uma reflexão crít�ca moderando o 
r�sco potenc�al de expos�ção (Schenker & M�nayo, 2005), 
e este veículo pode ser ut�l�zado na prevenção pr�mord�al e 
para conv�dar os adolescentes para at�v�dades d�vers�ficadas, 
de �nteresse dos mesmos, em amb�entes externos (Barros & 
cols., 2002) .

Neste sent�do é �mportante lembrar que, no presente 
estudo, a at�v�dade ma�s real�zada pelos adolescentes é 
“ass�st�r TV” e a beb�da ma�s consum�da pelos mesmos 
é a cerveja. Este dado aponta, então, a �mportânc�a de se 
oferecer aos adolescentes novas opções para at�v�dades de 
lazer, opções que poss�b�l�tem ao adolescente real�zar algo 
prazeroso e que tenha uma contr�bu�ção s�gn�ficat�va para 
seu desenvolv�mento.

Além da questão da �nfluênc�a da míd�a é �mportante 
lembrar que o álcool, ut�l�zado desde a Ant�gü�dade, está 
sempre presente nos momentos de festa e comemoração, 
sendo cons�derado o símbolo farmacológ�co da mesma. 
Desta forma, está sempre presente nas reun�ões de am�gos 
ou de algum grupo para comemorar algo bom que aconteceu 
com alguém ou s�mplesmente para curt�r a v�da (Toscano 
Jr., 2001). 

No caso específico de “freqüentar bares” pode-se d�zer 
que o fato do adolescente estar em um amb�ente públ�co, no 
qual esta substânc�a está d�sponível, pode levá-lo a ut�l�zar a 
mesma, uma vez que a pro�b�ção da venda de beb�das alcoó-
l�cas para menores é mu�tas vezes descumpr�da. Além d�sso, 
mesmo que ex�sta o controle, se o adolescente está com um 
grupo e neste ex�stem �nd�víduos ma�s velhos, estes podem 
sol�c�tar a beb�da e compart�lhar com o adolescente. Sendo 
ass�m, segundo Schenker e M�nayo (2005), o fác�l acesso e 
a d�spon�b�l�dade da substânc�a, assoc�ado a outros aspectos 
como fatores do amb�ente soc�al e desorgan�zação soc�al, 
podem levar o �nd�víduo a ut�l�zá-la.

A�nda no que concerne a relações �nterpessoa�s, o fato do 
adolescente “namorar” pode levá-lo ao uso de substânc�as 
ps�coat�vas, caso namore uma pessoa que seja usuár�a destas 
(no caso, o álcool) e ele comece a ut�l�zá-la para acompanhar 
a(o) namorada(o) ou para não se sent�r “careta” (cons�derando 
que a aval�ação do outro tem um peso mu�to grande para o 
adolescente). 

Por fim, em relação à prát�ca de esportes e o uso na vida de 
tabaco, os dados demonstram que aqueles adolescentes que 
não prat�cam esportes têm ma�ores chances de fazer uso na 
vida de tabaco do que aqueles que prat�cam. Isso demonstra 
que a prát�ca de esportes pode atuar como um fator prevent�vo 
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em relação ao uso de tabaco. Neste sent�do, Jonathan, R�vera, 
Muñoz & Pérez (2000) encontraram, em um estudo com 
adolescentes, uma assoc�ação estat�st�camente s�gn�ficat�va 
entre falta de at�v�dade esport�va e uso de tabaco pelos mes-
mos. Segundo estes autores, as at�v�dades fís�cas poder�am 
ser cons�deradas não só como uma boa opção em termos de 
prevenção, mas também como uma possível opção aux�l�ar 
no tratamento do tabag�smo.

Considerações Finais

O uso de substânc�as ps�coat�vas na atual�dade é algo 
complexo que se relac�ona a uma �mensa gama de fatores e 
merece atenção d�ferenc�ada tanto por parte dos pesqu�sa-
dores da área quanto pela comun�dade em geral. Os dados 
levantados neste estudo apresentam alguns aspectos que 
prec�sam ser ev�denc�ados quando se aborda a temát�ca do 
uso de substânc�as ps�coat�vas na adolescênc�a e suas pos-
síve�s assoc�ações com at�v�dades de lazer real�zadas pelos 
adolescentes. 

Os dados ev�denc�am uma var�edade cons�derável de 
at�v�dades real�zadas pelos adolescentes no momento de 
lazer. Entre os adolescentes usuár�os as at�v�dades de lazer 
que apresentaram as ma�ores freqüênc�as foram “ouv�r 
mús�ca”, “ass�st�r telev�são” e “sa�r com am�gos”, enquanto 
para o grupo de adolescentes não-usuár�os as at�v�dades 
ma�s freqüentes foram “ouv�r mús�ca” e “ass�st�r telev�são”, 
“prat�car esportes” e “sa�r com a famíl�a”. As d�ferenças s�g-
n�ficat�vas entre os do�s grupos de adolescentes cons�derados 
para o estudo apareceram em at�v�dades específicas. Ass�m, 
“�r à Igreja ou serv�ço rel�g�oso”, “prat�car esportes” e “sa�r 
com a famíl�a” foram ma�s freqüentes entre os adolescentes 
não-usuár�os, enquanto at�v�dades como “freqüentar clu-
bes/pra�as”, “sa�r com am�gos” e “freqüentar bares” foram 
pontuadas como sendo ma�s comumente real�zadas por 
adolescentes usuár�os.

Em relação ao álcool, os achados deste estudo ev�den-
c�am que, como fatores fac�l�tadores do uso na vida desta 
substânc�a, foram �dent�ficados “ass�st�r telev�são”, “sa�r com 
am�gos”, “namorar” e “freqüentar bares”. Já em relação ao 
tabaco, fatores como “sa�r com os am�gos” e “não prat�car 
esportes” foram relac�onados a uma ma�or probab�l�dade de 
uso desta substânc�a na v�da.

As d�ferenças ver�ficadas entre os do�s grupos (usuár�os e 
não-usuár�os) em relação ao t�po de at�v�dade real�zada pelos 
mesmos são �nformações �mportantes para a elaboração de 
programas de prevenção ao uso de substânc�as ps�coat�vas 
entre os adolescentes, uma vez que os dados observados le-
vam-nos a reflet�r sobre as opções de lazer d�sponíve�s para 
os adolescentes na atual�dade. Sendo ass�m, há a necess�dade 
de novos estudos buscando lançar luz sobre este aspecto. Isso 
porque, segundo Schenker e M�nayo (2005), o �ncent�vo à 
part�c�pação nas at�v�dades escolares, da comun�dade e de 
mov�mentos soc�a�s ou de sol�dar�edade pode func�onar 
como um �ntenso fator protetor, aspecto este que passa pelas 
at�v�dades de lazer, foco do presente estudo.

Além d�sso, os dados obt�dos no presente estudo perm�-
tem ev�denc�ar a necess�dade de uma reflexão sobre novas 
at�v�dades de lazer que podem ser oferec�das aos adolescentes 
�ncent�vando, pr�nc�palmente, a questão esport�va e cultural, 

não apenas como forma de preencher o tempo do adolescente 
e s�m como forma de oferecer oportun�dades de cresc�mento 
pessoal, de exc�tação, desafio e alív�o do téd�o (Sancever�no & 
Abreu, 2004) por me�o de at�v�dades que tragam prazer e que 
despertem o �nteresse do adolescente. O estudo de Carvalho 
e Carl�n�-Cotr�m (1992) reforça esta conclusão, ev�denc�ando 
que a prevenção ao uso de substânc�as ps�coat�vas pelo s�mples 
preench�mento do tempo l�vre parece ter pouco resultado. 

Ass�m, estratég�as de ocupação do tempo l�vre e a re�v�n-
d�cação de espaços de lazer e conv�vênc�a para jovens devem 
estar assoc�adas a um trabalho de educação para a saúde 
que contr�bua para um padrão de v�da saudável, trazendo 
or�entações específicas sobre háb�tos al�mentares, at�v�dades 
esport�vas e recreat�vas e v�da sexual segura (Sancever�no & 
Abreu, 2004) e que apresente, então, uma preocupação com 
a qual�dade, em termos de v�vênc�as e de abertura de espaços 
para quest�onamentos e desenvolv�mento cr�at�vo (Carvalho 
& Carl�n�-Cotr�m, 1992).

Estes achados empír�cos colaboram, portanto, para a 
compreensão das possíve�s relações entre uso de substânc�as 
ps�cot�vas e at�v�dades de lazer, ressaltando alguns aspectos 
�mportantes a serem cons�derados no processo de prevenção 
v�sando à d�m�nu�ção de comportamentos que podem trazer 
r�sco à saúde, e contr�bu�ndo para o desenvolv�mento de ações 
prevent�vas que valor�zem a saúde e a v�da do adolescente.
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