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RESUMO 

 

Este ensaio teve como objetivo entender o aumento do consumo de drogas juvenil e a 

relação do lazer, assim com as possíveis mudanças na sociedade de consumo que 

impulsionaram na ascendência desse uso nas últimas décadas. A aproximação com esse 

tema possibilita subsidiar ações no campo da prevenção ao uso de drogas distanciadas 

dos estigmas moralistas sobre o uso de drogas.  

 

Palavras-chave: Juventude; Consumo de drogas; Prevenção. 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay examines the increase of youthful drug consumption in their leisure and free 

time and the consumption society possible changes that lead to statistics ascendance on 

this consumption in the last decades. The approximation with the subject enable 

prevention actions on drugs without the drug user stigmatization.  

 

Keywords: Youth, Drug Consumption; Prevention.  

 

RESUMEN 

 

Este ensayo tuvo como objetivo compreender el aumento del consumo de drogas y la 

relación de ócio juvenil, así como los posibles câmbios en la sociedade de consumo que 

ascendieron las estadísticas de uso em las últimas décadas. El enfoque de este tema 

permite acciones de apoyo em el campo de la prevención del uso de drogas aparte del 

estigma moral de consumo de drogas.  

 

Palabras-claves: Juventud; Consumo de drogas; Prevención  
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UM ENSAIO SOBRE O LAZER E CONSUMO DE DROGAS NAS 

SOCIEDADES JUVENIS CONTEMPORÂNEAS 

 

Heloisa Heringer Freitas 

Liana Abrão Romera 

 

 

1. Introdução  

 

 No contexto mundial atual, o consumo de drogas lícitas e ilícitas não se 

apresenta como algo novo perante a sociedade. Entretanto, podemos observar um alto 

índice de recorrência de casos de intoxicação por álcool e drogas.  

No ano de 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
1
, constatou que 38,3% 

da população mundial, a partir dos 15 anos de idade, ingeriu alguma bebida alcoólica e 

segundo o Relatório mundial de Drogas da ONU, em 2012, foi estimado que 243 

milhões de pessoas entre 15 e 64 anos já haviam usado algum tipo de drogas ilícitas, o 

que corresponde à 5.2% da população mundial. 

No Brasil, nota-se também uma ascendência nas estatísticas referente ao 

consumo de álcool e de drogas ilícitas. Diversos estudos (Levantamento Nacional sobre 

o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários
2
, II Levantamento 

Nacional de Álcool e Droga
3
 e I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo 

de Álcool na População Brasileira
4
) reforçam os crescentes números de prevalência, 

porém, os dados são ainda mais alarmantes quando se trata do primeiro consumo de 

álcool. Cerca de 79% dos jovens menores de 18 anos afirmam já ter consumido álcool, 

                                            
1
A Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, fundada no ano de 

1948 e é subordinada à Organização das Nações Unidas.  

Levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), órgão 

do Governo Federal responsável por coordenar a implementação da Política Nacional sobre 

Drogas (PNAD) e da Política Nacional sobre o Álcool (PNA), em parceria com o Grupo 

Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (GREA/ FMUSP) 

Coleta de dados realizada pela INPAD (Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e 

Outras Drogas) da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo); financiado pelo CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

Levantamento de dados realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) DO Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República, em parceria com a Unidade de Pesquisa 

em Álcool e Drogas (UNIAD), do Departamento do Psiquiatria da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) 
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ainda que a Legislação brasileira proíba a venda de bebidas alcoólicas para menores de 

idade. De acordo com a Lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 81. 

Inciso II É proibida a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas e 

produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que 

por utilização indevida. 

Apesar do grande número de pesquisas sobre o consumo de drogas lícitas e 

ilícitas, é o consumo recreacional
5
 dessas drogas que vem tomando destaque. Não 

obstante, podemos observar que, segundo a OMS (2012), não foi somente o número de 

jovens que usam drogas lícitas e ilícitas de forma recreacional que cresceu, mas também 

os problemas associados ao uso de substâncias ilícitas (acidentes e violência) e os casos 

de intoxicação graves por abuso de álcool.  

Ainda que os dados mostrem a forte prevalência do consumo de álcool, percebe-

se também que o consumo de substâncias ilícitas é pouco aceitável socialmente. Um 

fato que não pode ser ignorado é que a droga, seja ela lícita ou ilícita, está cada vez mais 

presente nas culturas juvenis contemporâneas, tanto no aumento do número de usuários, 

quanto na redução da idade do primeiro consumo. 

No presente trabalho utilizaremos o recorte etário de juventude considerando-os 

com idade entre 15 e 24 anos, assim como compreendidos tanto pela OMS quanto o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  

A partir de um olhar menos linear, Abramo (1997), percebe a juventude como 

uma categoria de estudos sociológicos, que limita a compreender esta fase como um 

momento de transição no ciclo de vida, da infância para a maturidade, momento de 

dramática socialização. É nessa fase que os jovens intensificam sua integração social, 

tornando-se membros mais ativos.  

Romera (2008) destaca que a juventude é tomada por dois olhares antagônicos: 

a) são compreendidos a partir de um olhar estigmatizante, e b) a partir de uma 

compreensão romantizada. A primeira interpretação entende essa fase “como a época de 

total alegria e despreocupação relativa às obrigações da vida adulta, marcada por festas, 

encontros, passeios e namoros” (2008, p.30). Já a segunda interpretação entende a 

juventude como uma fase de “envolvimento com brigas, drogas, violência, vandalismos, 

atos irresponsáveis e desrespeitosos” fortalecendo o estigma sobre o jovem. Apesar de 

reconhecer a existência desses olhares, a juventude se apresenta como uma importante 

                                            
5
O uso de drogas lícitas ou ilícitas de maneira eventual, esporádica.  



 
 

8 
 

fase para a formação pessoal do indivíduo, principalmente no cenário social atual, que 

apresenta altos índices de consumo de drogas, além de situações episódicas motivadas 

por esse consumo.  

 No contexto do consumo juvenil, um cenário cada vez mais reportado são de 

situações de consumo excessivo de bebidas alcoólicas. No âmbito da pesquisa esse 

volume excessivo do beber em um espaço curto de tempo é denominado “Beber em 

binge” ou o “binge drinking” e é normalmente empregado pela literatura internacional 

para definir o “uso pesado episódico do álcool”.  

A quantidade de consumo para se caracterizar “binge drinking” foi estabelecida 

em 5 doses para homens e 4 doses para mulheres, em uma só ocasião (Brewer e Swahn, 

2005) e esse beber excessivo, segundo o I Levantamento Nacional sobre os Padrões de 

Consumo de Álcool na População Brasileira, causa modificações neurofisiológicas 

(desinibição comportamental, comprometimento cognitivo, diminuição da atenção, 

piora da capacidade de julgamento, diminuição da coordenação motora) pode levar, 

muitas vezes, à situações episódicas como acidente (de carro, atropelamentos, 

afogamentos) e violência (homicídios, roubo, violência doméstica, agressões físicas, 

violência sexual). 

Olhar para a realidade de uso apontada pelos dados apresentados e também para 

as diversas situações noticiadas diariamente envolvendo o consumo de substâncias, 

lícitas e/ou ilícitas, por uma juventude vista, socialmente, como despreocupada relativo 

às obrigações da vida adulta, marcada por festas, encontros, passeios e namoros, fez 

emergir a necessidade de entender, por um viés menos estigmatizante, os padrões de 

consumo e as motivações da juventude para tal uso.  

Por isso, nesse trabalho, buscamos compreender as possíveis mudanças que 

impulsionam as culturas juvenis contemporâneas em direção ao consumo de drogas, 

fora de um viés estigmatizante. Tais compressões nos são importantes pela 

possibilidade de pensar uma nova abordagem no campo das ações preventivas ao uso de 

drogas, por não só compreender a droga dentro da cultura juvenil, mas também por 

considerar que boa parte do recorte etário do estudo ainda se encontra em idade escolar 

e as possibilidades de intervenção podem acontecer nesse ambiente.  
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2. Percurso metodológico 

 

Esse estudo se trata de um ensaio teórico que, para Severino (2007 p. 206), é 

caracterizado como um “estudo bem desenvolvido, formal, discursivo e concludente, 

consistindo em exposição lógica e reflexiva e em alta argumentação rigorosa com alto 

nível de interpretação e julgamento pessoal”.  

Assim, no presente trabalho, buscamos discutir sobre as mudanças no consumo 

de drogas lícitas e ilícitas em meio a cultura juvenil contemporânea em um recorte de 30 

anos da literatura. Para tal, selecionamos 3 publicações de língua inglesa através da 

plataforma Newton, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que dispõe de uma 

grande coletânea de publicações e destaca-se por um importante canal de busca.  

Para melhor diálogo com as obras, o processo de análise dos títulos selecionados 

se deu a partir de 4 categorias, sendo elas, a) identidade juvenil e consumo, b) a droga 

na sociedade de consumo, c) disponibilidade das drogas, e d) consumo de drogas. Para 

isso, utilizamos de diálogo com literatura pertinente a cada categoria. 

 

3. Análise dos Dados  

 

O consumo de drogas dentro da cultura juvenil vem despertando interesse e tem 

sido um campo cada vez mais explorado pela literatura internacional nos últimos trinta 

anos. Estudos nas áreas da sociologia, ciências políticas e criminologia, buscam 

compreender as transformações na cultura juvenil que possam ter mudado a maneira 

com que o consumo de drogas se integra na juventude.  
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Tabela 1: Informações gerais dos artigos/livro 

Artigo/Livro Ano Título Autores Periódico/editora 

A (livro) 2011 

ILLEGAL LEISURE 

REVISITED: CHANGING 

PATTERNS OF ALCOHOL 

AND DRUG USE IN 

ADOLESCENTS AND 

YOUNG ADULTS 

Aldridge, Judith 

Measham, Fiona  

Williams, Lisa 

Editora Routlegde 

B (artigo) 2005 

‘BINGE DRINKING’ 

BRITISH ALCOHOL POLICY 

AND THE NEW CULTURE 

OF INTOXICATION 

Brain, Kevin  

Measham, Fiona  

 

Crime, media, 

culture journal, 

Sage publications 

C (artigo) 2003 

DRUGS AND YOUTH 

CULTURES: IS AUSTRALIA 

EXPERIENCING THE 

‘NORMALISATION’ OF 

ADOLESCENT DRUG USE? 

Duff, Cameron 

Journal of Younth 

Studies, Editora 

Routlegde 

 

Publicações no Reino Unido, precisamente na Inglaterra, mostraram-se bastante 

preocupadas em compreender essas transformações na juventude em direção ao 

consumo dessas substâncias. Tais publicações buscam entender, principalmente, as 

mudanças que refletiram em um novo tipo de consumo, compreendido como parte 

presente no tempo livre e no lazer de uma parcela da juventude.  

Uma das pesquisas pioneiras e que resultou no livro intitulado “Illegal Leisure - 

The Normalization of Adolescent Recreational Drug Use Revisited” foi um a construção 

coletiva de Howard Parker
6
 Judith Aldridge

7
e Fiona Measham

8
. Esse estudo, publicado 

em 1998, foi resultado de uma pesquisa longitudinal de 5 anos (de 1991 a 1995) com 

um grupo de 2500 jovens com idade entre 14-25 anos e que buscou não só investigar a 

entrada dos adolescentes e jovens no consumo de bebidas alcoólicas, como também, a 

prevalência do uso de drogas de forma recreativa no noroeste inglês. Além dessas duas 

demandas, o estudo buscou entender também a visão do jovem sobre a droga e esses 

                                            
6
 Diretor do Centro de Pesquisa Aplicada em Política Social na Universidade de Manchester e 

 autor da tese de “Normalização do uso de drogas pelos jovens”. 
7
Professora na área de direito na Univerdade de Manchester, no Reino Unido. 

8
Professora de criminologiaUniversidade de Lancaster, no ReinoUnido e membra the Advisory 

Council on the Misuse of Drugs and the Independent Scientific Committee on Drugs. 
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usuários, as mudanças na disponibilidade das mesmas e a maneira como a juventude 

administra seu tempo livre e amizades. A segunda edição publicada em 2011 com 

autoria de Judith Aldridge, Fiona Measham e Lisa Williams
9
, traz a revisão dos dados 

coletados na primeira edição, comentando os capítulos originais e discutindo as 

implicações da versão anterior. Essa edição será escolhida para o presente ensaio por 

prover um panorama que perpassa por várias mudanças na cultura juvenil, bem como 

nas mudanças no consumo de drogas lícitas e ilícitas através dos anos após a pesquisa 

original. 

A segunda obra é intitulada “Binge drinking, British Alcohol Policy And The 

New Culture Of Intoxication” e foi escrito em 2005 por Kevin Brain
10

 e Fiona 

Measham. O artigo discorre sobre a cultura da intoxicação através do consumo de 

bebidas alcoólicas entre os jovens ingleses através de um estudo empírico e traz 

importantes considerações sobre as mudanças na cultura de consumo juvenil dentro da 

sociedade de consumo.  

Por último, será revisado o artigo Drugs and Youth Cultures: Is Australia 

Experiencing the ‘Normalization’ of Adolescent Drug Use?, escrito por Cameron 

Duff
11

. Esse artigo objetiva mostrar a recente cultura adolescente de uso de drogas e traz 

debates contemporâneos no campo da sociologia e da cultura que explicam a mudança 

de uso das drogas por jovens. Além disso, esse estudo examina os novos pensamentos 

sobre a mudança natural do consumo de drogas por indivíduos desta faixa etária.  

  

3.1. Identidade juvenil e Consumo 

 

No âmbito da pesquisa, há um novo cenário de estudo, que, segundo Duff 

(2003), para compreender o consumo de substâncias pelos jovens nos remete a entender 

primeiramente as mudanças nas subculturas juvenis contemporâneas e o reflexo que 

essas mudanças tiveram na natureza do uso de drogas.   

Brain e Measham (2005) entendem a cultura juvenil em constante mudança 

dentro da sociedade contemporânea, e, tais mudanças são, para eles, cruciais para 

                                            
9
Professora de criminologia e Justiça Criminal na Universidade de Maschester, no Reino Unido 

10
Pesquisador da Unidade de Pesquisa Educacional e de Avaliação na Universidade de Bradford 

e professora de Criminologia do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas em Universidade 

de Lancaster no Reino Unido. 
11

Professor das Universidade da Tasmânia e de Melbourne, na Austrália e tem como área de 

pesquisa saúde e o desenvolvimento humana, uso e uso indevido de substâncias, saúde mental, inclusão 

social e promoção de saúde.  
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explorar a relação entre o consumo e a criação da identidade juvenil. Segundo Duff 

(2003 apud GIDDENS,1999), os alicerces (identidade, comunidade e espaço) que 

sustentavam os pensamentos tradicionais vêm sofrendo abalos e reforça ainda que a 

globalização e as inovações tecnológicas iniciaram um processo de declínio nas formas 

tradicionais e nas organizações políticas sociais modernas. 

Em meio aos estudos nos campos da cultura, a formação de identidade da 

juventude contemporânea vem sendo um viés de estudo de grande relevância para 

compreensão das transformações dentro dessa cultura juvenil, principalmente na criação 

de uma identidade social. Duff (2003, p. 434) argumenta que “a cultura juvenil de hoje é 

significativamente diferente das formas observadas nas gerações passadas”. Isso 

demanda dizer que ocorreram mudanças compreensivas nessa cultura, dentro da qual o 

consumo é visto como um (re)criador de novas identidades.  Brain e Measham (2005) 

reforçam esse cenário ao dizer que não foi a natureza do jovem que mudou, mas sim a 

experiência de crescer. Rápidas mudanças sociais em muitas facetas da vida cotidiana 

conspiraram para que o “crescer” se tornasse menos seguro e incerto. 

Os autores analisados entendem a sociedade contemporânea como uma 

sociedade de consumo, isso reflete diretamente na importância que é dada para a 

valorização das posses atualmente. Para Duff (2003 apud BRAIN, 2000, p.5), 

“particularmente para a juventude, a identidade é formada na esfera do consumo”, e nas 

sociedades de consumo contemporâneas há a procura constante por sensações e sentidos 

que são gerados pelo consumo de estímulos (bens e necessidades). Todo esse cenário 

fomenta a construção de estilos, modas e identidade de consumo, os quais podem se 

manifestar de várias formas, por exemplo no consumo de substâncias lícitas e ilícitas.  

 

3.2. A droga na sociedade de consumo 

 

Principalmente para a cultura juvenil contemporânea há talvez um forte impulso 

que direciona o indivíduo em busca do prazer, principalmente pela forte massificação 

que há dos bens de consumo “da moda” dentro do mercado econômico. Com isso, a 

procura por sensações aprazíveis através do consumo pode ser justificada, uma vez que 

juntamente com as mudanças culturais juvenis, emergiu a expansão simbólica 

econômica
12

, que abriu espaço para liberação de atitudes para diversos tipos de 

                                            
12

Termo empregado pela sociologia para designar a relação entre os símbolos culturais e 

econômicos e transferência de valores. 
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consumo, incluindo o consumo recreativo de drogas lícitas e ilícitas. Percebe-se aí um 

possível espaço para as drogas, exercendo talvez o papel de (re)criador ou de identidade 

na cultura juvenil  

No entanto, antes de prosseguir para discussões sobre o consumo recreativo 

atual de drogas, faz-se necessário contextualizar melhor o uso de substâncias lícitas e 

ilícitas dentro da cultura juvenil, as mudanças na disponibilidade das drogas, e o modo 

como os jovens administram suas atividades de lazer e tempo livre. 

Duff (2003), em sua análise sobre a obra de Howard Parker, ressalta que o uso 

de drogas de modo recreativo já se tornou uma parte comum do tempo livre e do lazer 

dos jovens. As transformações nas subculturas e identidades juvenis proporcionaram 

uma conceitualização que diverge da maneira tradicional quanto ao uso de drogas, 

assim passando a ser visto muito mais dentro da esfera de consumo (busca de sensações 

aprazíveis) do que como delinquência e desvio. As transformações na consciência, 

abertura de valores e atitudes de risco e experimentação dentro da cultura juvenil podem 

ter desencadeado a maior disponibilização de substâncias lícitas e ilícitas. Esses fatores 

são, dentro da tese de Parker, o resultado da mudança fundamental no uso de drogas na 

juventude, abrindo espaço para o uso recreativo cotidiano.  

 

3.3. Disponibilidade das drogas 

  

No título Illegal Leisure - The Normalization of Adolescent Recreational Drug 

Use Revisited, foi detectado um aumento de situações nas quais drogas as foram 

oferecidas aos jovens. As autoras, através de entrevistas com vários jovens, coletaram 

diversos depoimentos sobre situações onde a droga estava disponível na rotina da 

escola, faculdade, bares e boates:  

[...] aos 15 anos de idade a maioria dos nossos entrevistados já estiveram em 

alguma situação onde drogas estavam disponíveis para experimentar ou 

comprar, e aos 18 anos quase todos já tinham passado por essa situação. 

(Aldrigde, Measham e Williams, 2011, p.203, tradução nossa) 

 

O livro em questão discute também o aumento na disponibilidade de substâncias 

psicoativas e a mercantilização dessas drogas. Para Brain e Measham (2005), as 

substâncias psicoativas protagonizaram um cenário de forte consumo nos anos 1990 em 
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todo mundo, trazendo a época das dance drugs
13

 (Ecstasy, LSD, Anphetaminas, etc) 

que o consumo de drogas, principalmente ilícitas, era fortemente visto nas boates. 

Posteriormente, com a perda de espaço das bebidas alcoólicas para as drug dances, a 

indústria de álcool início um processo de mercantilização das bebidas alcoólicas com o 

intuito de “reinventar” o consumo dessas. Com isso, indústria de álcool, nos anos 90, 

passou a mostrar as bebidas alcoólicas de forma mais atrativas dentro do mercado de 

consumo, com diversidade de produtos, sabores, acréscimo de estimulantes, etc. e 

houve ainda o aumento da veiculação dessas no mercado, mostradas em sofisticadas 

campanhas de marketing. Essas estratégias visaram posicionar as bebidas alcoólicas 

dentro da cultura de uso de drogas psicoativas na economia do lazer noturno
14

. 

Esses autores sugerem também que não se pode compreender os aumentos no 

consumo de álcool antes de se voltar para as mudanças atitudinais e comportamentais 

em relação ao consumo de drogas ilícitas, para eles há um novo tipo de consumo que 

experiencia estados de intoxicação como parte dos momentos de lazer.  

 Para Duff (2003) há uma tem busca por compreender o aumento do consumo 

dessas substâncias dentro dos padrões de mercantilização do lazer juvenil e o lugar da 

mesma na criação das identidades juvenis. Duff (2003) sugere que o ponto de partida 

para o uso recreativo de drogas é a relação da mesmo com o tempo livre juvenil, o autor 

argumenta que “os jovens entendem seus momentos de lazer como oportunidade para 

expressão autônoma de suas identidades e preferências”. Tal processo pode sugerir 

mudanças nos padrões atitudinais e comportamentais de consumo das drogas ilícitas, 

tanto para usuários quanto para não usuários (que muitas vezes tem contato direto com 

usuários), assim como na massificação do consumo de bebidas alcoólicas, o que levou 

autores como Howard Parker a sugerir que um processo de "normalização" do uso de 

drogas pode estar ocorrendo na cultura juvenil do Reino Unido.  

 

Um claro indicador da mudança foi o aumento da experiênciação e uso 

recreativo de uma série de drogas psicoativas pela juventude vivido através 

do espectro social, com o uso das dance drugs sendo visto como um criador 

de uma “plataforma de acessibilidade” para subsequentes experimentações. 

(Brain e Measham 2005 apud SHAPIRO, 1999. p. 33, tradução nossa) 

 

                                            
13

Drogas associadas o ao estilo musical dos anos 80 da Acid house music, boates e raves.  
14

A produção e o consumo de serviço no lazer recreacional noturno 
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Com o uso recreativo cada vez mais “respaldado” pelo impulso de consumo 

enraizado na sociedade, várias mudanças no modelo de consumo foram notadas, 

inclusive no consumo de álcool nos anos 1990 que: 

[...] pareceram empurrar para além dos limites os agrupamentos sociais 

tradicionais. Enquanto o cenário dos anos 90 era predominantemente 

masculino (desempregados, trabalhadores da indústria), os anos 2000 são 

caracterizados pelo binge drinking de jovens mulheres empregadas 

socializando em bares pela cidade e consumindo cocktails. (Brain e 

Measham, 2005, p. 266, tradução nossa) 

 

Segundo Aldrigde, Measham e Williams (2006) durante os anos 1990 a 

diferença entre o consumo entre homens e mulheres foi rapidamente diminuída em 

muitos estudos, mas, particularmente no título escrito por ela, não foi registrada 

diferença alguma.  

 

3.4. Consumo de drogas 

  

Apesar da discussão sobre o consumo de drogas atravessar vários campos 

sociais, achamos importante nessa pesquisa buscar compreender as motivações para a 

experimentação e o uso pelos jovens, especialmente nas situações de lazer. No título A, 

as autoras, ao analisarem as motivações dos participantes, concluíram que as 

oportunidades de experimentação e uso de drogas giraram em torno da disponibilidade, 

curiosidade e a presença de pessoas e amigos que podem encorajar, apoiar e sabem 

“como usar”.  

Ariscamos dizer que há talvez uma permissividade no uso de drogas lícitas e 

ilícitas pelos jovens. Segundo Duff (2003 apud PARKER 1998), o consumo dessas 

substâncias na cultura juvenil contemporânea é muito mais complexo do que a visão 

usual de desvio ou delinquência. Para justificar essa afirmação, o autor explica que há 

sim jovens que consomem drogas de maneira problemática e danosa, mas, dentro da 

cultura juvenil contemporânea, existe um novo tipo de usuário recreativo, que utiliza a 

droga de maneira estratégica, estável e responsável.  

Nesse sentido, Brain e Measham (2005) discutem o binge drinking na atual 

sociedade de consumo e sugerem que há uma nova cultura de intoxicação que vai além 

da simples noção problemática do consumo excessivo de álcool. Com uso de uma 

“escala de intoxicação” de 5 pontos (Likert-type scale) e, quando necessário, perguntas 
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semiestruturadas, a pesquisa avaliou as atitudes quanto a embriaguez e o estado 

desejável de embriaguez de jovens na cidade de Manchester. Ao analisarem os dados, 

os autores sugeriram que há uma “embriaguez determinada” ou uma “controlada perda 

de controle” em o usuário experimenta os prazeres de se embriagar mas minimizando os 

riscos. Dentre as preocupações mencionadas pelos entrevistados, a segurança pessoal 

(chegar em casa em segurança), situações de constrangimento público, saúde 

(minimizar as sensações de “ressaca”), ter “condição” de dirigir pela cidade e limitações 

financeiras foram citadas como principais motivações para o consumo controlado.  

 

Os autores sugerem ainda que: 

 

[...] para entender o aparecimento de uma nova cultura de intoxicação e o 

desenvolvimento de uma economia de lazer noturno é necessário que se leve 

em conta que vivemos em uma sociedade de consumo, na qual beber e usar 

drogas podem ser vistos como um indicador de mudança socioeconômico e 

cultural na relação com o trabalho, lazer e consumo. (Measham e Brain, 

2005, pg. 276, tradução nossa).  

 

Essa cultura de intoxicação limitada nos momentos de lazer é chamada de lazer 

hedônico e pode ser um reflexo da sociedade de consumo, na qual centra 

constantemente a busca pela gratificação, integração e formação de identidade e assim 

aumento do consumo de substâncias psicoativas pode ser mais uma consequência da 

sociedade de consumo. Brain (2000) explica o processo de embriaguez dentro do lazer 

hedônico, e afirma que o mesmo pode ser “controlado”, o que sugere que os jovens 

atualmente são, em maioria, “conscientes” de seus limites alcoólicos e há uma reflexão 

do custo-benefício do “uso limite” dessas substâncias dentro das atividades de lazer 

considerando as preocupações já mencionadas. 

Na pesquisa longitudinal das autoras Aldrigde, Measham e Williams, foi notado 

que: 

Desde a adolescência os jovens decidem como beber e até entre beber ou não 

usando um cálculo de custo-benefício, que faz parte da ampla avaliação de 

risco com relação ao repertório de substâncias psicoativas que têm acesso. 

(Aldrigde, Measham e Williams, 2006, pg. 206, tradução nossa) 
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As autoras concluem que esse cálculo de “custo-benefício”, pode se caracterizar 

como uma decisão (consciente ou não) dos efeitos positivos e negativos da droga e 

sugerem também que durante os anos 1990, os jovens tornaram-se drugwise
15

e as 

percepções sobre o uso recreativo mudaram. Na pesquisa, o principal dado que reforçou 

esse ponto foram as entrevistas com os jovens abstinentes, os quais demonstraram 

conhecimento considerável do cenário de uso recreacional de drogas por, muitas vezes, 

estarem em constante convívio com a droga e com usuário. Esse pode ser um possível 

indício do caráter socializador da droga no cenário juvenil, e ainda aponta uma 

"acomodação" da presença da droga mesmo entre os abstinentes no cenário juvenil. 

Segundo as autoras: 

[...] houve uma acomodação moral (dos abstinentes) com o uso de drogas por 

terceiros baseado na noção de liberdade de cada um, desde que não cause 

dano a alguém [...] (ALDRIGDE, MEASHAM E WILLIAMS, 2006, pg. 205, 

tradução nossa). 

 

 Apesar dos jovens abstinentes entrevistados no livro considerarem o uso de 

drogas como “desviante”, os mesmos se “acostumaram” com o consumo de drogas e 

raramente reportam tal ação às autoridades. Esse outro ponto reforça a atitude juvenil 

no sentido de “normalização” do uso recreativo de drogas apontado por Parker no Reino 

Unido e marca também uma possível consequência para o aumento do consumo de 

substâncias dentro do espectro social da juventude com e de disponibilidade.  

 

4. Considerações Finais 

 

Compreendemos que as drogas aparecem cada vez mais presentes nos momentos de 

lazer juvenil e nesse estudo objetivamos entender as mudanças que impulsionam em 

direção ao consumo de drogas, assim como espaço que o consumo recreativo ocupa no 

lazer da juventude nas últimas décadas 

Nota-se que há uma relação direta da sociedade de consumo que fomenta a busca 

pelo hedonismo e com consumo de drogas. Com isso, hábitos de consumo excessivo 

que pautam a sociedade contemporânea são cada vez mais transferidos para as formas 

de relação com a bebida tornando o binge drinking uma nova modalidade de 

relacionamento entre uma parcela da juventude e a bebida.  

                                            
15

Adjetivo da linguagem informal que caracteriza conhecer/entender sobre as drogas, seus 

efeitos, as consequências do uso e como se dá o consumo dessas. 
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Percebe-se através da literatura que houve mudanças no olhar do jovem em relação 

ao consumo de drogas, muitas vezes não caracterizando esse ato como desviante ou 

delinquente, mesmo para os jovens abstinentes. Além disso, há talvez uma ponderação 

sobre as consequências desse uso de drogas por parcela da juventude, principalmente se 

relacionado ao binge drinking. 

Por fim, essa nova forma de olhar para o consumo juvenil através da sociedade de 

consumo, possibilita-nos conhecer os modos de diversão, suas formas de vivencia do 

lazer e possibilitam principalmente subsidiar políticas de prevenção ao uso de drogas 

distanciadas dos ranços moralizantes e mais próximos da realidade concreta. 
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