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RESUMO 

 

Introdução: A adolescência é um período marcado por transições, responsabilidades e 

escolhas. Dentre essas escolhas se encontra o vestibular e outras formas de ingresso à 

universidade. Durante essa fase ocorrem mudanças na rotina, na tomada de decisões do 

estudante e da família, interferindo na sua dinâmica, podendo gerar comprometimentos em 

diversas áreas, dentre elas a do lazer. Objetivo: investigar de que forma o terapeuta 

ocupacional pode atuar nesse período antecedente ao ingresso na universidade de forma 

positiva e que promova saúde. Método: por meio de revisão de literatura. Resultados e 

Discussão: As pesquisas encontradas evidenciaram que o período antecedente ao vestibular 

pode causar grandes impactos a vida do adolescente, bem como em sua rotina. Conclusão: 

Conclui-se que a terapia ocupacional pode atuar de forma positiva na estruturação da rotina 

do adolescente a fim de minimizar os efeitos no lazer do mesmo e que pode ter grande 

influência para auxiliar o adolescente a enfrentar as mudanças antecedentes ao vestibular. 

Palavras chaves: adolescente, universidade, vestibular, lazer, Terapia Ocupacional. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Adolescence is a period characterized by transitions, responsibilities and 

choices. Among these choices is the entrance examination and other forms of entering to the 

university. During this phase, changes occur in the routine, in decision-making of the student 

and the family, interfering in its dynamics, wich may generate compromises in several areas, 

among them the leisure. Purpose: to investigate how the occupational therapist can act in this 

prior period to the entrance examination in a positive way and to promote health. Method: 

through the literature review. Results and discussion: the researchers found evidenced that the 

antecendent period to the university can cause a major impacts in the adolescents’ lifes, as 

well as in their routine. Conclusion: it is conclued that the occupational therapy can act 

positively in the structuring of the adolescent’s routine in order to minimize the effects on 

leisure and wich can have great influence to assist the teenager to face the background 

changes to the university entrance examination.    

Key words: adolescentes, university, entrance examination, leisure, ocuppational therapy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adolescência é um período particularizado por transições e, segundo Oliveira 

(2003), essas mudanças ocorrem entre a fase infantil e o início da fase adulta, sendo um 

período caracterizado por descobertas, medos e experiências que são preparatórias para a fase 

adulta, como a crise de identidade; servindo como uma espécie de ritual de transição para uma 

vida marcada por responsabilidades e escolhas. O vestibular para alguns estudantes pode ser 

marca pontual da transição da adolescência para a idade adulta, levando ao aumento da 

autonomia e de tomada de decisões, período no qual pode desencadear uma série de conflitos.   

Durante essa fase ocorrem mudanças na rotina, na tomada de decisões do estudante e 

da família, interferindo na sua dinâmica. Segundo D’Avila (2003), em muitos casos a família 

toda passa por este ritual, modificando seus hábitos, deixando muitas das vezes de sair e se 

divertir para não prejudicar o estudo do filho(a).  

Dentre as mudanças ocorridas, a área de lazer e de tempo livre pode ser afetada, sendo 

substituída por “cursinhos pré-vestibulares” e jornadas de estudos. Porém, de acordo com 

Requixá (1974), citado por Formiga (2005), o lazer deve representar a função de descanso, 

divertimento e desenvolvimento da personalidade, podendo seguir características como a 

espontaneidade e tendo o objetivo de promover a satisfação pessoal.  

 Para Sarriera et al (2007), as vivências culturais, os hábitos adquiridos e os processos 

de socialização refletem-se no uso do tempo livre e este, se expressa a partir de tais variáveis 

sociais. Segundo Cunha (1987) citado por Sarriera (2007), a maneira como o indivíduo 

desfruta o tempo livre favorece a relação com o desempenho ideológico, físico, social, 

cultural e econômico em que está inserido.  

D’Avila (2003) nos remete à reflexão de que devido ao aumento do número de 

inscritos no vestibular, aumentando assim a concorrência, os estudantes se vêm obrigados a se 

esforçarem mais em busca do tão sonhado ingresso na universidade, privando-se das horas de 

lazer por estudos e busca de conhecimento, sofrendo pressão psicológica por parte dos pais, 

da sociedade e da escola em que estuda, gerando ansiedade e até mesmo fobias devido à 

pressão e expectativa exercidas sobre ele. Apesar de ter tido recentemente a universalização 

da forma de ingressar na universidade com a ampliação e a reformulação do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), o sistema de ingresso exige preparo dos estudantes para melhor 

desenvoltura no exame.  
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A Terapia Ocupacional é uma profissão da área da saúde que tem conhecimento 

específico no que diz respeito às atividades e ocupações que o indivíduo realiza. Para 

Martinelli (2011) toda a atividade acontece por uma causa e para a Terapia Ocupacional essas 

atividades acontecem por uma necessidade individual de produzir, realizar e fazer. Dessa 

forma, a Terapia ocupacional se dedica ao estudo das ocupações e dos sujeitos em seus 

diversos ciclos e relações, tendo conhecimento então para desempenhar uma visão mais 

crítica e dinâmica acerca da rotina do adolescente. Sendo assim, de que forma a Terapia 

Ocupacional poderia contribuir na compreensão do impacto no lazer do adolescente 

vestibulando e na proposição de estratégias que possam tornar sua rotina mais positiva e 

saudável?  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 Durante os três anos que correspondem ao ensino médio, os estudos em muitas 

instituições são voltados exclusivamente para o vestibular, aumentando a pressão pela 

instituição de ensino para com os estudantes, gerando ansiedades e determinados processos 

que segundo D’Avila (2003) podem ser autopunição em que o jovem se culpa pelo fracasso 

nos estudos e não consegue estudar direito, a pseudovalorização de si mesmo, em que o 

adolescente não se dá conta do seu esforço e da sua privação de atividades de lazer, prazer e 

satisfação pessoal e a desculpa pelo fracasso no exame. Espera-se que, ao menos pelo final 

desse período e como ingrediente da formação de sua identidade pessoal, os indivíduos 

tenham se decidido sobre o próprio futuro, particularmente em termos profissionais. 

(LOCATELLI; BZUNECK; GUIMARÃES, 2007).  

O lazer vinculado aos estudos é importante para tornar o indivíduo mais resiliente, ou 

seja, capaz de conseguir passar por situações estressantes, como a pressão na escola, em casa 

e na sociedade, e rapidamente voltar ao seu estado físico e emocional de antes, aumentando 

sua autoestima e confiança, sendo importante para se realizar uma prova do vestibular de 

forma calma e, assim, podendo ter melhor desempenho.  

Dessa forma, a motivação para a realização desta pesquisa foi a experiência pessoal da 

autora no momento da adolescência, por ter vivenciado as pressões existentes na transição 

para a vida adulta juntamente com a necessidade de uma boa escolha sobre qual profissão 
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seguir, qual instituição ingressar e qual curso escolher, ressaltando a concorrência variada 

existente em cada curso e as limitações financeiras para adentrar em uma instituição privada. 

  Deste modo, essa pesquisa pretende verificar na literatura de que maneira a Terapia 

Ocupacional pode auxiliar de forma positiva no lazer do adolescente na fase que antecede ao 

vestibular. 

 

3. OBJETIVOS   

3.1 Objetivo Geral 

   

 Investigar por meio de revisão de literatura qual o papel que a Terapia Ocupacional 

pode desempenhar acerca do lazer do adolescente no período antecedente ao ingresso 

na universidade. 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar a importância do lazer na vida do adolescente. 

 Verificar as consequências desta fase no cotidiano do adolescente.  

 Apurar a contribuição da Terapia Ocupacional nesse período.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA  
 
 

4.1 Lazer 
 

O lazer é uma atividade desempenhada de forma espontânea pelo indivíduo e, 

diferente do trabalho e dos estudos, ela é executada de acordo com o desejo imposto pela 

pessoa de realizá-la. “O lazer, no sentido amplo do termo, é entendido como uma 

manifestação cultural que estabelece múltiplas relações com os aspectos sociais e econômicos 

que constituem as sociedades contemporâneas” (PUKE; MARCELLINO, 2012, p.1).  

Aquino (2007) em sua obra cita que embora o lazer seja atualmente utilizado e 

associado a palavras como entretenimento, recreação ou turismo, seu sentido é mais amplo.  

 Para Dumazedier (1973) citado por Faleiros (1980), o lazer é um conjunto de 

ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, divertir-

se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Essa definição 

associa atividades de lazer à satisfação de necessidades do indivíduo como o descanso, o 

divertimento, recreação, entretenimento e desenvolvimento da personalidade (FALEIROS, 

1980).  

As atividades de lazer se constituem como possibilidades de realização pessoal, uma 

vez que dependem da própria escolha e interesse individuais. Entretanto, o lazer não 

é visto como algo importante na vida das pessoas. O lazer é um tema pouco 

desenvolvido, compreendido e valorizado no universo da vida das pessoas, e cada 

pessoa tem um entendimento específico sobre ele (MARTINELLI, 2001. p. 113). 

 

Marcellino (1987), citado por Martinelli (2001, p. 113) define o lazer como:  

Atividades vivenciadas no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, 

familiares ou sociais, as quais devem proporcionar satisfação e desenvolvimento 

pessoal e social, juntamente com os aspectos de atitude positiva para tal tempo. Esse 

tempo refere-se à possibilidade de desfrutar de vivências cujos valores possam 

contribuir para mudanças, tanto de ordem moral, como cultural. Portanto, esse 

tempo não serviria somente como possibilidade de descanso, mas de 

desenvolvimento integral do indivíduo. 
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4.2. Tempo Livre 
 

 De acordo com Codina (2002) e Zamora et al (1995) citado por Sarriera et al (2007), o 

tempo livre pode ser compreendido como um espaço temporal no qual o indivíduo pode dar 

vazão às suas expectativas, realizar determinadas atividades e não outras e estas podem 

refletir em seu desenvolvimento pessoal, integração social, descoberta da individualidade e 

criatividade.  

 Segundo Aquino (2007), o tempo livre se refere às ações humanas, nas quais o sujeito 

atua com consciência de que faz uso desse tempo com total liberdade e de maneira criativa, 

dependendo da forma como ele valoriza seu tempo. O mesmo autor ainda aponta que o tempo 

livre no contexto dos dias atuais é uma referência que implica a uma unidade do tempo oposta 

ao trabalho.  

4.3. Ócio  

A palavra ócio, derivada do latim, significa horas vagas, possuindo, também, sentido 

de ocupação prazerosa. Aquino (2007) aponta que segundo Aristóteles, o ócio era um estado, 

uma condição de liberdade relativa à necessidade de trabalhar, ou seja, o ócio era uma 

condição atribuída apenas às camadas de classes sociais mais elevadas e De Masi (2000) 

confirma ressaltando que atividades não físicas e expressões mentais como a filosofia, poesia 

eram dignas somente por cidadãos de classe mais elevada.  

O ócio é tão antigo quanto o trabalho, porém, somente após a Revolução Industrial, 

com o surgimento do chamado tempo livre, que representa uma conquista da classe 

operária frente à exploração do capital, é que foi evidenciado, ocorrendo a nítida 

separação entre tempo-espaço de trabalho (produção) e lazer (atividades contrárias 

ao trabalho) enquanto tempo para atividades que se voltam para a reposição física e 

mental (AQUINO, 2007. p. 285). 

Ainda segundo De Masi (2000), o ócio pode ser acrescido de um conceito negativo 

devido a todo um arcabouço cultural de sua origem, porém, pode haver um sentido muito 

positivo se colocado de acordo com o significado da palavra. 

 O ócio integra a forma de ser de cada pessoa sendo expressão de sua identidade, 

sendo que a vivência de ócio não é dependente da atividade em si, nem do tempo, do 

nível econômico ou formação de quem a vivencia, mas sim está relacionada com o 

sentido atribuído por quem a vive, conectando-se com o mundo da emotividade 

(AQUINO, 2007. p. 492). 
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Devido ao fato da semelhança atribuída ao termo lazer, ócio e tempo livre utilizados 

na literatura brasileira e devido aos objetivos propostos na pesquisa, tal estudo adotará os 

termos como sinônimos.  

 

4.4. Terapia Ocupacional e Lazer  

 

A Terapia Ocupacional é uma profissão da área de saúde, com seus estudos voltados 

para prevenção e tratamento de indivíduos portadores de alterações, que, segundo o Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO 11), podem ser alterações 

cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras decorrentes ou não de distúrbios genéticos 

traumáticos ou de doenças adquiridas, e através da atividade humana tem como base de 

desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos.  

Carleto et al (2010) em sua obra afirma que dentro dessa profissão são aplicados 

valores essenciais, conhecimentos e habilidades para auxiliar clientes a se envolver em 

atividades cotidianas ou ocupações que queiram e necessitam fazer, de maneira a apoiar a 

saúde.  

Tal profissão compreende, segundo Carleto et al (2010), que o envolvimento em 

ocupações estrutura a vida cotidiana e contribui para a saúde e o bem estar, sendo essas 

ocupações multidimensionais e complexas. Ainda de acordo com o mesmo autor, a Terapia 

Ocupacional se constituiu sempre vinculada ao uso de atividades, sejam elas de autocuidado, 

de lazer ou produtivas. Carleto et al (2010) ainda afirma que as ocupações são centrais para a 

identidade e para o senso de competência do cliente e possuem um significado particular de 

valor a ele e as áreas de ocupação são divididas em atividades de vida diária, atividades 

instrumentais de vida diária, descanso e sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação 

social.  

Para Barham e Fazio (1997) citado por Carleto et al (2010), o lazer é uma atividade 

não obrigatória, motivada intrinsecamente e realizada durante o tempo livre.  Já para De Carlo 

(2001), o tempo do lazer é um tempo amplo que compreende escolhas e preparação, mas 

também surpresa e transformação. Trata-se em suma, de abrir-se ao acontecimento.  
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4.3. Adolescência 

 

 De acordo com o artigo 2º da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (2012), considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos e adolescentes àquelas entre doze e dezoito anos de idade.  

 No capítulo IV, artigo 53 declara que: a criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho.  

 A adolescência é um grupo estatutário no país e isso reflete em consequências em 

termos de ações políticas prioritárias para esta população, dentre elas destacam-se a educação 

e o lazer como nos é dito no artigo 4º do capítulo I do Estatuto, que afirma que é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  

 Para Oliveira (2003), a adolescência é uma construção social que na atualidade 

corresponde ao conjunto das experiências entra a infância e a idade adulta, em que uma 

sequência de transformações biopsicossociais se processa, com significados distintos 

conforme o contexto sociocultural considerado.  

 Cárdenas (2000) citado por Oliveira (2003, p. 17) destaca que: 

O adolescente se encontra num processo de conquista de autonomia e para ele o 

futuro se coloca como uma interrogação. O presente é objeto de constante 

questionamento, enquanto seus investimentos subjetivos são potencialmente 

capitalizados para o futuro. O adolescente vive no campo das virtualidades, o que o 

move a reflexão acerca do que pode vir a ser, buscando integrar suas experiências 

passadas, desenvolvendo consciência de ser autor de seu próprio destino. 

 

4.4 Formas de Ingresso ao Ensino Superior 
 

 O Decreto nº 8.659, 5 de abril de 1911, estabelece que para concepção de matrícula, o 

candidato passará por um exame que habilite a um juízo de conjunto sobre o seu 

desenvolvimento intelectual e capacidade para empreender eficazmente o estudo das matérias 

que constituem o ensino da faculdade (BRASIL, 2015). 
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 Franco (1985) afirma que o vestibular não existe apenas em sua manifestação 

empírica, imediatamente observável. Não se trata de um conjunto de fatos isolados, mas de 

uma totalidade hierarquizada e articulada que envolve, também, os processos que geraram 

esses fatos das relações histórico-sociais. 

 De acordo com Franco (1985), o concurso vestibular não é uma questão simples. Sua 

complexidade surge de início do fato de ser um instrumento privilegiado de ação política do 

Estado. Também, através de medidas técnicas de avaliação e computação, o vestibular 

constitui-se como um brilhante arcabouço tecnológico.  

Porém, nos dias atuais o vestibular deixou de ser a única porta de acesso à 

universidade, dando espaço a outras formas de ingresso, tanto em instituições públicas quanto 

particulares, dando a oportunidade de o estudante ingressar em universidades de qualidade 

com bolsas de estudo parciais e até totalitárias.  

O ENEM é uma ferramenta que, segundo Gomes (2010), sua finalidade é o 

diagnóstico anual em larga escala da qualidade da formação do estudante brasileiro que 

finaliza a educação básica. Gomes (2010) ainda destaca que devido a isso, o ENEM passou a 

ser em 2009 uma ferramenta de seleção para o ensino superior, possibilitando que esse exame 

passe a ser utilizado como substituto do vestibular em instituições federais de ensino superior. 

Tais estratégias apontadas são estratégias feitas por órgãos responsáveis a fim de universalizar 

o ensino superior. 

5. METODOLOGIA 

 

O presente estudo tratou-se de uma revisão de literatura, que segundo Creswell (2010), 

cumpre com vários propósitos, pois compartilha com o leitor os resultados de outros estudos 

relacionados àquele que está sendo realizado, proporciona uma estrutura para estabelecer a 

importância do estudo e, também, é referência para comparar os resultados.  

Figueiredo (1990) ainda afirma que as revisões de literatura se constituem parte 

integral no desenvolvimento da ciência, tendo uma função histórica, e ainda fornecem ao 

profissional, informações sobre o desenvolvimento corrente da ciência e sua literatura.  

O levantamento foi realizado nas bases de dados na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Scielo, Google Acadêmico, Cadernos de Terapia Ocupacional da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR), Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São 
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Paulo, Revista de Ciências Sociais, Revista Temas em Psicologia, Revista Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia, dentre o período de junho de 2014 a outubro de 2015. Os critérios 

foram artigos escritos em português, espanhol ou português de Portugal e completos na 

íntegra, não sendo considerada a data de publicação. Os termos pesquisados em início foram 

adolescentes e universidade, adolescente e vestibular, adolescentes e lazer, porém, foram 

alterados conforme os resultados que foram obtidos na busca.  

Inicialmente foi realizada uma busca na base de dados BVS com o descritor 

significado do lazer. Através de tal busca foi obtido 23 artigos e através da leitura do título e 

do resumo foram selecionados 2 artigos. Posteriormente, foi realizada uma nova busca com os 

descritores ócio, lazer e tempo livre, obtendo 20 artigos e dentre estes foi feita a leitura do 

título e do resumo e somente 1 se adequou ao tema proposto nessa pesquisa. Utilizando, 

também, o descritor lazer foi realizada uma busca na revista de ciências sociais, onde obteve-

se apenas 2 resultados, sendo utilizado apenas 1.  

Depois de tal busca partiu-se então para uma nova busca na base de dados Scielo com 

o descritor lazer. Foram obtidos 17 artigos. Dentre a leitura dos títulos, apenas 1 artigo foi 

selecionado. Retornou-se então à revista Scielo depois de buscar em outras fontes com os 

descritores adolescência e desenvolvimento humano, obtendo o resultado de 11 artigos, onde 

apenas 1 foi selecionado através da leitura do título. Posteriormente, foi realizada uma nova 

busca com o descritor avaliação e ENEM. Desta busca resultaram 17 artigos, onde somente 1 

foi selecionado através da leitura do título. Com a utilização do descritor universidade foi 

realizada uma busca na revista educação e seleção, onde dos 26 resultados obtidos apenas 1 se 

adequou aos critérios de inclusão e à temática proposta, sendo este selecionado.  

Partindo então para a busca na base de dados Google Acadêmico os descritores 

iniciais foram relação adolescente e o vestibular. Foram obtidos 19.200 arquivos relacionados. 

Através da leitura do título dos arquivos nas 3 primeiras páginas foram selecionados 5 artigos, 

porém, 4 não se adequavam aos critérios de inclusão propostos, sendo selecionado apenas 1 

artigo. Em seguida foi realizada uma nova busca com os descritores atividades de lazer em 

jovens, resultando em 73.600 arquivos. Após a leitura dos títulos dos arquivos nas 3 primeiras 

páginas foi selecionado 1 arquivo para uso neste trabalho. Posteriormente, uma nova busca foi 

dada com os descritores adolescência e lazer. Dos 16.900 arquivos encontrados, conforme foi 

realizado anteriormente, leu-se o título dos arquivos nas 3 primeiras páginas, resultando 
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apenas em 1 arquivo que se adequasse aos critérios de inclusão e que fossem relacionados ao 

tema proposto.  

Adiante, deu-se início a busca na Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de 

São Carlos, onde os descritores foram terapia ocupacional e lazer. Dentre os 13 itens que 

foram resultados da busca, apenas 1 adequava-se ao tema. Partiu-se então para a Revista de 

Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, e através do uso dos mesmos descritores 

foram obtidos 115 resultados, e através da leitura do título e do resumo somente 1 de 

adequava a proposta da temática desde trabalho.  

Subsequentemente, partiu-se para a busca em revistas de psicologia, dentre elas a 

Revista de Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Através dos descritores vestibular e 

ansiedade foram obtidos 16 artigos, depois da leitura do resumo de todos, foi selecionado 1 

artigo. Já na revista Temas em Psicologia os descritores foram adolescentes, universidade e 

futuro. Dos 3 artigos obtidos, apenas 1 se enquadrou na proposta do estudo.  

Tais buscas com tantos descritores diferentes se deu ao fato de não se obter resultados 

que se enquadrassem ao tema proposto, fazendo-se necessário buscar arquivos com temáticas 

isoladas e assim, posteriormente, fazer a junção acerca da proposta do trabalho. Foram 

utilizadas também literaturas brasileiras e sites governamentais para a execução deste 

trabalho. Com isso, tais buscas resultaram em 16 arquivos.  

5.1 Aspectos Éticos 

 

Não se aplica a este projeto devido o estudo não envolver seres humanos.  
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6. RESULTADO 

Os resultados obtidos foram distribuídos na tabela a seguir, a fim de gerar melhor 

visualização. Tais artigos foram dispostos em nome, referência, descritores e resumo.   

Tabela 1: Resultados de pesquisa bibliográfica 

                                                                                                                                                          (continua) 

NOME DO 

ARTIGO 
REFERÊNCIA DESCRITORES OBJETIVO 

Ócio, lazer e 

tempo livre 

na sociedade 

do consumo e 

do trabalho. 

AQUINO, C. A. B.; MARTINS, J. C. de O. 

Ócio, lazer e tempo livre na sociedade do 

consumo e do trabalho. Revista Mal Estar 

e Subjetividade, v. 7, n. 2, p. 479-500, 

2007. 

Ócio, lazer, tempo 

livre, sociedade. 

Discutir e refletir 

sobre as categorias 

do tempo livre, ócio 

e lazer.  

Vestibular: 

fatores 

geradores de 

ansiedade na 

“cena da 

prova” 

D‘AVILA, G. T.; SOARES, D. H. 

Vestibular: fatores geradores de ansiedade 

na “cena da prova”. Revista Brasileira de 

Orientação Profissional, São Paulo, v. 4, 

n. 1-2, p.105-116, 07 jul. 2003. Disponível 

em: < 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-

2/v4n1-2a10.pdf>. Acesso em: 18 de junho 

de 2014. 

Vestibular, 

universidade, 

ansiedade. 

Investigar quais 

seriam os fatores 

capazes de gerar 

ansiedade nos 

candidatos ao 

Exame Vestibular. 

Perspectivas 

de futuro 

entre 

adolescentes: 

universidade, 

trabalho e 

relacionamen

tos na 

transição para 

a vida adulta. 

DE OLIVEIRA, M. C. S. L.; PINTO, R. 

G.; SOUZA, A. S.. Perspectivas de futuro 

entre adolescentes: universidade, trabalho e 

relacionamentos na transição para a vida 

adulta. Temas em Psicologia, v. 11, n. 1, 

p. 16-27, 2003. Disponível em: < 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v11n1/v11

n1a03.pdf>. Acesso em: 18 de junho de 

2014. 

Adolescentes, 

Ensino médio, 

Gênero, 

Universidade, 

Trabalho. 

Investigar as 

perspectivas de 

futuro de 

adolescentes de 

diferentes inserções 

sociais da cidade de 

Brasília.  

Actividade 

física e 

práticas de 

lazer em 

adolescentes. 

ESCULCAS, C.; MOTA, J. Actividade 

física e práticas de lazer em 

adolescentes. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto, Portugal, v. 5, n. 1, 

p.69-76. 2005. Disponível em: < 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php

?pid=S1645-

05232005000100008&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 18 de junho de 2014. 

 

Actividade física, 

lazer, adolescência. 

Identificar quais as 

atividades de lazer 

mais procuradas 

pelos adolescentes; 

Apreciar os 

mecanismos de 

influências da idade 

e do gênero na 

adesão às práticas 

de lazer, como 

opção livre e 

espontânea, durante 

a adolescência. 

Repensando 

o lazer 

FALEIROS, Maria Isabel Leme. 

Repensando o lazer. Perspectivas, São 

Paulo, v. 3, n. 0, p.51-65, maio 1980. 

Disponível em: 

<http://stoa.usp.br/gepespp/files/3118/1738

9/Repensando+o+Lazer.pdf>. Acesso em: 

01 de setembro de 2014. 

Trabalho e lazer, 

lazer e reposição da 

força de trabalho, 

lazer e satisfação. 

Investigar as 

definições de lazer 

segundos diversos 

autores nacionais e 

internacionais. 

Fonte: dados copilados pela autora. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-2a10.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v4n1-2/v4n1-2a10.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v11n1/v11n1a03.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v11n1/v11n1a03.pdf
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-05232005000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-05232005000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-05232005000100008&script=sci_arttext


17 
 

 
 

Tabela 1: Resultados de pesquisa bibliográfica 

                                                                                                                               (continuação) 

NOME DO 

ARTIGO 
REFERÊNCIA DESCRITORES OBJETIVO 

Escala das 

atividades de 

hábitos de 

lazer: 

construção e 

validação em 

jovens 

FORMIGA, N. S.; AYROZA, I.; DIAS, L.. 

Escala das atividades de hábitos de lazer: 

construção e validação em jovens. Psic: 

revista da Vetor Editora, v. 6, n. 2, p. 71-

79, 2005. 

 

Escala, lazer, 

adolescentes, 

validação. 

Construção de um 

instrumento das 

atividades de 

hábitos de lazer em 

jovens brasileiros e 

conhecer a validade 

do construto. 

Acesso à univ

ersidade: uma 

questão 

política e um 

problema 

metodológico 

FRANCO, M. A. C. Acesso à universidade: 

uma questão política e um problema 

metodológico. Educação e Seleção, n. 12, p. 

9-26, 1985. Disponível em: 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/

es/artigos/105.pdf. Acesso em: 04 de 

setembro de 2014. 

 

Vestibular, 

universidade, 

política. 

Verificar as 

mudanças ocorridas 

no desempenho do 

exame vestibular, 

bem como as 

mudanças das leis 

que regimentam.  

Avaliando a 

avaliação 

escolar: notas 

escolares e 

inteligência 

fluida. 

GOMES, C. M. A.. Avaliando a avaliação 

escolar: notas escolares e inteligência 

fluida. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 

15, n. 4, p.841-849, dez. 2010. Trimestral.  

 

Avaliação, 

inteligência 

fluida, 

aprendizagem. 

Discutir a qualidade 

de duas avaliações 

escolares enquanto 

indicadores desse 

princípio.  

A Motivação 

de 

Adolescentes 

em Relação 

com a 

Perspectiva de 

Tempo Futuro 

LOCATELLI, A. C.; BZUNECK, J. A.; 

GUIMARÃES, S. É. A Motivação de 

Adolescentes em Relação com a Perspectiva 

de Tempo Futuro. Psicologia: Reflexão e 

Crítica, Paraná, v. 2, n. 20, p.268-276, 01 

dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n2/a13v20

n2.pdf>. Acesso em: 18 de junho de 2014. 

 

Motivação de 

adolescentes, 

perspectiva de 

tempo futuro, 

definição 

vocacional da 

adolescência. 

Verificar se 

adolescentes 

percebem os 

estudos atuais como 

meios para 

atingirem metas 

profissionais 

futuras. 

A importância 

de atividades 

de lazer na 

terapia 

ocupacional. 

MARTINELLI, S. A. A importância de 

atividades de lazer na terapia 

ocupacional. Cadernos de Terapia 

Ocupacional da Ufscar, São Carlos, v. 19, 

n. 1, p.111-118, abr. 2011. Disponível em: 

<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.

ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/42

9/317>. Acesso em: 20 de setembro de 2014. 

Lazer, Terapia 

Ocupacional, 

Motivação. 

Discutir e destacar a 

importância do uso 

de atividades 

relacionadas ao 

lazer, como forma 

de opção pessoal, 

inserindo dentro de 

atividades da 

ocupação humana.  

Lazer- Um 

caminho para 

aliviar as 

tensões no 

ambiente de 

trabalho em 

UTI: Uma 

concepção da 

equipe de 

enfermagem. 

PEREIRA, M. E. R.; BUENO, S. M. V.. 

Lazer- Um caminho para aliviar as tensões 

no ambiente de trabalho em UTI: Uma 

concepção da equipe de 

enfermagem. Revista Latino Americana de 

Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 8, 

p.75-83, out. 1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v5n4/v5n4a1

0.pdf>. Acesso em: 01 de setembro de 2014. 

Unidade de 

terapia intensiva 

(UTI), lazer, 

equipe de 

enfermagem. 

Verificar com uma 

equipe de 

enfermagem de UTI 

o sentido do lazer e 

sua implicação no 

ambiente 

profissional.  

Fonte: dados copilados pela autora. 

 

 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/es/artigos/105.pdf
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/es/artigos/105.pdf
http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n2/a13v20n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n2/a13v20n2.pdf
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Tabela 1: Resultados de pesquisa bibliográfica 

                                                                                                                                  (conclusão) 

Fonte: dados copilados pela autora. 

 
 

 

NOME DO 

ARTIGO 
REFERÊNCIA DESCRITORES OBJETIVO 

Contribuições 

de alguns 

autores de 

três das 

principais 

escolas 

antropológica

s para os 

estudos do 

lazer: 

evolucionista, 

culturalista e 

funcionalista. 

PUKE, N.; MARCELLINO, N. C.. 

Contribuições de alguns autores de três das 

principais escolas antropológicas para os 

estudos do lazer: evolucionista, culturalista 

e funcionalista. Licere, Belo Horizonte, v. 

15, n. 3, p.1-42, set. 2012.  

 

Atividades de lazer, 

antropologia, 

sociedade. 

Analisar o que o 

processo discursivo 

das escolas 

antropológicas, 

evolucionistas, 

culturalista e 

funcionalista tem a 

contribuir para os 

estudos de lazer.  

Significado 

do Tempo 

Livre para 

Adolescentes 

de Classe 

Popular. 

SARRIERA, J. C.  et al. Significado do 

Tempo Livre para Adolescentes de Classe 

Popular. Psicologia Ciência e 

Profissão, Porto Alegre, v. 4, n. 27, p.718-

729, 26 maio 2007.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v27n4/v27n4a

12.pdf. Acesso em: 18 de junho de 2014.   

Tempo livre, 

adolescência, ócio, 

lazer, classe 

popular, escola 

pública, prevenção, 

comportamento de 

risco. 

Verificar 

qualitativamente 

sobre os 

significados que 

adolescentes de 

classe popular 

atribuem ao tempo 

livre.  

Contribuições 

das teorias do 

desenvolvime

nto humano 

para a 

concepção 

contemporân

ea da 

adolescência 

SENNA, S. R. C. M.; DESSEN, M. A. 

Contribuições das teorias do 

desenvolvimento humano para a concepção 

contemporânea da 

adolescência. Psicologia: teoria e 

Pesquisa, v. 28, n. 1, p. 101-108, 2012. 

 

Desenvolvimento 

humano, teorias, 

adolescência, 

psicologia positiva. 

Contribuir para uma 

compreensão mais 

atualizada acerca da 

adolescência e a 

intensa exploração 

de múltiplas 

oportunidades.  

Estrutura da 

prática da 

terapia 

ocupacional: 

domínio e 

processo 

CARLETO de S., D. G. et al. Estrutura da 

prática da terapia ocupacional: domínio e 

processo–2. ª edição. occupational therapy 

practice framework: domain & process. 

2nd. Revista Triângulo, v. 3, n. 2, 2011. 

 

Terapia 

Ocupacional, 

ocupações, saúde, 

domínio e 

processos. 

Sumário de idéias 

inter-relacionadas 

que definem e 

guiam a prática da 

Terapia 

Ocupacional. 

Revisão de 

literatura e 

desenvolvime

nto científico: 

conceitos e 

estratégias 

para 

confecção 

MOREIRA, W. Revisão de literatura e 

desenvolvimento científico: conceitos e 

estratégias para confecção. Janus, v. 1, n. 

1, 2008. 

 

Revisão de 

literatura, pesquisa 

bibliográfica, 

produção científica, 

pesquisa científica. 

Discutir os 

conceitos e tipos de 

revisão de 

literatura, bem 

como sua utilidade 

e seu papel em 

relação ao 

desenvolvimento da 

ciência.  

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v27n4/v27n4a12.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v27n4/v27n4a12.pdf
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7.  DISCUSSÃO 
 

Adolescência, um período entre a fase adulta e a infância, fase no qual o indivíduo é 

bombardeado por múltiplas experiências e oportunidades, etapa no qual a família e a 

sociedade em geral preparam e oferecem alguns recursos para que o indivíduo adentre a vida 

adulta de forma produtiva. O meio juntamente com a cultura e a individualidade do 

adolescente formam um conjunto de fatores que pode influenciar nas escolhas futuras do 

mesmo e na formação da personalidade.  

Vários questionamentos são realizados pela sociedade a respeito do futuro e planos 

feitos pelo adolescente, como a profissão que irá escolher, a faculdade que irá adentrar, se irá 

trabalhar e estudar ao mesmo tempo, dentre outras, tendo sempre em vista que o adolescente 

seja produtivo no meio social. Diante de tais questionamentos indaga-se se os adolescentes já 

apresentam maturidade suficiente para escolher algo que irá repercutir no seu futuro de forma 

tão significativa e se ele conseguirá equilibrar a realidade das questões sociais do meio em 

que ele vive, com seu desejo e os desejos dos pais que podem ser projetados nele.  

Segundo Hall (1904) citado por Senna e Dessen (2012), a adolescência é um período 

de transição universal e inevitável, em que há influência da cultura ao mesmo tempo em que 

se valoriza as diferenças individuais do adolescente. Sendo assim, pode-se considerar então 

que adolescentes que possuem suporte emocional por parte da família, amigos, escola e outros 

podem experimentar uma adolescência menos transitante e encarar de forma mais natural as 

mudanças ocorrentes.  

Com a globalização, a Revolução Industrial, o surgimento da internet, a competição 

acirrada no mercado de trabalho onde tempo é dinheiro e o capitalismo opera a todo vapor, a 

população encontra-se na busca incansável de se qualificar e estar preparada para ingressar 

nesse mercado submetendo-se a jornadas intensas de estudos e cursos, privando-se de 

atividades menos rentáveis, porém, de grande importância como, por exemplo, o cuidado 

pessoal, a interação social e até mesmo o lazer.  

Em seu livro, De Masi (2000) afirma que na sociedade pós-industrial acontece um 

colapso, pois, como as mudanças são muito contínuas, requerem uma formação também 

ininterrupta, seja na escola, na universidade ou no trabalho. Com base nessa afirmação, pode-

se pensar nas mudanças que a industrialização, o aumento da expectativa de vida, o 
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recebimento de informações de forma tão rápida e de fácil acesso trouxeram na vida do 

indivíduo.  

Com a mudança na expectativa de vida surgiu a necessidade de mais empregos e mão 

de obra para satisfazer toda população. De Masi (2000) acrescenta que na sociedade industrial 

“clássica” o mercado era caracterizado por uma oferta muito inferior do que a procura. O 

desenvolvimento era embalado pelo desemprego crescente e a mão de obra se tornando cada 

vez mais barata, restringindo as fortunas nas mãos de poucos e aumentando a pobreza. Sendo 

assim, pode-se depreender que a qualificação e a diferenciação profissional se tornaram 

imprescindíveis para se destacar dos demais diante do mercado.  

Durante a revolução industrial surgiu um princípio inventado por um fabricante de 

cadeiras que seria a “estandardização”. De Masi (2000) refere que uniformizando os produtos 

a produção seria mais rápida, a taxa de desperdício seria menor e resultaria em menor custo. 

Com isso a estandardização levou a sociedade a uma especialização até as últimas 

consequências, contudo, esse pressuposto é derrubado quando se percebe que a produção 

sincronizada era mais qualificada.  

Entretanto, De Masi (2000) complementa que nos séculos XX e XXI não se leva tanto 

em consideração o ritmo da produção, mas sim sua diferenciação, levando o indivíduo a 

buscar alternativas para produzir de forma diferenciada, com qualidade e atendendo às 

necessidades. Com isso, a busca pela formação mais qualificada e diferenciada se torna cada 

dia maior, levando o indivíduo a se tornar mais criativo e instruído, diferente do que acontecia 

anterior à Revolução Industrial.  

Com tais mudanças, o adolescente passa a se sentir pressionado a se esforçar na busca 

de um “diferencial”, podendo assim, ser considerado mais qualificado. Para alcançar tais 

resultados muitos buscam uma qualificação especializada, uma graduação e cursos que 

possam proporcionar um conhecimento que o destaque. Muitos então passam por um período 

intenso de estudos na busca de alcançarem um desempenho satisfatório e que conceda uma 

vaga no curso que tem interesse.  

 Oliveira (2003) ressalta que em busca de se qualificar profissionalmente e na 

perspectiva de ter uma condição financeira mais estável, status na sociedade e um papel social 

de grande importância muitos adolescentes optam por fazer uma graduação em uma 

universidade. Com o passar dos anos, o número de cursos de graduação aumentou, assim 
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como a criação de várias universidades, aumentando, também o número de pessoas que 

tentam ingressar e realizar o desejo de uma graduação de nível superior. Porém, com o 

perpassar dos anos e a mudança do século, o aumento da procura por tal oferta, a concorrência 

passou a se tornar cada vez maior, refletindo no preparo nos indivíduos onde apenas os que 

obtivessem os maiores desempenhos nas provas e testes exigidos garantiriam uma vaga na 

graduação.   

 Com o aumento da procura novas formas de ingresso à universidade foram criadas, a 

fim de tornar mais acessível à educação para todos, independentemente de fatores culturais, 

ou socioambientais. Com isso, o vestibular passou a dividir espaço com programas sociais 

como o ENEM, dentre outros, ampliando o leque de possibilidades para o indivíduo, porém, 

mesmo com novas portas de acesso, a concorrência ainda continua acirrada, necessitando de 

preparo específico anterior do vestibulando.  

Devido tais mudanças sociais, Oliveira (2003) e Soares (2010) nos revelam que o lazer 

passa então a ser substituído por horas de estudos, não sendo visto como um momento 

benéfico para a vida e para o desenvolvimento do adolescente, sendo este constantemente 

induzido pela sociedade a atuar de forma ativa na mesma e, assim, assumir um papel provedor 

na sociedade.  Dessa forma, as principais atividades desempenhadas pelo adolescente passam 

a ter relação direta com os estudos e a preparação para o ingresso à universidade.  

 Porém, ainda segundo Oliveira (2003), pode ocorrer que o adolescente não esteja 

preparado para dar e obter tantas respostas, tornando a tomada de decisão de qual 

universidade cursar e qual curso de graduação escolher, extremamente dolorosa, podendo este 

não ter conseguido sequer resolver seus próprios conflitos internos.  

Atualmente, tal estratégia vem acontecendo entre os adolescentes, já que muitos veem 

na universidade uma porta de entrada para um futuro melhor, conferindo assim um status 

social e uma esperança de garantir um papel qualificado no mercado de trabalho. Porém, 

como é visto por Martinelli (2011), o lazer se caracteriza como uma atividade que possibilita 

a escolha pessoal, pois o indivíduo realiza atividades de acordo com sua própria escolha e 

vontade, favorecendo assim a realização pessoal e a melhoria da condição de vida e saúde. 

Partindo dessa afirmação, então, pode-se verificar que o lazer exerce grande influência sobre 

o indivíduo, principalmente, entre o público adolescente cujo período é marcado por 

incertezas, crises, definições de identidade, mudanças hormonais, rupturas com aspectos da 

infância e busca pelo seu papel social.  
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Deste modo, pode-se verificar a importância que o tempo livre/lazer/ócio tem para um 

indivíduo adolescente, sendo que este se encontra em um processo de tomadas de escolhas, 

conquista de autonomia e afirmação na sociedade. O lazer para Marcellino (1987), citado por 

Martinelli (2001), deve proporcionar satisfação e desenvolvimento pessoal e social. Tal tempo 

pode proporcionar vivências cujos valores possam contribuir em mudanças, tanto morais 

quanto sociais, sendo então um tempo para desenvolvimento integral do indivíduo. Porém, 

atualmente o lazer é visto como uma atividade negativa e dispensável, cujo tempo que seria 

gasto para sua execução deveria ser substituído pelo trabalho/estudo ou outra atividade que 

seja considerada de maior valor ou mais rentável.  

Sendo assim, percebe-se a necessidade de reconhecer as mudanças ocorridas bem 

como seus impactos levando em consideração a cultura, a família, o ambiente, os desejos das 

pessoas bem como suas relações. Partindo então dessa necessidade, pode-se citar a Terapia 

Ocupacional como uma profissão que teria um olhar qualificado a respeito não somente do 

lazer do adolescente, mas todo o contexto que o leva a mudar tanto sua rotina quanto seus 

costumes.  

Para a Terapia Ocupacional, a ocupação é algo que está presente na vida de qualquer 

indivíduo e apresenta valor e importância variados. Com a mudança do estilo de vida e da 

correria diária, muitas vezes as atividades se tornam mecanizadas e acabam perdendo o seu 

valor e podendo interferir na saúde do indivíduo que a executa. Segundo Martinelli (2011), as 

atividades e ocupações devem seguir uma perspectiva da reflexão de seu significado e 

adquirir um caráter mais humanitário e ainda ressalta que o terapeuta ocupacional tem como 

função se tornar um agente de saúde que busca conscientizar o indivíduo a mudar os próprios 

hábitos, interferindo assim em sua qualidade de vida e saúde.  

Segundo ainda Martinelli (2011), a Terapia Ocupacional é uma profissão que 

apresenta um olhar crítico acerca da rotina do indivíduo, seus componentes de desempenho e 

ocupação, levando em consideração as práticas baseadas no cliente bem como seus desejos e 

interesses. Dentre os componentes da ocupação se encontra o lazer, o qual a Terapia 

Ocupacional considera não somente como um momento de divertimento, mas sim um 

momento de criação que influi diretamente em outras áreas de ocupação do mesmo.  

De acordo com Medeiros (2003) citado por Martinelli (2011), o terapeuta ocupacional 

deve ter a função de identificar e investigar as atividades de lazer que são desenvolvidas e 

incentivar a reflexão junto às pessoas assistidas sobre o papel dessas atividades em seu 
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contexto de vida.  A Terapia Ocupacional pode vir então a promover a ressignificação do 

cotidiano do adolescente, por meio de uma reflexão acerca do lazer, auxiliando-o a 

compreender a importância desta ocupação e quais atividades desfrutar nesse período de 

tempo, redefinindo momentos de lazer que até então eram impregnados e sucumbidos por 

tantas outras atividades que não tinham o mesmo fim e o mesmo objetivo, reorganizando, 

assim, sua rotina. 

A família, por exemplo, pode ser colocada como menos importante nesta fase do pré- 

vestibulando, causando distanciamento dos pais e parentes próximos e fragilizando vínculos. 

Vale ressaltar que a família de acordo com Senna (2012) é um grande suporte também nessa 

fase na qual o adolescente encontra-se tão fragilizado e inseguro, pois é a família que 

desempenha grande suporte relacionado a todo o contexto de vida do adolescente, provendo 

um papel protetor e incentivador. O profissional pode assim servir como uma ponte a fim de 

fortificar os laços, incentivando a família a assumir um papel encorajador nessa fase 

vulnerável em que se encontra o seu familiar. Conscientizar a família sobre a sua real 

importância e influência pode repercutir nos resultados obtidos do adolescente no vestibular e 

nas demais formas de ingresso ao ensino superior e, principalmente, na sua qualidade de vida. 

Além disso, dentro do ambiente escolar, o terapeuta ocupacional poderia dar apoio aos 

educadores, propor estratégias de avaliação do cotidiano dos adolescentes, identificando 

fatores que poderiam causar estresse e pressão bem como mostrar para a escola a influência 

que ela exerce não somente na educação do adolescente, mas em todo o seu contexto de vida 

e rotina. O terapeuta ocupacional seria um agente que auxiliaria a escola e os alunos a 

refletirem sobre seu cotidiano, suas ocupações e, consequentemente, o lazer.  

Dessa forma, a Terapia Ocupacional tem conhecimento específico para auxiliar o 

adolescente a redescobrir o seu lazer, a ressignificar as atividades que possam lhe 

proporcionar bem estar, um momento de criação e desenvolvimento da personalidade ou 

mesmo um momento de descanso, proporcionando, especialmente, uma melhor qualidade de 

vida.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através de tais estudos pode-se verificar a importância que o tempo livre/lazer/ócio 

tem para um indivíduo adolescente, sendo que este se encontra em um processo de tomadas 
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de escolhas, conquista de autonomia e afirmação na sociedade. O lazer deve ser visto como 

uma atividade de grande importância e que possa proporcionar satisfação e desenvolvimento 

pessoal e social. Tal tempo pode proporcionar vivências cujos valores possam contribuir em 

mudanças, tanto morais quanto sociais, sendo então um tempo para desenvolvimento integral 

do indivíduo.  

Dessa forma, a Terapia Ocupacional pode atuar de forma positiva, estando apta a 

juntamente ao adolescente a reestruturar e organizar sua rotina, levando em consideração as 

áreas de desempenho e desejos do mesmo, proporcionando equilíbrio em seu cotidiano e 

podendo vir a promover saúde. A Terapia Ocupacional pode atuar, também, dentro do 

ambiente escolar, identificando fatores que podem vir a trazer estresse para o adolescente e 

que podem influenciar no desempenho final da nota da prova do vestibular, e assim propor 

estratégias juntamente com os profissionais educacionais envolvidos, a fim de sugerir 

resolução aos problemas encontrados. 

 O terapeuta ocupacional também pode propor estratégias a fim de conscientizar a 

família do adolescente sobre a importância e os benefícios do lazer para o mesmo, bem como 

a relevância do apoio familiar nessa fase, tendo a família como apoiador e não como um fator 

causador de estresse e desgaste para com o adolescente. A terapia ocupacional também pode 

desempenhar grande papel nas relações familiares do adolescente, podendo fortificar os laços 

que podem ter sido enfraquecidos devido à ausência e à mudança de rotina gerada pelas 

longas jornadas de estudo.  
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