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Perspectivas sobre narrativas de prevenção às drogas para adolescentes1 
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RESUMO: O uso de drogas na juventude e a ausência de materiais lúdicos eficazes de 
prevenção, objetivou-se construir e avaliar um gibi para jovens de 13 a 15 anos. Exploraram-
se teorias de prevenção às drogas e estudos em campanhas de prevenção para criar o gibi, o 
qual foi avaliado em entrevistas com dois especialistas na área de prevenção e com cinco 
jovens de 13 a 15 anos, estudantes de Curitiba e Região Metropolitana. A pesquisa 
comprovou a eficácia da linguagem de acolhimento, gerando um capítulo de livro.  
 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas nacionais sobre o consumo de drogas evidenciam que o contato com drogas ocorre 

em idades cada vez menores. A Pesquisa de Saúde Escolar (2015), revela que 55,3% dos 

jovens com aproximadamente 13 anos de idade já ingeriram bebidas alcoólicas. E o III 

Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas (2018) aponta que 34,3% dos adolescentes 

de 12 a 17 anos e 72,1% dos jovens de 18 a 24 anos já consumiram álcool. Ainda, 3,34% dos 

adolescentes de 12 a 17 anos e 11,5% dos jovens de 18 a 24 anos já usaram maconha, que é a 

droga ilícita mais usada pelos jovens brasileiros.   

Por isso, para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) a prática da 

prevenção envolve fortalecer o desenvolvimento social e promover a cidadania ao garantir 

“que crianças e jovens sejam menos vulneráveis e mais resistentes” (UNDOC, 2014, p.06).  

De tal forma, a falta de políticas públicas na área da prevenção coloca o país numa 

vulnerabilidade institucional, tendo como reflexo o distanciamento da maioria dos jovens de 

práticas públicas de prevenção às drogas, sendo que, as iniciativas existentes são pontuais e 
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não continuadas. Assim, deve-se enfocar, conforme afirmam Paulilo e Jeólas (2000, p.65), o 

indivíduo e suas especificidades e não o produto droga. 

Portanto, a ausência de serviços eficazes relacionados às necessidades e especificidades da 

juventude, em específico para o público de 12 a 13 anos, além dos problemas da maioria das 

práticas de apoio aos usuários e dependentes, que revelam a carência políticas sociais 

integradas na área das drogas, torna-se necessário desenvolver políticas públicas sobre drogas 

com ênfase na prevenção e envolver o público jovem de 12 a 13 anos na aplicação e avaliação 

de materiais de prevenção. 

De tal modo, objetivou-se identificar abordagens comunicacionais e de linguagens mais 

eficazes para conscientizar e prevenir às drogas na juventude. Também, estabeleceram-se os 

objetivos específicos de: desenvolver um gibi e uma concepção de vídeo para a prevenção 

com jovens; e identificar abordagens comunicacionais e de linguagens mais eficazes na 

prevenção às drogas a partir da avaliação do gibi e da concepção de vídeo junto a jovens de 

13 a 15 anos de Curitiba e Região Metropolitana. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Campos e Moraes (2014) e Diehl, Figlie e Campos (2019), os discursos e práticas de 

prevenção de combate às drogas baseiam-se na noção de que a prevenção deve evitar a 

experimentação e reduzir danos gerados pelo uso de drogas, antes que esses problemas 

possam ocorrer, mas, considerar a prevenção apenas sob essa ótica favorece práticas 

desconectadas com as necessidades, contextos e culturas dos sujeitos. 

Seguindo essa linha de ações pontuais de prevenção às drogas, para Marinho (2005), as 

campanhas de sensibilização na mídia são as principais, quando não as únicas, ações dos 

governos para prevenir o uso de drogas, já que têm o potencial de atingir os indivíduos de 

forma relativamente fácil, objetivando mudar comportamentos, informar sobre os riscos 

ligados às drogas e as formas de evitá-los.  

Internacionalmente, pesquisadores da Europa, através do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (2013) têm se dedicado a compreender e a estudar a comunicação em 

campanhas de prevenção, sendo o principal objetivo das campanhas de prevenção a redução 

do consumo de substâncias e o aumento da conscientização sobre o tema.  
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De tal modo, a entidade aponta os principais objetivos que definem a construção das 

mensagens de prevenção, sendo que a abordagem repressiva se enquadra nos objetivos de 

‘atenção’, ‘corrigir crenças normativas falsas’ e ‘estabelecimento ou esclarecimento de 

normas sociais e legais’.  

Para Sant'anna (2003), Leite (2005), Marinho (2005) e Petuco (2011) as perspectivas 

repressivas das campanhas são típicas do Brasil e colaboram para ampliar o estigma e os tabus 

relacionados ao fenômeno das drogas. Isso, pois tipicamente, há elementos de terror, morte e 

dor, somados a uma linguagem repressiva, como corroboram  

Os anúncios repressivos incorporam argumentos racionais, informativos ou moralistas sobre 

as consequências do uso de drogas, somando-se as representações simbólicas de 

amedrontamento, todavia, Flay e Sobel (1983) já identificaram essas estratégias como 

ineficazes.  

Para Bourdieu (1997) as representações sociais típicas dos anúncios de combate às drogas, 

são formas de violência e dominação simbólica no espaço midiático, sendo que os indivíduos 

e grupos envolvidos nessas representações não as percebem como violentas e excludentes, 

pois é “uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, 

com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de 

exercê-la ou de sofrê-la” (BOURDIEU, 1997, p.21). 

Desse modo, a comunicação e a mídia deveriam possibilitar o acesso democrático às 

informações de conscientização condizentes com a realidade e as necessidades do público, 

identificando vulnerabilidades e promovendo inclusão, ampliando as possibilidades de ação 

na sociedade, como defendem Romanini e Roso (2012). Por isso, são necessárias abordagens 

e estratégias de comunicação, em prol da conscientização e transformação social.   

Nesse contexto, as narrativas possuem funções persuasivas capazes de envolver o público de 

forma racional e emocional, envolvendo modelos de mentalização e comportamento que 

conectam os públicos de difícil acesso, fortalecendo crenças comportamentais favoráveis à 

saúde (DAY; HECHT, 2013).  

Para Moghadam et al. (2016) as narrativas remontam as práticas terapêuticas e de assistência 

social, sendo um método eficaz na educação sobre drogas, sendo que a ausência de 

informações é uma possível explicação para a dependência química e a conscientização 
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representa um caminho para a eficácia da prevenção às drogas, como os estudos de Gebbers, 

De Witt e Appel (2017), que constataram a eficácia das narrativas sobre bebidas alcoólicas e 

direção para ampliar a concepção de risco. 

A linguagem lúdica das narrativas traz ao processo persuasivo das mensagens de prevenção às 

drogas um tom mais envolvente e acolhedor, o qual é, para Citelli (2004) uma das formas de 

discurso mais aberto, com estratégia de persuasão mais reduzida, ou seja, com nível 

imperativo reduzido e sem uma noção de verdade única e finalizada.  

 

METODOLOGIA 

Por traçar os significados das relações humanas a partir pontos de vista distintos, para Stake 

(2015) a pesquisa enquadra-se na abordagem metodológica qualitativa e exploratória. Em 

relação aos métodos, além da pesquisa bibliográfica apresentada no referencial teórico, foram 

realizadas duas pesquisas de campo: a produção de um gibi de prevenção e a avaliação desse 

material através de entrevistas em profundidade com jovens. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-PR sob registro CAAE no 25889919.7.0000.0020. 

Para Duarte (2006), em estudos exploratórios, como esta pesquisa, a entrevista em 

profundidade é capaz de identificar percepções ou visões, ampliando a situação analisada.  

Como instrumento para a coleta de dados desenvolveu-se um roteiro de questões baseadas em 

um questionário aplicado por Pucci, Roberts e Röcker (2003), que visava mensurar a 

aceitação de um recurso on-line para a prevenção às drogas. De forma homóloga, 

desenvolveram-se 10 questões que foram discutidas nas entrevistas em profundidade, para 

compreender a satisfação e opinião dos estudantes em relação aos elementos do gibi.  

Definiram-se dois grupos para compor esta etapa de pesquisa: o primeiro, de jovens de 13 a 

15 anos de idade, moradores e estudantes de Curitiba ou Região Metropolitana. Além disso, 

são estudantes de escolas particulares ou de escolas públicas de suas respectivas cidades. A 

seguir, apresenta-se uma descrição mais detalhada dos entrevistados: 
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Quadro 1: Perfil dos jovens entrevistados 

Entrevistado  
Entrevistado 

1 

Entrevistado 

2 

Entrevistado 

3 

Entrevistado 

4 

Entrevistado 

5 

Idade 13 anos 15 anos 14 anos 14 anos 14 anos 

Gênero Feminino Masculino Feminino Feminino Feminino 

Cidade Campo Largo Colombo Curitiba Curitiba Curitiba  

Escola  Particular Pública Particular Particular Particular 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Todos os participantes e seus responsáveis legais foram informados que seus áudios seriam 

apenas ouvidos e transcritos pelo pesquisador, além disso, seus nomes não seriam revelados 

ao longo da pesquisa, sem qualquer identificação. Ainda, foi coletada a assinatura dos Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – dos responsáveis dos jovens.  

  

RESULTADOS 

A exploração bibliográfica formou as bases para a produção do material de prevenção – gibi e 

proposta de vídeo vlog. Assim, a história apresenta a jornada de uma família, composta por 

dois irmãos de 12 e 13 anos, de um pai e de uma mãe, na busca pela solução da dependência 

do pai, ao passo que todos os membros da casa se tornam codependentes.  

Ainda, com a ajuda de uma caveira – um ser mágico que aconselha os jovens sobre aspectos 

de prevenção às drogas – demonstra-se o olhar dos jovens, os quais já enfrentam diversos 

dilemas internos típicos da idade, que são somados com as problemáticas das drogas.   

Correspondendo a necessidade de promover o engajamento do público, revelando seus 

potenciais e ampliando os aprendizados sobre o tema, propõem-se o seguinte desafio aos 

estudantes: criar uma continuação para a história em até 10 minutos, com um vídeo vlog, que 

pode ser feito no ambiente escolar.   

De tal modo, pode-se considerar que em relação à hipótese sobre qual linguagem é a mais 

adequada para sensibilizar e envolver jovens na prevenção às drogas é a abordagem lúdica, 

com estratégias de mensagens que apresentam dramatizações sobre as consequências do uso e 
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abuso de drogas, fornecendo apoio e fortalecimento, ao demonstrar o caminho adequado para 

a busca por apoio.   

Esses conceitos superam a ineficácia dos discursos autoritário e repressivo, sendo que as 

narrativas são fontes eficazes de prevenção, de acordo com pesquisas estudadas. Isso segue os 

resultados favoráveis já obtidos pelos pesquisadores Day, Hecht (2013), Moghadam et al. 

(2016) e Gebbers, De Witt e Appel (2017), corroborando também a eficácia das narrativas 

para a prevenção às drogas. 

Campos e Moraes (2014) e Diehl, Figlie e Campos (2019), autores explorados anteriormente, 

abordam a necessidade de a prevenção às drogas adaptar suas estratégias em prol da cultura 

do grupo ao qual ela é dirigida. Por isso, incorporaram-se questões culturais, típicas dos 

jovens através dos protagonistas da história, como nas linguagens, nos vestuários, nos hábitos 

e na representação do cotidiano, valorizando a vivência dos jovens, seja pela representação do 

contexto familiar, do contexto escolar ou das relações de amizade.  

Nesse sentido, em relação a avaliação da percepção de estudantes sobre o gibi e a concepção 

do vídeo, notou-se que um ponto de acerto da narrativa foi apresentar um contexto dramático 

com uma problematização sobre drogas que envolve diversos personagens, saindo do modelo 

convencional de persuasão por medo e repressão e demonstrando a possibilidade de uso de 

estratégias de acolhimento e fortalecimento, além de oferecer apoio e demonstrar os serviços 

disponíveis para o auxílio à dependência química, já que os estudantes notaram a ajuda como 

principal elemento que os sensibilizou na prática de prevenção.  

Frente a Pesquisa de Saúde Escolar (2015) e o III Levantamento Domiciliar sobre o Uso de 

Drogas (2018), ao demonstrar o contato do filho com o álcool e narguilé já no início da 

história, objetiva-se fazer uma analogia ao consumo precoce de álcool e ao consumo de 

tabaco, que atualmente é ‘camuflado’ pelo narguilé. Esse contato com as drogas, 

especialmente as lícitas, despertou comentários e reflexões dos entrevistados, gerando falas 

sobre preocupações com as consequências do uso de narguilé, por exemplo.  

Alguns jovens reconhecem os problemas de consumo de drogas entre adolescentes e 

sentiram-se sensibilizados a oferecer ajuda ou a estimular caminhos para a busca de cuidados 

e prevenção, sendo que eles demonstram valores sociais, julgamentos e percepções sobre as 

questões das drogas. Alguns, possuem experiências com os problemas da dependência 
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química, outros demonstram ideologias e representações sociais sobre o uso de drogas e, há 

ainda jovens que mostraram distanciamento em relação ao tema e mensagem do gibi, 

identificando-se como alheios às questões ligadas às drogas.  

Especula-se que essas demonstrações evidenciam a formação desses jovens através de 

instituições sociais como a família, a escola e a religião, as quais oferecem valores sobre 

temas como o uso e abuso de drogas. De tal forma, a prevenção relaciona-se ao nível de 

conhecimento e as experiências do público, a partir de estratégias capazes de sensibilizar e 

despertar a reflexão. Por isso, pode-se estar presente nas instituições sociais que esses jovens 

frequentam, apropriando-se desses espaços de formação ou de entretenimento, como a escola, 

espaços religiosos, e na família.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao problema sobre quais abordagens comunicacionais e de linguagens, são mais 

eficazes para conscientizar e prevenir o consumo de drogas junto a juventude, construído ao 

longo desta pesquisa, tem-se como conclusão que: as linguagens lúdicas, por meio das 

narrativas, com uma construção mais acolhedora, dramatizadora e que fornece auxilio, ao 

expressar os canais de ajuda, as consequências das drogas e os desfechos dos problemas 

decorrentes do uso e abuso de drogas são eficazes na comunicação e sensibilização com 

jovens.  

Com as perspectivas apresentadas ao longo dessa pesquisa, nota-se a importância de estudar o 

receptor no processo comunicativo das mensagens de prevenção às drogas, sendo que a 

estratégia de segmentar o público para criar materiais mais assertivos em aspectos de 

linguagem foi importante na aplicação dessa pesquisa. Não se pode generalizar o resultado 

obtido com a narrativa avaliada e desenvolvida com populações de outras faixas etárias e de 

outras características demográficas ou psicossociais. 

Nota-se que, para que a prática da prevenção às drogas proposta pelo gibi ocorra de forma 

participativa e integrada, são necessários estímulos pedagógicos em sala de aula, para que eles 

demostrarem seus potenciais e realizem pesquisas sobre as consequências do uso de drogas, 

avaliando assim seus papéis sociais.  



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1091 

Nesse contexto, pode-se inferir que a comunicação em prevenção às drogas deve reconhecer 

os diversos atores envolvidos nos fatores ligados às drogas, identificando populações em 

vulnerabilidade e/ou privações de direito, além de indivíduos com fatores de risco amplos. 

Sendo assim, é válido reconhecer que a participação popular em temas relacionados à questão 

das drogas e na conscientização ao uso e abuso de substâncias psicoativas é direito ao acesso 

à saúde e à informação.   
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