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As drogas na propaganda
Linguagem e evolução

No Brasil, as campanhas contra as drogas
começaram em 1967 com veiculações na
revista Realidade, como mostra o anúncio

do Departamento Federal de Segurança Pública.
Nele, apresenta-se um jovem fadado ao fracasso
por portar um cigarro de maconha. O título tem
um tom profético e o texto pede compreensão e
ajuda do leitor para salvar o rapaz. Com o problema
tomando proporções cada vez maiores, na década
de 90, as campanhas antidrogas aumentaram. No
anúncio de 2003 da Associação Parceria Contra
Drogas, o consumo é associado à violência e mostra
uma imagem que choca o leitor.

Segundo o psiquiatra francês Claude Olievens-
tein, diretor do Centre Medicai Mamrottan, de Paris,
campanhas para aterrorizar não funcionam, pois
os jovens podem ser informados sobre os perigos
da cocaína e continuar a usá-la. Elas são centradas
nos perigos da droga/quando o ideal seria abordar

QUEM COMPRA DROGAS FINANCIA A VIOLÊNCIA.

sentimentos e a relação do jovem com o mundo.
Ele alega ser necessário introduzir a subjetividade
na prevenção, focando grupos e comunidades
menores. Para o psiquiatra, grandes campanhas
informativas de massa não são eficazes e correm o
risco de perder credibilidade.

Em dissertação de mestrado, apresentada
em 2003 na FFLCH - Faculdade de Filosofia, Le-
tras e Ciências Humanas da USP, a professora de
comunicação Arlene Lopes Sant'Anna, analisou
campanhas de prevenção às drogas que foram
veiculadas entre 1996 e 1997. Constatou que o
discurso utilizado foi o mesmo até 2002. Segundo
Arlene, os anúncios não se dirigiam aos jovens da
periferia, onde o consumo é alto. Eles possuíam
abordagens ingênuas e superficiais, ignorando as
raízes do problema e não informando de maneira
clara sobre prevenção. Q estudo observa que as
campanhas usam discursos autoritários, impondo
valores morais do enunciador. Deixam de lado
temas como prevenção e tratamento.
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Text Box
Fonte: IdéiaSocial, ano 1, n. 2, p. 82, set./out. 2005.




