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Os Quês e os Porquês da Prevenção
Primária da Toxicodependência
Raul António Soares de Melo

Resumo: O presente texto nasceu do desejo de organizar todas aquelas ideias
que se vão dizendo e transmitindo, oralmente, mas que carecem de um plano
mais estruturado para serem rebatidas, questionadas, melhoradas, etc.. Estas
ideias foram a base de vários anos de formação dados no contexto do Curso

de Formação Permanente em Prevenção das Toxicodependências do Serviço
de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (SPTT) e puderam finalmente
ser concretizadas agora. 
O conteúdo centra-se em pequenas chamadas de atenção que podem fazer a
diferença entre uma boa intenção e uma boa intervenção. A reflexão estende-se
do plano do porquê ao com quem numa evolução que pode ser entendida como
de dentro para fora, da motivação pessoal para o suporte social. Pelo caminho
se aflorarão temas como a consistência da intervenção, as mensagens, os
paradoxos que nos envolvem e que são a razão de ser da toxicodependência.
As linhas que aqui se apresentam traduzem uma reflexão essencialmente
prática, que deseja ser vista como uma orientação e não um constructo. 
Palavras-Chave: Contextos da Prevenção; Conteúdos e mensagens; Redes
comunitárias de apoio.

Résumé: Ce texte est né du désir d'organiser toutes ces idées que son enoncées,
oralement, mais qui manquent d'être structurées, a fin de pourvoir être débattues,
questionnées, améliorées. Ces idées ont constitué le socle de plusieurs années de
formation, dans le cadre du Programme de Formation Permanente en Prévention

des Toxicodépendances (SPTT) et rassemblées maintenant.
Le contenu est centré dans des petites rappels qui peuvent faire la différence
entre les bonnes intentions et les bonnes interventions. La réflexion s'élargit du
plan du pourquoi jusqu'au plan des avec quoi, suivant une évolution qui peut être
conçue comme du dedans vers le dehors, de la motivation personnelle au
support sociale. En passant, seront abordés des thèmes tels que la consistance
de l'intervention, les messages, les paradoxes qui nous entourent et qui sont la
raison d'être de la toxicodépendance.
Les lignes qui sont ici développées constituent une réflexion essentiellement pra-
tique, qui prétend être envisagée comme orientation et non comme constructus.
Mots Clé: Contextes de la prévention; Contenus et messages; Réseaux com-
munautaires de soutiens.

Abstract: This paper was born from the desire of organising ideas that are orally
told and transmitted but need a more structured plan to be refuted, questioned,
improved, etc. These ideas were the basis of several years of training in the
context of SPTT's Drug Addiction Prevention Course and can finally become real.
Its contents focus little calls of attention that may do the difference between a
good intention and a good intervention. The reflection goes from the "why" to
the "with whom" in an evolution that may be understood as going from the inside
to the outside, from personal motivation to social support. Themes will be
discussed such as the consistency of the intervention, the messages, the
paradoxes that involve us and are the drug addiction reason to be.
These lines are an essentially practical thought that wants to be understood as an
orientation instead of a construct.
Key words: Prevention contexts; Contents and messages; Supporting
communitary network

O desejo de reduzir a expressão da toxicodependência a todo o custo é
como reduzir ao silêncio alguém que nos transmite a sua tristeza, para então
a afirmarmos curada já que esse sentimento deixou de ser transmitido.
As sociedades também choram.

1. Os Porquês da Prevenção

A Prevenção - na toxicodependência ou noutro domínio

qualquer - é uma intervenção para evitar que aconteça algo

considerado negativo. É geralmente uma estratégia reco-

mendada com base no pressuposto de que o estado de

um sistema(1) - individual/interno, familiar, comunitário,

etc. - anteriormente a um problema é mais harmonioso e,

como tal, objecto de um menor esforço técnico para re-

por/preservar a sua funcionalidade. Preservar é, energetica-

mente, menos desgastante que reparar… 

Contudo este princípio deverá ter em consideração duas

ou três questões de fundo. Como em toda a psicopatolo-

gia, na toxicodependência, o sintoma - que, neste caso é

o uso ou abuso de substâncias psicoactivas -, é apenas

uma comunicação de um mal maior preexistente que num

determinado momento, em função de um conjunto com-

plexo de factores, ganha um novo nível de visibilidade. De

facto o inicio de um comportamento estável de consumo

de substâncias é antecedido de um conjunto de sinais

que podem ir da desmotivação com o universo escolar, à

expressão de revolta ou, pelo contrário, uma atitude reser-

vada e ansiosa perante o outro, uma ausência de projec-

tos para além do conseguir dar garante ao seu desejo de

pagar o seu prazer ou a sua aceitação no grupo. 

A prevenção da toxicodependência, mais do que o evitar

que um grupo alvo se inicie no percurso das drogas é, so-

bretudo, o questionar das razões que o levam a tal, e uma

intervenção dirigida às razões de fundo que conduzem,

mais do que à experimentação, à perpetuação do compor-

tamento e à criação da relação psicológica com a(s) subs-

tância(s). Por outras palavras, se é afirmação que o jovem
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que poderá beneficiar de um apoio técnico para se con-

cretizar. É frequente assistirmos a pedidos de mudança

que são apenas o desejo de evitar a expressão de um

mal-estar social mais generalizado. É importante evitar

que a prevenção seja justificada deste modo. O porquê

da prevenção não pode ser esconder a incoerência social

pela anulação de manifestações que nos deixam descon-

fortáveis, expressando elas sofrimento ou não. As razões

da prevenção devem centrar-se no aproveitar o teor des-

tas manifestações para uma mudança real que envolva o

todo social, senão na sua globalidade, pelo menos dentro

de nichos de coerência(2) que correspondam a cada pe-

quena comunidade, cada subsistema (mesmo que já seja

um subsistema de um subsistema) acreditando que é de

pequenas mudanças que se faz a grande mudança.

Finalmente, não podemos perder de vista que no seu fun-

cionamento diário, a sociedade promove um conjunto de

práticas contraditórias com a linha de intervenção preven-

tiva. Deste modo, o contexto de trabalho é, por vezes,

desfavorável. Assim sendo, a prevenção, mais do que re-

sultar em mudanças de fundo deverá promover uma maior

consciencialização que permita a criação de condições

para, aí sim, poder implementar projectos e programas.

Não é raro ouvir debater o desequilíbrio entre os custos e

a eficácia da prevenção, por comparação com outras li-

nhas de intervenção como o tratamento ou a redução de

riscos. A avaliação dos programas de intervenção em co-

munidades não costuma ter em conta todo um conjunto

de mensagens paradoxais que são todos os dias trans-

mitidas pelos diversos meios de comunicação, e que re-

forçam modelos e atitudes no mínimo questionáveis. 

Assumir o desafio da prevenção é, hoje, apostar num

caminho que se opõe à maré, não de forma purista ou ino-

cente, mas enquanto um processo que "eduque para o

consumo", isto é, garanta que o indivíduo seja provido de

capacidade para julgar, tomar decisões e se justificar,

garantir a sua protecção face ao manancial de informação

e produtos que todos os dias se lhe apresentam. 

2. A Quem se dirige a intervenção preventiva?

A experiência de tratamento permitiu-nos compreender

que, na toxicodependência, como numa manifestação de

sofrimento, a ajuda não tem, necessariamente, que ser 

procura, ele precisará de encontrar na intervenção um

caminho alternativo; se é de desinibição, os projectos de-

verão permitir a experimentação de papeis mais activos e

a descoberta dos medos partilhados; se é a descoberta

dos limites… .

Nesta perspectiva previne-se porque a comunidade não

consegue criar os contextos necessários ao "crescimento"

dos seus elementos, independentemente de raças, cre-

dos, culturas, idades, estatutos ou sexo.

A prevenção não pode visar unicamente a eliminação do

comportamento de (ab)uso de substâncias, já que deste

modo incorre no risco de atacar a expressão dos proble-

mas e não os problemas propriamente ditos. Naturalmente

que é importante evitar o sofrimento inerente ao processo

de consumo, mas o controlo dos riscos inerentes a um

modo de expressão de sofrimento não só não anulam

esse sofrimento com poderão apenas acarretar a escolha

de outra forma de expressão. Não nos servirá de nada se,

para podermos ver reduzida a estatística relativa ao con-

sumo de drogas, tivermos que assistir ao aumento da taxa

de suicídio ou de delinquência juvenil ou outro processo

de expressão do referido mal-estar preexistente. Deste

modo, a prevenção procura preservar uma comunicação

mais do que eliminá-la, mesmo que o conteúdo dessa co-

municação não possa expressar mais do que um conjun-

to de ideias e sentimentos negativos. 

A partir da relação a prevenção procurará, progressiva-

mente, fazer emergir outros sentimentos e conteúdos que,

estando igualmente presentes nos interlocutores, pode-

rão estar esbatidos face à pregnância de tudo o que a toxi-

codependência simboliza. Deste modo a utilidade da pre-

venção não está no salvaguardar a harmonia sistémica pré-

via à crise, mas viabilizar os processos de mudança/cresci-

mento desse sistema evitando que seja necessário che-

gar a um nível de comunicação tão desesperado como a

toxicodependência. Assim sendo, a prevenção não pode

partir de um pressuposto de harmonia mas de um (saudá-

vel) desequilíbrio que conduz à progressão.

É importante sublinhar-se que a mudança acima referida

só se dá se desejada. Qualquer tentativa de mudar um

sistema que não o desejou resultará invariavelmente num

enorme desgaste da equipa técnica, para não falar de um

mais que provável insucesso. O desejo de mudança, a

consciencialização da necessidade, é um processo lento
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perspectivação da saída da escola, no final do ciclo bási-

co, a entrada para a universidade são momentos que nos

ajudam a definir quem poderão ser alvos prioritários da in-

tervenção preventiva. Meios em que a mudança social se-

ja necessária e/ou iminente, como em situações de realo-

jamento, são igualmente objecto preferenciais de inter-

venção preventiva. 

Contudo, na sequência do que anteriormente foi dito, a in-

tervenção dirigida a este grupo peca por insuficiente. O

modelo sistémico chama-nos a atenção para a importân-

cia do equilíbrio que cada sistema cria em torno dos seus

subsistemas, equilíbrio esse que é posto em causa cada

vez que uma intervenção é dirigida a uma das suas partes

constituintes. A recuperação de um toxicodependente, a

sua luta por um novo estatuto, obriga a uma renegociação

interna na família e à procura de um novo equilíbrio que

frequentemente passa pela redistribuição de papéis(3).

Esta mudança e o crescendo de tensão resultante dos va-

sos comunicantes, faz com que as outras partes do sistema

possam sofrer com a intervenção dirigida a um determinado

grupo alvo, podendo em situações extremas opor-se ou di-

ficultar a intervenção. 

Na prevenção este fenómeno é facilmente observável. O

desenvolvimento de intervenções com jovens levanta ques-

tões aos adultos para os quais eles às vezes não têm res-

posta. A intervenção comunitária com jovens promove mu-

danças sociais para as quais frequentemente a comu-

nidade não está preparada. A título de exemplo, num pro-

jecto de intervenção em meio universitário, equacionou-se

a importância de iniciar uma abordagem segundo uma

estratégia de entreajuda através da qual jovens desen-

volveriam acções para outros jovens no sentido da pro-

moção de uma melhor qualidade de integração de uns,

uma maior participação activa de outros, um maior de-

senvolvimento pessoal de terceiros, etc.. Face aos primei-

ros ensaios de intervenção constatou-se que no actual

plano curricular a distribuição racionalizada das discipli-

nas nos horários dos diversos cursos e respectivos anos

não dava azo à existência de tempos mortos preenchíveis

com actividades de qualquer tipo. Independentemente da

justeza desta opção, o desejo de intervenção junto aos

estudantes levanta ao sistema uma questão que até aqui

não se pusera. Já diversos sinais de mal-estar tinham si-

do indirectamente transmitidos - a reduzida participação

dirigida ao elemento identificado como problemático, mas

pode começar com aqueles que, estando igualmente em

sofrimento, se predispõem a iniciar um processo de mu-

dança. A ajuda que permita a uma família mudar a sua ati-

tude para com o toxicodependente obriga-o a adaptar-se,

"estrebuchar", pôr em causa a consistência da mudança

familiar. Desta agitação resultará ou o retorno, por cedên-

cia familiar, ao modelo anterior, ou à necessidade de en-

contrar um novo equilíbrio baseado em novas regras de

funcionamento. 

Na prevenção o processo não é, necessariamente, dife-

rente. Ainda que o alvo pareça estar bem definido, por

vezes não está acessível. A abordagem de grupos "adja-

centes" ou "estratégicos" poderá garantir a abertura para

atingir indirectamente aqueles que identificamos como o

alvo dos nossos esforços. É assim que um trabalho inicia-

do com pais pode resultar numa intervenção junto aos jo-

vens, ou a abordagem da escola acaba numa intervenção

na família. O carácter global do fenómeno, a inter-relação

entre factores e contextos, permite que por "contágio" se

possa abordar um sub-sistema a partir de qualquer outro

desde que este seja significativo para o primeiro. Nesta pers-

pectiva a prevenção encerra uma infinidade de abordagens

que lhe confere riqueza e um constante desafio à criatividade.

É vulgar pensar-se que a prevenção se dirige aos jovens e,

mais recentemente às crianças. São eles o principal grupo

de risco a quem se dirigem os esforços preventivos. Os

primeiros são-no por fruto da fragilidade que resulta das

tarefas com que se confrontam no decurso da adolescên-

cia. Falamos do processo de consolidação da identidade,

de luto dos imagos parentais, o confronto com um novo

processo de separação-individuação, a procura de novas

referências e grupos de pertença. Os segundos pela im-

portância de garantir a melhor preparação de cada um

para enfrentar as decisões e pressões que estão subja-

centes a esta fase. Contudo, dentro destes grupos é ain-

da possível diferenciar subgrupos que merecem uma maior

atenção. Não me refiro a grupos carenciados que são ob-

jecto de preocupação no geral, mas a fases específicas

do percurso normal de evolução nas quais a fragilidade 

é maior. Cada vez mais o investimento preventivo deve

centrar-se em fases de crescimento identificadas com mu-

danças bruscas no contexto dos jovens e crianças. A pas-

sagem do 1º ciclo para o 2º ciclo do ensino básico, a O
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comportamentos de risco é criar um paradoxo culpabi-

lizante para quem quer ser um bom modelo e se confronta

com falta de condições para o garantir. 

Também a intervenção em meio laboral pode promover

uma melhor integração dos jovens na fase crítica de luta

pela autonomia. A exploração do mundo laboral por parte

de jovens no decurso da sua formação obrigatória, pode

promover uma melhor interligação entre conteúdos esco-

lares e requisitos básicos ao desempenho profissional. O

contacto progressivo com este universo permitirá uma desi-

dealização desta via como forma de libertação de um per-

curso escolar de sentido relativo, ao mesmo tempo que

poderá garantir um sentimento de utilidade social ao ado-

lescente e uma experiência importante no difícil processo de

tomada de decisão quanto à orientação vocacional.

Uma última referência para aquele lugar comum que nos

diz que a intervenção é dirigida para os mais carenciados

ou a populações de risco, ou falando de forma mais crua,

algo que tem origem nos bons e tem por alvo os maus ou

os menos bons. Durante muito tempo a intervenção co-

munitária foi confundida com a caridade ou o altruísmo.

Contudo as mais recentes linhas de estudo de investi-

gação de campo reforçam a compreensão de que o inter-

ventor é ele próprio parte do sistema e só enquanto tal

poderá promover a mudança. 

A visão clivada de um grupo de necessitados que tem a

sorte de encontrar um bem intencionado técnico disposto

a ajudar, é ilustrativa do mal-estar geral de que falávamos

anteriormente. A participação do técnico ou qualquer outro

interventor só poderá ser efectiva se for compreendida

por este como um investimento no seu próprio ganho, is-

to é, a procura de conseguir um melhor contexto de vida,

o desejo de reduzir todo o manancial de situações que

nos entram pela casa dentro através de televisões, rádios,

jornais e mais recentemente pela net, e nos impedem de

sermos completamente felizes. É este sentimento de re-

torno, de pertença à realidade que se procura mudar, que

dá ao interventor consistência e lhe confere, ao limite, o

papel de alvo indirecto da intervenção. 

Ao longo de vários anos de experiência de projectos de

prevenção é sempre um momento de grande intensidade

aquele em que, na avaliação, é possível ao interventor, com-

preender que, mais do que mudar os outros, ele próprio

cresceu com a intervenção e descobriu todo um conjunto

dos estudantes nas estruturas de gestão, a quase nula vi-

da académica para além das tarefas escolares, etc..

Contudo, só através de uma intervenção dirigida ao sub-

sistema dos estudantes, foi possível confrontar todo o sis-

tema - professores, departamentos, órgãos de gestão, etc.

- com a necessidade de uma (re)formulação muito mais

complexa do que a simples mudança de atitude dos uni-

versitários, para levantar questões que obrigam à reflexão

sobre a real disposição das diferentes partes para este

tipo de transfiguração. 

A intervenção com jovens e crianças obriga a um repen-

sar do posicionamento do adulto. O desejo de crescer, as

motivações e as identificações envolvem processos de mo-

dulação nos quais os mais velhos necessitam (re)equacio-

nar a imagem que passam aos mais novos do seu dia-a -

-dia como adultos. O cansaço, o desprazer, o desacre-

ditar que espontaneamente - e na maior parte dos casos

com toda a razão de ser - é expresso directa ou indirec-

tamente na presença dos jovens, é fundamental no posi-

cionamento destes em relação ao futuro. Deste modo,

crescer não é algo claramente ambicionado, é apenas um

mal a que não se pode fugir mas que, na medida do pos-

sível, será adiado até ao limite. 

As motivações que promovem movimentos de autonomia

são frequentemente parcelares - trabalhar para se ser eco-

nomicamente independente não significa saber-se gerir os

bens que resultam desta conquista. O desenvolvimento da

capacidade de questionar dos jovens, o reforço da sua par-

ticipação activa pode acarretar que, se o adulto não se

questiona nestes planos, sejam eles, jovens, a promover

essa reflexão com tudo o que de confronto isso implica.

Assim sendo, em paralelo ao trabalho dirigido aos mais

novos deve ser equacionada a intervenção dirigida aos

mais velhos quer enquanto elementos de referência afec-

tiva dos primeiros, quer enquanto profissionais que com

eles trabalham - professores, educadores, auxiliares, moni-

tores, treinadores, etc.. 

Também o meio laboral deve ser objecto da intervenção

preventiva. Não apenas enquanto contexto no qual po-

dem ocorrer comportamentos de risco mas sobretudo en-

quanto espaço de permanência e de exigência dirigida

aos pais dos jovens e crianças a quem dirigimos a nossa

intervenção preventiva. A não sensibilização do meio labo-

ral para o papel que a família pode ter na prevenção de
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considerada mais rigorosa e objectiva. Frequentemente

esta linha de intervenção assenta sobre o reforço da infor-

mação sobre as substâncias e seus efeitos, bem como

dos riscos subjacentes ao consumo. 

Tratando-se de um contínuo, os projectos e os seus pro-

gramas poderão ser mistos integrando aspectos ligados

às duas linhas de preocupação. Para tal ganha muita im-

portância o tipo de estratégia adoptada na abordagem ao

grupo alvo. As estratégias de tipo influência (educativo/in-

formativas) aproximam-se mais da linha preventiva, en-

quanto estratégias de tipo desenvolvimentista ou huma-

nista poderão, - conforme as experiências sobre as quais

assentem a descoberta e a exploração pessoal e social, -

estar mais próximas da promoção da saúde. 

O Marketing Social

A definição de Marketing Social situa esta estratégia ao nível

da criação de contextos que facilitem a aceitação e integra-

ção de ideais sociais. "Se o marketing comercial visa a ven-

da de produtos, o marketing social, visa vender ideais que

sejam favoráveis à saúde mental" (Blanchet e col., 1993). 

Assim, esta linha de pensamento obriga o interventor a re-

flectir sobre o seu grupo alvo e qual o custo da mudança.

Ninguém adere a um novo produto se este não garantir

ganhos inequívocos, ao nível do status, do custo, da quali-

dade, etc. Do mesmo modo, a mensagem pró-saúde só

terá algum espaço de aceitação se for tão atraente como

o comportamento de risco, garantir um reconhecimento e

um ganho real. 

O custo do produto saúde é, neste caso, as implicações

que envolvem a mudança de comportamento, ao nível de

posicionamento face ao grupo, o grau de alterações em

relação ao seu comportamento anterior, o reconhecimen-

to obtido, etc. Uma mudança que obrigue a um corte radi-

cal com práticas anteriores, sem permitir de algum modo

a sua integração é uma mudança inaceitável, porque as-

sustadora. A experimentação e a exploração de novos com-

portamentos implica reconhecimento e acompanhamento

por parte da sociedade que os promove, um acompa-

nhamento que permita a partilha de experiências e a rela-

tivização das inseguranças, um reconhecimento que per-

mita um sentimento de pertença. 

O Marketing Social veio trazer uma nova perspectiva na

abordagem ao processo de planeamento de projectos de

de saberes e sentires que estava longe de imaginar. É,

talvez, esta capacidade de se espantar e de procurar para

além do outro, que confere à intervenção preventiva a

diferença da função, da tarefa, do saber fazer. É, provavel-

mente, este o grande risco que o interventor corre ao

tornar-se um perito, o de perder a noção que o outro para

quem se direcciona a atenção saberá sempre muito mais

do seu universo do que ele, e que cabe ao outro, com ou

sem a ajuda técnica, descobrir a forma de pôr os seus re-

cursos no terreno. Nós, técnicos, seremos apenas aque-

les que têm a sorte de estar presentes no decurso desse

processo de descoberta, ajudando aqui e ali com algum

comentário ou algum desafio que apenas servem para

fazer vir ao de cima algo adormecido, mal direccionado

ou desaproveitado.

3. As Equações da Prevenção

A Prevenção vs. A Educação para a Saúde

Antes de mais, o "como" da prevenção é condicionado

pelo posicionamento da intervenção no contínuo que vai

da saúde à doença. Quanto mais próximo estiver da pri-

meira mais a intervenção tem um carácter de promoção da

saúde, visando o bem-estar e a adopção de estilos de vi-

da saudáveis. Esta posição aproximar-se-ia daquilo a que

alguns autores chamam de "prevenção inespecífica" dado

que as estratégias e os métodos utilizados assumem um

carácter genérico aplicável, não apenas à toxicodepen-

dência, mas a todo um conjunto de patologias centradas

no agir. As próprias práticas acabam por se distanciar da

doença que lhes está na origem sendo por vezes acusa-

das de não serem objectivas no combate aos factores de

risco inerentes aos fenómenos a combater. De facto as

abordagens deste tipo tendem a enfatizar os factores de

protecção em detrimento dos factores de risco, mas da-

do o pouco rigor com que a prevenção tem sido aborda-

da em Portugal, é fácil deslizar desta linha de intervenção

para iniciativas que mais facilmente são enquadráveis na

animação social ou na ocupação de tempos livres. 

Por oposição, no outro extremo encontram-se as linhas de

intervenção que fazem da doença a sua referência, visan-

do um melhor domínio dos factores de risco, preconizan-

do uma maior habilitação para lidar com eles. Esta posi-

ção coincidiria com a chamada "prevenção específica", O
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Notas
(1) Considera-se que o indivíduo, no seu mundo interior, encerra uma
representação de todos os sistemas presentes no seu universo interactivo.
Deste modo ele próprio é um sistema onde interagem representações,
fantasias, …
(2) Um dos maiores problemas da sociedade actual passa pela perda de
referências próximas, referências estas substituidas por todo um manan-
cial de informação disponível nas auto-estradas informáticas. O conceito
de aldeia global só representa um ganho na medida que a "pequena"
aldeia mantenha o seu sentido e a sua pregnância nos valores e atituudes
de cada um.
(3) Martine Bovay, numa palestra da sua mais recente passagem por
Portugal ilustrava este princípio com uma história dramática em que a
recuperação de um alcoólico de longa data tinha acabado por conduzir ao
suicídio da mulher face à impossibilidade de suportar a mudança radical
de papeis que a cura representava no casal, isto é, deixar de ser o
elemento que sofre mas decide, que é fragil mas protege…
(4) Aquando do primeiro dia mundial contra a droga tive o privilégio de
acompanhar de perto algumas das iniciativas previstas para esse dia.
Estive em escolas, participei em debates, pude mesmo participar em
programas de rádio e de televisão. A imagem do trabalho preventivo em
curso para o qual, supostamente, este dia poderia contribuir através da
mobilização do cidadão comum foi completamente ofuscada pela
exposição da miséria associada ao consumo deixando a quem quer que
fosse que assistisse ao programa, o total sentimento de impotência
perante o assunto.
Este tipo de programas são, contudo extremamente ricos enquanto meios
para desenvolver todo um conjunto de recursos pessoais e sociais que, ao
terem um formato aliciante, garantem a atenção e participação dos jovens
necessárias à exploração de aspectos tão diversos como a comunicação,
a tomada de decisão, etc..

Referências Bibliográficas
Blanchet, L., Laurendeau, M.-C., Paul, D. et Saucier, J.F. (1993). La Prévention
et la Promotion en Santé Mentale. Montreal: Gaëtan Morin Éditeur.

Bovay, Martine (1998). La prévention par les pairs. Sembables et
solidaires… texto (não publicado) preparado para Formação no contexto
do “Projecto Unicidades”. Lisboa. 

prevenção, nas propostas que os compõem, na percep-

ção que mesmo a mensagem saudável tem de ser com-

petitiva e garantir um contexto que lhe permita germinar.

De outro modo a intervenção resulta estéril, de sucesso

aleatório.

A Visibilidade do trabalho desenvolvido

De alguma maneira esta estratégia está interligada com a

anterior já que se para o Marketing Social o objectivo é a

criação de contextos propícios à aceitação de processos

de mudança, nesta abordagem, a prioridade é garantir que

os processos em curso ganhem visibilidade que reforce quem

os põe em prática e mobilize quem ainda não aderiu(4). 

A participação mais activa de muitos dos actores sociais

- professores, educadores, assistentes sociais, psicólogos,

enfermeiros, médicos, etc. - no processo preventivo é fre-

quentemente penalizada pelo grau de isolamento com que

estes profissionais vivem a sua profissão. Associa-se a

menor participação da comunidade no esforço preventivo

a aspectos como a falta de sensibilidade ou comodismo.

Ainda que tal possa ser verdade, penso que uma parte

importante da não adesão se prende com um sentimento

de insegurança e de não reconhecimento do esforço. 

A implicação pessoal inerente ao processo preventivo pro-

voca um desgaste constante e um desafio à capacidade

de gerir a frustração. Esta linha estratégica assenta na pre-

ocupação de reforçar aqueles que se envolvem, e garan-

tir através desta visibilidade uma noção de um todo alarga-

do no qual se integram os projectos locais. O sentimento

de pertencer a um todo garante uma maior segurança ao

interventor. A divulgação das boas práticas, a promoção

da acessibilidade através da troca de experiências, o re-

conhecimento público do esforço deverá ser um princípio

básico à política de prevenção. Não basta prevenir o com-

portamento. Há que salvaguardar aqueles que dão de si

em prole de um processo de mudança e prevenir o seu

burnout. Só assim será possível evitar que a luta contra o

consumo não se torne ela própria um processo de con-

sumo, neste caso de técnicos.

Contacto:
Dr. Raúl Melo
CAT das Taipas
Rua das Taipas n.º 20 - 1050 LISBOA
Telefone: 21 324 08 70   
Fax: 21 347 23 48
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