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RESUMO 
 

Há muitos séculos se contam histórias, mas a literatura dirigida à criança, em formato de livro é bem mais 
recente. O surgimento da literatura infantil deu-se em meados do século XVIII durante a reorganização do 
ensino burguês, até porque antes desse período, não havia infância no sentido em que hoje é conceituada e, 
consequentemente, não havia literatura infantil. Tendo em vista o quanto a literatura infantil auxilia no 
crescimento intelectual de crianças e jovens, assim como exterioriza medos e aflições, esse projeto tem como 
seu objetivo geral, analisar e mensurar por meio do uso de histórias infantis e roda de conversa, uma possível 
prevenção ao uso de drogas de jovens de uma escola pública da cidade de Ponta Grossa, entendendo que  
as crianças e adolescentes são vistos como sujeitos históricos e críticos. O trabalho utilizará de uma base 
teórica junguiana, referente aos arquétipos, símbolos e inconsciente coletivo. Será uma pesquisa exploratória 
com análise qualitativa. Na coleta dos dados, será utilizado um questionário com perguntas objetivas e 
descritivas. Desse modo, o presente trabalho se propõe, através de análise de dados, contextualizar os jovens 
estudantes do ensino médio de Ponta Grossa sobre a importância do não uso das drogas e suas 
consequências. Busca-se com essa pesquisa, que os jovens abordados saiam com uma opinião mais formada 
om relação as drogas, e que compreendam a necessidade de manter um diálogo aberto com pais e 
responsáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jovens; Prevenção de drogas; Psicanálise. 
 

1         INTRODUÇÃO  

Há muitos séculos se contam histórias, mas a literatura dirigida à criança, em formato 
de livro é bem mais recente. O surgimento da literatura infantil deu-se em meados do século 
XVIII durante a reorganização do ensino burguês, até porque antes desse período, não 
havia infância no sentido em que hoje é conceituada e, consequentemente, não havia 
literatura infantil. Naquela época as crianças eram consideradas “mini-adultos”.  
           Em nossos dias, as crianças e adolescentes são vistos como sujeitos históricos, 
críticos e cada vez mais influentes como futuros agentes da sociedade. A Literatura Infantil, 
acompanhando as mudanças sociais, se adapta aos novos tempos. Hoje, há uma imensa 
produção literária de qualidade voltada ao universo infanto juvenil.   
  Para uma melhor compreensão do significado das histórias infantis e sua importância 
na formação do universo da criança, bem como, no processo de desenvolvimento 
psicológico humano, é necessário falar sobre os arquétipos. Mas, o que são mesmo 
arquétipos?  
            Segundo Jung: 

Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos 
capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente 
na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdo do inconsciente 
pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que constituem 
a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdo do inconsciente coletivo, por 
outro lado, são chamados de arquétipos (2007, p.16). 
 

Os arquétipos, nada mais são, do que as figuras, imagens e símbolos, como aqueles 
presentes nas histórias infantis e nos mitos. Cada história tem seu arquétipo e quando nos 
familiarizamos com ele, na própria história, antes mesmo de se falar sobre um personagem, 
já se deduz qual é o arquétipo que o mesmo representa. Um exemplo dessa representação 
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nas histórias infantis é a figura da princesa, que simboliza a bondade, a pureza e a 
ingenuidade, arquétipos que personificam e traduzem essa personagem. Outro exemplo 
interessante é o simbolismo que pessoas idosas representam em filmes ou histórias, pois 
aparecem quase que sempre a fim de dar conselhos, auxiliando o herói a encontrar o 
caminho da justiça e da verdade. Pessoas idosas simbolizam a sabedoria, mais um 
arquétipo que está presente em todas as culturas, desde o início da civilização.   
           Analisando-se os símbolos no que se refere aos contos, histórias infantis e aos mitos 
pode-se definir que: 

[...] o conto e o mito são as manifestações psíquicas que refletem a natureza da 
alma. São histórias que se passam no nosso interior e que usam uma linguagem 
simbólica. Aliás, enquanto a nossa língua se expressa por signos, o mito, os contos 
de fadas e os sonhos utilizam a mesma linguagem que o inconsciente: o símbolo 
(PAVONI, 1989, s/p). 
 

             Daí, a relevância de entender-se as questões relacionadas aos arquétipos e 
símbolos no universo dos contos infantis. São eles, arquétipos e símbolos, os verdadeiros 
“contadores” dessas histórias, traduzindo o inconsciente coletivo e todas as imagens que 
se “escondem” por detrás de outras imagens. Mostram as muitas camadas que o ser 
humano carrega dentro de si e que são, vagarosamente, desfeitas quando a criança 
identifica os arquétipos e se identifica com os mesmos, em uma relação de encontro e 
superação.  
  Na história da A Bela Adormecida podemos encontrar um bom auxilio para retratar 
a importância do diálogo entre pais e filhos sobre as drogas, pois, nessa história, o pai faz 
de tudo para manter sua filha longe dos perigos, porém, não a contextualiza sobre quais 
são esses perigos. Trazendo isso para os dias de hoje, podemos fazer uma comparação 
com o uso de drogas e da importância dos pais e responsáveis nessa equação, mantendo-
se sempre em constante conversação com os filhos.   
  Segundo dados da Secretária de Segurança Pública do Paraná sobre a apreensão 
de drogas no nosso estado (2018, 2019), em específico no município de Ponta Grossa, 
pode-se analisar um grande aumento nos números. Somente a maconha, de um ano para 
o outro (2017 para 2018) subiu de 302,52 Kg para 1865,04 Kg. Isso só aponta cada vez 
mais a importância de se falar com os jovens sobre as consequências da droga e da 
importância de um diálogo aberto. Para Hawkins e colaboradores (1992), um dos quatro 
elementos do vínculo social que se mostram inversamente correlacionados ao uso de 
drogas é o vínculo forte com os pais.  
 Levando em conta toda essa contextualização por trás dos contos e histórias infantis, 
esse trabalho de pesquisa irá, através de algumas histórias, contextualizar os adolescentes 
de duas escolas públicas de Ponta Grossa sobre a importância de um diálogo aberto com 
os pais ou responsáveis sobre as drogas e suas consequências.  
 
2            MATERIAIS E MÉTODOS 

 
   A metodologia utilizada nesta pesquisa será exploratória com análise qualitativa. 

Na coleta dos dados, será utilizado um questionário com perguntas objetivas e descritivas. 
Contará com observações assistemáticas das rodas de conversa com a contação de uma 
história infantil e de uma entrevista com dois participantes de cada roda de conversa.  
   Como este projeto abordará os símbolos presentes nas histórias infantis para 
auxiliar os jovens na prevenção das drogas, o diário de campo se faz muito importante, 
afinal com ele podemos anotar a reação desses jovens com relação ao assunto, observar 
qual é o grau de entendimento e de absorção do que estará sendo exposto. Para Meihy:  

O caderno de campo deve funcionar como um diário íntimo no qual são registrados 
inclusive os problemas de aceitação das ideias dos entrevistados, bem como toda 
e qualquer reflexão teórica decorrente de debates sobre aspectos do assunto. [...] 
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O caderno de campo deve ser íntimo e o acesso a ele exclusivo de quem dirige as 
entrevistas (2005, p. 28). 
 

  Sendo assim, os métodos desta pesquisa se complementam para uma melhor 
absorção do que será exposto aos jovens e para uma melhor análise dos dados após a 
aplicação da pesquisa. 

 
3          RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Por se tratar de um assunto de alta relevância na contemporaneidade, e ainda por 
atingir jovens em pleno desenvolvimento humano, entrando praticamente na transição da 
vida adulta. o trabalho buscará contribuir com a prevenção do uso das drogas, por meio de 
diálogo com seus pais, atingindo indiretamente os responsáveis por esses jovens. Citando 
Goffman:  

[...] deriva da capacidade de uma família e, em menor grau, da vizinhança local, em 
se constituir numa cápsula protetora para seu jovem membro. Dentro de tal cápsula, 
uma criança estigmatizada desde o seu nascimento pode ser cuidadosamente 
protegida pelo controle de informação. Nesse círculo encantado, impede-se que 
entrem definições que o diminuam, enquanto se dá amplo acesso a outras 
concepções da sociedade mais ampla, concepções que levam a criança 
encapsulada a se considerar um ser humano inteiramente qualificado que possui 
uma identidade normal quanto a questões básicas como sexo e idade (1891, p.31). 
 

   Além disto, mostrar como as histórias infantis conseguem, através desta 
abordagem junguiana e dos símbolos presentes por trás das mesmas, relacionar com o 
cotidiano desses jovens.  

 
4          CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Espera-se com a aplicação deste projeto, que os jovens se sintam mais 
imponderados e confiantes para falar com seus pais e responsáveis sobre as drogas e 
conscientiza-los por meio das histórias infantis, sobre os malefícios do uso/abuso de 
drogas.   
            As rodas de conversas e o diálogo aberto durante a aplicação do projeto, podem 
auxiliar esses jovens a compreender que, através da conversa e abertura de questões 
importantes, como as drogas, com os pais, pode-se melhorar a convivência e aumentar a 
prevenção das drogas.   
   Utilizando da abordagem de Jung e seus conceitos, as histórias infantis terão um 
papel muito importante para a contextualização desses jovens e sua atuação como ser 
humano crítico e participativo na sociedade. 
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