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RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo investigar os grupos anônimos de mutua ajuda para familiares 

de dependentes químicos – Nar-Anon, a partir de análises de vivências experimentadas por 

entrevistados junto a frequentadores da irmandade na cidade de São Paulo. Que valores são 

incorporados por seus membros? De que forma conseguem tais grupos praticar seu objetivo 

primordial que é o de prestar ajuda a familiares de dependentes químicos? Esta pesquisa 

optou por entrevistas semi-estruturadas bem como de um estudo bibliográfico sobre a 

estrutura desses grupos, uma análise etnográfica sobre a vivência dentro dos grupos de Nar-

Anon a partir do material coletado através das entrevistas bem como da experiência da própria 

pesquisadora ao longo de oito anos de participação em duas salas da irmandade na cidade, 

entre 2008 e 2016. Assim, busca-se ênfase no sentido, atribuído pelo grupo, à recuperação e 

espiritualidade para a construção de uma nova maneira de viver dentro da convivência com a 

síndrome da dependência química. A perspectiva adotada será a de Magnani, para quem o 

olhar de perto de dentro (2002), permite a apreensão de comportamentos e significados, para 

aí sim, se passar a um olhar de fora e de longe para a compreensão destes grupos enquanto 

totalidade. Autores Como Foucault, Le Breton, Goffman, Novaes e Campbell propiciam um 

olhar crítico sobre o material coletado. 

 

Palavras-Chave: grupos de mútua ajuda; familiar; dependência química. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to assess the Nar-Anon anonymous mutual-aid family groups of drug addicts 

based on reviews from interviewees experiences with members of this brotherhood in the city 

of São Paulo. What values are incorporated by its members? How do such groups achieve 

their primary goal of providing support to addicts’ family members? This research was 

conducted based on the use of semi-structured interviews as well as a bibliographic study on 

the structure of these groups, an ethnographic analysis on the experience within the Nar-Anon 

groups considering the material collected through the interviews alongside the researcher's 

own experience over eight years of attendance in two rooms of the brotherhood in the city, 

between 2008 and 2016.Therefore, emphasis is placed on the sense attributed by the group to 

recovery and spirituality for the construction of a new way of live coexisting with the 

chemical dependency syndrome. The approach adopted here will be that of Magnani, for 

whom looking close up and within (2002) allows one the apprehension of behaviors and 

meanings, for that matter, turning to a look from outside and from a distance for a broadened 

understanding of these groups as a totality. Authors like Foucault, Le Breton, Goffman, 

Novaes, and Campbell provide a critical view on the collected material. 

 

Key-words: self-aid groups; family; chemical dependency. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para se pensar sobre os grupos de anônimos para familiares e amigos de dependentes 

químicos (Nar-Anon) necessário se faz contextualizar em que cenário mundial eles surgem. 

São considerados dependentes químicos aqueles vistos como viciados em substâncias 

psicotrópicas ilícitas, como cocaína, heroína, maconha, dentre outros, é preciso realizar uma 

análise histórica e crítica de como essas substâncias, nomeadas drogas ganham tal 

classificação.            

O fenômeno ‘drogas’ constitui um complexo universo. Condenadas a uma cisão entre 

lícitas e ilícitas, continuam sendo, sob várias formas, integrantes da vivência humana.  Sou da 

geração que se enquadra no que se poderia denominar de fase final do uso de drogas como 

meio de contestação ao sistema social, período este que teve início na década de 1960. As 

‘drogas’ de então, principalmente a maconha e o ácido lisérgico, eram utilizadas como 

veículos que poderiam propiciar o autoconhecimento, além de um elemento lúdico de 

encontro entre amigos.  

Politicamente, a preocupação com drogas ainda não era uma questão primordial, 

embora predominasse a ideia de que seu uso predispunha a atos criminosos. No período da 

guerra-fria e de intervenção americana nos governos de países em desenvolvimento, 

notadamente na América Latina, o combate às drogas assumiu uma feição militarizada, como 

diz Moreira da Silva (2011). Para Del Olmo (1988) trata-se de um período decisivo para a 

difusão do modelo médico-sanitário, tornando-se droga sinônimo de dependência.  

 

Uma vez incorporada pela medicina, a ideia foi definida como patologia física: o 

vício nesse sentido refere-se a um estado do organismo. Tal conceito, no entanto, 

esconde o fato de que vício está expresso no comportamento compulsivo. 

(GIDDENS, 1992, p. 83) 

 

Desde que as Nações Unidas apresentaram sua Convenção Única sobre 

Estupefacientes em 1961, e que em 1962 a Corte Suprema de Justiça dos Estados Unidos 

ratificou o que era defendido em 1924, o consumidor de drogas deixa de ser delinquente para 

ser o doente. 

Entre junho de 2012 e julho de 2013 foi realizado o Levantamento Nacional pelo 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e outras Drogas 

(INPAD)1 junto a famílias de dependentes químicos em tratamento, em 23 capitais de todas as 

regiões do Brasil. Em uma amostra de 3164 famílias em todo o país percebeu-se que elas 

                                                           
1 Disponível em: <http://inpad.org.br/_lenad-familia/>. Acesso: 15 jan. 2015. 

http://inpad.org.br/_lenad-familia/
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também ficam em situação de vulnerabilidade e riscos, apresentando “significativamente mais 

sintomas físicos e psicológicos que a média da população”, com destaque aos agravos para as 

mães cujos filhos se tornaram dependentes.  

O estudo também apontou que “o tempo médio dos familiares para buscar ajuda é de 

três anos, em quase metade dos casos (44,3%), apenas quando o dependente se mostrou mais 

agressivo, indiferente ou alienado”; essa demora talvez possa ser explicada pelo processo de 

negação ligado ao consumo de substâncias em decorrência de todo o estigma ligado a este 

universo. Conforme definição de Goffman (2008, p. 3, 6-7)  o estigma resulta em conotação 

“[...] a uma situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena [...] 

extremamente depreciativa [...] acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano”. Não é demais sugerir que o estigma possa explicar porque dos 

temas de estudo ligados à tóxico dependência. 

Para Beattie (2013, p. 25), citando um folheto distribuído pelo Johnson Institue of 

Mineapolis, a co-dependência corresponde a “um conjunto de comportamentos compulsivos 

adquiridos como forma de sobrevivência por membros de uma família que passa por estresse 

e grandes dores emocionais [...] esteja o alcoolismo presente ou não”. Zampieri (2004, p. 135) 

define a co-dependência como sendo algo típico em “famílias rígidas e fechadas a trocas ou 

sistemas mais amplos [...] caracteriza-se por grande resistência às tarefas naturais de transição 

e dificuldade de enfrentar mudanças”. Beattie (1997, p. 18) coloca que “os co-dependentes 

não são mais loucos ou mais doentes do que os alcoólicos, mas sofrem tanto quanto eles [...] e 

a dor causada por amar alguém pode ser profunda”. Para Fróis (2007, p. 69), trata-se de 

pessoas que devido à “situação de alcoolismo ou toxicodependência dos seus familiares, se 

deixaram destruir física e emocionalmente, em um sentimento de co-dependência e de 

abandono da própria vontade e identidade pessoal”. 

 

O termo ‘codependente’ é um exemplo daquela ‘reflexividade inversa’ tão comum 

na época atual de indivíduos que lutavam contra o próprio alcoolismo. [...] 

Finalmente, no entanto, ficou claro que os alcoólatras têm pouca chance de se 

manter sóbrios se retornam a relacionamentos ou famílias em que tudo o mais 

permanece o mesmo; em geral todos esses relacionamentos giram em torno do vício 

do alcoólatra. [...] o temo ‘codependência’ suscitou algumas más interpretações. 

Desenvolveu-se em um contexto em que havia um’viciado’ definido, a cujo 

comportamento o outro responde. A ideia implica uma prioridade de quem se torna 

dependente de quem; refere-se, digamos assim, a um vício secundário, o propiciador 

defrontando-se com o alcoólatra. Utilizado dessa maneira o conceito mistura duas 

coisas: a refração de um vício sobre outro, que edifica seu comportamento em torno 

dele, e a qualidade de interação de um relacionamento. (GIDDENS,1992, p. 100-

101)  
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A codependente busca aprovação de praticamente todos com quem ela entre em 

contato. Em vez de construir uma vida em torno de uma pessoa, pode ter vários 

‘bezerros de ouro’ em torno dos quais ela dança [...] ela vive sua vida em torno das 

necessidades dos outros. (HAYES, 1990, apud GIDDENS,1992, p.101) 

 

Tem-se ainda, citando Campos (2010, p. 138) que “a família não pode ser reduzida a 

uma invenção burguesa, mas comporta uma constelação de direitos e deveres, criando um 

espaço de reciprocidade e elos de obrigações entre seus membros”. Dessa forma, depreende-

se que, seja a família ou alguém com um estreito vínculo com um dependente químico, que 

este necessite de cuidados tanto quanto o próprio dependente químico. 

Além disso, “muitas semelhanças podem ser encontradas entre o alcoolismo e a 

dependência de drogas. A diferença mais evidente é que o abuso de drogas é geralmente 

ilegal”2 (NAR-ANON, 2015), o que expõe a família ao mesmo estigma projetado sobre o 

dependente químico: o de alguém às margens da lei. 

Em minha trajetória pessoal fui confrontada com a situação de dependência química 

de uma pessoa próxima e através de conhecidos cheguei a um grupo de mútua ajuda para 

familiares e amigos de dependentes químicos: Nar-Anon. Ao longo desta trajetória no Nar-

Anon, frequentando duas salas de 2008 a 2016, pude ir desconstruindo e reconstruindo meu 

olhar sobre as ‘drogas’, sobre a dependência química, sobre as linhas de tratamento, e um 

olhar crítico para as salas de Nar-Anon. E foi sob esse novo olhar, ainda em construção, que o 

projeto original do atual trabalho foi refeito. 

A partir da obra “Antropologia e seus espelhos: a etnografia vista pelos observados” 

(GONÇALVES DA SILVA, et al., 1994), que aponta que somos ao mesmo tempo sujeitos 

pesquisados e sujeitos pesquisantes, utilizando-me do método da observação participante e 

entrevistas semiestruturadas e seus recursos, pude realizar observações e anotações, 

integrando as vivências dos entrevistados e a minha própria ao longo de oito anos, como 

frequentadora das reuniões. Durante este período fluí e refluí constantemente de um papel a 

outro, buscando compreender o comportamento e o ‘olhar’ de seus integrantes mais assíduos 

às reuniões, bem como a estrutura do próprio Grupo. 

 

Trata-se de uma busca – que a antropologia remonta aos estudos de Marcel Mauss e 

Claude Lévi-Strauss – do inconsciente da história. Fazer etnografia é tarefa de quem 

conta a história daquilo que foi ou que está prestes a ser esquecido. O etnógrafo 

benjaminiano é um catador dos restos e das cinzas das histórias, emerge com uma 

espécie de guardião de cinzas. (DAWSEY, 2013, p. 44) 

 

                                                           
2 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. Um guia para a família do adicto e do usuário de 

drogas. (2015). Disponível em: <http://www.naranon.org.br/literatura.html?id=168>. Acesso em: 15 mai. 2015. 
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Os grupos de anônimos de Nar-Anon surgiram na mesma época do Narcóticos 

Anônimos (N.A.), na década de 1950 nos Estados Unidos, período em que o combate às 

drogas se transforma em baluarte que encobria a ascensão de regimes políticos ditatoriais 

notadamente nos países da América Latina (DEL OLMO, 1988; RODRIGUES, 2004). 

Em 1968, o Grupo da Península de Palos Verdes foi aberto por dois membros, Louis e 

Margaret que cruzavam o país promovendo reuniões e levando as mensagens do grupo. 

Contudo, os primeiros grupos de Nar-Anon não foram bem sucedidos. Em 1971 foi legalizado 

o Núcleo de Informação do Nar-Anon. Apenas em 1982 mostrou-se a necessidade da criação 

de um serviço mundial, posto que o grupo estivesse presente em diversos países. No Brasil, 

em  

 

[...] 26 de setembro de 1979 foi realizada a primeira reunião do Grupo Primavera 

que posteriormente viria a se tornar o Grupo São Judas. Após alguns anos foi criado 

o Grupo Regata na cidade do Rio de Janeiro e o Grupo Semeadura em Porto Alegre. 

Atualmente a organização de Nar-Anon conta com mais de 282 grupos em 25 

estados do Brasil. (NAR-ANON, 2017)3 

 

De início, a proposta deste trabalho era a realização de uma observação participante, 

com as anotações de campo a ocorrer durante determinado período. Entretanto, como eu 

soube das exigências burocráticas para a sua realização para o Comitê de Ética através da 

Plataforma Brasil, desde então busquei junto ao grupo a autorização formal para a efetivação 

de campo. Neste momento, as pessoas que se responsabilizavam como coordenadoras da 

reunião, apesar da concordância de seus membros durante o período de realização do trabalho 

de coleta de material em campo para as anotações realizadas, através da consciência de grupo 

(quando um tema qualquer é submetido à opinião dos presentes, e aprovado em função da 

concordância da maioria), nessa ocasião em que eu mesma me apresentava como membro da 

entidade e como pesquisadora na área de antropologia pela PUC-SP. A negativa foi em nome 

da 6ª Tradição:  

 

Nossos Grupos Familiares Nar-Anon nunca deveriam endossar, financiar ou 

emprestar nosso nome a qualquer empreendimento de fora, para que problemas de 

dinheiro, propriedade e prestígio não nos desviem de nosso objetivo espiritual 

primordial. Embora sendo uma entidade separada, deveríamos sempre colaborar 

com Narcóticos Anônimos. (CEFE, 2012, p. 368) 

 

Sendo assim, o Grupo acabou por delegar tal autorização aos representantes estaduais 

da entidade. 

                                                           
3 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. Nar-Anon no Brasil. (2017). Disponível em: 

<http://www.naranonsp.org.br/index.php/capital-e-interior...sao.../193-nar-anon-no-brasil>. Acesso em: 15 fev 

2017. 
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A necessidade de documentação autorizada, mesmo com o cumprimento das 

exigências de anonimato, não bastaram para sensibilizar os representantes junto às reuniões de 

Área/SID (Serviço de Informação e Divulgação) Estadual de Nar-Anon. Em vão, foram 

apresentados diversos trabalhos científicos englobando grupos de anônimos que seguem os 12 

Passos, tais como os Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, dentre outros. Havia um 

clima de mal-estar reinante, uma resistência e um prolongar indefinido para uma possível 

reunião com instâncias superiores em datas futuras.  

Contudo, a despeito da veemente alegação da 6ª Tradição da necessidade de não 

emprestarem o nome a outras entidades, basta uma olhada superficial no site da entidade de 

Nar-Anon de São Paulo para observar que: 

 

Nar-Anon se coloca à disposição das empresas para levar a mensagem desta 

irmandade, mostrando que podemos substituir o desespero pela esperança e que 

nossa mudança de atitudes pode encorajar o dependente químico a procurar ajuda. 

Temos material audiovisual e folhetos explicativos para distribuição. 

Também nos dispomos a fazer breves palestras com depoimentos pessoais e 

informações de como funciona o programa Nar-Anon. Encorajamos também a 

abertura de grupos de apoio dentro das empresas, dando orientação e apoio junto aos 

mesmos. (NAR-ANON, 2017)4 

 

 E embora não faça menção a nenhuma clínica de internação específica para internação 

de dependentes químicos, coloca que: “Nar-Anon possui material impresso e audiovisual para 

ser apresentado nas clínicas. Também nos dispomos a fazer breves palestras com depoimentos 

pessoais e informações de como funciona o programa”. (NAR-ANON, 2017)5  

Além de tal atitude implicar em risco de endossar o trabalho em diversas clínicas ou 

comunidades terapêuticas espalhadas pelo país (que serão comentadas no decorrer do 

primeiro capítulo), a entidade também busca continuamente voluntários para darem plantão 

em Fóruns que tenham incorporado como norma de penalidade a infratores em primeira 

instância e envolvidos com substâncias ilícitas a frequência obrigatória em grupos de mútua-

ajuda e de anônimos tal como os Narcóticos Anônimos. Assim, a despeito de o 11º Conceito 

da irmandade ditar que: “Os fundos do Nar-Anon são usados para atender nosso propósito 

primordial de levar a mensagem e devem ser administrados com responsabilidade”, e que o 

Conceito 11 dite que 

 

Nossa política de relações públicas se baseia na atração, não na promoção (grifo 

nosso); precisamos sempre manter o anonimato pessoal, em nível de imprensa rádio, 

                                                           
4 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. Empresas. (2017). Disponível em: 

<http://www.naranonsp.org.br/index.php/nar-anon-sp/empresas>. Acesso em: 15 fev 2017. 
5 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. Clinicas. (2017). Disponível em: 

<http://www.naranonsp.org.br/index.php/capital-e-interior-sp/98-perus>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
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filmes, internet e outras formas de comunicação de massa. Precisamos proteger, com 

o máximo cuidado, o anonimato de todos os membros de NA. (NAR-ANON, 2015)6 

 

endossam a obrigatoriedade de frequência ao N. A. de infratores. Além do mais, diversas 

clínicas “obrigam” os familiares a trazerem um comprovante carimbado confirmando 

presença em reuniões de grupos de Nar-Anon até como forma de ser permitida a visita ao 

parente dependente químico internado. Tais contradições serão analisadas ao longo do 

capítulo 3 quando se analisar a literatura e atuação dos Grupos de Nar-Anon. 

Em relação aos grupos de anônimos de ajuda mútua7 para familiares e amigos de 

dependentes químicos há pouco material de análise antropológica. A maioria dos artigos 

encontrados foca em recortes específicos sobre o consumo de substâncias psicoativas e 

análises quantitativas descontextualizadas e acríticas, reforçando o discurso moralista e tabu 

ocupado pela questão das drogas ilícitas na cultura ocidental. Marcia Tiburi e Andrea Costa 

Dias em Sociedade Fissurada (2013), Henri Bergeron em A Sociologia da Droga (2012) 

analisam bem este tipo de visão. Apenas três materiais consistentes foram encontrados em 

relação à pesquisa antropológica tendo por objeto as salas de anônimos, mesmo assim, duas 

tendo como foco as salas de Alcoólatras Anônimos (A.A.). 

A Dádiva da Sobriedade, de Leonardo Araújo Mota (2004) traça uma análise sob a 

vertente de Maus, onde o conceito de dádiva se dá como ponto estruturante da sala e da 

recuperação. O princípio básico sobre o qual se assenta todo o modelo terapêutico da 

irmandade, qual seja, o princípio da reciprocidade, a ‘troca’, envolvendo o dar, o receber e o 

retribuir as experiências vividas.  

Em Nosso Remédio é a Palavra, de Edmilson Antunes de Campos (2010), embora 

enfoque o processo dos Passos sob uma perspectiva lévi-straussiana de rito, o autor reforça a 

teoria de Marcel Mauss sobre o ‘dar e receber e retribuir’ como estruturante das salas e da 

recuperaçã. O autor vai além das críticas durkheimianas de o homem atue primordialmente 

como homo economicus, ou seja, de que os interesses econômicos sobreponham-se aos de 

solidariedade. O único material encontrado sobre salas de Nar-Anon foi – A Reinvenção do 

Eu Através do Discurso: Narrativa, Estigma e Anonimato nas Famílias Anônimas, realizado 

em Portugal por Catarina Oliveira Fróis (2007, p. 77), e tem um enfoque predominante sob a 

perspectiva do ‘estigma’ de Erving Goffman. Para a autora “o principal veículo terapêutico é 

                                                           
6 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. As Doze Tradições do Nar-Anon. (2015). Disponível 

em: <http://www.naranon.org.br/visitantes/quem-somos/tradicoes.html>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
7 Mota (2004, p. 46) prefere a utilização do termo ajuda mútua, ao invés de auto ajuda por supor que este último 

implica em algo do gênero “faça você mesmo”. Borkman (1999, p.14), citado por Mota (2004) “os grupos de 

ajuda mútua trabalham com a ideia de solidariedade [...] e quanto mais você se envolve em partilhar sua história 

e ajudar a outros, mais ajuda você receberá nesse processo”. 
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o discurso, o uso da narrativa como forma de exposição das situações vividas, da procura de 

explicações, de soluções; o modo encontrado para aliviar o estigma, a culpa”.  

No nosso trabalho as referências pessoais da pesquisadora e dos entrevistados sobre 

nossa frequência às Salas ocorrem naquelas situadas na cidade de São Paulo; mantivemos o 

anonimato dos lugares e dos entrevistados. A escolha de grupos de mutua ajuda anônimos 

para familiares de dependentes químicos foi motivada não só pela percepção do sofrimento 

pelo qual passavam os familiares, mas também pelo crescimento exponencial de dependentes 

químicos, fato observável pelo número de clínicas que se expandem, muitas 

clandestinamente, pelo interior de São Paulo, evidenciando a dimensão do fenômeno tem se 

configurado nos últimos anos.  

 

Objetivos Gerais 

 

Diante deste cenário, analisar o grupo de Nar-Anon, verificando sua possibilidade no 

alcance de recuperação emocional do familiar ou amigo do dependente químico, constitui-se 

no principal objeto deste trabalho de pesquisa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1-Como objetivos específicos, buscamos conhecer a dinâmica dos grupos de anônimos 

de mútua ajuda de Nar-Anon,  

2- Entender o que a entidade postula para a recuperação emocional dos mesmos, e de 

como se dão as vivências nesses grupos. 

Ao longo do trabalho serão utilizadas categorias analíticas como ‘família’, ‘estigma’, 

‘doença mental’, ‘dependência química’, ‘co-dependência’, ‘drogas’, ‘substâncias 

psicotrópicas’, ‘relações de poder’,  dentre outras. 

Compreendemos que não poderíamos adentrar no universo da co-dependência em 

relação aos dependentes químicos sem uma prévia análise do contexto histórico, social e 

político que as drogas adquirem na cultura ocidental, notadamente a partir do início do século 

XX. Assim, recorrendo à pesquisa bibliográfica para a análise de tal contexto. 
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Métodos de Trabalho 

 

Nosso problema de pesquisa é buscar compreender até que ponto os ritos do grupo de 

Nar-Anon conseguem prestar ajuda aos familiares e amigos que convivem com alguém com a 

síndrome da dependência química. Para tanto, torna-se necessário compreender como os 

entrevistados encaram suas relações com seus familiares. A co-dependência é uma síndrome 

que “se caracteriza por um jogo de comportamentos mal adaptativos e compulsivos, 

aprendidos na convivência familiar, a fim de sobreviver ao grande estresse ou intensa e 

prolongada dor em suas relações com o familiar dependente químico“. (ZAMPIERI, 2004, p. 

63).  A complexidade de responder a essa questão requer uma metodologia que combine 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Nossa opção foi por uma metodologia 

qualitativa. 

Kasl (1990 apud Giddens): 

 

Os relacionamentos compulsivos, como repetidamente afirma a literatura 

terapêutica, [...] impedem a exploração reflexiva da auto-identidade. Assim, um 

indivíduo codependente é considerado precisamente como alguém cuja identidade 

íntima está subdesenvolvida ou é desconhecida, e que mantém uma identidade falsa 

construída a partir de ligações dependentes de fontes externas. (KASL, 1990 apud 

GIDDENS, 1192, p. 104) 

 

Conforme definido por Rocha e Barros (2006, p. 2), a observação participante implica 

na “exploração da natureza de um fenômeno social particular; investigação em detalhe e 

interpretação de significados”. Mantendo o que é importante para estes autores em que a 

observação se dá através da investigação por dentro da realidade de um grupo, 

compreendendo o conhecimento gerado a partir do ponto de vista do outro, distanciando-se, 

assim, das pesquisas quantitativas que introduzem predominantemente critérios do ponto de 

vista do pesquisador para retratar o universo pesquisado, e em geral, sem um 

acompanhamento ao longo de um período maior de tempo, muitas vezes com o agravante de 

realizá-lo sem uma contextualização adequada da realidade em que o objeto de estudo está 

inserido. Como afirma Mello (1982) a etnografia objetiva desvendar o modo de ser ou o 

pensamento do sujeito e não apenas aquilo que ele diz de sua cultura. 

Também nos utilizamos do proposto por Magnani (2002, p. 49), para “um olhar de 

perto e de dentro, mas a partir de arranjos dos próprios atores sociais, ou seja, das formas 

pelas quais eles se vêm". 

O método etnográfico, utilizado inicialmente por Malinowski (1978), no começo do 

século XX, levou ao reconhecimento da etnografia como método de pesquisa para a 
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compreensão das vivências e significados gerados dentro de um determinado grupo social. 

Com a Escola de Chicago, nos anos 40, a etnografia ganhou o espaço urbano, levando à 

relativização no estudo de grupos sociais que não poderiam simplesmente ser classificados 

pela universalidade do todo urbano em que estão inseridos. (CHIZZOTTI, 2014) 

A análise da farta literatura institucional de Nar-Anon também se dá não em sua 

linearidade, mas em suas lacunas. Utilizando-se uma citação de Benjamim por Dawsey 

(2013), podemos dizer: 

 

[...] a descrição de um contexto e escritura de uma narrativa não deixam de ser 

formas de produzir esquecimento. Suas perguntas são simples: como se fixou a 

narrativa, Como se montou o contexto, diante de tantas incoerências, emendas 

suspeitas e comentários tendenciosos, como deram-lhe sentido? O que fixou de fora? 

O que foi esquecido? Para leitores que não se encontram ou não se reconhecem no 

texto, onde estariam suas esperanças e se não nas elipses e no próprio desbotamento 

do manuscrito – se não em tudo que faz com que ele seja visto com estranheza? [...] 

No entanto, parodoxalmente, é o mesmo manuscrito, em suas elipses, rasuras e 

silenciosas, que vêm carregados de esperanças. (DAWSEY, 2013, p. 72) 

 

As sessões de Nar-Anon ocorrem em espaços ‘alugados’ a preço simbólico, valores 

que oscilam em torno de R$50,00 a R$ 100,00. São salas de igrejas, grupos espíritas, que 

favorecem o preço módico cobrado, bem como evidenciando a não-ligação a qualquer 

entidade religiosa específica, atuando em concordância com o Passo 3 da entidade e que dita 

“[...] Deus, como nós O concebíamos”. Durante oito anos, de 2008 a 2016, fui frequentadora 

do grupo Nar-Anon, sete em um pequeno Grupo que mantém uma média semanal de seis 

frequentadores, e outro em uma Sala maior que abre em mais de um dia de semana, com fácil 

acesso por diversos meios de transporte, havendo dias de frequência com mais de quinze 

pessoas.  

Dessa forma, optei pela etnografia no segundo grupo, apresentando-me como membro 

e pesquisadora em todas as reuniões, realizando anotações de campo sob a anuência verbal 

dos presentes. Contudo, diante das dificuldades anteriormente explicadas, optei pela 

realização de entrevistas semiestruturadas. Para minha surpresa, quando coloquei esta 

alternativa junto a vários integrantes de ambos os grupos, muitas pessoas se dispuseram a 

contribuir para este trabalho. 

A escolha do número de entrevistados foi de sete pessoas, sendo duas do sexo 

masculino, buscando estabelecer a mesma proporção observada de homens e mulheres 

frequentadoras das salas. Buscou-se também a escolha de pessoas com nível de escolaridade e 

econômica diferentes entre si, bem como o fato de terem relação de maternidade/paternidade 

com o dependente químico ou de serem esposas, proporção esta bem menor do que a de mães, 

fato observável nas reuniões. As entrevistas foram realizadas em locais de comum acordo, 
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entre mim e o entrevistado, em pontos tranquilos em que pudesse ficar a pessoa bem à 

vontade para relatar sua experiência pessoal de vida, sua convivência com a dependência 

química e com a sala de Nar-Anon. Mesmo sendo pessoas relativamente conhecidas, foi uma 

surpresa encontrar depoimentos que nunca haviam sido citados em sala, colocados de maneira 

tranquila, expansiva, e muitas vezes repletas de emoções. 

Neste trabalho, foram acompanhadas também, algumas temáticas8, realizadas fora do 

grupo pesquisado, ou seja, em outros grupos da entidade, posto que os tematicistas circulam   

segundo a disponibilidade de suas agendas, palestrando sobre alguma problemática específica 

à programação do Nar-Anon ou às vivências comuns aos seus integrantes, o que permitiu uma 

compreensão mais profunda dos significados que levam à construção da identidade de seus 

membros.  

Foi mantida a preocupação ética de informar aos participantes o objetivo desta 

pesquisa, a área de estudo e entidade a que está ligada, bem como o compromisso de manter o 

anonimato, pré-requisito incondicional para qualquer pesquisa que tenha como enfoque os 

grupos anônimos de mútua ajuda, conforme um de seus princípios- a 12ª Tradição: “O 

anonimato é a base espiritual de todas as Tradições dos Grupos de Nar-Anon, lembrando-nos 

sempre de colocar os princípios acima das personalidades” (CEFE, 2012, p. 369). Todos os 

entrevistados assinaram termos de livre consentimento. 

Citando um comentário de Minayo, é importante lembrar: 

 

[...] o processo de trabalho de campo nos leva, frequentemente, à reformulação de 

hipóteses ou mesmo do caminho de pesquisa. Enquanto construímos dados colhidos 

e os articulamos aos nossos pressupostos exercitamos nossa capacidade de análise 

que nos acompanha em todas as fases. (MINAYO, 2009, p. 75) 

 

Isso ocorreu ao longo do trabalho, sob vários aspectos: primeiramente, como mera 

integrante de uma sala de Nar-Anon, em busca de ajuda. Em seguida, tendo concluído dois 

cursos de pós-graduação, uma na área de Gestão de Políticas Públicas e um outro em 

Aconselhamento para Dependência Química, sendo que em ambos os cursos busquei me 

aprofundar na questão da dependência química. Posteriormente, ingressando no curso de 

mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pude 

aguçar mais meu olhar, aprofundando o método de observação participante que implica em: 

 

O observador participante tem visão excepcional de comportamento e das atividades 

daqueles a quem observa, uma vez que participa dessas atividades e está em certa 

                                                           
8 Temáticas: palestras realizadas por pessoas com longa experiência dentro das salas de Nar-Anon enfocando 

temas de problemáticas comuns vivenciadas pelos frequentadores. Também são convidados como tematicistas 

NAs (Narcóticos Anônimos) em recuperação há alguns anos, psicólogos, psiquiatras. 
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medida inserido na cultura do grupo [...] os efeitos negativos serão menores se desde 

o início as pessoas souberem quais são os objetivos da observação, como serão 

usados os dados e quem terá acesso a eles. (LEWIN; SOMEKH, 2015, p.186)  

 

Também foi realizado ao longo deste trabalho extensa pesquisa bibliográfica para uma 

compreensão crítica do contexto do processo de produção, consumo das drogas colocadas na 

ilicitude. Buscamos elucidar as questões culturais, médicas, políticas, internacionais e 

nacionais, que levaram a toda uma reformulação sobre as drogas e suas classificações, 

principalmente ao longo do século XX. Como no sistema “bola de neve” em que um 

entrevistado indica outro, assim ocorreu com a construção de texto através de pesquisa 

bibliográfica, uma leitura remetendo a outra através de suas próprias referências. Dessa forma, 

este trabalho ganho um olhar e dimensão interdiciplinar, indo além da antropologia, 

sociologia, política e história. Semiologia e psicologia acabam por completar uma análise 

sobre o material coletado. 

Foi utilizada pesquisa bibliográfica, também junto a sites oficiais de artigos científicos 

como Scielo para levantar os tipos de grupos de mutua ajuda9 existentes no Brasil. 

Realizamos também levantamento e mapeamento do número de salas e reuniões de grupos de 

Narcóticos Anônimos (N.A.) e de Nar-Anon (para familiares e amigos de dependentes 

químicos) no país. 

Para análise do material literário específico ao grupo de Nar-Anon foram utilizados 

folhetos, livros de publicação própria, bem como material exposto no site da irmandade, tanto 

estadual quanto nacional. Foram escolhidos os temas mais pertinentes, tidos como 

conflituosos ou prementes para a aquisição da ‘serenidade’ diante da convivência com a 

dependência química. 

Posteriormente, em relação às entrevistas realizadas, estas foram analisadas tendo por 

base alguns teóricos tais como Foucault, Le Breton, Goffman e Giddens em comparação 

também com a literatura própria de estudo em sala. 

 

Capítulos da Dissertação 

 

Capítulo I: expomos como se construiu e se estende o conceito de ‘droga’, passando 

rapidamente pelas questões culturais, médicas, políticas - internacionais e nacionais - e que 

levaram este conceito a modificar-se ao longo de todo o século XX e início do XXI. 

                                                           
9 Método terapêutico destinado a auxiliar pessoas que têm problemas em comum, especialmente dependência de 

drogas, álcool etc., por meio de reuniões que lhes possibilitam trocar experiências e depoimentos de outros que 

viveram situações semelhantes. 
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Descrevem-se também os processos que levaram à criminalização de algumas e à legalização 

de outras na cultura ocidental, as políticas legislativas no Brasil em relação às drogas, suas 

idiossincrasias, as tentativas de controle do consumo. Persistem as críticas às convenções 

internacionais que buscam legislar sobre o consumo e venda de substâncias psicoativas, 

classificando-as segundo interesses próprios. Realizamos críticas às políticas públicas, seja no 

tocante ao aspecto judiciário, seja no que diz respeito às políticas de saúde para tratamento da 

dependência química e aos familiares que são também afetados por essas questões. 

Capítulo II: realiza-se uma descrição do surgimento e desenvolvimento dos grupos de 

anônimos de mutua ajuda na cultura ocidental e no Brasil. Avalia-se criticamente sua 

estrutura básica através de seus Passos, Lemas Tradições e Conceitos. Segue-se mapeando o 

surgimento dos grupos de Nar-anon no Brasil, buscando laços paralelos proporcionais aos 

grupos de Narcóticos Anônimos. O contexto histórico do surgimento e proliferação desses 

grupos também é analisado. 

Capítulo III: realiza-se uma análise crítica da estrutura dos Grupos de Nar-Anon, 

trazendo à vida seus Passos, Lemas e Tradições constantes em farta literatura institucional. A 

trajetória pessoal da pesquisadora ao longo de oito anos (2008 a 2016) serve de contraponto 

complementar a essas análises. O estudo de alguns autores como Michel Foucault (2001, 

2015), Richard Sennett (2012), Goffman (2008), dentre outros, permitiram um olhar sobre 

todas essas práticas, inclusive sobre as salas de mútua ajuda que, indiretamente acabam 

ocupando um lugar que, pela constituição, caberia ao SUS (Sistema Único de Saúde) 

responder.  

Capítulo IV: aborda uma análise das entrevistas semiestruturadas baseado em 

correntes como a antropologia cultural que permite dilatar a compreensão de como os 

integrantes do grupo de Nar-Anon entendem os propósitos da instituição. Le Breton, 

Foucault, Velho, Tiburi, mostrara-se essenciais nesta etapa do trabalho. 

Nas considerações finais, fizemos pontuações sobre o limite da pesquisa, 

considerações metodológicas e possíveis campos, recortes e novas áreas para novos 

pesquisadores e pesquisas que venham a ser desenvolvidas. 

O trabalho aqui apresentado é um recorte, um ponto de vista. Não há pretensão de 

trazer um sentido universal sobre a questão da dependência química e os grupos de mútua 

ajuda para familiares, muito menos de servir de uniformização de padrão de comportamento 

ou de atuação das Salas. Mesmo porque, ao longo deste tempo pode-se observar diferenças 

essenciais no modus operandi das Salas frequentadas e que por sua vez refletem na diferença 

de recuperação de seus integrantes. 
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RENASCER 

 

Largar desse cais 

Ir sem direção 

Seguir os ventos que clamam por mim 

Tecer minhas teias 

Com minhas mãos 

Sugar das entranhas desse chão meu fim 

Digladiar com os dois de mim 

Ser o São Jorge de meu dragão 

Dividir meus segredos com a noite 

Minhas verdades com os céus 

Trilhar as estradas 

Que não trilhei 

Romper as portas trancadas por mim 

E assim minhas mãos saberão de meus pés 

E assim renascer e assim renascer  

 
 

Letra Altay Veloso 

 

Em uma manhã de abril, saindo do banho, essa música cantada pela Zizi Possi inundou 

o quarto e meu ser. Em meio à aflição pela qual vinha passando, ali em pé, parada, tive a 

certeza, por essa onda trazida pela mágica sincronicidade da vida, tão bem captada por Jung, 

de que tudo daria certo. 

No meio daquele dia, fui chamada às pressas para resgatar meu familiar amado. Ali se 

iniciou para mim uma nova jornada, sobre novos passos que, de tempos em tempos, voltavam 

sobre si mesmos. Um novo olhar aberto a novas possibilidades e de que a alegria de viver 

cabe intrinsecamente a todo ser vivente, a mim, a ele, e a todos, em nossas semelhanças e 

assimetrias. 

Sandra Caldas 

03/2016 
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CAPÍTULO 1 – A POLIFONIA DAS DROGAS 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a construção e extensão do conceito de ‘droga’ na 

cultura ocidental. Passamos rapidamente pelas questões culturais, médicas, políticas - 

internacionais e nacionais- que levaram este conceito a modificar-se ao longo de todo o século 

XX e início do XXI. Com base em pesquisa bibliográfica e artigos acadêmicos sobre a 

questão ‘drogas’ são examinados criticamente os processos que levaram à criminalização de 

algumas e à legalização de outras na cultura ocidental. Suas consequências nas políticas 

legislativas no Brasil em relação às drogas, suas idiossincrasias, as tentativas de controle do 

consumo. Persistem as críticas às convenções internacionais que buscam legislar sobre o 

consumo e venda de substâncias psicoativas, classificando-as segundo interesses próprios e, 

também, as críticas às políticas públicas no Brasil, seja no tocante ao aspecto judiciário, seja 

no que diz respeito às políticas de saúde para tratamento da dependência química e aos 

familiares que são também afetados por essas questões. 

 

 

1.1 Droga, este múltiplo objeto 

 

Para Carneiro (2005, p.11) a palavra droga provavelmente deriva do termo holandês 

droog, e que do século XVI ao XVII designava substâncias naturais utilizadas sobretudo na 

alimentação e na medicina. “Mas o termo também foi usado na tinturaria ou como substância 

consumida por mero prazer”. No contexto colonial, o termo era fortemente relacionado às 

especiarias. 

Na linguagem científica atual, representada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a palavra droga significa: 

 

[...] toda substância que introduzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou 

mais funções deste. Constitui conceito intencionalmente amplo, abarcando 

medicamentos ao tratamento de enfermos bem como substâncias ativas do ponto de 

vista farmacológico. (DEL OLMO, 1988, p. 9) 

 

Assim, o conceito de droga adquire uma significação extremamente polissêmica, pois 

inclui o que se ingere ou não, o que constitui alimento ou não, como bebidas alcoólicas, 

especiarias, tabaco, açúcar, chá, café, chocolate, ópio, cânhamo, além de muitas outras plantas 

e remédios, Carneiro (2005).  
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São consideradas como substâncias psicotrópicas ou psicoativas aquelas que afetam o 

funcionamento do sistema nervoso central no corpo humano (SNC), Carlini et al. (2010). 

Segundo Brasil Escola (2017), a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995) aponta que tais 

tipos de substâncias causam modificações nas emoções, humor, pensamento e 

comportamento, podendo ser naturais ou sintéticas, bem como ingeridas das mais diversas 

formas: seja ingestão usual, injetada, inalada ou absorvida pela pele, atingindo diretamente a 

corrente sanguínea e o cérebro, alterando todo seu equilíbrio, podendo levar o usuário a 

reações diversas, inclusive, agressividade. Descontextualizada, pode-se aqui questionar em 

que âmbito se dá o conceito de agressividade. 

Escohotado (1996, p.11) vai mais além: em grego, droga é phármakon, sendo que 

pharmakós, “trocando apenas a letra final e o acento, significa bode expiatório. Longe de ser 

uma mera coincidência, mostra até que ponto medicina, religião e magia são inseparáveis em 

seus começos”. Simultaneamente, de forma irônica, a expressão “bode expiatório”, para além 

da representação de um objeto para sacrifício religioso, adquire nos dias atuais o atributo a 

alguém que serve de expiação às faltas alheias. Nesse sentido: 

 

Transformadas em tabus, as drogas fazem tanto o papel do ‘desconhecido’ que se 

teme quanto do bode expiatório, que deve ser eliminado, justificando toda a 

providencial ignorância no que concerne ao seu tratamento e que lança a todos na 

situação de abandono, de inclusão e exclusão em que cada um está por si enquanto a 

lei está contra todos. (TIBURI; DIAS, 2013, p. 61) 

 

Em relação ao termo droga, este é usado para se referir àquelas classificadas como 

legais tanto como às ilegais, sendo estas diferenciações apontadas quando necessário. 

Consideramos que tecnicamente, o termo droga, por uma questão ideológica, obedece a 

interesses econômicos, criminais, excludentes, e acabou por ser utilizado no senso comum e 

mesmo entre a classe médica e jurídica de forma pejorativa, trazendo consigo uma carga 

estigmatizante:  

 

No estudo do estigma, a informação mais relevante tem determinadas propriedades. 

É uma informação sobre um indivíduo, sobre suas características mais ou menos 

permanentes, em oposição a estados de espírito, sentimentos ou intenções que ele 

poderia ter num certo momento. (GOFFMAN, 2008, p. 52-53) 

 

 

 

1.2 A criação do indivíduo e identidade 

 

Tem-se como natural e existentes desde sempre concepções culturais vividas na 

contemporaneidade sem que se questione suas construções como produções históricas 
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complexas, envolvendo múltiplos agentes e contextos. Assim é com a noção de 

“individualismo”. 

Para Foucault: 

 

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, chegar 

a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica. É 

isso que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história que dê conta da 

constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto etc., sem ter que se 

referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo dos 

acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história. 

(FOUCAULT, 2015, p. 43) 

 

Burckhardt (1973, p. 107), citado por Carneiro (2008) afirma que na Idade Média, o 

homem “apenas se conhecia como raça, povo, partido, corporação, família ou sob uma outra 

forma geral e coletiva”. É na Itália quatrocentista que o homem transforma-se em um 

indivíduo espiritual com consciência desta sua nova condição. 

A partir do final da Idade Média e início do período Renascentista, a expansão de 

normas de boa conduta leva a uma necessidade forte de autocontrole “que atua 

independentemente de agentes externos como um automatismo auto-ativador, 

reveladoramente chamado hoje de ‘internalizado’”. (ELIAS, 1990, p. 238) 

Para Foucault (1997) isso que Elias denomina de ‘automatismo auto-ativador’ decorre 

de um longo processo que se deu nas modificações das relações de poder ocorridas na 

passagem do período medieval para a sociedade industrial. As relações, longe de serem mero 

reflexo das forças de produção, em uma perspectiva marxista, obtiveram sucesso, em larga 

escala, dadas as dimensões do crescimento populacional, com o desenvolvimento da 

jurisprudência como ciência de saber-poder, onde a punição não se dá mais publicamente 

sobre o indivíduo em si, mas sobre a transgressão do ato. Este sim, devendo ser de 

conhecimento de todos. Desse modo, a internalização de regras se dá de forma otimizada 

economicamente com menos dispêndio de mobilização de forças vigilantes bem como a 

minimização de revoltas, passando as regras a serem imbuídas de uma natureza ‘moral’, 

internalizadas. 

 

[...] as monarquias da Época Clássica não só desenvolveram grandes aparelhos de 

Estado – Exército, polícia, administração local [...] como instauraram o que se 

poderia chamar uma nova ‘economia’ do poder, isto é, procedimentos que 

permitiram fazer circular os efeitos de poder de forma ao mesmo tempo contínua, 

ininterrupta, adaptada e ‘individualizada’ em todo o corpo social. (FOUCAULT, 

2015, p. 45) 

 

Em relação ao conceito de identidade tem-se que: 
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[...] a identidade é marcada por meio de símbolos [...] para compreender como ela 

funciona, precisamos conceituá-la e dividi-la em suas diferentes dimensões [...] com 

frequência envolve reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não 

pertence a um determinado grupo identitário, nos quais a identidade é vista como 

fixa e imutável [...] ela é relacional, e a diferença é estabelecida e como uma 

marcação simbólica relativamente a outras identidades. (WOODWARD; HALL, 

1997, p. 7-13) 

 

 Se a identidade tiver uma conotação negativa, dentro da perspectiva de Estigma de 

Goffman, pode-se considerar que se trata de uma ‘identidade estigmatizada’, marcada por 

uma diferença, visível ou não, atribuída ou não, mas sempre pejorativa. E tendo-se que as 

identidades são relacionais e que as relações implicam em redes de poder pela perspectiva de 

Foucault, o estigmatizado estará sempre em posição desprivilegiada, diferente dos ‘normais’, 

bem como seus iguais à medida que se reconheçam como semelhantes entre si. “O indivíduo 

estigmatizado pode utilizar sua desvantagem como uma base para organizar sua vida, mas 

para consegui-lo deve-se resignar a viver num mundo incompleto” Goffman (2008, p. 21). 

Dessa forma, mesmo que venham a se unir formando associações que atuem em prol de seus 

direitos buscando os equalizar perante o restante da sociedade como um todo, ainda assim 

serão ‘diferentes’. Característica essa que pode ser estendida à formação dos grupos de mútua 

ajuda, que teve como pioneiro os Grupos de Alcoólicos Anônimos. 

 

A noção de consciência de si como identidade, que define a constituição de qualquer 

sujeito, foi decisiva para a teoria social assim como para as ciências humanas em 

geral. Mas tais conceitos chaves – identidade, sujeito, consciência, não se articulam 

apenas na esfera da auto-representação racionalmente consciente, conforme o sujeito 

filosófico da modernidade se postulou. A questão da consciência, individual e social, 

da identidade e da subjetividade também traz ao debate os aspectos não conscientes 

ou subconscientes na formação da subjetividade moderna, em particular em seus 

determinantes morais (grifo nosso). (CARNEIRO, 2008, p. 68) 

 

Para Giddens:  

 

A modernidade é inseparável da ascendência da razão, no sentido de que se supõe 

que a compreensão racional dos processos físicos e sociais substitui a regra arbitrária 

do mistiscismo e do dogma. A razão não abre espaço para a emoção, que 

simplesmente fica fora do seu domínio; mas na verdade a vida emocional passava a 

ser reordenada nas condições variáveis das atividades cotidianas. (GIDDENS, 1992, 

p. 51) 

 

Para Sennett (2012), o capitalismo na atualidade, num contexto estrutural crescente de 

flexibilidade e concentração de poder descentralizado, leva o individualismo a uma distorção 

onde cada um responde por si apara sobreviver, tendo de gerar suas próprias competências 

para inserir-se num mercado de trabalho que afunila-se continuamente. A sensação de falência 

moral por não conseguir entrar no mercado, a falta de solidariedade, a contínua 

competitividade para sobreviver, a superficialidade das relações de trabalho, acabam por gerar 
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uma corrosão generalizada do caráter. Há uma falsa construção de comunidade, onde o nós se 

dá contra os outros, sejam eles dependentes químicos, imigrantes, enfim, os diferentes. Assim 

o estigma se constrói e renova-se, não em uma construção ideológica, mero reflexo das 

relações de produção, mas através de enormes teias de micro relações de poder. 

Sem espaço para as emoções, essas esquadrinhadas e enquadradas como patológicas 

pelo discurso saber-poder da psiquiatria, mais do que configurarem um importância limitada a 

uma significação econômica, fazem parte do “funcionamento geral das engrenagens de poder, 

eles são sem dúvida essenciais”. (FOUCAULT, 2015, p. 42). 

 

Todas as práticas de significação (da identidade) que produzem significados 

envolvem relações de poder, incluindo o poder para definir quem é incluído e quem 

não é incluído [...] Enquanto nos anos 70 e 80, a luta política era descrita e teorizada 

em temos de ideologias em conflito, ela se caracteriza agora, mais provavelmente, 

pela competição e pelo conflito entre as diferentes identidades, o que tende a 

reforçar o argumento de que existe uma crise de identidade no mundo 

contemporâneo. (WOODWARD; HALL, 1997, p. 18, 26) 

 

A modernidade está longe de oferecer a plenitude através de sua “cultura narcisística 

locupletada por satisfações várias”. (MACHADO, 2014, p. 33). Talvez, como colocado por 

Epicuro: 

[...] não é uma mesa farta que torna doce uma vida [...] sendo a prudência o princípio 

e o supremo bem [...] Praticamos todas nossas ações para nos afastarmos da dor e do 

medo [...] e o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda 

a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito [...] esta é a finalidade 

da vida feliz. (EPICURO, 341- 271 A.C.) 

 

Em uma sociedade que promete a felicidade através do consumo,  

 

[...] a cultura contemporânea é bastante afeita ao cultivo do bem-estar ou, melhor 

dizendo, do ‘estar mais do que bem’. Determinados afetos que também integram 

nossa existência sucumbem à ditadura dos estados de humor e perdem terreno. 

(TIBURI; DIAS, 2013, p. 267) 

 

No entanto, a dor existe:  

 

Na constituição de um mundo humano, isto é, um mundo de significações e de 

valores acessíveis à ação do homem, a dor é sem dúvida um dado fundador. Sem ela, 

o homem está de pés e mãos atados, à mercê de um entorno que, com frequência, lhe 

dispensa uma hospitalidade dosada [...] Toda dor envolve uma dimensão moral, um 

questionamento da relação do indivíduo com o mundo. (LE BRETON, 2013, p. 16-

17) 

 

Buscar compreender como se insere o indivíduo no mundo contemporâneo onde a dor 

em suas mais diversas formas, notadamente as emocionais, torna-se tabu, mostra-se 



29 
 

fundamental para o entendimento da criação e proliferação de diversos grupos de mutua ajuda 

na cultura ocidental.  

 

A luta contra o sofrimento e, portanto, também contra a dor [...] é sua forma mais 

notável, está no cerne da ideologia de progresso. E, certamente, na segunda parte do 

século XIX, a difusão anestesiada, aliviou em grande parte as dores dos homens. O 

que também se dá hoje com a banalização dos antálgicos na vida cotidiana. No 

entanto, paralelamente, a dor crônica tornou-se um dos problemas cruciais da 

medicina moderna. (LE BRETON, 2013, p. 21) 

 

Trabalhamos também com o conceito de identidade, conforme introduzido por Zoja 

(1992, p. 20-21), para quem identidade constitui “uma vivência psicológica e interior dotada 

de continuidade e de coerência [...] sendo construída com um progressivo refinamento e 

diferenciação”, e onde estejam imbricados identidades e papel, já que este corresponde a uma 

pressão que o grupo exerce sobre o indivíduo. Por papel, Zoja se refere a: 

 

[...] algo que sob muitos aspectos é o correspondente externo da identidade, 

inevitavelmente muito menos personalizado. É o conjunto de expectativas com que 

uma coletividade percebe a posição e a função do indivíduo dentro dela. (ZOJA, 

1992, p.21) 

 

Pode-se complementar tais conceitos com Foucault para quem o poder atua em 

diversas instâncias:  

 

O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; 

nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. 

Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. 

(FOUCAULT, 2015, p. 284) 

 

 

1.3 A família: esse ser em construção 

 

Em cerca de cinco mil sociedades recenseadas “desde os primeiros estudos de 

Heródoto”, em todas, a família se mostra presente mesmo que com hábitos de educação e 

sexuais bem diversos dos nossos. (BELLOUR ET CLÉMENT, 2001, apud ROUDINESCO, 

2003, p.12-5). 

Se para Lévi-Strauss (1975, p. 336), a proibição do incesto constitui interdito 

universal, induzido pela diferença sexual biológica, para que de fato se dê a circulação de 

bens e mulheres, ou seja a viabilização do sistema de trocas, constituindo a passagem da 

natureza à cultura, para Foucault: 

 

[...] historicamente, a grande família relacional, essa grande família feita de relações 

permitidas e proibidas, tenha se constituído sobre um fundo de interdição do incesto. 
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[...] mas a pequena família afetiva, sólida, substancial, que caracteriza nossa 

sociedade, da qual, em todo caso, vemos o nascimento no fim do século XVIII, 

constituiu-se a partir do incesto bolinante dos olhares e dos gestos em torno do corpo 

da criança. Foi esse incesto epistemofílico, esse incesto do contato, do olhar, da 

vigilância, foi ele que constituiu a base da família moderna. (FOUCAULT, 2001, p. 

217) 

 

Mais adiante Foucault coloca que a família é ao mesmo tempo um ente 

‘medicalizado’. A família fecha-se sob a racionalidade médica. “os pais devem vigiar, espiar, 

chegar pé ante pé, levantar cobertas, dormir ao lado [do filho] para certificar-se de que o filho 

não padece do grande mal que é a masturbação (FOULCAULT, 2001 p. 218). A medicina 

dita o que é a sexualidade saudável e a família é sua vigilante. Se por um lado a sexualidade 

da criança é perigosa, por outro a “sexualidade do adulto que é considerada perigosa, pede, ao 

contrário, a repartição ótima da família (FOUCAULT, 2001, p. 238). Daí pela primeira vez na 

história cabe aos pais um cômodo para dormir separado dos filhos, bem a como a estes, 

repartições separadas para filhos de sexos diferentes. 

 

Em suma, a instância da família medicalizada funciona como princípio de 

normalização. É essa família, à qual foi dado todo poder imediato e sem 

intermediário sobre o corpo da criança, mas que é controlada de fora pelo saber e 

pela técnica médicos, que faz surgir, que vai fazer surgir agora, a partir das primeiras 

décadas do século XIX, o normal e o anormal na ordem sexual. A família é que vai 

ser o princípio de determinação, de discriminação da sexualidade, e também o 

princípio de correção do anormal. (FOUCAULT, 2001, p. 221) 

 

Havia também o interesse político e econômico. A família, criadora da mão de obra 

crescentemente requisitada pela sociedade industrial, devia zelar por sua saúde e integridade.  

 

É essa educação natural que se desenvolve durante a segunda metade do século XIX. 

[...] e essa educação natural deve obedecer a certo esquema de racionalidade, deve 

obedecer a certo número de regras que, precisamente, devem garantir a 

sobrevivência das crianças, de um lado, e sua educação e desenvolvimento 

normalizado, do outro. (FOUCAULT, 2001, p. 222) 

 

Foucault acrescenta que: 

  
[...] tanto na engrenagem psiquiátrico-familiar como na engrenagem psiquiátrico-

judiciária, ela terá de mostrar o jogo entrecruzado do instinto e da sexualidade, no 

limite o jogo do instinto sexual como elemento de formação de todas as doenças 

mentais e, mais geralmente ainda, de todas as desordens de comportamento, quer se 

trate das grandes infrações que violam as leis mais importantes, quer se trate das 

minúsculas irregularidades que perturbam a pequena [célula] familiar. 

(FOUCAULT, 2001, p. 242) 

 

Cabendo ao Estado a educação formal, a questão da sexualidade, segundo Foucault, 

transformada em moeda de troca, armadilha na qual os próprios pais caíram em tema mais 

atual do que nunca. Afinal, que outros propósitos haveriam em se questionar a sexualidade (e 
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por conseguinte, outras formas de comportamento) como disciplina a ser ministrada pelas 

escolas? Por que tantos interditos em torno da questão? 

Foucault, na mesma obra, acrescenta esse caráter confessional invasivo que caracteriza 

a nova relação entre pais e filhos. Os pais, agora são responsáveis pela vida (e morte) dos 

filhos sob o discurso medicalizado. Se esse era um discurso diretamente dirigido à classe 

burguesa, ao proletariado ditava-se a responsabilidade de não procriarem a esmo crianças que 

não pudessem criar, assim desabonando qualquer relação para-familiar. 

A família tal como a conhecemos hoje, passou por longas modificações. Foi do século 

XVI para o XVII que a família dita “nuclear” ou “restrita” passou a ser constituída 

principalmente pelo núcleo pai-mãe-filho(s). De lá para cá, a família passou por três fases 

distintas: a primeira, ‘tradicional’ que objetivava garantir a transmissão patrimonial, sendo os 

casamentos, de um modo geral, arranjados; em uma segunda fase, a união funda-se no amor 

romântico, valorizando a o desejo carnal, afetivo, e completamente desvinculado de poder; na 

terceira fase, a partir da década de 1960, “a transmissão da autoridade vai se tornando cada 

vez mais problemática à medida que divórcios, separações e recomposições conjugais 

aumentam”. (ROUDINESCO, 2003, p.19). 

Com a divisão do trabalho entre parceiros, Giddens conceitua: 

 
[...] o amor confluente como um ideal em uma sociedade onde quase todos têm a 

oportunidade de tornarem-se sexualmente realizados (usaremos este conceito 

estendido a outras áreas de satisfação) e presume o desaparecimento da distinção 

entre mulheres ‘respeitáveis’ e aquelas que de algum modo estão marginalizadas da 

vida social ortodoxa. (GIDDENS,1992, p. 74) 

 

Com o auxílio da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia e da pedagogia “a família 

tornou-se então objeto de uma política de controle, centrada na prevenção de anomalias 

sociais e psíquicas: psicoses, obstáculos, delinquência, desvios sexuais, etc.[...] teorizou-se a 

‘renúncia da figura paterna’, em suas ausências, seja por omissão, fosse pelo divórcio”. 

(ROUDINESCO, 2003, p.103). Neste ponto, Roudinesco e Foucaullt se encontram, 

interpretando a família por um local onde se exerce o poder, o local de formação do indivíduo 

para a sociedade. 

 

Nos anos 1950 foram lançadas as primeiras campanhas de regulamentação dos 

nascimentos. Com o aumento da longevidade, a noção de adolescência se impôs 

como etapa intermediária entre a infância e a idade adulta. Mais tarde, as diferentes 

‘idades’ da vida não cessarão de se desdobrar, diferenciar, diversificar. 

(ROUDINESCO, 2003, p. 103) 
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A partir do momento em que o número de filhos decresceu, “os filhos passaram a ser 

mais ‘valorizados’ pelos pais, foi a época em que se consolidou a ideia de que as crianças 

deveriam obedecer aos seus superiores”. (GIDDENS, 1992, p. 121). 

Forward citado por Giddens (1992) faz também uma classificação geral do que sejam 

pais tóxicos:  

  

[...] aqueles que tendem a enxergar a rebeldia ou mesmo diferenças individuais 

como um ataque pessoal. Defendem-se reforçando a dependência e o desamparo de 

seus filhos. Em vez de promoverem um desenvolvimento saudável, 

inconscientemente o destroem, com frequência acreditando estar agindo em 

benefício do filho. Podem usar frases como ‘isso constrói o caráter’ ou ‘ela precisa 

aprender a discernir o certo do errado, mas seu arsenal de negatividade realmente 

causa danos à autoestima de seu filho, sabotando qualquer projeto de independência 

[...] No íntimo de todo adulto anteriormente maltratado – mesmo em se tratando de 

grandes empreendedores – há uma criancinha que se sente impotente e medrosa. 

(FORWARD, 1990, p. 16 apud GIDDENS, 1992) 

 

Roudinesco (2003, p. 20) considera que a família moderna ocidental deixou de ser 

como o paradigma de um “vigor divino ou do Estado. Retraída pelas debilidades de um 

sujeito em sofrimento, foi sendo cada vez mais dessacralizada, embora permaneça, 

paradoxalmente, a instituição humana mais sólida da sociedade.” 

 

[...] à família autoritária de outrora, triunfal ou melancólica, sucedeu a família 

mutilada de hoje, feita de feridas íntimas, de violências silenciosas, de lembranças 

recalcadas. Ao perder sua auréola de virtude, o pai, que dominava, forneceu então 

uma imagem invertida de si mesmo, deixando transparecer um eu descentrado, 

autobiográfico, individualizado, cuja grande fratura a psicanálise tentará assumir 

durante todo o século XX. (ROUDINESCO, 2003, p. 21) 

 

O pai, a partir de testes genéticos, não pode mais se furtar à condição de pai, no 

entanto, a partir da década de 1970, a expressão ‘chefe de família’ é suprimida e eliminada 

por lei. “O pai divide com a mãe o poder sobre o filho, e suas antigas prerrogativas, já 

fortemente abaladas nas décadas recentes, ficam praticamente reduzidas a nada. A família 

torna-se então ‘co-parental’”. (ROUDINESCO, 2003, p. 104) 

 A autora vai além: à medida que se dava um desencantamento do desejo e do sexo no 

casamento, a “relação entre mãe e filho tornou-se primordial, à medida que aumentava o 

número de separações, divórcios e recomposições parentais.” (ROUDINESCO, 2003, p. 106). 

Citando Simone de Beauvoir, aponta que esta lançou após a Segunda Grande Guerra uma 

separação entre feminilidade e maternidade, considerando-a, inclusive, “uma coerção ligada à 

uma insatisfação” (ROUDINESCO, 2003, p. 143). Ser mãe já não está mais ligado a um 

destino feminino, mas a uma escolha pessoal. 
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Para Roudinesco, a despeito das variações ocorridas nas últimas décadas, como 

inseminação artificial, casamentos homossexuais, barrigas de aluguel,  

 

[...] todos os pais têm o desejo de que seus filhos sejam ao mesmo tempo idênticos a 

eles e diferentes. Daí uma situação inextricável na qual a revolta e a separação são 

tão necessárias quanto a adesão a valores comuns, até mesmo a uma certa nostalgia 

de um passado idealizado. (ROUDINESCO, 2003, p. 195) 

 

Diante do grande cemitério das referências patriárquicas desafetadas que são o 

exército, a Igreja, a nação, a pátria, o partido. Do fundo de seu desespero, ela (a 

família) parece em condições de se tornar um lugar de resistência à tribalização 

orgânica da sociedade globalizada. E provavelmente alcançará isso – sob a condição 

todavia de que saiba manter, como princípio fundador, o equilíbrio entre o um e o 

múltiplo de que todo sujeito precisa para construir sua identidade. A família do 

futuro deve mais uma vez ser reinventada. (ROUDINESCO, 2003, p. 199) 

 

Ao que parece, mais do que referir-se a mudanças tecnológicas ou de intersecção de 

sexualidades, a família deve surgir como local de aceitação do múltiplo que permite ao novo, 

aos filhos, construírem sua própria identidade e ao agir assim, através do afeto. Poder se 

tornar foco de importantes mudanças sociais, propiciando o surgimento do novo à parte das 

instituições fechadas que sobrevivem às custas da normatização dos comportamentos. 

Em um estudo sobre o padrão da família pobre brasileira, Sarti, indica que 

 

[...] as relações familiares entre os pobres sigam um padrão tradicional de 

autoridade e hierarquia [...] gerando uma incongruência em seu universo moral, onde 

os elos de obrigações em relação a seus familiares prevalecem sobre os projetos 

individuais. (SARTI, 2011, p. 20) 

 

A autora nesse estudo interpretou a ordenação moral sob uma análise durkheimiana, 

descolada de qualquer essência boa ou má, mas como eles fazem uma interpretação social 

como ordem moral do mundo. 

Para Sarti: 

 

O mundo do trabalho no Brasil constituiu-se dentro de um universo social onde as 

relações capitalistas se entrecruzam com os traços escravistas e clientelistas de nossa 

formação histórica. [...] sua concepção de trabalho envolve referências diversas das 

que constituem a lógica mercantil do mundo capitalista. (SARTI, 2011, p. 39) 

 

Assim, é importante buscar analisar nas entrevistas realizadas neste trabalho, até que 

pontos as diferenciações colocadas por Sarti como as oposições entre “trabalhador” e “vadio”, 

“favelados”, “marginais”, subempregados”  surgem como categorias de identificação entre os 

mais pobres ‘trabalhadores que sustentam a família’ em oposição àqueles que não conseguem 

ser provedores e são colocados como ‘marginais’. 

Zaluar (1985), citado por Sarti (2011, p.49) acredita que a ética do trabalho, para os 

trabalhadores urbanos que estuda, não advém do valor moral da atividade em si, mas do papel 
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de provedor da família que tem o trabalhador, configurando, portanto, uma ‘ética de 

provedor’. Sendo este o ethos masculino e moral do homem, a quem cabe a disposição e boa 

vontade para aprender. Mas não basta ser apenas provedor. Ele deve ser identificado como 

uma figura de autoridade moral. Homem e mulher constituem um par hierárquico. A mulher 

deve manter a unidade do grupo e o homem simbolizar os valores morais com o mundo 

externo, contudo colocando-o em um papel extremamente frágil já que depende de condições 

externas alheias ao seu controle, como por exemplo as condições econômicas do país. Para a 

mulher, ser mãe significa que ela se completou (p. 64). Mais adiante (p. 53), a autora indica 

que a família, em si, “é uma questão ontológica para os pobres. Sua importância não é 

funcional, não é meramente instrumental, mas se refere à sua identidade de ser social e 

constitui referência simbólica que estrutura sua explicação do mundo”. Mesmo nos casos de 

separações, a família como um todo amplia-se atuando não mais como um núcleo, mas como 

rede (p. 70), mantendo toda a força de seu significado simbólico, mesmo incluindo indivíduos 

sem laços consanguíneos. A família pobre, sem um nome tradicional para ostentar, cria sua 

força a partir das obrigações cumpridas em rede. Seu lastro para tal elasticidade fundamenta-

se na fé religiosa, na crença de “Deus provê” (p.86). 

Em relação ao vínculo entre pais e filhos, nas camadas mais pobres, Sarti (2011, p. 73) 

salienta que cabe aos filhos uma retribuição moral aos pais, “sendo honesto, trabalhador’. 

Mesmo exposto aos estímulos que a sociedade de consumo lhe impõe, deve, a exemplo de 

seus pais, melhorar de vida, mas sempre seguindo padrões morais. É sinal de reconhecimento 

e respeito manter a honra em família, uma reverência ao valor dos pais. Assim como o pai, 

dentre outros valores. “Foi bom pai porque trabalha, não joga e não bebe” (p. 96), o mesmo 

espera-se dos filhos. Mais do que um auxílio financeiro à família, o trabalho dos filhos 

implica em uma proteção “contra os riscos e os descaminhos do mundo da rua, onde se sofre a 

influência de gente ruim e se anda em má companhia, suscitando os fantasmas das drogas e da 

criminalidade” (SARTI, 2011, p. 104). 

Tendo como referencial Lévi-Strauss, Sarti aponta que essas oposições: bandido 

versus trabalhador, marginal versus homem de bem, são oposições que precedem a própria 

definição dos termos: 

  

[...] porque a oposição é constituinte desse processo relacional de construção das 

identidades sociais [...] Lévi-Strauss definiu a lógica das oposições como uma 

característica universal do pensamento humano, um ‘princípio estrutural’, que 

precede a linguagem e o pensamento, como sua condição de possibilidade. (SARTI, 

2011, p. 135) 
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1.4 Entre a cruz e o diabo 

 

O uso de substâncias psicotrópicas, aquelas que alteram o funcionamento do sistema 

nervoso central (CARLINI, et al., 2010) tem se mostrado constante ao longo da história da 

humanidade, notadamente através do consumo de álcool ou substâncias alucinógenas. Em 

geral seu uso se dava de forma esporádica, principalmente ligada a rituais religiosos, Pratta e 

Santos (2009).  Escohotado (1996), porém, assinala que o uso de substâncias psicotrópicas 

também ocorria hedonisticamente, sendo isso observado em diversas culturas.  

Pratta e Santos citando MacRae (2001) e Toscano Jr (2001), relata que durante a Idade 

Média o uso de drogas psicoativas passou a ser associado, pela Igreja Católica, a um poder 

“diabólico” e seus usuários perseguidos e condenados às fogueiras da Inquisição. A única 

droga permitida era o álcool, através do vinho. Rodrigues (2004) assinala que o judaísmo 

também sacraliza o vinho, além de utilizá-lo como remédio, usando-o como instrumento de 

devoção. Já o cristianismo, indo além, encarna a própria divindade, simbolizando o sangue de 

Cristo. Fiore (2007, p. 23), refere-se à “profunda antipatia cristã por algumas substâncias 

antigas e estados alterados de consciência, agravada diretamente pela prática asceta do 

puritanismo”. Tem-se na cultura ocidental, onde a religiosidade é predominante cristã, que 

estes estados alterados de consciência sejam amplamente rejeitados, mesmo quando se 

referindo aos excessos do consumo de substâncias lícitas na atualidade como o álcool. 

A noção de temperança, por sua vez, cuja origem remete à teoria dos humores na 

concepção médica hipocrática-galênica, prega a necessidade do ‘tempero adequado’ para o 

‘temperamento equilibrado’. Os vícios compõem o oposto das virtudes. Daí que nem Santo 

Agostinho, Lutero, Calvino tenham pregado a abstinência total do álcool. A presença do 

elemento tentador faz-se necessário para justificar o esforço e a vitória individual sobre a 

tentação. (CARNEIRO, 2008, p. 74) 

No entanto, para além da temperança, outros interesses entraram em cena a partir do 

consumo de outras substâncias psicotrópicas. Carvalho (2011), Rodrigues (2004) descrevem o 

cenário em que as drogas passaram a ser proibidas nos EUA no início do século XX. Raça, 

religião e etnicidade serviram de pretexto para encobrir interesses econômicos. Assim, o 

álcool, associado aos irlandeses, passou a ser proibido, bem como o ópio, agregado aos 

chineses, a cocaína aos afro-americanos, e a maconha aos mexicanos.  As substâncias 

psicotrópicas consumidas por esses grupos eram remetidas ao indevido, ao maléfico. Em 

suma, a imigração constituía um perigo para o país do “Destino Manifesto”. 
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O consumo de substâncias psicotrópicas também pode ser elemento integrante de 

rituais de iniciação ou de acesso ao místico em diversas sociedades, correspondendo a uma 

necessidade de integração arquetípica da psique no ser humano, e que em geral demanda: 

  
[...] necessária preparação, maturidade e rigor moral [...] só funcionam como 

limitadoras do consumo se tal respeito se traduz em rituais sentidos que 

acompanham e orientam o uso [...] a substância deve ser introduzida gradualmente, e 

não por especuladores cínicos, mas pelas mãos do mesmo que administra o sagrado 

e respeita as tradições. (ZOJA,1992, p. 52) 

 

Contudo, em sociedades em crise como a nossa: 

 

Na realidade, as novas drogas são introduzidas quase sempre por motivos comerciais 

e dentro de uma cultura já em crise. Nestas condições, a novidade, o componente 

exótico, funciona apenas como isca: reforça a curiosidade, torna mais frenético e 

despreparado o início do consumo. Rapidamente o componente arquetípico é 

reprimido e se cai numa dependência repetitiva, sem proteções sacrais. (ZOJA, 

1992, p. 53) 

 

Longe de ser uma anomalia produzida na sociedade de consumo, em uma sociedade em que a 

satisfação imediata dos sentidos é uma premissa, o consumo de drogas apresenta-se como seu 

corolário: um prazer imediato proporcionado a um consumidor fiel. Parodoxamente, aquele que foi 

transformado em tabu, como algo a ser evitado, pode também ser considerado a representação perfeita 

da sociedade na qual emerge. 

 

 

1.5 No balcão das drogarias tudo é lícito 

 

Buscamos neste item apontar, através de dados coletados através de alguns institutos 

como os levantados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID), da 

Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (ABEAD), além de dados 

fornecidos por alguns autores e outros divulgados pela imprensa, que o consumo de drogas 

psicotrópicas classificadas como lícitas possuem índices de consumo elevados, muito além 

dos obtidos através do consumo de drogas psicotrópicas ilícitas. Buscamos também apontar 

questionáveis benefícios ao estado de saúde no consumo, e dependência, de substâncias 

psicotrópicas lícitas. 

Interesses diversos atuam como fatores múltiplos que foram resultando na catalogação 

de substâncias psicotrópicas como licitas e ilícitas. Assim, razões econômicas, políticas, de 

construção do saber (e de poder), de descriminação e até de exclusão de setores 

populacionais, seja por etnia, seja por diferenças culturais, atuaram a partir de diversos 

pontos, reforçando o postulado por Foucault (2015, p. 284) de que as relações de poder se dão 
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em várias esferas simultâneas e não unicamente de cima para baixo, ou seja, do Estado para a 

sociedade como um todo ou tendo em vista apenas interesses econômicos.  

 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só 

funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui o ou ali, nunca está nas mãos de 

alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. (FOUCAULT, 2015, p. 

84) 

 

Pratta e Santos (2009), apud MacRae (2001) colocam que no início do século XIX 

cientistas conseguiram isolar os princípios ativos de substâncias psicoativas, como a codeína, 

cafeína, cocaína, barbitúricos, entre outros, tendo seu consumo se popularizado, com 

finalidade terapêutica e/ou recreativa, sem que houvesse uma concordância cultural quanto a 

seu uso. Para Escohotado (1996, p. 97), “todas as drogas conhecidas se encontravam 

disponíveis em farmácias e drogarias, podendo também ser compradas do fabricante pelo 

correio”.  

Para Furtado e Ronzani (2010), constitui-se em grande complexidade o consumo do 

álcool no Brasil. No país estima-se que 12,3 % da população seja dependente de álcool, tendo 

havido de 1990 para o ano 2000, um aumento de mais de 100% nos índices de 

morbimortalidade em decorrência do consumo de álcool. O índice passou de 1,5% para 3,2%, 

e nota-se um início cada vez mais precoce entre os jovens e um consumo cada vez maior entre 

as mulheres. 

Dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado em 2012 pelo 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas 

(INPAD), indicam que houve um aumento de 08% para 14% entre os que bebem 

regularmente com idade inferior a 15 anos. A população adulta que bebe regularmente saltou 

de 8% para 14%. O mesmo se deu em relação ao beber em binge, ou seja, a ingestão de 5 

doses ou mais para homens, e de 4 doses ou mais para mulheres no espaço de duas horas. Em 

2006, 45% dos bebedores apontaram ter bebido em binge alguma vez nos últimos 12 meses. 

No ano de 2012 este índice saltou para 58%, ou seja, um aumento de 13 pontos percentuais. 

Entre homens o índice de bebidas em binge cresceu 12 pontos percentuais (54% em 2006 para 

66% em 2012). Entre as mulheres passou de 34% para 48% em 2012. 

Outro estudo em relação ao consumo de álcool no Brasil, de Gomes Betânia da Mata 

Ribeiro (2012) pesquisou que metade dos adolescentes entrevistados, com idade entre 14 e 19 

anos consumiam álcool sob influência da família. Dados da ABEAD (Associação Brasileira 

de Estudos do Álcool e Outras Drogas, 2012), com itens relativos a 2011, indicam que o 

alcoolismo atinge 12% dos brasileiros, acima da média mundial que varia entre 7 e 10%. 
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Pechansky et al.  (2004) observa que os jovens têm sido introduzidos ao consumo de álcool 

cada vez mais cedo, com sério prejuízo físico, psicológico e comportamental decorrente do 

uso precoce em função de modificações neuroquímicas ocorridas no cérebro que ainda está 

em formação. Este artigo também indica que o alcoolismo atinge com mais gravidade os 

estratos menos assistidos da população. Dados da ABEAD apontam que existem pelo menos 

um milhão de pontos de venda de álcool no país. Segundo outro artigo de Lima, (2011), a 

produção de cerveja dobrou nos últimos dez anos, acompanhando o crescimento da década 

anterior que apontava crescimento ano a ano. Atualmente o Brasil consta como o 3º maior 

produtor de cerveja no mundo.  

Apenas recentemente, em 2008, no Brasil, através da Lei 11705, passou-se a 

considerar crime a condução de veículos com teores alcoólicos superiores a 6mg/L. Somente 

em 2012 foi sancionada a Lei 12760 com tolerância zero ao consumo de álcool para a 

condução de veículos. 

Comparando-se os índices de dependência de consumo de substâncias psicotrópicas 

entre lícitas e ilícitas observa-se uma grande discrepância: dentre a população total no Brasil 

têm-se para os dependentes de álcool 12%, dependentes de benzodiazepínicos (1,1%), de 

maconha (1,0%), CEBRID e que os índices de afastamento do trabalho em decorrência de uso 

de álcool sejam da ordem de 56,7%, e que o das drogas ilícitas (maconha, cocaína e 

derivados) totalize 28,3% (Relatório Brasileiro sobre Drogas). É possível deduzir a 

demonização impetrada pela mídia, pelo governo sobre essas últimas, como se as grandes 

mazelas da criminalidade decorressem do tráfico e do uso de tais substâncias. Questões como 

desigualdade de condições de acesso ao básico, como trabalho, saúde e educação, além de 

descriminação aos que se encontram à margem da sociedade de consumo, sequer são 

levantadas.  

Com os dados acima descritos percebe-se o quanto a medicina e a questão do uso de 

substâncias psicoativas são classificadas como legais ou ilegais obedecendo a interesses de 

natureza diversa como, por exemplo, econômicos, políticos, além da evidente necessidade de 

enquadrar o indivíduo dentro dos parâmetros de normatividade que servem aos interesses  

citados. Se há uma natureza de sentimentos inerentes à condição do ser humano, esta passa a 

ser controlada e inserida em uma cultura que poderíamos denominar de química, dividida 

entre legais e ilegais, a despeito do grau de dependência química da substância de uso. 

E sejam produzidas no mercado legal pela indústria farmacêutica, seja na 

clandestinidade, as drogas, em si, não têm um único sentido, ou finalidade. E é em meio ao 

capitalismo moderno que a nocividade das drogas psicoativas é forjada, como algo intrínseco 
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a elas e constituindo-se como base para um sistema científico, jurídico, de controle sobre os 

sujeitos que compõem o corpo social. 

De qualquer forma, o Larrousse Medical (1995), apud Bergeron (2012) diferencia os 

psicotrópicos em quatro famílias de drogas:  

 

1. As psicodepressoras, que têm efeito calmante, soporífero e ansiolítico. Nessa 

categoria se enquadram o álcool, os opiáceos, barbitúricos, tranquilizantes 

(sedativos ou hipnóticos) ou solventes (éter e terebentina). 

2. As psicoestimulantes, como a cocaína e seus derivados como o crack, as 

anfetaminas, o ecstasy, a cafeína, a nicotina. 

3. As psicodislépticas que apresentam efeitos alucinógenos, como o ácido lisérgico 

(LSD), alguns cogumelos e o haxixe. 

4. Os remédios com efeitos psicotrópicos e ”cujas propriedades tóxicas e severas, 

mesmo em pequenas doses, podem ser mortais a organismos não habituados” 

(LARROUSSE MEDICAL apud BERGERON 2012, p 14.) 

 

Na verdade, não existe necessidade medicinal, quer psicopatológica, quer 

farmacológica, que possa justificar por si só as classificações jurídicas dos 

entorpecentes [...] essa categorização social depende muito mais de uma convenção 

social e cultural [...] o conceito ‘droga’ e a diversidade de substâncias que ela 

compreende em seu perímetro devem ser considerados o produto, por natureza 

provisório, de lutas simbólicas e científicas, tanto quanto políticas e sociais 

(BERGERON, 2012, p. 8) 

 

O autor indica que os efeitos psicoativos não são as únicas propriedades consideráveis 

das drogas. Há também as noções de dependência e toxicomania, já que o uso delas, de uma 

perspectiva estritamente médica e/ou psicopatológica podem levar à dependência física e 

psíquica. A dependência física passa pelo estado de tolerância que leva a pessoa a consumir 

doses cada vez mais elevadas e frequentes de determinada substância para alcançar os 

mesmos efeitos. Já a dependência psicológica se manifesta por uma vontade intensa de 

renovação do uso. Dessa forma, algumas drogas são consideradas pelo “potencial que têm de 

produzir uma dependência forte e rápida, física e/ou psicológica (heroína), ao passo que 

outras, como por exemplo o álcool, levam ao aumento de dependência progressivamente por 

vários anos. (BERGERON, 2012 p. 85). Assim, as drogas podem ser classificadas por aquilo 

que se denomina de seu potencial aditivo.  

Contudo, a partir de 1970 as drogas psicoativas passaram a ser classificadas por seu 

‘potencial de abuso’. A catalogação das drogas se dá não a partir de suas propriedades 

químicas, mas pelos efeitos que causam em quem usa, ou seja, marcando uma diferença 

importante entre as drogas como compostos químicos e o uso de drogas como psicotrópicos. 

As categorias 3, 4 e 5 são constituídas por drogas perigosas, mas cuja comercialização é 

permitida pelo valor medicinal, e nelas estão inclusas a maior parte dos medicamentos 

produzidos pela indústria farmacêutica. Na categoria 2 estão aquelas muito perigosas mas que 
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não podem ser banidas porque também têm valor medicinal, incluindo-se nessa categoria a 

cocaína e a morfina. Na categoria 1, a mais perigosas de todas, com alto potencial de abuso e 

nenhum valor medicinal, coube à cannabis, apesar de não haver casos de overdose entre seus 

usuários exclusivos, que compõem 80% do total estimado mundialmente de 210 milhões de 

usuários de drogas ilícitas, mesmo incluindo os classificados como dependentes 

(BURGIERMAN, 2011).  

A cannabis foi banida de ser pesquisada cientificamente, apenas com autorização 

especial da agência DEA (Drug Enforcement Administration) que permitia pesquisas que 

visassem encontrar somente riscos e não benefícios. Alguns pacientes com problemas de 

glaucoma, câncer, entre outros problemas de saúde, tiveram de recorrer à justiça pelo direito 

de consumo da cannabis com fins medicinais. A despeito disso. A maconha foi mantida na 

categoria 1 (BUGIERMAN, 2011). Contudo, o autor afirma que a maconha atinge o corpo de 

modo sutil: “ela não afeta o tronco encefálico, a região base do cérebro que controla o coração 

e a respiração [...] sendo incapaz de causar óbito, ao contrário do álcool e do tabaco. Não há 

dose letal conhecida para a maconha” (p. 95). No Brasil, o uso medicinal de um dos princípios 

ativos da maconha foi liberado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

(CANCIAN, 2016). 

Ao contrário da conivência governamental com a permissividade e falta de 

fiscalização em relação ao consumo de álcool, outra foi a política que enfrentou a indústria 

tabagista e que levou, mais do que a uma redução drástica de consumo de 32% entre 1989 e 

2002, a uma mudança cultural que modificou a visão do hábito de fumar de glamour que 

imperava fortemente na década de 50 a um hábito social tolerado, mas cada vez mais 

incômodo.  

Para isso, algumas medidas foram tomadas ao longo dos últimos anos como redução 

dos estímulos para iniciação, de acesso aos produtos derivados do tabaco, proibição de 

consumo de tabaco em ambientes fechados, controle e monitoramento de embalagens e de e 

de estratégias de marketing na promoção de derivados do tabaco. (CAVALCANTE, 2013). 

Aprovada em 2011, entrou em vigor apenas em 2014 a Lei 12546 em relação ao 

consumo de nicotina e seus derivados, e que proíbe seu consumo em locais de uso coletivo, 

mesmo que privados, e mesmo que em ambientes parcialmente fechados. (BRASIL, 2011) 

Na categoria das substâncias lícitas, Rivotril, tranquilizante da classe dos 

benzodiazepínicos, tem tido venda crescente incessantemente desde 2004. Em 2008 alcançou 

a posição de segundo remédio mais vendido no Brasil. Há um crescente consumo de 

benzodiazepínicos: 50% das prescrições de psicotrópicos correspondem a esta classe de 
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medicamentos; correspondem a 10% dos que recebem tal prescrição a cada ano; metade de 

seus consumidores apresentam quadro de dependência, mesmo dentro do prazo de prescrição 

médica; na maioria das vezes tal medicamento é indiscriminadamente receitado por clínicos 

médicos sem uma avaliação psicológica adequada do paciente. (FOSCARINI, 2010) 

Foucault (2015) conceitua “biopoder”, entendido como o poder sobre a vida, como a 

expansão da normatização da vida que se dá através do discurso oficial que atravessa o senso 

comum. E ”onde há a eliminação crítica, não há inverdades, mas verdades calcificadas, gastas 

e envelhecidas, e que por isso mesmo não se consegue deixá-las de lado”. (p. 174). ”O corpo é 

uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica”. (FOUCAULT, 2015, p. 

144) 

É possível deduzir a concretização do colocado por Vargas (1998) de que vivemos sob 

uma cultura de anestesia dos sentidos, em todos os sentidos: emocionais, físicos e, por 

conseguinte crítico. Onde as vivências são decretadas a se dar de forma linear, sem oscilações, 

os questionamentos inexistem. 

Pode-se observar que as categorias utilizadas para a classificação de substâncias 

psicotrópicas como causadoras de dependência obedecem a critérios aleatórios, econômicos, 

de interesses outros, para controle sobre o organismo social. Lembrando a colocação de 

Giddens (1992, p. 84) de que “Todos os vícios são essencialmente narcotizantes, mas os 

efeitos químicos, se existir algum, não é um elemento essencial à experiência do vício”. 

Giddens, enfoca que “toda vida social é substancialmente transformada em rotina: 

temos modos regulares, que repetimos dia após dia, e que dão forma às nossas vidas 

individuais”. Citando Craig Nakken (1988), cria um leque de distinções em relação ao tema 

dependência. “Padrão é simplesmente uma rotina que ajuda a organizar a vida cotidiana, mas 

que um indivíduo pode alterar quando necessários” (GIDDENS, 1992, p. 83). “Hábito seria 

uma forma de comportamento repetitivo psicologicamente mais obrigatória que um padrão de 

conduta; para alterá-lo é necessário um esforço distinto de vontade”. A compulsão é uma 

forma de comportamento que o indivíduo acha muito difícil, ou impossível, apenas parar, pelo 

poder da vontade [...] o fato de não realizá-las cria crise de ansiedade”.  

 

Os vícios são compulsivos, mas não são rituais sem importância; atingem grandes 

áreas da vida do indivíduo [...] Pode ser definido como um hábito padronizado 

compulsivamente engajado, cuja retirada gera uma ansiedade incontrolável. Os 

vícios proporcionam uma fonte de conforto para o indivíduo, atenuando a ansiedade, 

mas essa experiência é sempre mais ou menos transitória. Todos os vícios são 

essencialmente narcotizantes, mas o efeito químico, se existir algum, não é um 

elemento essencial à experiência do vício. (GIDDENS, 1992, p. 84) 
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Giddens, citando Goffman (1972), aponta que o êxtase é algo que a pessoas buscam, 

onde está a energia, sendo uma experiência diversa das características comuns da vida 

cotidiana. Já a dependência implica na dependência para alcançar o êxtase. “Transformada em 

vício, implica em um afastamento do eu, um abandono temporário daquela preocupação 

reflexiva com a proteção da autoidentidade, genérica à maior parte das situações da vida 

cotidiana”. (GIDDENS, 1992, p. 85) 

 

Originalmente, o conceito de vício estava vinculado em sua quase totalidade à 

dependência química, ao álcool ou a drogas de vários tipos. Uma vez incorporada 

pela medicina, a ideia foi definida como uma patologia física: o vício nesse sentido 

refere-se a um estado do organismo. Tal conceito, no entanto, esconde o fato de que 

o vício está expresso no comportamento compulsivo. Mesmo no caso da 

dependência química, o vício é medido de facto em termos de consequências de 

hábito sobre sua vida e mais as dificuldades de se abandonar aquele vício. 

(GIDDENS, 1992, p. 83) 

 

Apesar de para Foucault a ‘invenção do viciado ser um mecanismo de controle, uma 

nova rede de ‘poder/conhecimento’, também determina um passo à frente na caminhada para 

a emergência do projeto reflexivo do eu, que é ao mesmo tempo emancipatório e 

constrangedor. O viciado, antes de tudo, é alguém ‘imoderado’, palavra que não está 

relacionada apenas à ordem pública, mas a recusa, a uma aversão discreta de se aceitar o 

próprio destino (GIDDENS, 1992, p. 83). 

Assim, associa-se compulsão a dependência, na sociedade ocidental, pelos mesmos 

interesses que levaram à classificação de diversas substâncias entre legais e ilegais. A 

dependência ganhou uma conotação pejorativa e majoritariamente ligada ao consumo de 

substância classificadas como ilícitas. 

 

 

1.6 A construção do dependente químico 

 

VERSO DO PRISIONEIRO – A SENTENÇA 

 

Você 

Tem que aprender 

A respeitar a vida humana, disse o juiz. 

Parecia justo. 

Mas o juiz 

Não sabia que, para muitos, 

A vida não é humana. 

O prisioneiro retorquiu: 

Há muito me demiti de ser pessoa. 

E proferiu, por fim: 

Um dia, 

A nossa vida será, enfim,  

viva e nossa. 

(MIA COUTO, 2016, p. 57) 



43 
 

Rodrigues (2004) cita que a partir da década de 20 instala-se uma política maniqueísta, 

entre os que produzem drogas versus os que consomem drogas, numa dicotomização típica da 

política norte-americana.   

 

[...] já que a sociedade industrial exige que a riqueza esteja diretamente não nas 

mãos daqueles que a possuem, mas daqueles que permitem a extração do lucro 

fazendo-a trabalhar, como proteger essa riqueza? Evidentemente por uma moral 

rigorosa: daí a formidável ofensiva de moralização que incidiu sobre a população do 

século XIX. Veja as formidáveis campanhas de cristianização junto aos operários 

que ocorreram nessa época. Foi absolutamente necessário constituir o povo como 

um sujeito moral, separando-o da delinquência [...] mostrando-os carregados de 

todos os vícios e responsáveis pelos maiores perigos. (FOUCAULT, 2015, p. 218) 

 

O marco transitório de drogas transformando-se em bens de consumo de massa, 

segundo Moreira da Silva (2011), deu-se com as Guerras do Ópio, ocorridas em 1839 e 1865, 

quando os ingleses declararam guerra à China em favor do livre comércio, garantindo o 

monopólio internacional, estabelecendo domínio no Extremo Oriente e comercializando em 

larga escala substâncias psicoativas. Trata-se do primeiro embate internacional envolvendo a 

questão de drogas desse gênero, mas cujo interesse era evidentemente econômico.  

Em relação ao consumo de substâncias psicotrópicas, criam-se dispositivos legais 

antes mesmo que estes tenham sido impostos em nível mundial através de convenções e 

tratados internacionais. 

No Brasil, longe da fase que se inicia no final do século XIX em relação às 

convenções internacionais sobre o uso de psicotrópicos, delineava-se claramente o poder de 

uso e ministração de substâncias nas mãos de pessoas autorizadas pelo Estado, ainda que na 

maior parte do país existissem diversos grupos de cultura indígena, com seus saberes 

xamânicos particulares, bem como grupos afro-escravos provenientes de diversas culturas de 

origem e que se utilizavam de substâncias psicotrópicas. (CARNEIRO, 2008; 

ESCOHOTADO, 1996). 

Para Carvalho (2011); Rodrigues (2004), no século XX têm início sucessivas 

convenções e conferências internacionais, a saber: a Conferência de Xangai, ocorrida em 

1909 que reuniu 13 países objetivando tratar do problema do ópio indiano infiltrado na China 

e que não trouxe resultados práticos. Em 1911 ocorreu a Primeira Conferência Internacional 

do ópio. Em 1912, a Primeira Convenção Internacional, de Haia, que surge como resultado do 

conflito entre a Inglaterra e a China, fruto da disputa imperialista na Ásia. Financiadas pelos 

Estados Unidos, o objetivo principal dessas convenções era controlar o comércio de ópio e 

seus derivados. Os países participantes dessas conferências se comprometeram em proibir o 

uso de ópio, cocaína em seus territórios, salvo sob prescrições médicas. 
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Entre 1920 e 1930, sob o comando da Liga das Nações, iniciou-se um período de forte 

proibição sobre drogas psicotrópicas, e cujo acordo mais representativo foi o de Genebra em 

1925. Ampliava-se o conceito de drogas entorpecentes, concretizando os dispositivos 

proibitivos da Convenção de Haia ocorrido em 1921. Desde então, várias convenções 

internacionais, sob a égide dos EUA, normatizaram e criminalizaram a produção e o consumo 

de substâncias psicotrópicas classificadas como ilícitas, obrigando os países signatários a 

seguirem suas normas, tendo assim suas soberanias sabotadas. Com o Brasil não foi diferente. 

As leis aqui criadas em relação a essas substâncias seguiram pari passu os ditames da ’águia 

de rapina norte americana’. 

Delineia-se pela primeira vez a figura do toxicômano como doente. Classificado como 

tal, teremos não mais apenas um sujeito jurídico, mas “o objeto de uma tecnologia e de um 

saber de recuperação, de readaptação, de reinserção, de correção”. A classificação terá como 

constituição “um médico que será ao mesmo tempo médico e juiz” (FOUCAULT, 2001, p. 

137). 

Até a década de 60, a preocupação com drogas não era uma questão primordial, 

prevalecendo a ideia de que seu uso predispunha a atos criminosos. Período da guerra-fria e 

de intervenção americana nos governos de países em desenvolvimento, notadamente na 

América Latina, o combate às drogas assume uma feição militarizada, Moreira da Silva 

(2011). Para Del Olmo (1988) trata-se de um período decisivo para a difusão do modelo 

médico-sanitário, tornando-se droga sinônimo de dependência. Desde que as Nações Unidas 

apresentaram sua Convenção Única sobre Estupefacientes em 1961, e que em 1962 a Corte 

Suprema de Justiça dos Estados Unidos ratificou o que era defendido em 1924, o consumidor 

de drogas deixa de ser delinquente para ser o doente. 
 

 

Daí em diante, portanto, a psiquiatria e a medicina vão poder se comunicar não mais 

por intermédio da organização formal do saber e do discurso psiquiátrico; elas vão 

poder se comunicar, no nível do conteúdo, por intermédio dessa disciplina 

intersticial ou dessa disciplina articulatória que é a neurologia. (FOUCAULT, 2001, 

p. 137) 

 

Há um questionamento radical a todas as formas de poder e a todas as autoridades 

constituídas tendo em vista suas inclinações normalizadoras [...] contesta-se o poder 

do Estado sobre os cidadãos, o dos homens sobre as mulheres, o dos médicos sobre 

os pacientes, o dos pais sobre os filhos, o das escolas sobre as crianças, etc. [...] os 

movimentos de contracultura questionam o militarismo, o consumismo, o valor do 

trabalho e, sobretudo, a própria repressão inerente à sociedade moderna [...] O culto 

às drogas, além de reiterar o sentido hedonista da cosmovisão, é advogado como um 

procedimento por meio do qual o indivíduo é capaz de atingir o autoconhecimento, 

experimentar novas sensações e alcançar a autoliberação. (SALEM, 1991, p. 65-69) 
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Em síntese ao seu trabalho, Salem (1991) indica que a essência do movimento dos 

anos 60 tem como preceito a igualdade como imperativo das relações sociais, já que 

formadoras do social, e onde a oposição entre esses dois polos aparecem como não mais 

existente.  

Para Del Olmo (1988, p. 34) com a juventude branca tomando consciência dos 

problemas dos direitos das minorias, a questão da droga passou a ter uma conotação moral, de 

uma luta entre o bem e o mal: “O discurso jurídico enfatiza o estereótipo criminoso para 

determinar responsabilidades [...] o revendedor, provindo dos guetos, razão pela qual era fácil 

qualificá-lo de delinquente” Mais adiante a autora aponta que o discurso médico jurídico, 

híbrido do modelo médico-sanitário e do modelo ético-jurídico, se presta a “estabelecer a 

ideologia de diferenciação tão necessária para poder distinguir entre consumidor e traficante, 

entre doente e delinquente” Assim, tendo sido a classe média branca ‘atingida’ pelo consumo 

de drogas, nada mais ‘natural’ que relacionar as drogas psicoativas, em termos de segurança, 

ao inimigo interno.  

 

[...] o paradigma proibicionista é composto de duas premissas fundamentais: que o 

uso dessas drogas é prescindível e intrinsecamente danoso, portanto não pode ser 

permitido; que a melhor forma de o Estado fazer isso é perseguir e punir seus 

produtores, vendedores, consumidores. (FIORE, 2012, p.10) 

 

Fiore assinala que a premissa proibicionista viola a garantia de liberdades e direitos 

individuais, criminalizando ações, impedindo adultos de dispor de seus corpos. Desta forma, 

as “interdições tutelares só se justificariam em casos individuais com cuidadoso processo 

médico-judiciário” (FIORE, 2012, p.13). 

No Brasil, a última mudança legislativa em relação às drogas ocorreu em 23 de agosto 

de 2006 que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD. Na 

lei 11343/2006. Embora tenha se descriminalizado o usuário de substâncias psicoativas, na 

realidade tal interpretação, a cargo do juiz e dos delegados de polícia, acaba por ser de 

natureza subjetiva. O resultado dessa política criminalizadora tem sido a superlotação de 

cadeias. O Brasil desponta como o quarto colocado em termos de população carcerária no 

cenário internacional. De 1995 a 2011 a taxa de presos no Brasil praticamente triplicou. 

Apesar da lei de 2006, entre este ano e 2011 o número de presos por tráfico cresceu 120%, de 

40 mil para 87 mil. “Só o estado de São Paulo construiu mais cadeias que qualquer país na 

década de 2000” Burgierman (2011, p. 44). Do total de presos em cumprimento de sentença, 

24%, ocupam a quarta colocação e respondem por tráfico de drogas. Desde o surgimento do 

crack no Brasil, em 1989, por seu baixo custo, esta substância é consumida prioritariamente 
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por pessoas de baixo poder aquisitivo. Segundo A Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), cerca de 4430 das 5565 cidades brasileiras, ou seja, em 91% delas constatou-se o 

consumo de crack. Deduz-se que diante da arbitrariedade para a penalização da quantidade de 

droga apreendida para a consumação do quadro de tráfico, e que a substância psicotrópica 

creditada como causadora de maiores problemas de uso seja o crack, e que este seja 

consumido prioritariamente por pessoas de baixa renda, se deduz que a maior parte de 

população carcerária relacionada ao tráfico seja de baixa renda. (PARANÁ, 2013). 

Subdividindo-se em saberes especializados, cada vez mais a medicina pauta-se como 

ciência de caráter positivista, desconsiderando seu objeto de estudo - o homem, como um 

todo, integrado em determinado meio e construído culturalmente.  

 

Os saberes médicos perpetuam uma de suas características principais que é a 

normatização dos comportamentos humanos, através do qual se estabelece uma 

linha divisória, nem sempre clara, entre a normalidade e a patologia. (FIORE, 2008, 

p. 145) 

 

O discurso médico enfatiza a questão do sofrimento, compulsão e decadência moral e 

física relacionada ao consumo de substâncias psicotrópicas, notadamente as ilegais. Nesse 

contexto a palavra adicção é associada comumente ao consumo dessas substâncias: 

 

[...] addictum era aquele que se assumia como marginal; alguém que, fatal ou 

voluntariamente, fora jogado numa condição inferior à que tivera até então [...] é o 

despojado [...] o que perdeu sua identidade, e, simultaneamente assumiu uma 

identidade imprópria como única maneira possível de saldar sua dívida [...] aquele 

que eludia a dissolução total de sua existência apelando para a aceitação em público 

de sua falta de direito a uma identidade pessoal. (KALINA; KOWADLOFF, 1980, 

p. 24) 

 

Porém, a própria medicina tem como consenso que o consumo de drogas psicotrópicas 

é prazeroso Fiore (2008, p. 144). 

 

[...] a ideia de que a representação de si não significa somente a expressão do estado 

de vigília, mas também de formas diferenciadas de consciência, que envolvem, 

precisamente, um afrouxamento ou uma diluição do princípio de individuação [...] a 

perspectiva de um arrebatamento de si que eleva a mera auto-consciência individual 

a uma condição de reflexão momentânea sobre o seu próprio fundamento, naquele 

momento em que a sensação de si próprio, a ipseidade (princípio de individuação) 

precisa rever o seu ponto de vista para reencontrar-se consigo após um voo externo 

que permite uma maior abrangência na apreciação de si. (CARNEIRO, 2008, p. 65) 

 

Para Carneiro (2008) o cristianismo interpôs às culturas xamânicas e seu arsenal 

extático uma série de técnicas de si como a confissão, culpa, vigilância, penitência, 

mortificação.  

 

Os nexos gregários que constituem as identidades pré-capitalistas – tribais, clânicas, 

cósmico-religiosas – foram substituídas por um mundo impermeável e atômico, o 
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sujeito cartesiano, o cidadão do Estado, o indivíduo privado, a mercadoria humana, 

fragmento alienado de um conjunto cujo sentido nunca se compreende [...] um dos 

esforços da psicologia histórica deve ser o de desvendar o encapsulamento do 

homem moderno das ‘multidões solitárias’. (CARNEIRO, 2008, p. 71) 

 

Acrescentando a análise de Kalina e Kavadoff, a adicção constrói-se no mesmo 

processo que as neuroses em geral e que constituem a  

 

[...] base humana que torna possível a implantação das ideologias parasitárias [...] 

adicção, consumismo e sexualidade capenga, sem plenitude e sem encanto, 

congraçam-se no mesmo tédio amargo que o homem de nossos dias tende a se 

afundar. (KALINA; KAVADOFF, 1980, p. 9) 

 

Embora o sofrimento faça parte do humano, há um forte contraste entre uma natureza 

masoquista cultivada como meio de domar o próprio corpo e espírito e o prazer insaciável 

prometido pela sociedade de consumo que se nutre de uma ‘fissura’ inerente ao ser humano. 

Este, transformado ele próprio em objeto de consumo ao invés de buscar integrar-se 

diminuindo os espaços de suas fissuras internas, atua continuamente através de um 

consumismo compulsivo, distanciando-se cada vez mais da possibilidade de sua integralidade 

como ser humano (TIBURI; DIAS, 2013). Essa integralidade que leva à necessidade de 

vivência e integração de arquetípicos psíquicos conforme colocado por Zoja (1992) e que 

fazem parte da natureza humana para que passe pelas diversas etapas de seu desenvolvimento, 

como por exemplo, da vida infantil à vida adulta. 

Contudo, conforme colocado por Zoja (1992), à falta de rituais sacralizados, e onde o 

imediatismo se faz necessário, e pior, em uma sociedade carente de heróis reais, acaba-se por 

se ligar a heróis negativos, já que nesta sociedade de consumo ocidental, “a possibilidade de 

os jovens se sentirem protagonistas de suas vidas são quase nulas” (p. 22). 

 

Na medida em que se dá conta de que a família gira, hipnotizada, ao seu redor e que 

a sociedade encara o seu comportamento como um ataque à convivência civil e ao 

equilíbrio econômico talvez ainda mais poderoso do que uma agressão militar 

inimiga, o toxicômano se insere correspondentemente no papel arquetípico do herói 

negativo. (ZOJA, 1992, p. 22) 

 

Podemos também citar: 

 

O desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa faz, mas sim a consequência da 

aplicação por outrem de regras e sanções ao ‘transgressor’ [...] o transgressor é 

aquele a quem tal marca foi aplicada com sucesso, o comportamento desviante é o 

comportamento assim definido por pessoas concretas.  (BECKER, 2001, p. 22) 

 

 Há uma permanente possibilidade de confrontos a partir de divergências, pelo 

menos potenciais [...] Na medida em que se aceite a existência do Poder em 

qualquer grupo social, constata-se uma tensão permanente entre os seus atores [...] 

no entanto, manifesta-se também em situações mais ‘microscópicas’, como no caso 

da família, onde os conflitos não têm apenas caráter ‘psicológico’, mas apresentam 
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uma integração do psíquico com o sociocultural. A família só existe através de um 

código, de uma linguagem de papéis, de status, etc., culturalmente elaborados. [...] 

Tendo-se que ‘desviante’ dentro da minha perspectiva, é um indivíduo que não está 

fora de sua cultura, mas que faz uma leitura ’divergente’. Ele não será sempre um  

desviante. Existem áreas de comportamento em que agirá como qualquer cidadão 

‘normal’. (VELHO, 1981, p. 25-28) 

 

 Mais adiante, citando Cooper, Velho (1981) acrescenta: 

 
Esquizofrenia é uma situação de crise microssocial no qual os atos e experiências de 

determinadas pessoas são invalidados por outras, em virtude de certas razões 

inteligíveis, culturais e microculturais (geralmente familiares) a tal ponto que essa 

pessoas é eleita e identificada como sendo ‘mentalmente doente’ de certa maneira, e, 

a seguir, é confirmada (por processos específicos, mas altamente arbitrários de 

rotulação), na identidade de ‘paciente esquizofrênico’ pelos agentes médicos ou 

quase médicos. (VELHO, 1981, p. 28) 

 

Relembrando aqui, a colocação de Escohotado (1996, p. 11) de que “em grego, droga 

é phármakon, sendo que pharmakós, “trocando apenas a letra final e o acento, significa bode 

expiatório. O ‘dependente químico’, em suas várias instâncias de consumo de substâncias 

psicotrópicas, mesmo que sob eventual uso hedonista, é o elemento sacrificial de uma 

sociedade onde a produção de drogas constitui a segunda maior rede de circulação de valores 

além da fabricação de armas de guerra (RODRIGUES, 2004; ESCOHOTADO, 1996). 

Observa-se uma massa crescente de jovens inabsorvíveis num mercado de trabalho afunilante 

onde cada vez é menor o número de pessoas que a ele tem acesso. 

 

 

1.7 Políticas Públicas de Saúde 

 

Se, de fato, as drogas, por seu uso indiscriminado, fazem suas vítimas: de um lado, os 

não-inseridos, desajustados, que engrossam os índices de presos nos sistemas carcerários por 

tráfico de drogas, mesmo que estes sejam meros usuários que tiveram a infelicidade de 

pertencerem à periferia dos grandes centros, de terem na cor da pele um diferencial negativo, 

e de terem sido pegos em flagrante (SOUZA, 2011)  e que correspondem a 80% daqueles que 

se encontram no sistema prisional brasileiro e  cumprem pena por furto, roubo e tráfico de 

drogas (KARAM, 2013). Por outro lado, as vítimas da dependência química que se veem à 

mercê de um tratamento institucional falho, quando não, são vítimas de múltiplas e 

improdutivas internações, compulsórias ou não. 

As comunidades terapêuticas criadas para o tratamento de dependentes químicos que 

necessitem de uma permanência em um ambiente protegido e estruturado, fornecem de 

imediato um afastamento do dependente do ambiente de uso de drogas e da família, 
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desgastada pelo convívio direto ou pelas consequências de uso do dependente 

(LARANJEIRA et. al, 2010). Proliferando pelo país e transformada em negócio lucrativo, as 

clínicas de internação para dependentes têm servido de apanágio principal para o tratamento 

da dependência química. Por exemplo, de acordo com o censo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, em 2012, havia 1662 unidades (fora as clandestinas). Apesar de a 

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas ter regras rígidas para a associação de 

comunidades ao serviço público, como por exemplo, duas visitas médicas a cada dez dias para 

cada paciente, o número de vagas públicas ainda é insuficiente porque a maioria das 

comunidades e clínicas terapêuticas não preenchem os requisitos básicos. Conforme relatório 

do Conselho Federal de Psicologia, elaborado após pesquisa em 68 instituições de 24 

unidades da Federação (e na verdade não existem dados precisos sobre o número de 

comunidades existentes no Brasil), são frequentes irregularidades como castigo físico, tortura, 

falta de higiene, trabalho forçado, falta de alimentação adequada, situações de humilhação, 

utilização de mão de obra escrava de ex-internos para atuar na comunidade, imposição de 

credo, desrespeito à orientação sexual, trabalho forçado sob o nome de laborterapia dentre 

outros. Ou seja, o que ocorre, de maneira informal, é uma inversão da prática e de uma árdua 

conquista que foi a Lei Antimanicomial 10216/01. (JINKINGS, 2011). 

Estudos da UNIFESP apontam a necessidade de um trabalho integrado de tratamento, 

reabilitação e reinserção social do dependente. Além dos Caps (Centro de Assistência 

Psicosocial) e CapsAD (Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas), há a 

necessidade de atendimento médico para atender às comorbidades decorrentes do uso abusivo 

de drogas, seja ambulatorial, de enfermarias especializadas em psiquiatra, hospital-dia e em 

hospitais gerais, em situações emergenciais. Há também a necessidade de um fluxo constante 

de abastecimento da medicação necessária, centros comunitários de convivência e saúde 

mental e tratamento ocupacional e psicológico, residências terapêuticas e comunidades 

terapêuticas. Também se aconselha a disponibilidade de psiquiatras nos atendimentos de 

emergência efetuados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).  

 

Falta de diretrizes claras de tratamento (intervenções como condutas 

medicamentosas, intervenções psicoterápicas e/ou apoio ao familiar variam 

enormemente de um serviço para outro e mesmo de acordo com diferentes 

profissionais no mesmo serviço. (LARANJEIRA; RIBEIRO, 2012, p. 637) 

 

Para situações de rotina, a referência passa a ser de competência das UBS (Unidades 

Básicas de Saúde), onde o período para se conseguir agendamento com um clinico geral pode 

levar seis meses, e para outras especialidades, outro tempo indefinido, já que depende do 
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clínico dar o encaminhamento que irá para uma fila de espera eletrônica. Atualmente, 40% 

dos pedidos de internação não são atendidos no município de São Paulo por falta de leitos 

psiquiátricos, Também ocorrem falhas no fluxo de medicamentos devido à falta itens 

(LARANJEIRA; RIBEIRO, 2012). Além do mais, os CAPs apesar de terem passado de 148 

unidades em 1998 para 1620 em 2010, sendo apenas 258 CAPsAD, a cobertura em saúde 

mental corresponde a apenas 66% nas necessidades.10 

De 2000 a 2006 foram implantadas 426 Residências Terapêuticas (RT) atendendo a 

2148 moradores. Modelo terapêutico criado nos EUA na década de 60, a RT visava criar uma 

alternativa de atendimento aos pacientes com transtornos mentais, longe da modalidade 

hospitalar e do núcleo familiar. Idealmente funcionando com 10 a 15 moradores, deveriam se 

localizar próximas a unidades de psiquiatria para eventual apoio. A administração da casa é 

feita por voluntários e por uma equipe especializada como terapeutas, psicólogos, assistentes 

sociais, capazes de intervir em situações de crise, supervisionando medicações, fazendo 

refeições juntos. Com regras rígidas com relação à abstinência, essas residências agrupam 

dependentes, em geral ex-moradores de rua ou que não têm condições de convívio familiar 

devido ao desgaste das relações. A manutenção da casa é feita pelos próprios moradores que 

também têm meta de permanência e são estimulados a participar de grupos de mútua-ajuda 

segundo as tradições dos doze passos. Busca propiciar a plena reinserção social, em 

contraposição às clínicas de internação. A UNIFESP opera há mais de 13 anos uma dessas 

moradias e relata ser o serviço de baixo custo (cerca de $12 dólares por dia comparados a 

$100 por dia em regime hospitalar) e alta efetividade. Dentre os benefícios aferidos por esse 

tipo de abordagem, ocorrem menores taxas em serviços de desintoxicação, menor 

dependência dos serviços de assistência pública, sistema mais humanitário com boa satisfação 

entre os moradores (REIS; LARANJEIRA, 2002). 

Com relação ao trabalho dos profissionais especializados envolvidos com o tratamento 

da dependência química, assinale-se o trabalho de Janaina Rodrigues em que a autora 

pesquisa a qualidade dos trabalhos realizados por assistentes sociais. A grande maioria tem 

como prática limitar-se a mediar as atividades demandadas pela instituição em que trabalham 

e os dependentes. O compromisso com o atendimento é descrito como “fazer o que dá” pelo 

usuário. Raros são os casos em que o profissional envolve-se de forma proativa, com 

questionamentos e trazendo novas propostas (RODRIGUES, 2007). 

                                                           
10 BRASIL. Ministério da Saúde. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Saúde Mental em Dados - 8, Ano VI, nº 8, janeiro de 2011. Brasília, 2011. Informativo eletrônico de dados sobre 

a Política Nacional de Saúde Mental. 24p. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/saude_mental_dados_v8.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
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Consultórios de Rua é outro programa do SUS (Sistema Único de Saúde).  Surgido no 

fim da década de 90 na cidade de Salvador (BA), para atender à população em situação de 

risco e vulnerabilidade social, principalmente crianças e adolescentes usuários de drogas e 

álcool. Formada por uma equipe de médicos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogos e pedagogos, presta atendimento a dependentes químicos diretamente na rua. 

Trata-se de um trabalho educativo e psicossocial, onde a intervenção é conduzida pelo próprio 

usuário. Fazer sexo protegido ou deixar de compartilhar seringas ou cachimbos de crack 

acabam por constituir um avanço entre a população. Atualmente tal modalidade faz parte do 

projeto do Governo Federal “Crack, é possível vencer”11. 

Enquanto, de um lado o Ministério da Saúde busca implementar políticas de saúde em 

relação ao consumo de substâncias psicoativas12, mantém-se, por outro lado, a política de 

“higienização” urbana. O Programa Centro Legal, iniciado em 2009 objetivava, entre outras 

coisas, realizar uma transformação na região central de São Paulo conhecida como 

Cracolândia13. O resultado de suas ações culminou em processo impetrado pelo Ministério 

Público contra o governo do Estado, após inquérito sobre ações na região. Em 12 de junho de 

2012 foi cobrada do Estado de São Paulo uma indenização de R$ 40 milhões por danos 

morais coletivos, violação dos direitos humanos e desperdício do dinheiro público. Foi 

também pedida uma liminar proibindo que os policiais realizassem as “procissões do crack”, 

termo criado pelo Estado para definir a dispersão permanente dos usuários14. Mesmo assim, 

cinco meses depois, em notícia veiculada em e novembro de 2012 em jornais e site de notícias 

(JUS Brasil), a manchete estampava que “as polícias do Brasil terão armas de choque (tazer) e 

spray de pimenta para conter dependentes de crack, os equipamentos, 250 armas de choque e 

750 sprays de pimenta já chegaram”15.   

                                                           
11 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Crack, é Possível Vencer. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/programas-1/crack-e-possivel-vencer>. Acesso em: 

15 mar. 2015. 
12 BRASIL. Ministério da Saúde. SAS/DAPES. Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

Saúde Mental em Dados – 8. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/saude_mental_dados_v8.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
13 SALES, Luciana. Ação Integrada Centro Legal projeta o fim da Cracolândia. Publicado em 5 agosto, 2010. 

[online]. Disponível em: <https://muralbrasil.wordpress.com/2010/08/05/acao-integrada-centro-legal-projeta-o-

fim-da-cracolandia/>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
14 SACONI, Alexandre. Polícias vão receber armas de choque para combater consumo de crack no País: 

Equipamentos só serão usados em casos extremos, diz governo federal. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/brasil/policias-vao-receber-armas-de-choque-para-combater-consumo-de-crack-no-pais-

16112012>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
15 FOLHA DE SÃO PAULO - UOL. Cracolândia vira alvo de disputas políticas, econômicas e sociais. Por 

Fabiano Maiosonnave Emilio Sant´anna de São Paulo. Publicado em 21 ago. 2016. Disponível em: < 

http://temas.folha.uol.com.br/descaminhos-da-cracolandia/introducao/cracolandia-vira-alvo-de-disputas-

politicas-economicas-e-sociais.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
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O quarteirão situado no centro de São Paulo, frequentado por centenas de usuários de 

drogas e denominado ‘cracolândia’ é alvo de dois programas de saúde que não se conversam 

entre si: o estadual, gestão Alckmin e o municipal, gestão Haddad. O primeiro, denominado 

“Recomeço’ tinha como base de programa tratamentos incluindo isolamento em hospitais e 

comunidades terapêuticas, e o segundo, com um programa de redução de danos, pagava R$ 

15,00 por dia de trabalho como limpeza de ruas e reciclagem, além da oferta de moradia. 

Segundo a antropóloga Taniele Rui na matéria Folha de São Paulo,  

 

[...] em torno da Cracolândia hoje são disputados modelos de tratamento sobre 

álcool e drogas, de conversão religiosa, de ativismo político, de atuação policial e de 

gestão da cidade [...] a polarização criada entre o Braços Abertos, como política de 

redução de danos, mais atinada à luta antiproibicionista, e o Recomeço, como 

política proibicionista que aciona o viés da internação16.  

 

A atual gestão Dória põe fim a Braços Abertos, abre o Redenção: viciados poderão 

receber internação, serem encaminhados aos locais de origem ou empregados por empresas 

terceirizadas. 

Enquanto os dependentes químicos são alvo de políticas alheias à sua condição, seus 

familiares sequer recebem atendimento. Situados à mercê de qualquer programa de saúde ou 

social efetivo, resta a busca de auxílio em grupos de mútua ajuda como única alternativa. 

                                                           
16 FOLHA DE SÃO PAULO - UOL. Cracolândia vira alvo de disputas políticas, econômicas e sociais. Por 

Fabiano Maiosonnave Emilio Sant´anna de São Paulo. Publicado em 21 ago. 2016. Disponível em: 

<http://temas.folha.uol.com.br/descaminhos-da-cracolandia/introducao/cracolandia-vira-alvo-de-disputas-

politicas-economicas-e-sociais.shtml>. Acesso em: 20. Mar. 2017. 



53 
 

CAPÍTULO 2 – O SURGIMENTO DOS GRUPOS DE MÚTUA AJUDA 

 

O objetivo deste capítulo é contextualizar o surgimento dos grupos de mútua ajuda, 

primeiramente nos Estados Unidos da América, sua expansão em nível mundial, bem como a 

criação dos primeiros grupos no Brasil. Realizamos uma análise exploratório-descritiva, 

buscando investigar historicamente a criação dos grupos anônimos de mútua-ajuda bem como 

sua estrutura. Para tanto utilizamos de pesquisa bibliográfica que apresenta referências 

relevantes sobre o tema, artigos acadêmicos, bem como junto a sites oficiais, buscando 

relacionar diferentes versões sobre suas origens. Trabalhamos alguns conceitos tais como auto 

ajuda, mútua ajuda, grupos, dentre outros. Através de autores como Foucault e Goffman 

delineamos conceitos internos aos grupos de anônimos. Através deste método objetivamos 

fazer “a síntese integradora das soluções que formaram o processo de investigação”, como 

indicado por Lima e Mioto (2007, p. 43). 

Em uma segunda etapa analisamos os grupos de anônimos como um espaço de 

realização de ritos, descrevendo vivências observadas durante oito anos de convivência com 

os Grupos de Nar-Anon. Avaliamos os Passos dos Alcoólicos Anônimos, matriz dos grupos 

derivados que depois surgiram, utilizando teóricos como Van Gennep e Goffman.  

Em continuidade, focamos a espiritualidade como fator de superação de condições 

adversas na vida, tendo como base alguns autores como Panzini e Loeck. 

No subitem seguinte, damos continuidade à uma análise dos Passos, seguindo o olhar 

de Goffman e Sennett. A seguir realizamos procedimento semelhante para uma análise das 

Tradições do A.A. Em relação aos Lemas e Conceitos utilizamos literatura própria do Nar-

Anon. 

A seguir mapeamos os grupos de mútua ajuda para familiares no Brasil, em paralelo 

com os grupos de anônimos de Narcóticos Anônimos no país, de modo que se possa analisar 

se existe algum parâmetro que permita inferir se estes grupos têm trajetória similar ou não. 

Para tanto utilizamos como fonte os sites oficiais destes grupos com representação em todo o 

território do país. 

Em continuidade analisamos em seu contexto histórico o desdobramento dos Grupos 

de A.A. em inúmeras variantes. Mostramos os diversos grupos de mútua ajuda que existem no 

Brasil, analisando o contexto de sua proliferação temática. 
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2.1 A primeira matriz 

 

O mais famoso dos grupos de mútua ajuda é dos Alcoólicos Anônimos (A.A.), criado 

em 1935. Porém antes deles, existiram diversos grupos com técnicas tidas como terapêuticas 

na recuperação de pessoas viciadas em álcool. Alguns desses grupos foram o Jacoby Club, 

Keeley Leagues, Washingtonian Movement, Ollapod Club. Todos estes buscavam a 

sobriedade de alcoólicos, liderados por carismáticos ou religiosos, sendo conhecidos por 

movimentos de temperança (MOTA, 2004). 

Diferenciamos aqui autoajuda de mútua ajuda, pois em muitos trabalhos acadêmicos 

tais termos são utilizados indistintamente para referir-se a qualquer irmandade de anônimos.  

 

[...] autoajuda “é uma categoria bastante ampla e reúne uma diversidade de 

discursividades e práticas terapêuticas com a finalidade de solucionar ou amenizar 

problemas e sofrimentos de diferentes ordens [...] o termo está relacionado a um tipo 

de gênero literário bastante popular [...] atuante na transmissão e produção de 

conhecimento para um público considerado leigo.” Já o termo mútua ajuda “opera a 

partir de ideias e categorias específicas, nas quais noções de pertencimento e aquelas 

que produzem sentidos do sagrado são da maior importância. (FERREIRA, 2012, p. 

9) 

 

Para Mota (2004), sem estatutos ou tradições de anonimato, nenhum destes grupos 

teve uma duração e expansão significativa. Contudo, tal colocação pressupõe que os estatutos 

e o anonimato sejam condições primordiais para a expansão do A.A., sendo que alguns desses 

grupos tiveram estatutos que serviram de base ao próprio A.A. 

Um importante grupo precursor dos Alcoólicos Anônimos (A.A.) foi o movimento dos 

Washingtonianos. William L. White (1998), citado por Mota (2004) realça que vários fatores 

conjunturais propiciaram a criação dos grupos de A.A.: a Depressão nos anos 30, a Lei Seca 

que vigorou nos EUA entre 1920 e 1933, o fim dessa mesma lei seguida pela Segunda Guerra 

Mundial, levando a uma epidemia de alcoolismo sem que houvesse outra forma de tratamento 

além do manicomial. 

 

O sistema americano de saúde mental estava sobrecarregado e sem recursos [...] 

sendo esse conjunto de fatores determinante para a expansão do A.A. [...] e a adoção 

de seu programa de recuperação a cargo de vários hospitais psiquiátricos [...] que 

viria a se chamar Modelo Minessota. (MOTA, 2004, p.51) 

 

Em Foucault (2015, p. 2012), “a prática do internamento no começo do século XIX 

coincidiu com o momento em que a loucura é percebida menos com relação ao erro do que 

com relação à conduta regular e normal” e o hospital, em modelo dado por Esquirol, é um 

palco de confronto onde “a loucura, vontade perturbada, paixão pervertida, deve aí encontrar 

uma vontade reta e paixões ortodoxas” E o que significa o processo de cura para Esquirol?  
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[...] o movimento pelo qual o erro se dissipe e a verdade novamente se faz ver, a 

volta às afeições morais em seus justos limites, o desejo de rever seus amigos, seus 

filhos, as lágrimas da sensibilidade, a necessidade de abrir o coração, de estar com 

sua família, de retomar seus hábitos. (FOUCAULT, 2015, p. 2012) 

 

Para Foucault (2015, p. 237), no que se refere ao contexto da Lei Seca “os americanos 

não foram, no século XX, os primeiros a utilizar a Máfia para esse gênero de trabalho [...] em 

missões de vigilância, de infiltração, para impedir ou furar greves”. Em sua genealogia do 

poder, Foucault analisa como para a burguesia, de fato, não importava a punição ou reinserção 

social aos delinquentes, pelo menos do ponto de vista econômico. O que importa é sua função 

política que atua através de inúmeros mecanismos que “controlam, seguem, punem e 

reformam os delinquentes” (2015, p. 288). A despeito do tratamento asilar para os doentes 

mentais propiciar e emponderar o médico através de um saber científico, que disseca, 

pormenoriza, analisa, controla e dita o que é normal ou não, categorias por sua vez fluidas e 

ambíguas, categorizadas fora de qualquer contexto cultural. 

Após o advento da análise freudiana “os sentidos de normalidade se ampliaram [...] 

fazendo da normalidade uma categoria escorregadia”. A versão de Foucault diferenciando os 

normais dos anormais constituem “linguagens sociais híbridas que combinam tropos de 

racionalidade científica e elementos populares em contextos específicos” Illouz (2010), citado 

por Ferreira (2012, p. 8). Assim, ambos os campos, científico e de senso comum, se 

interpenetram, ao ponto de caracterizar-se, na sociedade contemporânea, pela internalização 

de regras comportamentais, otimizando desta forma o controle social (FOUCAULT, 2015). 

Em relação ao cenário da Depressão para contextualizar a formação de grupos para a 

recuperação do alcoolismo, tal não se aplica se levarmos em consideração que o Movimento 

Washingtoniano surgiu em 1840, no estado de Virgínia, EUA, quase um século antes do A.A. 

Fundado em 02 de abril por seis companheiros de bebedeiras que se reuniram e falavam sobre 

a temperança, um tema bem conhecido. O movimento chegou a ter mais de 400.000 membros 

de ‘alcoólicos recuperados’. Acreditavam ser o álcool a causa do alcoolismo e pregavam o 

seguinte lema: “Mantenhamos sóbrios os sóbrios; os bêbados que morram e nos deixem em 

paz” (A.A. Área 26 BA, 1985)17 ditando a total abstinência para se protegerem dos “costumes 

perniciosos que são prejudiciais à nossa saúde, à nossa reputação, às nossas famílias”, item 

constante da ata de fundação do grupo pelos seis amigos alcoólatras. 

Embora os termos “alcoólico” e “alcoolismo” não fossem de uso corrente, quando se 

referem à questão de “reputação” pode-se depreender o estigma social vivenciado pelos 

                                                           
17 ALCOÓLICOS ANÔNIMOS - A.A. Área 26 BA. História do A.A.: O Movimento Whashingtoniano. 

Disponível: <http://www.aabahia.org.br/historia-Whashingtoniano.php>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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alcoólicos, no sentido dado por Goffman (2008, p. 15): “o indivíduo estigmatizado pode 

descobrir que se sente inseguro em relação como os normais o identificarão e o receberão”. 

Além do mais “entre seus iguais, o indivíduo estigmatizado pode utilizar sua desvantagem 

como uma base para organizar sua vida, mas para consegui-lo deve-se resignar a viver num 

mundo incompleto” (GOFFMAN, 2008, p. 21). Essa perspectiva permite a compreensão de 

que os alcoólicos, companheiros em bebedeiras, também busquem, através do 

companheirismo, recuperar-se das consequências decorrentes do alcoolismo. 

O site relata que o grupo em quatro anos de existência contava um mínimo de 100.000 

‘alcoólicos recuperados’ e 300.000 ‘bebedores normais’ que também se mantinham em total 

abstinência, sendo que tal adesão talvez se explique pela comoção gerada por reuniões 

públicas e pelo apoio de grupos religiosos à época. A não sobrevivência dos washingtonianos 

se deveu ao fato não terem um programa de 12 Tradições para os nortear, por buscar seu 

público através da persuasão moral, de ‘táticas carnavalescas’, por tentar criar através de 

meios legais a conquista da temperança em todo o território norte-americano, e pela busca de 

prestígio e poder entre seus líderes. O fato de alguns abstêmios terem se proclamado 

publicamente como praticantes do verdadeiro Cristianismo levou a que pastores e lideranças 

de várias igrejas fechassem suas portas aos Grupos Washingtonianos. Contudo, a mesma 

publicação contradiz-se ao afirmar que um dos motivos de fechamento do referido grupo teria 

sido o de buscar a temperança por meios legais enquanto outros influentes líderes de 

movimentos não-alcoólicos decidiram “que a necessidade de os ex-bebedores recuperarem 

outros alcoólicos já havia sido Ultrapassada e, que então se deveria concentrar todos os 

esforços na criação de novas leis destinadas a promover a temperança”. (A.A. Área 26 BA, 

1985)   

Porém o texto não faz referência sobre quais eram esses outros grupos no caso de 

confirmação da tendência de movimentos similares buscarem atuar na esfera jurídica. Os 

washingtonianos estariam apenas seguindo na direção preponderante. Pode-se perceber, 

também, que ao caracterizar seus predecessores como indivíduos ‘com táticas carnavalescos’, 

mostram uma característica definida por Goffman (2015, p.22) “A instituição total é um 

híbrido social [...] são as estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural 

sobre o que se pode fazer ao eu”. Tais características de instituição total evidenciam-se na 

estruturação dos grupos de anônimos e que são analisadas adiante. 

Outro grupo importante na precursão do A.A. foram os Grupos de Oxford.  Tratava-se 

de um movimento evangélico internacional fundado por um pastor luterano, Frank Buchman. 

Criado em 1908, após afirmar ter tido uma transformação espiritual diante da necessidade de 
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reparar-se a um amigo do qual havia guardado rancor. Os grupos tinham como princípios 

básicos o cristianismo do primeiro século, pregando amor, pureza, eliminação total do 

egoísmo. Chegou a congregar 10.000 pessoas nos anos de 1930. Por vinte anos os grupos 

espalharam-se por diversos países como Inglaterra, Escócia, Índia, África do Sul, China, 

China, América do Norte e do Sul. (MEMORIAS DE LOIS, 2008). 

Um de seus filiados, Rowland Hazard, filho de um senador, era um alcoólatra tido 

como irrecuperável e que chegou ao grupo após uma recomendação do psicanalista Carl 

Gustav Jung para que procurasse um grupo religioso. Através do Grupo de Oxford tornou-se 

sóbrio. Ebby Thatcher, que também alcançou sua recuperação alcoólica através do contato 

com Hazard e o Grupo Oxford, chegaram, junto a outros camaradas, a elaborar os princípios 

que viriam a nortear aqueles que desejassem buscar a sobriedade e que se tornaram a base dos 

Passos dos grupos de anônimos de mútua ajuda. São eles os seguintes: a) Admitimos que 

somos impotentes b) Seremos honestos conosco mesmos c) Falaremos sobre isso com outra 

pessoa d) Faremos reparação a quem prejudicamos e) Levaremos essa mensagem a outros de 

graça f) Oramos a um Deus que nós o entendemos (A.A. Área 26 BA).  “O nome ‘Grupo de 

Oxford’ foi usado até 1938, quando a Universidade de Oxford exigiu que o nome fosse 

modificado. A sociedade então escolheu o nome ‘Rearmamento Moral’”. (MEMORIAS DE 

LOIS, 2008, p. 10). 

 

[...] já que a sociedade industrial exige que a riqueza esteja diretamente nas mãos 

daqueles que a possuem, mas daqueles que permitem a extração do lucro fazendo-a 

trabalhar, como proteger essa riqueza? Evidentemente por uma moral rigorosa: daí a 

formidável ofensiva de moralização que incidiu sobre a população do século XIX. 

Veja as formidáveis campanhas de cristianização junto aos operários que ocorreram 

nessa época. Foi absolutamente necessário constituir o povo como um sujeito moral, 

separando-o da delinquência [...] mostrando-os carregados de todos os vícios e 

responsáveis pelos maiores perigos (FOUCAULT, 2015, p.218) 

 

Neste cenário, os desviantes tornam-se inimigos não só dos ricos como também dos 

pobres, tendo o imaginário aceso pelo terror através dos jornais e páginas policiais. Prática 

pesquisada por Foucault à época e que persiste nos dias atuais. Neste sentido, o vício poderia 

ser considerado, sob a ótica Durkheimiana, um subproduto da anomia social, e em relação à 

Depressão econômica da década de 1930, em sua conceituação positivista, pode-se comparar 

a sociedade a um corpo orgânico e onde o desvio e o crime se apresentam até como condições 

necessárias “indispensáveis à evolução normal da moral e do direito” (DURKHEIM, 1971, p. 

61). Compreensível que em um período onde as ciências humanas esforçam-se para alcançar 

o mesmo patamar das ciências nomotéticas, que este tipo de discurso permeie o todo social. 
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Para Foucault (2015, p. 310) “começa a se formar um saber médico-administrativo que serviu 

de núcleo originário à ‘economia social’ e à sociologia do século XIX”. 

Para Campos (2010), no Brasil, como na França, entende-se que o álcool constitui 

veículo de sociabilidade, que aí encontra um local propício para proliferar.  

 

[...] a tese sobre a degenerescência alcoólica e o caráter hereditário do alcoolismo. O 

objetivo era assegurar a ‘preservação da família’. Por isso, em seu programa de 

combate ao alcoolismo emergiam a chamada ‘eugenia positiva’ fundamentada na 

educação física e moral e, em seu interior, as campanhas antialcoólicas. De um lado 

a eugenia preventiva, que no âmbito da luta contra o álcool era uma profilaxia contra 

a decadência da raça (CAMPOS, 2010, p. 56) 

 

Apesar de terem surgido e proliferado inicialmente em solo norte-americano, os 

grupos de anônimos com sua estrutura ritualizada, progressiva e fechada (ver item 2.5) 

parecem intimamente alicerçados no lema positivista de Comte “ordem e progresso”, para 

quem “O grande objetivo era chegar às leis sobre o comportamento humano em sociedade, 

que, por sua vez, dariam segurança à intervenção sobre essa realidade [...] a ORDEM 

(buscando entender as uniformidades de coexistência) [...] e PROGRESSO (pretendendo 

explicar as uniformidades da sequência).” (VÉRAS, 2014, p. 19). 

Mota (2004), citando Makaela (1996, p.15), afirma que  

 

[...] a geração que fundou o A.A. nasceu de uma vanguarda que utilizava as 

bebedeiras como símbolo de rebeldia contra a ordem burguesa vitoriana, incluindo 

os movimentos de temperança [...] insistindo no fato de que eles não eram 

absolutamente contra aqueles que bebiam. (MAKAELA, 1966, p. 15 apud MOTA, 

2004) 

 

Porém tal afirmação se contradiz com a trajetória de grupos mais próximos ao 

surgimento do A.A. como os Washingtonianos e os Oxfordianos que pregavam a abstinência 

em geral, inclusive àqueles que não apresentavam problemas em relação ao consumo de 

bebidas alcoólicas. 

Outros autores enfatizam a busca da abstinência e da temperança com raízes no 

protestantismo.  

 

Sua origem é protestante, e veio no bojo da temperança, que resultou na 

promulgação da Lei Seca nos EUA. Seus fundamentos pragmáticos, seu espírito 

associativista e sua relação com o modelo biomédico de combate ao alcoolismo 

fazem da irmandade um empreendimento solidário aos valores da sociedade que a 

produziu, tais como a autonomia, a escolha, a liberdade, a responsabilidade e a 

vontade [...] considerados por Tocqueville como os princípios característicos da 

modernidade, cujo alicerce principal está na noção de indivíduo moderno, 

considerado como um ser autônomo e soberano. (CAMPOS, 2010, p. 27) 

 

Pela perspectiva de Foucault, pode-se interpretar o período de ascensão do 

protestantismo como um período em que o processo de internalização das regras 
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comportamentais tidas como válidas passa a ocorrer, juntamente, e graças a um crescente 

processo de auto-controle. Pode-se considerar também, que mais do que fruto do caldo 

cultural da temperança, o aliar-se ao discurso protestante fosse parte de uma estratégia, não 

calculada, de os estigmatizados buscarem apoio dentro da categoria dos normais como forma 

de amenizar a carga estigmatizante que recaía sobre eles.  

Diferenciando a normalização da normificação, Goffman considera que o que ocorre 

nestes casos é a normificação, ou seja, “o esforço, por parte de um indivíduo estigmatizado, 

em se apresentar como uma pessoa comum, ainda que não esconda necessariamente o seu 

defeito” (GOFFMAN, 2015, p. 29). Nesse sentido, pode-se interpretar a adaptação às normas 

dos grupos de anônimos como um esforço para criar uma imagem de austeridade, contrastante 

com a anterior imagem de ébrio. O fato dos grupos de A.A. também denominarem as formas 

de atuação de suas predecessoras como ‘carnavalescas’, parece igualmente buscar reforçar 

uma auto imagem de austeridade. 

Contudo, contrariamente ao colocado por Campos (2010) de que os grupos de A.A. 

tivessem seus princípios alicerçados no indivíduo da modernidade, Mota (2004, p. 36-37; 47) 

considera que em decorrência da crise econômica de 1930, “num quadro de desespero e 

anomia social” onde ”as instâncias de convivência pessoal são regidas pelo interesse material 

[...] Os grupos de ajuda mútua trabalham com uma ideia de solidariedade no qual o dar e 

receber se confundem”. O autor, utilizando um conceito de Mauss “sistema de prestações 

totais”, entende que a irmandade de A.A. opera  

 

[...] como um sistema no interior do qual seus membros criam entre si laços de 

reciprocidade, na medida em que falam uns aos outros sobre o mal que buscam 

evitar. Trata-se de um sistema simbólico, dentro do qual os AA (alcoólicos 

anônimos) se reconhecem como ‘doentes alcoólicos em recuperação’: indivíduos 

doentes que trazem o mal dentro de si. (CAMPOS, 2010, p. 184) 

 

O grupo de A.A. nasceu em 1935 na cidade de Akron, no estado de Ohio, Estados 

Unidos. Bill Wilson, após ter tido um despertar espiritual percebeu que precisaria de um outro 

alcoólico para conversar “tanto quanto ele precisa de você”. Escolhendo ao acaso, em uma 

lista de igrejas, acabou se encontrando com Bob Smith, médico considerado um alcoólatra 

desenganado. A partir desse encontro saíram no encalço de outros alcoólicos, partilhando a 

própria experiência. Bill trabalhou paralelamente com os Grupos Oxford até meados de 1937.  

(A.A., 1983, p. 60) 

Contudo, a irmandade de Alcoólicos Anônimos teve seu primeiro grande crescimento 

somente após a publicação de um extenso artigo de autoria de Jack Alexander em primeiro de 

março de 1941 no Saturday Evening Post. Neste artigo narra o estado de alcoólicos sob 
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internações contínuas em hospitais e de como o A.A. vinha obtendo sucesso na recuperação 

daqueles que aderiram à sua programação. Neste ano seus afiliados subiram de 2 mil para 8 

mil membros. Porém, a fundação de grupos de A.A. em outros países só teve início após a 

Segunda Guerra Mundial. (MOTA, 2004, p. 53). 

Em 1976 estimava-se a existência de um milhão de membros e cerca de 28 mil grupos. 

Em 2015 a entidade comemorou 80 anos de existência com mais de dois milhões de membros 

em 186 países e mais de 97 mil Grupos locais. No Brasil estima-se em 4,5 mil filiados18. Para 

Ferreira (2012) 

 

[...] após a Segunda Guerra Mundial, os grupos anônimos de ajuda mútua surgiram 

com o objetivo de recuperação de indivíduos com vícios e problemas emocionais; 

proliferaram especialmente nos países ditos ‘desenvolvidos’, principalmente nos 

Estados Unidos e depois no resto do mundo. (FERREIRA, 2012, p. 56) 

  

Segundo Mota (2004) o ato de o A.A. não se utilizar de tendências moralistas, de 

defender a hipótese de que algumas pessoas simplesmente não conseguem manter o controle 

sobre o modo de beber foi um dos fatores de sucesso na continuidade e expansão dos grupos 

de A.A.  

 

Tínhamos visto que certas ideias e atitudes deles (Grupos Oxford) não poderiam ser 

aceitas pelos alcoólicos. Os bebedores não aceitariam qualquer tipo de pressão, 

exceto a pressão exercida pelo próprio álcool Não aceitariam a evangelização 

agressiva dos Grupos Oxford [...] os ‘absolutos’ eram expressões peculiares para 

eles [...] absolutamente honesto, absolutamente altruísta, absolutamente dedicado 

[...] uma ‘orientação coletiva’ [...] achamos que tínhamos que ir devagar. (A.A., 

1983, p. 67-68) 

 

Para Mota (2004, p. 21) os grupos de mútua ajuda surgem sob condições de extremo 

‘sofrimento psíquico’, sob um sentido de comunidade em contraste com o ‘ambiente urbano 

capitalista’.  Wilson (1983, p. 70) também coloca que os membros de A.A. estão “unidos na 

inquebrantável afinidade de um sofrimento comum”.  

 

No imaginário do Iluminismo, substituído pelo de progresso, a luta contra o 

sofrimento, entendido no sentido mais amplo, é como um código privilegiado. [...] 

qualquer dor, até mesmo a mais modesta, leva à metamorfose, projeta numa 

dimensão inédita da existência, abre no homem uma metafísica que provoca uma 

reviravolta no modo habitual de sua relação com os outros e com o mundo. [...] o 

indivíduo se sente como uma casa assombrada pela doença ou pela dor [...] elimina 

ou diminui nele o gosto pela vida. [...] a dor aguça o sentimento de solidão. [...] a 

impressão de que ninguém o compreende, de que um sofrimento tão grande é 

inacessível à compaixão dos demais ou ao seu simples entendimento, também 

reforça essa tendência (ao isolamento) (LE BRETON, 2013, p. 21, 27, 28, 33) 

 

                                                           
18 G1. Minas Gerais. Alcoólicos Anônimos completa 80 anos com trabalhos gratuitos. Publicado em 10 jul. 

2015. [online]. Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/06/alcoolicos-anonimos-

completa-80-anos-com-trabalhos-gratuitos.html>. Acesso em: 10 out. 2016. 



61 
 

Compreensível, pois, que, em se tratando de sofrimentos comuns a um determinado 

grupo de pessoas, que elas se reúnam e tenham entre si uma melhor compreensão de suas 

vivências do que com outros que não passam por experiências similares, organizando-se num 

processo de autoidentificação. (FERREIRA, 2012, p. 43). 

 

“(...) basicamente eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive lá (no Nar-Anon), 

né? a convivência com pessoas muito diferentes, mas que tem um(...)tem um(...)como se 

chama isso(...)uma coisa em comum, mas isso faz uma diferença incrível! Você estar num 

lugar que você(...)que ninguém entende o que você está passando e que julga, né?(...)em 

geral, de um modo ruim. Você tá num lugar que ninguém julga, né? (entrevista de Fábio). 

 

Temos, pois, na formação dos grupos de anônimos de mútua ajuda, reunidas as 

características de autoidentificação num sofrimento comum vivenciado através do estigma. 

Através de um processo de ritualização de etapas, fornecido pela instituição através de seus 12 

Passos, Conceitos e Tradições, tem-se o modelo para reconstrução da própria identidade e 

reinserção no mundo da normalidade. 

Para Goffman (2008, p.22), “associações como o A.A. fornecem a seus membros uma 

doutrina completa e quase um estilo de vida [...] essas associações são, quase sempre, o ponto 

máximo de anos de esforço por parte de pessoas e grupos situados em diversas posições”. 

Campos (2010, p. 26, 30) entende que “no Ocidente, a ideologia do individualismo 

assume um aspecto determinante, elevando a categoria do indivíduo a um plano superior [...] 

o indivíduo assume, então, o sentido de ‘totalidade’. Citando Makaela (1996), o A.A. propicia 

“uma forma altamente individualizada de dar sentido ao mundo.”  

Também não consideramos aqui o vício pela perspectiva de Mota (2004, p. 36) para 

quem este deve ser analisado: 

 

[...] a partir de uma realidade plural que engloba aspectos socioeconômicos, 

genéticos e psicológicos [...] muito embora possam fingir-se desconexas, 

acreditamos que elas estão por demais comprometidas entre si e refletem sobretudo 

o definhamento da ordem moral nas sociedades modernas, provocando um déficit de 

solidariedade, assinalado pela predominância das instâncias de convivência pessoal 

regidas pelo interesse material. (MOTA, 2004, p. 36) 

 

Porém, tais grupos não podem ser considerados como sendo um movimento social 

posto que: 

 

[...] não reivindicam nenhuma transformação estrutural da sociedade [...] nem 

mesmo em relação às políticas públicas de saúde dirigidas ao combate da epidemia 

do alcoolismo (grifo nosso) [...] nem uma cruzada moralista que visa banir o 

consumo de álcool em nossa sociedade. (MOTA, 2004, p. 21) 

 

Contudo, há de se questionar que nenhuma formação grupal possa se dar dentro de 

uma absoluta e antisséptica neutralidade. Como parte de um todo social onde o poder se 
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exerce em rede (FOUCAULT, 2015, p. 284). Sua ação, ou inação, sempre constituirá uma 

ação política, ainda que não passe pelas vias de atuação institucionalizadas. Acrescente-se 

ainda a necessidade de ‘aproximar-se’ dos normais. Trata-se de um campo mais de gradação 

do que de oposição e de que se vale o exame médico legal (FOUCAULT, 2001, p. 36). Nesse 

sentido, o intuito de normalização sempre implicará na manutenção do status quo e jamais 

poderá ser revolucionário e libertador. 

Buscando as raízes do sentido da palavra grupo para denominar as associações de 

A.A., Goffman (2008, p. 23) coloca que muitos que se encontram em determinada categoria 

de estigmatizados  

 

[...] podem se referir à totalidade dos membros pelo nome de ‘grupo’ [...] e tendem a 

reunir-se em pequenos grupos sociais cujos membros derivam todos da mesma 

categoria, estando esses próprios grupos sujeitos a uma organização que os engloba 

em maior ou menor medida. 

 

A.A. (1983, p. 68), cita um relato de Bill Wilson onde ele justifica a questão do 

anonimato do A.A. pelo fato de os oxfordianos terem desenvolvido “personagens públicos 

excêntricos que, em caso de quebrar o seu anonimato, pudessem voltar a beber em público e 

assim destruir a confiança em nós [...] Os Grupos Oxford, ao contrário, dependiam muito do 

uso de nomes proeminentes”. Se por um lado os grupos de mútua ajuda defendiam o 

anonimato como meio de não serem estigmatizados, como citado em “eu posso estar tão 

orgulhosa de sua recuperação e querer compartilhar seu sucesso com os outros [...] mas o 

estigma da adicção poderia arruinar sua reputação, mesmo depois de muitos anos de 

sobriedade! (CEFE, 2012, p.327), por outro. “a perda do nosso nome é uma grande mutilação 

do eu” (GOFFMAN, 2015, p. 27) no processo de modificação do eu, ou da passagem da 

anormalidade à normalidade. Pode-se considerar também que o processo de identidade passa 

a ser construído sobre uma super idealização do ‘eu’. 

Os Grupos de Oxford também tinham como lemas os quatro ‘absolutos’: ”absoluta 

honestidade, absoluta pureza, absoluto altruísmo e absoluto amor, princípios morais pelos 

quais todos os pensamentos e ações deveriam passar” (MEMÓRIAS DE LOIS,  2008, p.11). 

Bill Wilson, através da observação junto a alcoólicos, percebeu que tais ordenações 

absolutistas não poderiam ter êxito. 

 
Eles (os bebedores) somente teriam de ser conduzidos, não empurrados [...] Não 

aceitariam o princípio de ‘orientação coletiva’ para suas próprias vidas [...] tínhamos 

que ir devagar [...] a maioria dos alcoólicos somente desejava encontrar a sobriedade 

e nada mais. Eles se apegam a seus outros defeitos, deixando-os pouco a pouco. 

Simplesmente não desejam tornar-se ‘muito bons muito depressa’. (A.A., 1983, p. 

67) 
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Pode-se aqui também interpretar que os alcoólicos talvez não suportassem assumir 

publicamente sua condição de alcoólico em decorrências dos estigmas atribuídos à sua 

categoria, preferindo buscar integrar-se através da normificação. Mesmo que procurassem 

colocar-se frente aos outros  

 

[...] tratando o estigma como uma questão neutra, que deve ser encarada diretamente 

e sem rodeios, expõem a si mesmos e aos estigmatizados a uma interpretação 

errônea, já que os normais podem notar uma certa agressividade neste 

comportamento” (GOFFMAN, 2015, p. 29).  

 

Provavelmente tais fatores, combinados, justifiquem a questão do anonimato. 

Dessa forma, nos A.A. criou-se a tradição de não fazer discursos, pelo menos 

externamente aos grupos. Dentro destes é comum a realização de palestras ou temáticas. Se a 

intenção inicial dessas palestras era a de não falar senão da própria experiência (A.A., 1983), 

com o tempo passaram a ocorrer como forma de comunicação de saberes e de intensificação 

dos Passos e Tradições das irmandades. 

 

As Temáticas são reuniões especiais nas quais um membro do grupo é convidado a 

falar sobre um tema, tais como o processo pessoal de recuperação, a especialidade 

profissional de algum assunto relacionado ao tema de adicções, ou, ainda, a respeito 

do funcionamento e da organização dos grupos. Elas são divulgadas amplamente nas 

salas de anônimos e são consideradas reuniões abertas, pois visitantes e não 

membros podem participar sem necessariamente haver o ingresso no grupo. 

(FERREIRA, 2012, p. 21) 

 

Contudo, Goffman (2008) aponta o que ocorre àqueles que aparecem como ‘oradores’, 

quando são pessoas do próprio grupo: 

 

[...] fornecem um modelo vivido de uma realização plenamente normal; são heróis 

da adaptação, sujeitos a recompensas públicas por provar que um indivíduo desse 

tipo pode ser uma boa pessoa [...] são pessoas com estigma que têm, de início, um 

pouco mais de oportunidade de se expressar, são um pouco mais conhecidas ou 

relacionadas do que os seus companheiros de sofrimento e que, depois de um certo 

tempo, podem descobrir que o ‘movimento’ absorve todo o seu dia e que se 

converteram em profissionais (GOFFMAN, 2008, p. 24) 

 

Adotamos a perspectiva de Foucault que observou através de seus estudos sobre a 

discursividade e dos saberes ativados que as relações de poder se dão em várias instâncias, e 

onde elas não são simplesmente “funcionalizadas” pela economia, segundo a ótica marxista. 

Elas se dão em várias camadas, através de diversos níveis e instâncias de relações. Além do 

mais, a empreitada moralista ditada pela burguesia levando a uma divisão entre a classe 

trabalhadora tem como uma de suas consequências que aqueles tidos como fora das regras 

morais ditadas (os alcoolistas), que estes se unam buscando formas de serem aceitos e 

inseridos socialmente dentro do universo da moralidade.  
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2.2 Um campo de ritos 

 

Segundo Campos,  

 

As reuniões de recuperação constituem um poderoso mecanismo para a ritualização 

dos princípios da irmandade, por meio do qual comunicam e legitimam sua condição 

de ‘doentes alcoólicos em recuperação’ ao mesmo tempo em que garantem sua 

unidade. (CAMPOS, 2010, p. 112) 

 

 Campos segue a linha de conceituação de Mauss (2002) e Mary Douglas (2001) para 

discutir a questão da ritualização. 

 

Para o primeiro, “os ritos são eficazes por si mesmos e são capazes de exercer uma 

ação sobre certas coisas, constituindo-se uma ação tradicional eficaz. Nesse sentido 

o rito não se caracteriza apenas por seus aspectos formais, mas sobretudo por 

suscitar a crença em seus efeitos, assumindo assim um  caráter simbólico. Os ritos 

têm sua eficácia  ligada diretamente  a certas práticas simbólicas capazes de 

reafirmar a crença daqueles que os vivenciam. (CAMPOS, 2010, p.13) 

 

Mota (2010, p. 113), citando Mary Douglas (2001), “o rito é como uma ‘ação 

simbólica eficaz’, capaz de provocar uma mudança na experiência vivida e que não pode ser 

analisada unicamente por sua natureza religiosa”.  

 

Os ritos visam proporcionar uma unidade à experiência vivida, cujo sentido é 

eminentemente simbólico. Assim, o rito não é definido apenas com base em seus 

aspectos morfológicos, mas sim como elemento simbólico, capaz de classificar e 

ordenar o cotidiano, integrando as práticas sociais, dentro de uma ordem de sentido. 

As reuniões de A.A. parecem se enquadrar perfeitamente na definição de rito e dos 

rituais feitas tanto por Mauss como por Douglas. Nas reuniões, os alcoólicos 

dramatizam suas experiências, revivendo através de suas narrativas o mito de origem 

da irmandade expresso em seus12 Passos em suas 12 Tradições. Os AA assumem 

para si mesmo e perante os demais companheiros que são ‘doentes alcoólicos em 

recuperação’, isto é, ‘impotentes perante o álcool’ e incapazes de administrar suas 

vidas, devido aos problemas provocados pelo uso compulsivo de bebidas alcoólicas. 

(CAMPOS, 2010, p. 113-114) 

 

Campos (2010) privilegia os grupos de anônimos de mútua ajuda como entidades que 

se utilizam de ritos que proporcionam uma experiência ligada ao sagrado e à reordenação da 

vida diária, sendo observável essa ritualização até no ambiente físico das salas onde se 

reúnem os Grupos. Nas Salas de Nar-Anon, todas se utilizam das mesmas toalhas azuis sobre 

a mesa onde se senta o coordenador da reunião, as paredes repletas de avisos com quadros 

referentes a balancetes do Grupo, cartazes com exposições de Lemas, Tradições e Conceitos, 

espaço para o cafezinho. As salas não são realmente iguais e nem têm ampla liberdade em seu 

processo de auto gestão como observado por Campos. Porém, a ritualização também abarca 

um referencial espacial, nem que ele seja montado apenas nos momentos de reunião. Em 

geral, os materiais utilizados durante a reunião ficam guardados em armários. 
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A propósito, a escolha do Grupo X para a realização de campo deu-se principalmente 

pelo fato de as leituras de literatura serem previamente organizadas, de acordo com o mês, 

possibilitando ao longo do ano que seus filiados tenham acesso à reflexão do primeiro ao 

décimo-segundo Passo, Tradição e Conceito. No decorrer do tempo tal condição mostrou-se 

um equívoco como condição de favorecimento à recuperação. Talvez a própria disposição das 

cadeiras, em fileiras como em uma escola, ao modo disciplinar colocado por Foucault (1997) 

ou talvez o maior número de presentes, obtenha resultados de partilhas que demonstram uma 

afetuosidade menor entre seus membros do que na sala menor (Grupo Y) onde todos se 

sentam em um pequeno círculo e todos podem olhar nos olhos uns dos outros nesses 

momentos. Tal proximidade também propicia que em situações de desabafos dolorosos, quem 

está ao lado sobreponha a mão no braço da pessoa, demonstrando apoio e afeto. Nunca pude 

perceber tal tipo de atitude no Grupo X. O Grupo Y, talvez pela proximidade das pessoas 

mostra-se, muitas vezes, um ambiente bastante alegre, descontraído. 

“Tem sessões, que em dia que são muito alegres!” (entrevista de Fábio). 

Utilizando-se dos estudos sobre rito de Van Gennep (2013, p. 24) temos que o objeto 

dos rituais “é fazer passar o indivíduo de uma situação determinada a outra situação 

igualmente determinada [...] o indivíduo modificou-se, porque tem atrás de si várias etapas, e 

atravessou diversas fronteiras”. Os ritos dos grupos de anônimos além de constituírem-se em 

grupos de passagem para outra condição de ser, poderiam também ser classificados como 

rituais de purificação, já que objetivam a retirada ou modificação de uma qualidade impura do 

ser. Poderia ser classificada como uma situação ritual de margem “já que esta margem, 

simultaneamente ideal e material, encontra-se mais ou menos pronunciada, em todas as 

cerimônias que acompanham a passagem de um situação mágico-religiosa ou social para 

outra”. Assim os frequentadores dos grupos de mútua ajuda, objetivando uma volta à uma 

condição normal de vida, estaria intentando remover os obstáculos que o impedem de atingir 

tal condição. Por outro lado, a situação mágico-religiosa de uma condição para outra pode ser 

observada em diversas falas em que o indivíduo coloca que “Graças à Sala, hoje estou 

melhor... ou já não faço mais isso”. Muitos, inclusive, pronunciam que graças ao adicto de 

suas vidas chegaram à sala. 

 

“a serenidade aos poucos vai aparecendo, né? (...) aquele pico de crise que vêm as pessoas 

chorando desesperadas, vai acalmando bastante, né. Então não é um milagre, não é 

um...nesse sentido, um passe de mágica, não é mesmo um passe de mágica...é uma coisa 

lenta, praticamente assim sempre no processo longo e onde as coisas vão se encaixando(...)” 

(entrevista de Fábio). 
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Há de se considerar, segundo a classificação de Van Gennep (2013, p. 38) que “o rito 

de passagem material tornou-se um rito de passagem espiritual. Não é mais o ato de passar 

que constituía passagem, e sim uma potência individualizada que garante imaterialmente esta 

passagem”, já que o componente de entrega espiritual constitui fator importante em alguns 

Passos dos Anônimos, a começar pelo processo de abertura e encerramento de toda reunião 

que se dá sempre com a Oração da Serenidade “Deus, concedei-me a Serenidade para aceitar 

as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria 

para perceber a diferença” (CEFE, 2012, p.V1). É tido que a espiritualidade perpassa várias 

etapas dos ritos de anônimos como veremos no item 2.3. 

As reuniões de anônimos, em si, obedecem a uma ritualidade, dividida em 

basicamente três momentos: a preparação da sala, com a chegada do coordenador ou 

secretário que preparam a mesa, dispõem a toalha com o logotipo do grupo, folhetos, 

literatura própria, penduram banners. Seria aquilo que Goffman (2016, p. 34) denomina de 

cenário: “[...] compreendendo a mobília, a disposição física e outros elementos que vão 

constituir o cenário e os suportes do palco para o desenrolar da ação humana executada dentro 

dele”. O coordenador, escolhido pela maioria em reunião de serviço, abre a reunião com um 

minuto de silêncio e a leitura em conjunto da Oração da Serenidade. A seguir lê um 

preâmbulo apresentando os propósitos gerais daquela irmandade e dá-se início à leitura e 

reflexão da literatura, pré-determinada. Por exemplo, no Grupo X onde foi realizado o campo, 

a literatura obedecia ao mês presente. Já no Grupo Y, abre-se o CEFE que contém uma leitura 

para cada dia do ano, na página do dia, e seguindo-se o tema daquela página, os presentes 

escolhem quais páginas ler seguindo a mesma temática.  

Podemos enquadrar a função de coordenador a partir do que Goffman denomina 

representação de fachada: 

 

[...] toda atividade  de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua 

presença contínua dentro de um grupo particular de observadores e que tem sobre 

estes alguma influência. [...] é o equipamento expressivo do tipo padronizado 

intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua 

representação. (GOFFMAN, 2016, p. 34) 

 

“já tentei o “Amor Exigente”, frequentei acho que dois ou três anos(....)lá se falava muito em 

amor(...)a gente cria(...)eu criei uma expectativa, em uma das pessoas que era(...) era tava 

em recuperação, essa pessoa recaiu, foi uma coisa assim, um choque muito grande(...)ele 

coordenava o grupo, então ele tinha uma história de vida terrível, né. A própria mãe e os 

irmãos botaram ele pra correr, a mulher não quis mais, ele tinha dois filhos(...)ele era ex-

usuário...eu não entendi a mensagem. Eu não consegui entender que o ser humano tá, a gente 

tá, a qualquer momento a gente pode errar, pode cair, não é assim, eu sarei e vou viver feliz 

pra sempre”.  (Entrevista com Fátima). 
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Diante do depoimento de Fátima percebe-se o quanto pode ser prejudicial às intenções 

do grupo a quebra na representação de fachada por parte de seus coordenadores. 

Embora seja igualmente alertado aos presentes, em ambos os Grupos, que façam uso 

da primeira parte da reunião para reflexão da leitura executada, não raro o leitor aproveita o 

momento para um desabafo pessoal, extravasando suas emoções e aflições, o que 

normalmente é dedicado à segunda hora da reunião. Mesmo os ingressantes são convidados, 

se assim o desejarem, a fazerem a leitura e tecer comentários. Ainda durante este horário é 

passado um livro de frequência, onde se anotam dia e horário da reunião, o primeiro nome 

dos presentes, encabeçando a lista, o Poder Superior. No livro há um espaço reservado à 

colocação daqueles que ali chegam pela primeira vez. Na margem direita, deve-se anotar a 

venda de literatura, valores arrecadados, de temas lidos naquele dia. 

Ao final dessa primeira hora ocorre a Sétima Tradição que dita “Todos os Grupos de 

(A.A, N.A., etc.) deverão ser totalmente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de 

fora”. O coordenador pede silêncio e uma sacola azul passa entre os presentes que contribuem 

com o que podem para a instituição. No Grupo X pude observar o coordenador avisar que 

mesmo aqueles que nada tinham para contribuir financeiramente, que colocassem a mão 

dentro da sacola, com o sentimento de gratidão. Em todos os grupos aqueles que ali chegam 

pela primeira vez não precisam contribuir. Ao final, uma pessoa, em geral o tesoureiro do 

grupo, na presença do outra pessoa, conta o valor arrecadado e relata aos presentes ou anota 

no quadro-negro, registrando esses dados também no livro de frequência. 

 Há grupos que se valem de um caderno extra, para quem quiser deixar anotado 

telefone e emails para o recebimento de comunicados gerais, ou mesmo para ser procurado 

em razão de prolongada ausência. Pude notar no Grupo Y, a falta que pode fazer uma agenda 

telefônica. Frequentadores assíduos, por motivo de doença ausentaram-se por longo tempo e 

ninguém sabia o que havia acontecido, pois não havia como se contatar a pessoa. Isso talvez 

possa levar a uma fragilidade dos laços interpessoais estabelecidos dentro do grupo. 

No final dessa primeira hora dá-se um intervalo de cerca de dez a quinze minutos para 

o cafezinho. Ainda, segundo outra classificação de ritos, esse período pode ser considerado 

como de agregação, que Gennep (2013, p. 37) exemplifica com as refeições em comum. Pude 

observar esses momentos como períodos de descontração em que os laços de amizade entre os 

membros se reforçam bem como os conceitos da entidade e da autoimagem, de que os 

propósitos da entidade têm sido aplicados à própria vida, momentos de conselhos e troca de 

experiências que, tecnicamente, não são permitidos nas reuniões normais. Não raro, pude 

observar também nessas conversas informais, contraditos em relação ao que é apresentado 
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durante a reflexão de textos ou de partilha. Pode-se inferir que em algumas situações, os 

relatos ‘oficiais’, ocorridos fora do momento do cafezinho, podem ser considerados uma 

representação de fachada que, segundo Goffman (2016, p. 34) ”constitui o equipamento 

expressivo do tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo 

durante sua representação”. 

A seguir o coordenador chama a todos para retornarem ao local da reunião. É chegada 

a hora da partilha e que constitui o momento mais importante da reunião.  Esse horário é 

reservado aos desabafos pessoais que devem ser relatados em primeira pessoa Trata-se do 

momento em que os presentes têm direito a falarem por um tempo determinado, conforme o 

número de presentes na sala, sobre suas experiências. Em caso de haver muitos integrantes, 

processa-se ao sorteio para fala, acreditando–se que aquele que fala, é escolhido por um 

“Poder Superior” e por isso terá o dito certo a auxiliar outra pessoa presente à reunião. É 

quando se dá a chamada terapia de espelho. Segundo Mota (2004, p. 52) é o processo pelo 

qual “enxergando no outro seu próprio problema, ficaria mais fácil a reabilitação do 

indivíduo”. Normalmente o coordenador explica que se trata de aproveitar, em silêncio o que 

lhe servir, e dispensar o que não se ajuste à sua realidade. Há também um dito comum nas 

reuniões, colocado em geral por alguém veterano em frequência “que a cura entre pelo ouvido 

e sai pela boca”. No Grupo Y, com uma frequência média de seis a oito pessoas, as partilhas 

são auto indicadas pela premência de cada um. No caso de sobrar tempo e ocorrer de uma ou 

mais pessoas não terem compartilhado, o coordenador indaga se esses desejam falar, e no 

caso de todos terem falado, se alguém deseja compartilhar algo mais. No Grupo X, com uma 

frequência média de quinze a vinte pessoas, segue-se uma direção espacial para a colocação 

das partilhas. Em geral, o tempo é cronometrado pelo coordenador para ser utilizado 

igualmente por todos, em ambas as salas. Restando um minuto, levanta um cartaz com o dizer 

”um minuto”, e passado esse prazo, vira o cartaz que expõe “tempo esgotado”. Esse cartaz 

também é utilizado em todos os grupos. Com o decorrer da frequência às reuniões, os 

integrantes, em geral, aprendem a ser sucintos em seus relatos. Talvez, em função do tempo, é 

comum que os afiliados aprendam a relatar suas partilhas de forma generalizada, sem entrar 

em muitos detalhes, mantendo-se dentro do essencial emocional do relato, mais do que os 

detalhes do contexto em que eles surgem. Podemos aqui também citar Goffman (2016):  

 

[...] desempenho  pode ser definido como toda atividade de um determinado 

participante, em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum  modo, qualquer 

um dos outros participantes. Tomando um participante em particular e seu 

desempenho como ponto de referência básico, podemos chamar aqueles que 

contribuem com os outros desempenhos de plateia observadores ou coparticipantes. 
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[...] e papel social como a promulgação de direitos e deveres ligados a uma 

determinada situação social, podemos dizer que um papel social envolverá um ou 

mais movimentos, e que cada um deles pode ser representado pelo ator numa série 

de oportunidades para o mesmo tipo de público ou para um público formado pelas 

mesmas pessoas. (GOFFMAN, 2016, p. 28) 

 

Dessa forma, tem-se que todos os integrantes do Grupo constituem-se como atores, 

coparticipantes, desempenhando um papel social definido a priori, pela instituição. Isso é 

observável principalmente através das falas dos presentes quando há algum recém-chegado à 

Sala. Ocorre também, quando antes de falar, a pessoa se apresenta pelo primeiro nome, 

acrescido da frase “um Nar-Anon em recuperação”. Quando alguém se esquece de fazer essa 

prévia colocação, os demais do grupo logo chamam a atenção para o fato em tom de 

brincadeira. 

Ao final da reunião, termina-se a leitura do preâmbulo com o aviso de que “O 

que você ouviu aqui. Quando sair daqui, deixe que fique aqui”. A seguir todos se levantam e 

dão-se as mãos. No caso das reuniões de Nar-Anon oram: “Só podemos modificar a nós 

mesmos. Aos outros só podemos amar.” A seguir uma fala: “oração da serenidade” e todos 

repetem em coro a prece. A seguir batem palmas e falam “continue voltando que funciona”. 

Abraçam-se uns aos outros desejando “paz e serenidade”. Alguns ficam para ajudar na 

arrumação da sala e guardar os objetos de uso comum. Vão-se embora. 

Existem três tipos de reuniões: as reuniões fechadas onde participam apenas os 

afiliados da irmandade (muito comum em grupos diretamente relacionados à compulsão de 

álcool, drogas e sexo; as reuniões abertas, onde além dos afiliados qualquer pessoa 

interessada pode participar, e as reuniões de serviço onde são tratados assuntos 

administrativos e repassadas questões levantadas nas reuniões de Distrito, Estaduais e 

Nacionais. Nos dois grupos de Nar-Anon, as reuniões de serviço ocorrem bimestralmente. 

Pude observar, por diversas vezes, no Grupo X a presença de crianças, com idade 

aparente entre sete a doze anos. A despeito de que, por vezes os pais não tenham com quem 

deixar os filhos, é questionável que crianças possam ouvir depoimentos por vezes pesados e 

carregados de emoção. Loeck (2006, p. 13) também pode observar a presença de crianças em 

reuniões de N.A, embora abertas, e que pelo fato de serem abertas, segundo o autor, os 

depoimentos são mais amenos. 

Como representante de grupo (RG), até por indicação de uma colega para o 

enriquecimento deste trabalho de mestrado, tive oportunidade de participar de algumas 

reuniões estaduais, onde representantes de diversas Áreas da cidade de São Paulo e de outras 

cidades do interior do estado estavam presentes. Coordenadas por um representante eleito e 
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por uma pessoa responsável pela divulgação de informação, ali os presentes trazem problemas 

observados em suas regiões, sendo discutidas em comum, soluções possíveis. Ali também são 

repassadas deliberações ocorridas nos encontros anuais de nível nacional. Embora se diga que 

os Grupos sejam auto-gestionários e autônomos, conforme reza a Tradição Quatro: ”Cada 

Grupo deveria ser autônomo, exceto em assuntos que afetem um outro Grupo, o Nar-Anon ou 

o N.A como um todo”, percebe-se nessas reuniões o quanto a entidade atua como instituição 

fechada. Aqui remeto ao conceito de colonização Goffman (2015, p. 60) “como uma tática 

padronizada da instituição [...] o pouco do mundo externo que é dado pelo estabelecimento é 

considerado como o todo, e uma existência estável, relativamente satisfatória é construída”. 

Se alguns Grupos ficam relativamente isolados pela indisponibilidade de RGs, isso se dá 

apenas na aparência. Os eleitos representantes de Área, no caso da capital, com uma média de 

seis grupos sob sua ‘responsabilidade’, visitam de tempos em tempos algumas reuniões 

observando e aconselhando para que tudo ocorra segundo as deliberações centrais. Ocorrem 

oficinas para a padronização de diversos cargos, como coordenador, tesoureiro, representante 

de grupo, dentre outras funções. Talvez, utilizando a “tática da intransigência” (GOFFMAN, 

2015, p. 60) ou como meio de limitar o excesso de autonomia de algum Grupo “uma 

instituição total muitas vezes exige orientação constante para sua organização formal e, por 

isso, paradoxalmente, um tipo profundo de participação no estabelecimento”. Lembrando 

aqui, que tal participação é encarada como uma retribuição à dádiva de recuperação recebida 

pelo Grupo conforme dita o 12º Passo. Este Passo será analisado adiante.  

Goffman também explica tais situações pela “retórica de treinamento”: 

 

Graças à qual [...] instituições que outorgam permissões exigem dos profissionais 

que absorvam uma margem mística e um período de treinamento, em parte para 

manter o monopólio, mas em parte para alimentar a impressão de que o profissional 

licenciado é alguém que foi reconstituído pela experiência da aprendizagem e acha-

se agora colocado à parte dos outros homens. (GOFFMAN, 2016, p 58-59) 

 

Uma problemática comum a esses encontros estaduais é a discussão sobre o 

esvaziamento das Salas que veem sua frequência ser progressivamente diminuída. Em oito 

anos, pude observar a persistência de um ou dois veteranos, inclusive com a dependência de 

frequentar ao longo dos anos, diversas modalidades de Grupos, como se saltasse de uma 

compulsão à outra sob o esquadro dos 12 Passos. Depois de alguns anos, embora possam 

comparecer esporadicamente aos grupos, dando seu depoimento, eles deixam de fazer parte 

de sua rotina de vida. Esta questão, suas motivações, merecem uma pesquisa à parte para que 

se compreender porque ocorrem. 
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“o cara só vem duas vezes e vai embora, não volta mais, então de cada dez eu chuto 

assim(...) de cada dez pessoas novas, uma fica. Mas eu acho que é normal porque o processo 

é complexo, as pessoas vão em busca de uma(...) de uma ajuda de emergência, de urgência, e 

o processo é longo, é demorado demais com a gente mesmo”.  (entrevista de Fábio). 

 

É comum nas reuniões estaduais de Nar-Anon levantarem-se hipóteses sobre o 

esvaziamento dos Grupos em razão do corre-corre diário das pessoas, do trânsito, de grupos 

de whatsapp, bastante criticados e discriminados já que não são supervisionados e que ali, 

conforme pude observar ser comentado em diversas reuniões, também não se encontra a 

presença do Poder Superior como em uma Sala. Porém, segundo informação do Boletim  de 

n° 22, disponível do site da instituição, no texto sobre “retrospectiva da Área-Painel de São 

Paulo em 2016”  cogita-se oficializar o uso do aplicativo whatssapp.  

Apesar da 11ª Tradição ditar que: “Nossa política de relações públicas se baseia na 

atração, não na promoção; precisamos sempre manter o anonimato pessoal, em nível de 

imprensa, rádio, filmes, internet e outras formas de comunicação de massa precisamos 

proteger, com o máximo cuidado, o anonimato de todos os membros de NA”, não se 

questiona a sujeição a clínicas de internação para dependentes químicos e de álcool que 

exigem de seus familiares, até para que possam visitar seus parentes internos, de um 

comprovante de frequência a um Grupo de Nar-Anon. Isso que durante as reuniões salienta-se 

que não se dá indicação de clínica alguma. Contudo, tais indicações, informalmente ocorrem 

nos intervalos do cafezinho. Pode-se observar aqui a tática da intransigência, colocado por 

Goffman (2015, p. 60). O cerco ao livre-pensar e ao bom senso gerado por uma instituição 

total pode chegar ao ponto, como pude observar em uma das reuniões estaduais, que uma 

representante alegando o anonimato negava-se a rubricar a presença do familiar ao Grupo 

mesmo que isso implicasse na não-autorização de visita ao parente interno em clínica para 

dependentes químicos. A obviedade de tal contradição gerou uma celeuma que durou alguns 

minutos até que, por consenso da maioria presente, decidiu-se que uma rubrica com o carimbo 

do grupo não levava à quebra de anonimato.   

Podemos também citar o ritual de introdução ao grupo: são aqueles que ali chegam 

pela primeira vez. Em geral são questionados como chegaram ao grupo. São lhes dados 

esclarecimentos de modo de operação da Sala, e após o intervalo dá-se o ritual de introdução 

propriamente dito: no momento da partilha, alguém presente e com mais tempo de casa, é 

convidado a relatar sua experiência aos ingressantes. Aquele que é convidado a se reportar aos 

recém-chegados conta histórias que falam do estado de sofrimento de quando ali chegou e que 

graças à persistência em frequentar os grupos vivencia uma situação de relativa estabilidade 
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emocional ou recuperação. Pode-se nesse caso também classificar esta como sendo uma 

representação de fachada. Isso fica claro, quando fora dessas ocasiões, a pessoa convidada a 

apresentar sua partilha e experiência em primeiro lugar, por ter vasta experiência junto ao 

grupo, mostre-se nas reuniões comuns uma pessoa ainda cheia de conflitos, focando 

predominantemente em sua relação com o adicto, ao invés de como tem atingido serenidade 

ou uma melhor condição emocional. 

 Tais representações também são marcantes em alguns coordenadores, fato observável 

no Grupo X. O tom monocórdico, didático, amoroso como dirigido a um público infantil 

permeia toda a reunião. Podemos aqui citar Goffman (2016, p.36), para quem tal tipo de 

postura pode ser conceituada de ”aparência, aqueles estímulos que funcionam no momento 

para nos revelar o status social do ator. Tais estímulos nos informam também sobre o estado 

ritual temporário do indivíduo”.  De tempos em tempos, o coordenador principal aconselha, 

que no caso de ter de ser substituído por outra pessoa para a coordenação, em sua ausência, 

que a pessoa substituta esteja equilibrada emocionalmente para conduzir a reunião 

adequadamente. Já no Grupo Y, que frequentei por anos, um grupo com poucos 

frequentadores, não raro acontece de o coordenador ao realizar sua partilha,  ou mesmo 

durante o comentário sobre a análise de literatura própria durante a primeira hora de reunião, 

que “desabe” emocionalmente, falando abertamente de suas emoções, sem que isso afete a 

continuidade da reunião ou mesmo a imagem dele em sua capacidade para coordenar. Pelo 

contrário, ele passa a sensação de ser tão humano como os demais presentes, sujeitos aos 

mesmos revezes emocionais. 

Quanto ao ritual dos ingressantes, estes têm direito à fala, se assim o desejarem, por 

tempo ilimitado. Espera-se, que após a fala do mais velho de tempo em frequência na sala, 

encorajem-se a falar, desoprimindo-se do sofrimento contido que os levaram à sala. A seguir, 

recebem alguns folhetos da entidade, em geral os gratuitos que explicam que os familiares 

precisam tanto de ajuda quanto o próprio adicto, além de um outro folheto, igualmente 

gratuito, em forma de questionário onde a pessoa possa averiguar-se  como sendo uma pessoa 

co-dependente na relação com o adicto. A seguir recebem uma pequena fita amarela que é 

colchetada à roupa, um abraço daquele que a oferta, e a leitura da 3ª Tradição pelo 

coordenador da reunião: “Os parentes de adictos quando se reúnem para prestar ajuda uns aos 

outros, podem chamar-se de Grupo Familiar Nar-Anon, desde que, como Grupo, não tenham 

outra afiliação. O único requisito para ser membro é que exista um problema de dependência 

química num parente ou amigo”. 
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Nessa altura, já aprenderam um dos códigos da irmandade que é o de se apresentarem 

pelo primeiro nome. Poucos são os que nessa ocasião, recusam-se a falar. Mas os que falam, 

em geral, soltam suas emoções, com voz embargada e choro, sendo consolados pelos 

presentes com uma escuta atenta e a oferta simbólica de solidariedade, de uma caixa de lenços 

de papel. Não raro, após essa fala inicial, o coordenador reforça que todos chegaram assim à 

Sala pela primeira vez, recomendando pelo menos dois meses de frequência assídua para 

compreender como o Grupo pode auxiliá-los em sua condição de sofrimento emocional. 

A seguir, o coordenador fala que nesse dia eles “são as pessoas mais importantes da 

reunião” e são indagados se desejam ingressar para a irmandade. No caso de assim o 

desejarem, que levantem a mão. Nesse momento todos aplaudem. A seguir o coordenador 

reforça que sejam bem vindos e de que ali encontramos, “não as a soluções para nossos 

adictos, mas para nossos problemas”. Caso o ingressante conviva com uma pessoa que tem 

problemas somente com álcool, é sugerido que ela experimente as reuniões de Al-Anon, 

específica para familiares de alcoólatras. 

Poucos são os que dizem que preferem participar de outras reuniões mais próximas de 

casa, ou que, conforme o caso, se identificariam mais com os grupos de Al-Anon. A maioria 

dos ingressantes chega aos grupos de Nar-Anon por sugestão ou exigência das clínicas de 

internação.”(...)até que na internação dele a gente assistiu uma palestra de uma pessoa que 

era um adicto em recuperação há muitos anos e ele aconselhou todo mundo que procurava 

uma(...) uma unidade qualquer de Nar-Anon” (entrevista de Fábio). 

 Poucos realmente permanecem frequentando os grupos, mesmo que morem nas 

imediações. Em geral, a busca premente é de encontrar uma receita para livrar o adicto de sua 

dependência, apesar das explicações de que a sala de Nar-Anon é para a recuperação 

emocional do familiar, e de que o processo de recuperação é “gradativo e eficaz”. Certamente, 

o imediatismo da modernidade configura-se em obstáculo a qualquer ação que demande 

tempo, além da crença de que após um período de internação em clínica o adicto sairá dali 

curado. 

Embora outros folhetos como “Informações para o Recém Chegado”, “Como Lidar 

com o Estresse? Tente da maneira Nar-Anon”, “Passaporte Para a Liberdade”, “Um Guia Para 

a Família do Adicto e do Usuário de Drogas” dentre outros, e apesar do baixo custo destes 

folhetos, entre R$1,50 a $R 3,00, há grupos que se recusam a fornecer um ou dois destes 

folhetos que considerem mais importante conforme o relato do ingressante, ficando essa 

despesa ao encargo do grupo de um modo geral. Contudo, no Grupo X, não raro eram 
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ofertados tais folhetos, fazendo parte assim, de uma despesa compartilhada em solidariedade 

por todos os integrantes do grupo. 

Pude também observar, no Grupo Y, que embora haja uma recusa em ofertar folhetos 

pagos, que a literatura principal, o CEFE, além de alguns exemplares à venda, possui dois 

exemplares disponíveis, não só para os recém-chegados, como também para algum 

frequentador que tenha se esquecido de trazer o seu. Assim, todos podem acompanhar a 

leitura dos textos. Já no Grupo X, apesar de ser uma sala mais numerosa, com as cadeiras 

dispostas em fileiras, o que dificulta o compartilhar de livros para a leitura, chegou a ser 

sugerido em uma reunião de serviço que o livro do CEFE fosse embalado em filme de PVC, 

para “mantê-lo íntegro e quem quiser um que compre”. 

Os 12 Passos do A.A (A.A. Área 1 RJ)19 desdobraram-se em pequenas variantes 

conforme a temática de outros grupos de anônimos de mútua ajuda que foram surgindo ao 

longo do século. Mas eles são os seguintes: 

 

1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o 

domínio sobre nossas vidas.  

2. Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia devolver-nos à 

sanidade.  

3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma 

em que O concebíamos.  

4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 

5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a 

natureza exata de nossas falhas.  

6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos 

de caráter.  

7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.  

8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos 

dispusemos a reparar os danos a elas causados.  

9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que 

possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. 

10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o 

admitíamos prontamente.  

11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente 

com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando apenas o conhecimento de 

Sua vontade e relação a nós, e forças para realizar essa vontade.  

12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos, procuramos 

transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as 

nossas atividades. 

 

Recorremos aqui às interpretações de Mota (2004, p. 59-67) sobre os 12 Passos do 

A.A. Posteriormente, no terceiro capítulo, esmiuçaremos os Passos do CEFE, literatura 

própria do Nar-Anon. 

 

                                                           
19 ALCOÓLICOS ANÔNIMOS - A.A. Área 1 RJ.  Os Doze Passos. Disponível: 

<http://www.aa.org.br/principios/os-doze-passos>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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Para Mota (2004), os Passos “do 1º ao 3º seriam os passos de decisão, do 4º ao 9º, 

passos de ação, e do 10º ao 12º, passos de manutenção.” 

O Passo Um consiste na “aceitação da condição de ‘doente alcoólico’ e deve surgir 

sem muitos questionamentos ou racionalizações, visto que as dúvidas a respeito da condição 

podem induzir o indivíduo a beber novamente”. (MOTA, 2004, p. 58). Reforça-se em Sala a 

questão da humildade, a quebra do orgulho e simultaneamente da aceitação da própria 

condição. Utilizando o referencial de Elisabeth Kubbler Ross (2016), qualquer condição de 

perda ou mudança corresponde a uma situação de morte subjetiva que passa por cinco 

estágios diferentes. O estágio inicial corresponde à negação: “Comumente, a negação é uma 

defesa temporária, sendo logo substituída por uma aceitação parcial [...] a maioria das pessoas 

não se serve da negação por muito tempo [...] a necessidade da negação, mais frequente no 

começo de uma doença séria do que no fim da vida.” (ROSS, 2016, p. 44-46). No entanto, a 

admissão da própria impotência perante o álcool implica na aceitação da condição de 

alcoólico, e que corresponde ao estágio final. ”Deveríamos tomar consciência do enorme 

trabalho em alcançar esse estágio de aceitação (ROSS, 2016, p.124). Simultaneamente: que 

“não se confunda aceitação com um estágio de felicidade. É quase uma fuga de sentimentos”. 

Tal colocação coincide que é em torno de um sofrimento que as pessoas se reúnem em um 

grupo de mútua ajuda.  

 

[...] os diferentes estágios por que as pessoas passam ao se defrontarem com notícias 

trágicas: mecanismos de defesa, em termos psiquiátricos, mecanismos de luta, para 

enfrentar situações difíceis. Tais estágios terão duração variável, um substituirá o 

outro ou se encontrarão, às vezes, lado a lado. A única coisa que persiste em todos 

esses estágios é a esperança. (ROSS, 2016, p.118) 

 

A chegada, e principalmente a permanência em um grupo, corresponde à esperança de 

conseguir lidar ou eliminar o sofrimento em comum àqueles que frequentam a irmandade. 

Nesse sentido, ali, todos se igualam. 

 

 

2.3 A espiritualidade como fator de superação 

 

Os Passos Dois e Três levam a uma: 

 

[...] dependência de um Poder Superior [...] funciona como uma dependência 

benigna [...] o membro deve abandonar a ideia de tentar controlar totalmente as 

situações e pessoas, rendendo-se à vontade do Poder Superior. [...] A confiança no 

Poder Superior representa o único caminho de retorno à sanidade perdida durante os 

tempos de alcoolismo [...] Seu ego e sua vontade devem ceder lugar à humildade, à 

aceitação do fato de que ele não é Deus [...] Render-se não significa falta de 
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responsabilidade [...] a pessoa torna-se dependente e independente ao mesmo tempo. 

(MOTA, 2004, p. 60-61) 

 

É comum vermos nas reuniões pessoas ligadas a diversas religiões e mesmo pessoas 

que se autodeclaram como ateus. Neste ponto, trata-se de uma escolha ligada à 

espiritualidade.  

A recuperação de Bill, W. (A.A., 1983, p. 67-68) segundo seu relato,  narra a vivência 

de uma profunda experiência espiritual que ele denominou de êxtase: ”Se existe um Deus, que 

Ele Se manifeste [...] de repente o quarto se encheu de uma forte luz [...] pareceu-me, com os 

olhos de minha mente, que eu estava numa montanha e que soprava um vento, não de ar, mas 

de espírito. E daí tive a sensação de que era um homem livre”. Mais adiante o autor coloca 

que “quase todos os AAs. têm experiências espirituais que transformam completamente seus 

pontos de vista e atitudes. Geralmente, tais ocorrências são graduais e podem ocorrer durante 

meses ou até anos”. 

Segundo Panzini et al. (2007, p. 106, 107), a medicina oriental tem como tradição aliar 

a dimensão religiosa/espiritual à saúde. Na cultura moderna ocidental experiências religiosas 

eram encaradas pela medicina como evidência de psicopatologias diversas. Apenas 

recentemente a medicina vem se abrindo à questão da espiritualidade como fator que interfere 

na saúde. Foi na década de 70 que o conceito de qualidade de vida (QV) passou a fazer parte 

do discurso médico, entendo-se como tal a possibilidade de extensão da expectativa de vida, 

controle ou amenização de sintomas de doenças dolorosas e terminais, mas também como 

“bem-estar, satisfação e felicidade”. Na verdade, tal conceito sobrepõe-se ao conceito 

colocado pela Organização Mundial de Saúde em 1946 de que “saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença e enfermidade”. 

Contudo, Panzini et al. (2007) analisa que não há consenso pleno na literatura sobre 

QV, pois que podem se referir a percepções subjetivas. O Grupo de Avaliação de Qualidade 

de Vida da Divisão de Saúde Mental da OMS (Grupo WHOQOL) considera que a perspectiva 

cultural se mostra fundamental em tais avaliações, já que as percepções subjetivas são 

fortemente influenciadas por ela. Dessa forma, inviabiliza-se uma construção universalizante 

do conceito de qualidade de vida. 

Diferenciando espiritualidade de religiosidade, Panzini et al. (2007, p. 106) esclarece 

que “espiritualidade envolve questões quanto ao significado da vida e à razão de viver, não 

limitado a tipos de crenças ou práticas [...] uma busca pessoal por respostas compreensíveis 

para questões existenciais sobre a vida [...] religiosidade é a extensão na qual um indivíduo 

acredita, segue e pratica uma religião. Panzini et al. (2007), citando Koening et al (2001) 
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expõe que ambos os conceitos sobrepõem-se, mas a religiosidade sugere  “um sistema de 

adoração/doutrina específica partilhada com um grupo”. Assim, a “busca pessoal  por 

respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a vida, seu significado e a relação 

com o sagrado ou transcendente podem (ou não) levar a/ou resultar no desenvolvimento de 

rituais religiosos e formação de uma comunidade”. 

 

“quase vinte anos eu fui testemunha de Jeová, agora hoje não, eu já não to praticando 

nenhuma religião... É, eu acredito em Deus, acredito, rezo, faço oração, mas não tenho 

aquele compromisso de ter uma religião”. (Entrevista com Fátima).  

 

Nessa fala exemplifica-se a alteração de um estado de religiosidade para um de 

espiritualidade. 

Contudo, Panzini et al. (2007, p. 108), também considera que a QV tem sido 

considerada indistintamente como o uso da “religião ou espiritualidade ou fé para lidar com o 

estresse e os problemas da vida”. Pesquisas procuraram demonstrar que facetas mostravam-se 

relevantes na QV (WHOQOL-SRPB 2005: Módulo Espiritualidade, Religiosidade e Crenças 

Pessoais). Panzini et al. (2007), citando Moreira-Almeida e Koening (2006), mostra que cinco 

dos fatores do módulo (Significado/Sentido na Vida, Admiração, Totalidade e Integração, Paz 

Interior e Esperança e Otimismo) “não seriam medidas de religião nem espiritualidade 

propriamente ditas, mas medidas de resultados ou consequências de religiosidade” (PANZINI 

et al., 2007, p. 110). 

Sanchez e Nappo (2002, p. 2-3) também apontam a importância fundamental da 

religiosidade “em especial nos períodos em que estão sujeitos a mudanças sociais e 

psicológicas estressantes”. Sanchez e Nappo (2002), citando Sullivan (1993) ”a 

espiritualidade é uma característica única e individual que pode ou não incluir a crença em um 

‘Deus’, sendo responsável pela ligação do ‘eu’ com o universo e com os outros, a qual está 

além da religiosidade e da religião”. Sanchez e Nappo (2007), citando Turner et al. (1999) 

relata que a eficácia na recuperação de um programa de 12 Passos é maior se associada e uma 

regularidade na prática religiosa. 

Para Sanchez e Nappo (2007, p. 11) “o que há de comum em todos os tratamentos 

(para a dependência de drogas) é a importância dada à oração, que é a conversa com Deus, 

como o método para controlar a fissura pela droga, que atua como forte ansiolítico”. 

Loeck (2006), considera que o chamado despertar espiritual é de fundamental 

importância no estudo que ele realizou junto a um grupo de anônimos de N. A. (Narcóticos 
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Anônimos): “ressaltando o seu valor prático e não sua importância filosófica ou metafísica 

[...] embora haja  muitas referências à crença em Deus e a fé na recuperação”. 

 

A presença do religioso no modo de construir e vivenciar o sofrimento mental tem 

sido observada por muitos pesquisadores [...] constatável tanto para transtornos 

mentais leves, como ansiedade e depressão, como para os quadros graves, como nas 

psicoses [...] a busca por algum alívio do sofrimento, por alguma significação ao 

desespero que se instaura na vida de quem adoece, parece ser algo marcadamente 

recorrente na experiência, sobretudo para as classes populares. 

(DALGALARRONDO, 2007, p. 32) 

 

Na fronteira entre a modernidade e a pós-modernidade, o racionalismo entrou em 

crise [...] a crise das ideologias induz as pessoas a voltarem à subjetividade. Essa 

‘gula de Deus’, na expressão de Rimbaud, sinaliza a busca de um sentido para a 

existência numa sociedade carente de sentido. [...] Ocorre que o ser humano é 

vocacionado à transcendência. Ele é o único ser da natureza que não se basta. Seu 

desejo não faz concessão: almeja comunhão com o Transcendente, ainda que 

tateando por atalhos que iludem os sentidos e confundem a razão: posses, status, 

poder, etc. (BETTO, 2013, p. 47) 

 

Segundo tais conceitos, embora os frequentadores de grupos de anônimos de mútua 

ajuda possam vivenciar a espiritualidade (de súbito ou como um processo, como os próprios 

fundadores do A.A) a indução, dessa vivência pode-se dar, segundo a instituição, pela adesão 

aos Passos 2 e 3. Contudo, sendo a espiritualidade uma experiência individual, qualquer 

indução guiada por regras (ou Passos) implica em busca de controle para uma conduta e 

vivência normativa, mesmo que se relatem como ocorrendo no campo da espiritualidade. 

Sendo um dos objetivos deste trabalho investigar se os grupos de Nar-Anon conseguem 

realizar aquilo que se propõem, questionável é se através desses ritos e normas é possível 

induzir o frequentador dos Grupos a uma vivência mais espiritualizada em seu dia a dia e 

principalmente na convivência com seu dependente químico. 

 

“outra coisa assim que eu aprendi lá também foi o meu relacionamento com Deus. Deus pra 

mim antes era um ser que é inatingível depois do Naranon, Deus pra mim é um ser totalmente 

presente, é de total acesso, a qualquer momento na minha vida, mesmo que eu não queria, ele 

se mostra presente em algumas situações. Então meu relacionamento com Deus eu considero 

sadio, saudável, então, nada, nada, nada, nada do que eu fiz na vida, foi melhor do que 

participar de uma reunião dessa, nem mesmo ter os meus filhos foi melhor do que eu ir na 

reunião, porque eu encontrei comigo mesmo, eu me encontrei com Deus eu encontrei vida, 

né.(...) E foi tudo muito bom.”  (Entrevista com Marli). 
 

Permanece a dúvida se é possível a indução à espiritualidade já que trata-se de uma vivência, 

uma experiência individual. Uma hipótese que levanto, segundo os argumentos dados por 

Dalgalarrondo (2007), é que diante da condição comum de sofrimento a pessoa busque através da 

religiosidade, neste caso, induzida pela aceitação de um Poder Superior, qualquer que seja ele, a 
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transcender esse estado de sofrimento. Outra hipótese é de que os Lemas dos grupos de anônimos 

atuem no auxílio do enfrentamento de diversas situações do dia-a-dia. 

 

Lemas servem como lembretes gentis e calmos, no sentido de que nossas 

circunstâncias talvez não sejam tão impossíveis ou desesperadas como parecem ser. 

Essas frases curtas e cheias de sabedoria oferecem uma rápida certeza de que somos 

capazes de lidar com o quer que a vida nos traga, nos preparando para tomar atitudes 

construtivas e cuidar de nós mesmos e dos outros com compaixão e respeito – como 

o Al-Anon funciona. (CEFE, 2012, p. 229) 

 

 Um poema, citado no CEFE (2012, p. 251) apresenta todos os Lemas, colocados entre 

aspas e realçados, neste trabalho, em negrito. 

 
Acalmo meu espírito e minha mente, 

Sei que meu Poder Superior mostrará o caminho. 

Lembro-me “Vá com calma”, 

Posso fazer isso “Só por hoje”. 

 

“Solte-se e entregue-se a Deus”, 

“Um dia de cada vez”,  

Posso “Escutar e aprender”, 

Se “Mantiver minha mente aberta” 

 

Quando coloco “Primeiro as primeiras coisas”, 

Posso “Viver e deixar viver”, 

Não me esqueço de “Manter o simples”, 

Os lemas têm tanto a me dar! 

 

Apenas “Pense”, “Até que ponto isso é importante?” 

Quando procuro serenidade, 

Sabendo que meu Poder Superior me guiará através do caminho, 

“Que comece por mim”. 

 

(CEFE, 2012, p. 251) 

 

Como relatado anteriormente, os grupos anônimos de mútua ajuda se utilizam de 

espaços alugados a preços simbólicos para a realização de suas reuniões. Normalmente essas 

salas são encontradas junto a espaços pertencentes a igrejas, usualmente as católicas,  e 

grupos espíritas kardecistas. Desconhece-se o uso de espaço junto a territórios de religiões de 

natureza afro, como a umbanda e o candomblé e mesmo junto a igrejas evangélicas, embora 

várias comunidades para tratamento de dependência química e alcoólica, via internação, 

valham-se de seus preceitos religiosos para a ‘cura’ sem se utilizarem dos 12 Passos. 

(depoimento de um dependente químico que trabalhou em diversas clínicas para dependentes 

como coordenador terapêutico). 

A literatura do CEFE é repleta de ‘pensamentos’ de líderes famosos pertencentes às 

mais diversas religiões, como Madre Teresa, Buda, Gandhi. Soube de uma mãe, adepta da 



80 
 

religião evangélica, que ao deparar-se no CEFE com um pensamento budista não mais voltou 

às reuniões. 

 

 

2.4 Inventário moral: uma guinada à norma 

 

 Considerados Passos de ação, do 4º ao 9º, o quarto Passo é vivenciado sob vários 

ângulos como pude observar em Salas de Nar-Anon. Conforme colocado por Bill “Eles (os 

alcoólatras) se apegam a seus outros defeitos, deixando-os pouco a pouco. Simplesmente não 

desejam tornar-se ‘muito bons muito depressa’” (A.A., 1983, p. 10). Embora pareça que essa 

relação de ‘defeitos’ seja subjetiva, há todo um histórico que a cerceia. 

Para Leme e Leme Filho (2015, p. 24), o alcoolismo ganha “status de doença, 

reconhecimento da classe médica, praticamente trinta anos depois da advertência realizada 

pelos próprios doentes”. Este processo ocorreu por meio dos encontros de alcoólicos que 

através de suas conversas foram elencando o universo sintomatológico do alcoolismo e que 

permitiu que este fosse classificado como uma doença:  

 

[...] primária, crônica, hereditária e progressiva [...] decorrente de uma má formação 

biológica que se verifica exatamente junto ao órgão do corpo humano que é 

responsável pela metabolização do álcool: o fígado [...] que não se preocupa com a 

inocência, a condição socioeconômica ou o caráter de suas vítimas [...] sendo 

democrática por excelência [...] sendo uma moléstia que, para alcançar seu ciclo 

completo de desenvolvimento, exige considerável dispêndio de tempo, 10, 20, 30 ou 

40 anos [...] e não se apresenta de corpo inteiro logo após os primeiros tragos. 

(LEME; LEME FILHO, 2015, p. 44, 45) 

 

Com relação à questão da incurabilidade do alcoolismo, normalmente este é 

comparado a um tipo de alergia decorrente da inadaptação orgânica para processar o álcool. 

Embora apenas no século XX tenha se reconhecido este processo, a abstinência, longe de ser 

mero fator de temperança, pela prática dos próprios alcoólicos, é tido como um fator para a 

detenção da progressividade da doença: 

 

[...] ser portador da D.A (Doença Alcoolismo), independente do tempo em que se 

passou sob jejum alcoólico – dias, semanas, anos ou décadas – retornar a fazer uso 

da substância até então proibida, é fato líquido e certo que, com velocidade próxima 

do instantâneo, os sintomas da moléstia se lhe abaterão no mesmíssimo grau e 

intensidade de poucos minutos antes de sua decisão de parar de beber, dali para pior 

[....] o psiquiatra norte-americano Marc Schuckit chega a especular sobre a 

existência de uma espécie memória celular no organismo do portador de D.A., 

acionada logo que iniciada a ingestão de álcool, independentemente do tempo em 

que o paciente conseguiu se manter afastado do contato com a bebida.(LEME;  

LEME FILHO,  2015, p. 48) 

 



81 
 

O fato de o alcoolismo constituir-se em uma doença que atinge uma média de 10% da 

população e talvez precisamente por atingir uma parcela significativa da população mundial, 

sua categoria como construção social é inflada de atributos vários e através dos quais 

diferentes grupos sociais estabelecem relações de poder, constituindo-se em padrões culturais 

de comportamento que se exercem em suas extremidades, onde ele é mais “capilar”. Foucault 

(2015, p. 282). 

Para Campos (2010, p.127), há toda uma nosografia física e moral da doença 

alcoólica: “Os AA traçam uma nosografia da doença do alcoolismo baseada em ‘sintomas’ 

tais como ‘ressaca’ [...] ‘hipertensão’, ‘cirrose’, ‘perda de memória’, ‘loucura’”. Em relação 

aos ‘sintomas’ morais “a doença do alcoolismo extravasa os limites do indivíduo para afetar, 

sobretudo, o núcleo relacional no qual o indivíduo está inserido levando-o a uma ruptura de 

seus laços familiares e de trabalho”. Nesse contexto, ”a vergonha se torna uma possibilidade 

central, que surge quando o indivíduo percebe que um de seus próprios atributos é impuro e 

pode imaginar-se como um não portador dele.” (GOFFMAN, 2008, p, 10). O autor também 

indica que “faltando o feedback saudável do intercâmbio social quotidiano com os outros, a 

pessoa que se auto-isola possivelmente torna-se desconfiada, deprimida, hostil, ansiosa e 

confusa” (GOFFMAN, 2008, p. 14) 

 

[...] no campo das toxicomanias não é incomum falar do toxicômano como uma 

figura cuja vontade de se manter longe da substância de consumo é ‘fraca’ e 

fragilmente constante. Na tradição dos alcoólicos e narcóticos anônimos (A.A. e 

N.A.), existe uma expressão muito utilizada designada ‘defeito de caráter’ e que 

expressa (dentre outros) uma estruturação do caráter de forma falha e sujeita a 

sucumbir às ‘tentações’, exprimindo um indivíduo enfraquecido em sua atenção e 

disciplinamento. Como representantes da estultícia e antinorma, aos toxicômanos 

são atribuídas classificações impregnadas de implacável juízo moral: ora 

constitucionalmente defeituosos, ora psicologicamente desviantes. (TIBURI; DIAS, 

2013, p. 261) 

Quando vemos que o alcoolista que deixou a bebida nunca mais pode colocá-la na 

boca, como se tivesse se tornado sagrado na contramão e na mimetização com a 

sacralidade da própria bebida [...] Ele aceitará a teoria da Igreja, que pede seu 

dízimo simbólico ou concreto, assim como aceitará a proposta dos narcóticos 

anônimos, que lhe pedem para pagar a dívida com a confissão, ou da publicidade,  

que lhe pede para comprar objetos ‘desejáveis’ no instante de sustentar-se um lugar 

de sentido. (TIBURI; DIAS, 2013, p. 206) 

 

A propósito, material pouco divulgado, é a história do médico francês, Dr. Olivier 

Ameisen.  De origem francesa, onde o vinho acompanha a vida cotidiana, Olivier padecia de 

alcoolismo em alto grau. Não podia experimentar um gole sem perder o freio. Sofria 

constantes apagões mentais que podiam durar mais de um dia sem se lembrar do ocorrido. 

Chegou a perder sua credencial de médico. Com seus colegas, doutores, teimava em dizer que 

sofria de ansiedade e que o álcool aplacava essa sensação. Os médicos afirmavam que, ao 
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contrário, a ansiedade decorria do excesso ou pelo desejo de mais álcool no organismo. 

Sozinho, Olivier foi testando em si dosagens da medicação Baclofeno até que chegou a uma 

dose ideal onde, não apenas deixava de sentir ansiedade como também podia beber 

socialmente sem perder o controle. O álcool passou a agir de modo estável em seu organismo. 

(AMEISEN, 2010). 

Por que nada disso é divulgado? Em conversa informal com um médico que 

trabalhava no CRATOD (Centro de Referência de Tabaco, Álcool e outras Drogas), ele disse 

que de longe o álcool era a mais nociva das drogas, pois quando os danos surgem, após anos 

de abuso, vários problemas físicos já ocorreram. No entanto ele nunca ouvira falar em 

tratamento com Baclofeno, medicamento de baixo custo, vendido sem necessidade de 

receituário médico. 

Se para Tiburi (2013) o quarto Passo constitui-se como um tipo de penitência pública, 

e que nas salas de A.A. reforçam a nosografia alcoólica, ao que parece, pelo menos nas Salas 

de Nar-Anon, bem como em temáticas, o quarto Passo é encarado mais como um inventário 

de toda a situação de vida passada. Recomenda-se se deva fazer este Passo por escrito, 

considerando que ao fazê-lo a pessoa se depare com algumas situações, possibilitando, assim, 

finalizar a condição de vítima, deixando aquela situação no passado. Quando o quarto Passo é 

abordado levando em consideração a convivência com o dependente químico, a fala mais 

recorrente em relação ao outro, o que se ouve durante as reflexões de literatura Nar-Anon, é 

que não se deve deixar levar por discussões ou perder noites de sono preocupado com o 

dependente químico. 

Em relação ao quinto Passo, em uma temática foi colocado pela palestrante que a 

função de “admitir seus defeitos para outro ser humano”, em geral, com o padrinho (uma 

pessoa com mais tempo de frequência à Sala e que possa socorrer com a escuta e/ou 

conselhos em horários fora da reunião) tem como objetivo principal auxiliar o afilhado a se 

manter dentro das metas propostas por si e para si mesmo. No folheto verde do Grupo Nar-

Anon “Apadrinhamento no Nar-Anon”, embora coloque que “relação com um padrinho não é 

a de um mestre com seu aprendiz, frequentemente aprendemos tanto com nossos afilhados 

quanto eles conosco”, no mesmo texto encontramos “Você não terá a obrigação de seguir as 

sugestões de seu padrinho, mas existe um velho ditado que diz: se você quer ter o que eu 

tenho, faça o que eu faço”. Porém, o folheto precavê a possibilidade de o padrinho se achar 

com super-poderes, lembrando “somos tão impotentes sobre nossos afilhados, como sobre os 

adictos de nossas vidas”. 

O sexto Passo, para Campos  tem como meta a  
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[...] reconstrução moral [...] segundo o qual o alcoólico aceita a remoção dos 

chamados ‘defeitos de caráter’, que não permitiriam o reconhecimento da doença 

alcoólica e, consequentemente, aprofundavam seu egocentrismo. (CAMPOS, 

2010, p. 88) 

 

Aqui, é evidente a necessidade de precedência do quarto e quinto Passos para a 

realização deste. Simultaneamente, remete ao segundo Passo. E ao contrário de sugestão de 

Mota (2004, p. 58) de que este seja um Passo de ação, parece mais conter um sentido de 

inação, barganha e submissão com o Poder Superior. Essa barganha, reafirmada no Sétimo 

Passo, levaria ao ganho de uma nova identidade e virtudes. Para Campos (2010, p. 88) este 

Passo “consagra o valor da humildade, que passa a nortear a vida do alcoólico. Ao contrário 

do orgulho, típico dos tempos em que fazia uso do álcool, o alcoólico se comporta de maneira 

humilde e reconhece a necessidade de alterar seus comportamentos”. Segundo constatado em 

seu trabalho de campo junto a um grupo de A.A., Mota (2004, p. 64) “em conversas informais 

com alguns membros observamos que a eliminação de todos os defeitos de caráter não parece 

uma condição almejada por todos que participam de Alcoólicos Anônimos”. 

O Passo Oito, segundo Campos (2010): 

  

[...] permite o reconhecimento dos ‘danos’ causados aos outros [...] por meio do 

levantamento de todos aqueles que foram por ele prejudicados nos tempos da ativa, 

o alcoólico deve se esforçar para reparar essas faltas, reconhecendo sua 

responsabilidade moral. (CAMPOS, 2010, p. 89) 

 

No Nar-Anon, conforme relatado por Lucia, o fato de ter passado por duras 

experiências com o filho dependente químico mais velho também auxiliou a rever suas 

atitudes em relação à adicção do mais novo. Em conversa informal, após entrevista, relatou 

que houve mais compreensão em relação ao seu abuso de substâncias e por consequência 

muito menos atritos na relação. 

Em relação ao Passo Nove Mota (2004, p. 64) coloca: “uma sugestão útil é que as 

reparações sejam feitas com sinceridade, evitando desculpas sem consistência e promessas 

irrealizáveis, bastante utilizadas nos tempos de bebedeira”. Aqui se reforça a imagem de um 

quadro negativo de comportamento, forçosamente associado à ingestão excessiva de álcool, 

como se tal tipo de comportamento não existisse fora do universo alcoólico.  Campos (2010, 

p. 89), por sua vez, compreende que neste Passo o “doente alcoólico supera [...] o 

egocentrismo que o mantinha preso ao círculo da dependência do álcool, reconhecendo a 

alteridade exterior, resgatando os vínculos com amigos e familiares”.  

Na visão de ambos, o egocentrismo parece associar-se mais à questão da dependência 

alcoólica do que decorrência de uma sociedade cada vez mais individualizada, competitiva e 
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onde a estrutura econômica caracteriza-se por uma crescente “flexibilidade, reinvenção 

descontínua, produção flexível e concentração de poder sem centralização.” (SENNETT, 

2012, p. 158). Dentro deste cenário, o “’nós’ se tornou um ato de autoproteção. [...] ‘Nós’ é, 

muitas vezes uma expressão falsa usada como ponto de referência contra o mundo externo. 

[...] agora esse ‘nós’ fictício retornou à vida, como defesa contra uma vigorosa nova forma de 

capitalismo.”. A ligação social torna-se mais premente, mas simultaneamente cresce o 

preconceito psicológico aos outros que não conseguem ser absorvidos pelo sistema, sejam os 

desempregados que necessitam de assistência social, sejam os imigrantes visto como 

concorrentes e ameaçadores, seja aquele que não segue a norma, os simplesmente diferentes. 

Há uma crescente vergonha em ser dependente.  

 

O tom ácido das atuais discussões das necessidades assistenciais, direitos e redes de 

segurança está impregnado de insinuações de parasitismo de um lado, enfrentado 

pela raiva dos humilhados, de outro. [...] Para imaginar comunidades dispostas a 

enfrentar o novo capitalismo devemos pensar na força do caráter [...] Para sermos 

dignos de confiança, devemos nos sentir necessários; para nos sentirmos 

necessários, esse Outro tem de estar em necessidade. ‘Quem precisa de mim?’ é uma 

questão de caráter que sofre um desafio radical no capitalismo moderno. O sistema 

irradia indiferença. (SENNETT, 2012, p.164-169) 

 

É importante perceber que o universo de reparações exige um olhar crítico para o 

social onde se está imerso e que pode coincidir ou não com as relações mais próximas. 

Contudo, o perfil totalizante dos grupos de anônimos remetem a uma subjetividade anormal 

que deve ser aprumada constantemente. Em momento algum as subjetividades são 

questionadas como fruto do meio social em que afloram. Contudo, irmanados num sofrimento 

comum, parece que o desafio ‘quem precisa de mim?’ circule apenas no âmbito fechado do 

próprio grupo. 

O Décimo Passo: 

 

[...] faz com que o membro se recorde continuamente de que está em processo de 

recuperação e que a cura de sua doença não existe. O programa dos Doze Passos do 

A.A. é para a vida inteira e não se limita unicamente à abstinência alcoólica. Para 

A.A., os passos devem ser aplicados a todos os setores da vida cotidiana [...] Uma 

vez que o programa de A.A. estimula seus membros a ficarem sóbrios a cada 24 

horas, a análise das atitudes deve ser feita no mesmo prazo. (MOTA, 2004, p. 65) 

 

Existe um termo muito utilizado nos grupos de A.A. e N.A- limpo, e que se refere ao 

tempo que se está sem consumir qualquer droga. Assim, em N.A. o “Só por hoje, incentiva os 

membros a conquistarem a abstinência e a sobriedade a cada dia, ou seja, para eles, vivendo 

um dia de cada vez”. (LOECK, 2006, p. 11). Em suas partilhas é comum, após a apresentação 

pelo primeiro nome, por exemplo, “eu sou José, um alcoólico em recuperação”, que se 
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acrescente o tempo, contado em anos, meses e dias de recuperação. Caso haja uma recaída, 

recomeça-se do zero novamente (LOECK, 2006). 

Essa prática de contagem de tempo, comum entre os afiliados de A.A. e N.A. não 

acontece nos grupos de Nar-Anon. Eventualmente seus membros contam o tempo que 

frequentam a sala, geralmente em anos, sem a pretensão de ‘estar limpo’. Normalmente, a 

contagem de tempo surge como um parênteses, em meio a partilhas que relatam “há x anos 

aqui e ainda não aprendi...” ou  “graças a x anos aqui agora lido com mais tranquilidade...”. 

Essa diferenciação entre os três tipos de grupos de anônimos alargam a diferença entre o 

normal e o doente. Tal abismo fica mais evidente quando analisamos a literatura específica 

dos grupos de Nar-Anon no terceiro capítulo. 

O Décimo-primeiro Passo, segundo Mota (2004, p. 63) busca lembrar ao alcoólico que 

se antes de frequentar o A.A. ele buscava lidar com situações adversas sob o efeito de álcool, 

agora terá de agir, “devendo fazer coincidir sua vontade pessoal com aquela do Poder 

Superior” (CAMPOS, 2010, p. 89).  

 

Dostoiévski já mostrou que Deus nos dá liberdade e responsabilidade; ele não é um 

mestre benevolente que nos guia para a segurança, mas aquele que nos lembra que 

estamos totalmente abandonados a nossos próprios recursos. Esse paradoxo está no 

núcleo da noção protestante de predestinação: predestinação não significa que não 

sejamos realmente livres, já que tudo é determinado com antecipação; ela envolve 

uma liberdade ainda mais radical do que a comum, a liberdade de determinar 

(mudar) retroativamente o próprio destino. (ZIZEK, 2012, p. 289) 

 

Embora não se trate em relação aos grupos de uma questão retroativa, a citação mostra 

bem como os Passos podem equivocar a auto-reponsabilização pela construção de sua própria 

vida. De que modo garantir que sua vontade coincida com a do Poder Superior? 

O Décimo segundo Passo, segundo Mota (2004, p. 66 - 67) seria conhecido como 

abordagem já que  “após ter praticado o programa, o membro, supostamente, estaria apto a 

passar adiante sua experiência em proveito daqueles que ainda sofrem com o alcoolismo”. 

Trata-se do ponto em que alguns autores que interpretam os Grupos de Anônimos de Mútua-

Ajuda se utilizam do referencial de Mauss. 

 

Os povos, as classes, as famílias, os indivíduos poderão enriquecer, mas só serão 

felizes quando souberem sentar-se como cavalheiros, em torno da riqueza comum. 

Inútil buscar muito longe qual é o bem e a felicidade. Eles estão aí, na paz imposta, 

no trabalho bem ritmado, alternadamente em comum e solitário, na riqueza 

acumulada e depois redistribuída, no respeito mútuo e na generosidade recíproca que 

a educação ensina. (MAUSS, 2013, p. 140-141) 

 

Embora, possa existir de fato esse papel de mestre que auxilia seus iniciados a trilhar 

um novo caminho, não raro pude notar nas reuniões do Grupo X de Nar-Anon, uma ênfase 
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excessiva em prestar serviço como forma de alcançar a recuperação ou serenidade. Para Ross 

(2016, p. 87), este tipo de atitude pode ser classificada como o estágio da barganha diante de 

uma situação de perda: 

 

[...] a barganha é uma tentativa de adiamento, tem de incluir um prêmio oferecido 

‘por bom comportamento’, estabelece também uma ‘meta’ auto-imposta e inclui 

uma promessa implícita [...] a maioria das barganhas são feitas com Deus, são 

mantidas geralmente em segredo, ditas nas entrelinhas, ou no confessionário do 

capelão [...] psicologicamente, as promessas podem estar associadas a uma culpa 

recôndita. (ROSS, 2016, p. 86-89) 

 

Chegado a este ponto, pergunta-se até que ponto os grupos de 12 Passos conseguem 

cumprir a promessa de prestar auxílio a uma condição de sofrimento emocional ou reprimir 

vivências dolorosas apresentando todo um repertório que corre o risco de ser vivenciado como 

representação. Não que seja conscientemente forjada, mas há um modus vivendi que, segundo 

Goffman (2016, p. 22) implica que ”os participantes, em conjunto, contribuem para uma única 

definição geral da situação, que implica não tanto um acordo real sobre o que existe, mas 

antes, num acordo real quanto às pretensões de qual pessoa, referentes a quais questões, serão 

temporariamente acatadas”. 

 

Conquanto possamos esperar encontrar uma oscilação natural entre cinismo e 

sinceridade, ainda assim não devemos excluir o tipo de ponto de transição, que pode 

ser mantido à custa de um ponto de autoilusão. Verificamos que o indivíduo pode 

tentar induzir o auditório a julgá-lo e à situação de um modo particular, procurando 

este julgamento como um fim em si mesmo e, contudo, pode não acreditar 

completamente que merece a avaliação de sua personalidade que almeja ou que a 

impressão da realidade por ele alimentada seja válida. (GOFFMAN, 2016, p.32) 

 

 

2.5 Tradição: um fechamento às mudanças 

 

As doze tradições de Alcoólicos Anônimos20  

  
1. Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar; a recuperação 

individual depende da unidade de A.A. 

2. Para nosso propósito de grupo, há somente uma autoridade suprema, um Deus 

amantíssimo que Se manifesta em nossa consciência grupo. Nossos líderes são 

apenas servidores de confiança; não governam.  

3. O único requisito para ser membro de A.A é o desejo de parar de beber. 

4. Cada Grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a outros 

Grupos ou ao A.A. em seu conjunto. 

5. Cada Grupo é animado por um único propósito primordial - o de transmitir sua 

mensagem ao alcoólico que ainda sofre. 

6. Nenhum Grupo de A.A. deverá jamais emprestar o nome de A.A. endossar ou 

financiar qualquer sociedade ou empreendimento alheio à Irmandade, a fim de 

que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem do nosso 

objetivo primordial. 

                                                           
20 Direitos autorais de The A.A. Grapevine, Inc; publicado com permissão. Fonte: Prefácio do Livro os Doze 

Passos e As Doze Tradições de Alcoólicos Anônimos.  
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7. Todos os Grupos de A.A. deverão ser totalmente autossuficientes, rejeitando 

quaisquer doações de fora. 

8. Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não-profissional, embora 

nossos centros de serviços possam contratar funcionários especializados. 

9. A.A. como tal jamais deverá ser organizado podemos, porém, criar juntas ou 

comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles a quem prestam 

serviços. 

10. Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões que lhe são alheias; portanto, 

A.A. jamais deverá aparecer em controvérsias públicas. 

11. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração em vez da promoção; 

precisamos sempre manter o anonimato pessoal na imprensa, no rádio e em 

filmes. 

12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas Tradições, lembrando-

nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. 

(A.A. RIO DE JANEIRO, 2016) 

 

Todos os grupos que se desdobraram a partir do A.A. seguem os mesmos 12 Passos, 

Tradições e Conceitos. Não iremos discutir cada Tradição o que estenderia por demais este 

trabalho. Busco, apoiada em Goffman (2015) mostrar o quanto as tradições atuam como uma 

camisa de força para se autoproteger do meio externo, e interno, a possíveis mudanças. 

 

Os objetivos confessados nas instituições totais não são muito numerosos: realização 

de algum objetivo econômico; educação e instrução; tratamento médico ou 

psiquiátrico, purificação religiosa; proteção da comunidade mais ampla; e , segundo 

sugestão de um estudioso de prisões, Apud, Cressey, D., 1958, p.43) ‘incapacitação, 

retribuição, intimidação e reforma’”. [...] O esquema de interpretação da instituição 

total começa a atuar automaticamente logo que o internado é admitido, pois a equipe 

dirigente tem a noção de que a admissão é prova  prima facie de que a pessoa deve 

ser o tipo de indivíduo que a instituição procura tratar. (GOFFMAN, 2015, p. 77) 

 

Assim, o ponto inicial, identificação, à modalidade do grupo de anônimos já implica 

na admissão de vários fatores, sendo o básico, a de um indivíduo em sofrimento que precisa 

de tratamento. Já discutimos o quanto não existe liberdade e autonomia de fato para os grupos 

se organizarem. O cerco das instâncias superiores busca garantir, que em nome de um bom 

funcionamento, tudo atue segundo as tradições. Analisando os Conceitos do Nar-Anon, 

adiante, isso ficará mais claro. 

Como se não bastassem as Tradições como estrutura para a organização do grupos de 

anônimos, foram criados, em 1955, os Doze Conceitos para os serviços mundiais de A.A.:  

 

[...] os grupos de A.A. confirmaram a permanente ata de constituição da sua 

Conferência de Serviços Gerais, eles automaticamente delegaram à Conferência 

completa autoridade para a manutenção ativa dos nossos serviços mundiais e assim 

tornaram a Conferência - com exceção de qualquer mudança nas Doze Tradições ou 

no Artigo 12 da Ata da Constituição da Conferência - a verdadeira voz e a 

consciência efetiva de toda a nossa Sociedade. (A.A. ÁREA 1 RJ) 

 

Os doze Conceitos de A.A. têm uma linguagem jurídica e extensa. Por isso, opto por 

analisar os Conceitos do Nar-Anon que dispõe de livreto próprio para esta área, em linguagem 

mais coloquial. 
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Os Doze Conceitos são os princípios que guiam nossa estrutura de serviços [...] 

juntos ajudam a assegurar que a estrutura de serviços de nossa irmandade permaneça 

sempre devotada ao serviço e não ao governo [...] Apesar das Doze Tradições terem 

sido redigidas especialmente para guiar os Grupos, nunca pretenderam prover nossa 

estrutura de serviços de uma direção específica para servir. Os Doze Conceitos 

foram criados para suprir essa necessidade [...] descrevem a criação da estrutura de 

serviço pelos Grupos, a responsabilidade final e autoridade dos Grupos pelos 

serviços Nar-Anon e a autoridade prática delegada pelos Grupos para as juntas e 

comitês pela manutenção dos serviços no interesse do Nar-Anon como um todo 

(NAR-ANON, 2013, p. 7) 

 

Conceito Um: “Para atender ao propósito primordial de nossa irmandade, os Grupos 

Nar-Anon se reuniram para criar uma estrutura que desenvolve, coordena e mantém serviços 

em nome do Nar-Anon como um todo.” (NAR-ANON, 2014, p. 10). Neste Conceito, a 

literatura afirma que um serviço acontece quando: 

 

[...] fazem algo que realmente ajude familiares e amigos de adictos, cumprindo 

assim nosso único propósito [...] a falta de coordenação entre os Grupos poderia 

levá-los a fazer esses serviços cada um à sua maneira, provavelmente resultando em 

equívocos e desperdício de recursos. Por essas razões, os Grupos não devem assumir 

essas responsabilidades. (NAR-ANON, 2013, p. 10) 

 

Neste caso, a literatura faz menção a serviços que ocorrem fora dos grupos, tais como 

websites, painéis de informação a profissionais e ao público em geral, linhas telefônicas de 

ajuda. Esses serviços acontecem muitas vezes com mão de obra voluntária, e quando não se 

encontram pessoas aptas a realizá-los são contratados profissionais capacitados para tal. A 

linha telefônica de ajuda consiste em uma linha de apoio. Recentemente foi aberta uma linha 

de Whatsapp Ajuda, apesar de veementes críticas anteriores ao aplicativo.  

Conceito Dois:  

 

A responsabilidade final e autoridade pelos serviços Nar-Anon cabem aos Grupos 

Nar-Anon” [...] Juntas de serviços e comitês existem para ajudar os Grupos a 

compartilharem suas experiências [...] levando a mensagem a diversos locais [...] 

Grupo e estrutura caminham lado a lado [...] Quando nossos Grupos provêm ideias, 

servidores, recursos necessários para a realização dos serviços Nar-Anon, provêm 

também a orientação da estrutura de serviços [...] Desta forma a responsabilidade 

final e a autoridade pelos serviços Nar-Anon cabem aos Grupos Nar-Anon. (NAR-

ANON, 2013, p. 11, 12) 

 

Tal norma é contradita logo adiante no Conceito Três: 

  

Os Grupos de Nar-Anon delegam à estrutura de serviços a autoridade necessária 

para atender às responsabilidades a ela designadas” [...] Decisões de serviços que 

não afetem diretamente os Grupos podem ser tomadas pelas estruturas de serviços, 

tais como: nossas linhas telefônicas, sites, painéis de informação a profissionais, 

informação ao público e projetos de desenvolvimento de literatura. Nossos Grupos 

não precisam ratificar cada decisão tomada em qualquer nível de serviço [...] 

Entretanto, mesmo os mais completos guias podem não dar conta de alguma 

eventualidade. Nossos líderes nos servem melhor quando garantimos a eles a 

liberdade para exercer o devido julgamento no cumprimento das responsabilidades a 

eles designadas. Porém é preciso lembrar que um Grupo, junta de serviços ou comitê 
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devem consultar a consciência coletiva sobre seu entendimento na melhor maneira 

de aplicar este Conceito. Algumas vezes tememos que delegar possa significar 

uma perda de controle sobre nossos serviços [...] O mais importante é que 

devemos dar cuidadosa atenção à eleição dos servidores de confiança. (NAR-

ANON, 2013, p. 13, 14) (grifo nosso) 

 

Se o Primeiro Passo busca conscientizar a pessoa de sua condição de impotência 

perante o outro (pessoa ou substância), a necessidade de controle das instâncias superiores 

sobre as demais instâncias se evidenciam, caracterizando ainda mais o perfil de tais grupos 

como instituições totalizantes. Mais adiante veremos como os Conceitos recomendam a 

consulta à consciência coletiva. 

Conceito Quatro: “A liderança eficaz é altamente valorizada no Nar-Anon. As 

qualidades de liderança devem ser cuidadosamente consideradas quando da seleção do 

servidor de confiança”. A literatura afirma que características como formação profissional e 

educacional, embora possam ajudar, não são essenciais para formar um bom líder “eficaz”. 

“Os líderes não devem ser ditadores nem governantes, apenas servidores”, sua personalidade 

deve estar associada “ao despertar espiritual”, deve ser capaz de: 

 

[...] se comprometer e discordar, sem serem desagradáveis, demonstrando suas 

convicções com coragem [...] consultando aqueles que tenham maior experiência 

[...] honestidade, mente aberta e disposição, indispensáveis na recuperação [...] o 

líder eficaz no Nar-Anon sabe como servir e sabe também que estará prestando 

serviço à irmandade se afastando e dando lugar a outros [...] uma burocracia 

fortemente estabelecida inibe o crescimento de nossa irmandade, enquanto uma 

afluência regular de novos servidores, equilibrada pela continuidade, inspira o 

crescimento do Nar-Anon [...] Quando consideramos cuidadosamente as qualidades 

de um servidor, podemos com confiança dar-lhe o espaço que ele necessita para a 

execução dessa tarefa e possa agir com a liberdade necessária para servir [...] Como  

membros em recuperação, qualquer um de nós pode desempenhar papel de liderança 

vivenciando um exemplo saudável (NAR-ANON, 2013, p 15-16) (grifos nossos) 

 

Considerando que, mesmo em um sistema democrático, para Max Weber, haveria 

sempre uma questão de luta de forças, de violência, a história, longe de ter um 

desenvolvimento lógico, como postulado pelo materialismo marxista, seria fruto de 

interferências e variáveis irracionais. Os efeitos alienantes da ordem social moderna eram 

derivados da burocratização, que caminhava para um funcionamento automático, 

independente das paixões humanas e de um sistema de classes sociais, caminhando para uma 

‘jaula de aço’ aprisionadora da verdadeira liberdade humana. “Ao contrário da tradição 

racionalista das Luzes, Weber percebe uma contradição profunda entre as exigências da 

racionalidade formal moderna – cuja encarnação típica é a burocracia – e as da autonomia do 

sujeito agente” (LOWY, 2014, p. 128). Fruto de uma época que tende a lhe escapar das mãos, 

a criação de Conceitos parece mais uma tentativa desesperadora de fazer com que os grupos 

persistam apesar do contínuo esvaziamento de adeptos. Ilusão supor que o rodízio de 
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servidores implica na quebra da burocracia. Pelo contrário, a cada Conceito, explicita-se cada 

vez mais de que forma deve atuar cada tipo de função. A falta de autonomia, do grupo, versus 

a necessidade de consulta constante é um exemplo do jogo de forças onde o poder se exerce 

em sua capilaridade, segundo Foucault (2015) O que é considerado ‘exemplo saudável’? 

Questão já bastante discutida anteriormente através de Foucault através do normatizado e da 

questão da representação em Goffman. Seguir a norma? Representá-la para si e perante os 

outros? 

Conceito Cinco:  
 

Para cada responsabilidade atribuída à estrutura de serviço, deve ser claramente 

definido um único ponto de decisão, acompanhamento e prestação de conta” [...] A 

chave para aplicação do Conceito Cinco está em definir as tarefas que necessitam ser 

feitas. A maneira mais fácil para a definição das tarefas é aplicar este Conceito de 

Serviço desde o começo das mesmas. [...] Um servidor de confiança, junta de 

serviço ou comitê deveria ser designado como único ponto de decisão e prestação 

de contas para essa tarefa [...] Prestação de contas significa simplesmente  que 

queremos ser informados das decisões que nossos servidores estão tomando ao 

empreenderem as tarefas que lhes foram atribuídas. Queremos ter a 

oportunidade de acompanhar dessas decisões, especialmente se elas nos afetam 

diretamente. Esperamos ser atualizados acerca de cada responsabilidade que 

atribuímos à estrutura de serviço, de tal modo que, se alguma coisa não estiver 

correta, possamos participar de sua correção. (NAR-ANON, 2013, p 17,18) (grifos 

nossos). 

 

O único ponto de decisão, aos poucos se desdobra: de confiança, ao desejo autoritário 

de ser informado, para posterior delicadeza de ter oportunidade, reiterado pela espera 

imperativa de ser atualizado sobre o que ocorre em todas as instâncias da instituição. 

Conceito Seis: 

 

A consciência de grupo é o meio espiritual através do qual nós convidamos um 

Poder Superior amoroso a influenciar nossas decisões”. Consciência é uma 

faculdade espiritual. É o nosso senso interno do adequado e do não adequado, 

uma bússola interna que cada um costuma consultar nas reflexões pessoais, sobre o 

melhor caminho a seguir. Trabalhando os Passos procuramos despertar nossa 

consciência e aprendemos como exercitá-la. [...] Praticando juntos os Passos, tanto 

nos Grupos como nas reuniões de serviço, estamos preparados para tomar 

parte na formação da consciência de grupo. O exercício da consulta à consciência 

coletiva é o ato pelo qual os Grupos utilizam a espiritualidade dos nossos Doze 

Passos para resolver os problemas que afetam o Nar-Anon. A consciência de grupo 

é uma parte indispensável do processo de tomada de decisão. Para esclarecer 

essa diferença, devemos olhar para nossa vida pessoal. Pessoas que têm uma vida 

espiritualmente orientada, usualmente consultam o Poder Superior antes de 

tomarem decisões importantes. Primeiro olhamos para nossa fonte de força e 

sabedoria espiritual e então olhamos para frente e traçamos nosso caminho. [...] 

Fazemos nossa prece e meditação juntos, compartilhamos uns com os outros, 

consideramos nossas Tradições e procuramos o direcionamento de um Poder 

Superior. Nossos Grupos, juntas de serviço e comitês usam sempre o voto como 

uma ferramenta para traduzir essa orientação espiritual em termos claros e 

decisivos. Algumas vezes, entretanto, o voto não é necessário [...] Assim como 

procuramos uma possível e forte unidade espiritual no Nar-Anon, do mesmo 

modo na nossa tomada de decisão procuramos unanimidade, não meramente 
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uma voto majoritário. Quanto mais cuidado tomarmos em nossas considerações, 

mais provavelmente estaremos perto de chegar à unanimidade e nenhum voto seria 

necessário para ajudar a consciência de grupo a traduzir uma decisão coletiva [...] 

Entretanto, essa consciência pode ser vista em todos os nossos atos e não somente 

nos processos de tomada de decisão. O processo de inventário do Grupo é um 

exemplo disso. [...] Muitas vezes vamos a uma reunião com problemas pessoais, 

procurando conforto, suporte e direção na experiência dos outros. Enquanto estamos 

lá, ouvimos o que devemos ouvir. Nossos companheiros, cada um com sua 

personalidade, formação e necessidades, falam uns com os outros do despertar 

espiritual que encontraram aplicando os Doze Passos em suas vidas [...] Nesta 

mensagem encontramos o ‘valor terapêutico’ de ajudarmos uns aos outros. 

Encontramos também a consciência de grupo aplicada, não a um tema de serviço, 

mas ao nosso próprio crescimento espiritual. [...] Aplicamos o Conceito Seis quando 

não só ouvimos as palavras de nossos companheiros, mas o espírito contido nessas 

palavras. (NAR-ANON, 2013, p. 19, 20) (grifos nossos) 

 

A despeito das diferenças de personalidade, espiritualidade traduz-se, segundo o Nar-

Anon, em um comportamento único, sem divergências. Os atos uniformes, o mundo ideal, da 

espiritualidade ideal, a consciência única. 

 

Estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei e produz o 

discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de 

poder. Afinal, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar 

tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos 

verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder. (FOUCAULT, 2015, p. 

279). 

 

Conceito Sete: 

 

Todos os membros de uma junta de serviço assumem inteira responsabilidade pelas 

decisões daquela junta e devem poder participar integralmente dos processos de 

tomada de decisão”. [...] Este Conceito sugere que cada junta de serviço encoraje 

todos os seus membros a participar do processo de tomada de decisão. Reunindo 

suas diferentes perspectivas, damos aos nossos corpos de serviço a 

oportunidade de desenvolver uma consciência de grupo totalmente informada e 

equilibrada. [...] Determinar a participação em nível de Grupo é claramente 

simples: se você é membro de um Grupo, pode participar integralmente dos 

processos de tomada de decisão. A participação em determinadas decisões da 

maioria das juntas de serviços e comitês é um pouco mais complexa, ainda que 

sejam aplicados os mesmos princípios básicos. [...] Em assuntos significativos que 

afetem os Grupos, uma junta de serviço poderá pedir por orientação 

diretamente aos Grupos. Entretanto, na maioria dos casos, a junta de serviço 

exercerá a autoridade que lhe foi delegada pelos Grupos para execução de suas 

atribuições. Colocar os princípios acima das personalidades é o fundamento do 

Conceito Sete. [...] Ainda que nem todos participem de todas as decisões tomadas 

na irmandade, todos têm o direito de participar plena e igualmente no processo de 

tomada de decisão nas juntas de serviço das quais são membros. (NAR-ANON, 

2013, p 19, 20) (grifos nossos). 

 

Como reunir diferentes perspectivas e chegar à unanimidade, referida no Conceito 

anterior? Uma junta de serviço poderá, (e não deve) pedir orientação aos Grupos. Por que 

deveria se a autoridade lhe foi delegada? “O direito deve ser visto como um procedimento de 

sujeição, que ele desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida” 

(FOUCAULT, 2015, p. 282). 



92 
 

Conceito Oito: 

 

Comunicação contínua e nos dois sentidos é essencial para atender a todos esses 

Conceitos, bem como a integridade e eficácia dos nossos serviços”. [...] Para 

manter esta união devemos ter comunicações regulares no Nar-Anon como um todo. 

[...] A eficácia da estrutura de serviços depende da unidade dos Grupos Nar-Anon 

e do seu contínuo apoio e orientação. Essas coisas somente serão mantidas com 

uma atmosfera de honestidade, abertura e comunicação direta entre as partes 

interessadas. [...] Os Grupos regularmente relatam suas forças, necessidades, ideias e 

consciência para a estrutura de serviços. Reunidos, estes relatórios de Grupos dão às 

nossas juntas de serviço e comitês uma clara orientação de seus esforços para 

servirem ao Nar-Anon como um todo. Quando os Grupos dão regularmente 

informações completas e exatas de todos os elementos da estrutura de serviço, 

tornam-se familiarizados com o padrão normal das atividades dessa estrutura. 

[...] o mais importante pré-requisito para a delegação é a clara e frequente 

comunicação dos nos dois sentidos. [...] A consciência efetiva somente pode se 

desenvolver numa atmosfera de comunicação regular e aberta entre as partes 

envolvidas. [...] Unidade de grupo, responsabilidade, autoridade, delegação, 

liderança, prestação de contas, consciência de grupo, tudo depende da 

comunicação contínua entre os centros de serviços. (NAR-ANON, 2013, p. 

23,24) (grifos nossos) 

 

Os diversos setores integrantes do Nar-Anon, todos eles devem ser submetidos ao 

mais absoluto controle de informação. Os setores funcionam como empresas em seu 

pragmatismo, em ter eficácia em seus propósitos: auxiliar familiares e amigos de dependentes 

químicos ou tornar o pensamento de todos seus integrantes monolítico? Aqui, o panopticon , 

ideia de arquitetura vigilante, na verdade idealizada pelo irmão de Bentham, vai muito além 

de um estrutura física de vigília. “A própria palavra  panapticon  é fundamental. Designa um 

princípio de conjunto” (FOUCALT, 2015, p.320). No caso do Nar-Anon, vigília se dá sobre o 

controle total das informações circulantes. 

Conceito Nove: 

 

Todos os membros de nossa estrutura de serviço têm a responsabilidade de 

considerar cuidadosamente todos os pontos de vista nos seus processos de 

tomada de decisão. Aprendemos em nossa recuperação que nossos melhores 

pensamentos não necessariamente  oferecem a melhor orientação. Temos 

sempre que nos lembrar que, antes de tomarmos decisões significativas, devemos 

verificar nossos julgamentos sobre as ideias dos outros. A experiência tem nos 

mostrado que as ideias daqueles que discordam de nós, são sempre aquela que 

mais devemos ouvir. O Conceito Nove coloca este aspecto da experiência de 

nossa recuperação para ser exercido no ambiente de serviço. [...] Em qualquer 

questão é tentador ignorar membros divergentes, especialmente se a maioria pensa 

da mesma forma que nós. Entretanto, é aquela voz solitária oferecendo novas 

informações ou uma única perspectiva das coisas, que pode nos salvar de 

decisões apressadas ou informações erradas. [...] Este Conceito não está dizendo 

para nos tornarmos pessoas contestadoras, fazendo objeções a qualquer coisa que 

a maioria esteja de acordo. [...] Quando uma junta de serviço está no processo de 

tomar uma decisão, o Conceito Nove pode ser exercido de várias maneiras. Se você 

é membro dessa junta, tudo que precisa fazer é levantar a mão e falar ou, se o 

assunto que você deseja expor for complexo, você pode colocá-lo por escrito a fim 

de que os membros da junta possam estudá-lo com mais cuidado. Se você não é 

servidor, mas tem alguma coisa a dizer sobre serviço, existem vários caminhos a 
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seguir para expressar sua posição. Ao compartilhar seu ponto de vista, você assegura 

que suas ideias sejam incluídas na pauta da consciência de grupo, que orientam 

seu Representante de Grupo (RG) quando este participa da reunião de serviço. [...] 

Nossos processos de tomada de decisão não são perfeitos. Muitos Grupos, juntas de 

serviço e comitês sabem disso e do valor da posição das minorias em cada decisão 

que tomam. Entretanto, quando uma decisão é aprovada sem unanimidade, os corpos 

de serviços dão àqueles que votaram contra a proposta a oportunidade de apresentar 

suas razões. Se a decisão tiver que ser revisada posteriormente, a opinião das 

minorias será um auxílio inestimável para ajudar a traçar um novo rumo para o 

serviço [...] Entretanto, se uma decisão for questionada, ela será aceita e todos irão 

colaborar para sua implementação, de acordo com nossos princípios de 

rendição e aceitação. Uma vez que uma decisão é tomada, reconsiderada e 

confirmada, devemos respeitá-la e seguir adiante no serviço de nossa irmandade. 

A expressão da consciência individual para o Grupo é o fundamento da consciência 

de grupo. Sem isso nós obstruímos a orientação de um Poder Superior amoroso, 

nossa única autoridade. (NAR-ANON, 2013, p. 25-26) (grifos nossos) 

 

Tem-se a impressão, de que mais uma vez, Deus, ou Poder Superior, existe na 

burocracia. As divergências podem ocorrer, desde que não sejam por pessoas contestadoras, e 

uma vez acatadas, todos devem implementá-la de acordo com o princípio da rendição e 

aceitação. Espiritualidade aqui transforma-se em  sutil ferramenta de coerção. 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é que simplesmente ele 

não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. (FOUCAULT, 2015, p. 45) 

 

Conceito Dez: 
 

Qualquer membro de uma junta de serviço pode apelar ou fazer petições a essa 

junta para retificar um agravo pessoal sem medo de represália.” [...] O Direito 

de Apelação é universalmente um instrumento destinado a corrigir um procedimento 

errado ou reexaminar provas. A apelação, em princípio, deve ser interposta 

mediante uma petição escrita. O não menos universal Direito de Petição é dado a 

qualquer pessoa para invocar a atenção dos responsáveis sobre uma questão ou uma 

situação. [...] devendo os seus servidores de confiança contribuir para informar e 

equilibrar a consciência de grupo. [...] Basta que um membro considere uma 

injustiça ou agravo pessoal a decisão de uma maioria. Essa maioria poderia 

estar mal informada ou desinformada bem como poderia ter agido de forma 

impetuosa ou irritada. O membro da estrutura de serviços pode apelar ou 

peticionar sem medo de represálias. Ao membro ofendido ou injustiçado pode ser 

devida a retificação do agravo. Considerando que evitamos controvérsia, 

principalmente aquelas que possam expor publicamente a irmandade de forma 

negativa, tais petições não são de ‘reparação’ de agravos, mas simplesmente de 

‘retificação’ dos mesmos. [...] De parte do membro queixoso, dispensável 

observar o seu cuidado ao fazer uso de petição, evitando transformá-lo em 

instrumento de melindres, incompreensões ou intolerância. [...] O Conceito Dez 

pode garantir o respeito a cada servidor de confiança. Aquele membro que se achar 

injustiçado pela estrutura de serviços e desejar aplicar o Conceito Dez, poderá falar 

sobre isso com seu padrinho, bem como fazer um honesto inventário de sua 

própria participação no assunto e até mesmo orar e meditar para se sentir mais 

confiante em sua ação. Após madura reflexão, caso continue certo de que foi 

atingido pessoalmente, deverá escrever uma carta expondo a situação à sua junta de 

serviço. A junta de serviço deverá tratar o assunto com bastante cuidado, mesmo que 

não venha a concordar com o queixoso. É de se esperar que não haja necessidade 

frequente de aplicação do Conceito Dez no serviço do Nar-Anon. Entretanto, se 
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necessário, ele estará aqui pronto para evidenciar os princípios espirituais da 

irmandade. (NAR-ANON, 2013, p. 28,29) (grifos nossos) 

 

Qualquer um pode sentir que recebeu um agravo ou injustiça pessoal dentro do Grupo. 

Mas deve orar, meditar, ter certeza de suas intenções, fazer um honesto inventário consultar 

padrinho, ter certeza de que sua queixa não é de melindre, incompreensão ou intolerância, 

deve ser cuidadoso e redigir uma petição. Não deve ser mero contestador. A burocracia de 

fato alia-se à burocracia espiritual que primeiramente conduz o queixoso a questionar-se se 

não é culpado. A entidade adverte: é de se esperar que não haja necessidade frequente do 

Conceito Dez, até porque não gosta de controvérsias, do que discorda de seu pensamento 

universal. O que se abre como precedente em um Conceito, em outros tantos reimpõe o ideal 

totalizante. Se este é um Conceito de Serviço não deveria ser dirigido mais aos servidores do 

que a meros frequentadores? Mas há uma brecha, uma fenda na universalidade incorporada 

dos ideais do Poder Superior: que a maioria de seus membros, mesmo apelando para a 

consciência de grupo, esteja mal informada ou agindo de forma impetuosa e irritada. O Poder 

Superior, tal como o concebíamos, é a imagem e semelhança do homem? Onde fica a 

divergência, por exemplo, do dependente químico nessa instituição que busca convergir 

família e espiritualidade? Citando aqui uma frase de Zizek (2012, p. 19): “O sujeito 

revolucionário verdadeiramente radical deveria abandonar essa referência ao Céu: Não há Céu 

nem lei cósmica superior que justifique nossos atos”. 

Conceito Onze:  

 

Os fundos de Nar-Anon são usados para atender ao nosso propósito primordial 

de levar a mensagem e devem ser administrados com responsabilidade”. Este 

Conceito de Serviço esclarece que a ajuda que prestamos aos familiares de Adictos, 

em conformidade com a Tradição Cinco, ocorre quando levamos a essas pessoas a 

mensagem de recuperação obtida através da compreensão dos Doze Passos. A 

prática dos princípios espirituais, recomendada através do Passo Doze, deve ocorrer 

em todas as atividades dessa irmandade. Para promover o propósito primordial do 

Nar-Anon, este Conceito enfatiza que os fundos necessários devem ser geridos de 

forma responsável. Problemas de dinheiro não deveriam nos desviar do nosso único 

propósito. Os Grupos de Nar-Anon deveriam atentar para essa responsabilidade. As 

despesas do Grupo são abrangentes e correspondem às atividades que visam 

atrair e ajudar familiares de adictos. Encorajar, compreender e acolher essas 

pessoas, de modo a proporciona-lhes o desejado alívio, pode demandar 

atividades nem sempre ao alcance do Grupo. Nesses casos, Cabe aos Grupos criar 

juntas ou comitês que organizem serviços cuja complexidade exija uma estrutura 

apropriada. [...] mesmo delegando autoridade às juntas de serviços ou comitês, os 

Grupos Nar-Anon continuam com a responsabilidade final e a autoridade pelos 

serviços da irmandade. [...] Relações públicas, literatura, internet e outros meios de 

comunicação, seja qual for a atividade, deverá ser apurada pelo propósito único da 

irmandade. [...] Nossos Grupos, juntas de serviço e comitês devem utilizar esses 

recursos com prudência para levar a mensagem o mais efetivamente possível, 

evitando gastá-los de forma fútil ou displicente. [...] No topo da nossa lista de 

prioridades deve haver um compromisso de atender às metas do Nar-Anon como um 

todo. Para o Nar-Anon continuar crescendo e cumprindo o seu propósito primordial 
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no mundo todo, não pode haver, em nenhum ponto de nossa estrutura, gargalos que 

dificultem o livre fluxo de recursos. [...] Quando os Grupos recebem com 

regularidade informações completas sobre as atividades de serviços e comitês, 

começam a ter uma melhor visão dos serviços de Nar-Anon como um todo. [...] 

Relatórios financeiros regulares, abertura de livros contábeis e auditagem periódica 

da contabilidade do Nar-Anon, como sugerido nos diversos Guias desenvolvidos 

para Tesoureiros, asseguram aos nossos membros que suas contribuições estão 

sendo bem utilizadas e ajudam nossas juntas de serviço a permanecer 

financeiramente responsáveis. (NAR-ANON, 2013, p. 31,32) (grifos nossos) 

 

Talvez algo difícil de ocorrer seja o uso displicente de recursos financeiros pelos 

grupos de Nar-Anon. São recursos escassos, quase sempre correndo do fosso vermelho da 

inadimplência. Tanto nos Grupos observados, como nas Reuniões Painel de Estado, é 

enfatizada a necessidade de maior contribuição por parte dos afiliados. Sem falar, que várias 

são as contribuições voluntárias para gastos cotidianos aos Grupos como café, lanche, papel 

higiênico, material de escritório, dentre outros. 

No tempo em que frequentei o Grupo Y pude observar uma situação incomum. Uma 

coordenadora resolveu montar uma reunião de serviço com uma hora de antecedência do 

habitual e à qual ninguém poderia ir. O restante do diminuto do grupo, desconfiado da 

centralização de poder pela coordenação, resolveu comparecer mais cedo e questionar o modo 

como vinham ocorrendo as atividades do grupo. A coordenadora mostrou-se muito irritada, e 

para nossa surpresa, durante a semana entrou na sala, pegou a chave do armário e levou o 

dinheiro que havia em caixa. Soube de histórias similares. Mas no caso do Grupo Y, o grande 

benefício dessa situação foi que cada um dos presentes assumiu um encargo nas atividades de 

serviço: coordenação, compra de literatura, RG, tesoureiro, secretário, membro de divulgação. 

A partir de então as reuniões passaram a ser mais harmônicas e as reuniões de serviços 

regulares. 

No grupo X, pertencente à área A ao qual ele está subscrito, pude observar o 

representante de um Grupo com situação financeira privilegiada, em função da classe social 

predominantemente alta de seus afiliados, auxiliar com seus excedentes, doando parte de seus 

recursos a grupos mais necessitados. 

Não raro também é alguém assumir com relutância o indesejável cargo de tesoureiro, 

dada a responsabilidade que enseja. Muitos permanecem, por anos, sem outra alternativa.   

Todos os grupos contribuem mensalmente com a central de área e a estadual. Alguns grupos 

estipulam um percentual sobre o valor arrecadado para tal. Três vezes ao ano são arrecadados 

valores extras para o Comitê Nacional. 

Esse tipo de prática, decorrente da Sétima Tradição, me levou a perceber a 

necessidade, dentro de casa, de todos os seus membros, contribuírem na medida de suas 
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possibilidades para o bom andamento da mesma, sendo esses uns dos grandes pontos de 

conflito na relação entre familiares e seus dependentes químicos.  

É comum que arrecadações extraordinárias ocorram para levantar fundos para eventos 

especiais, como Domingo de Recuperação, unindo vários integrantes de uma mesma ou duas 

Áreas, em espaço alugado, onde os presentes passam os períodos da manhã e da tarde ouvindo 

temáticas e discutindo como pessoalmente lidam com as questões levantadas. Periodicamente 

também ocorrem encontros de mais longa duração, em algum sítio no interior, que se estende 

pelo final de semana completo ou feriado prolongado. 

Conceito Doze: 

 
De forma a atender à natureza espiritual do Nar-Anon, nossa estrutura deve 

ser sempre de serviço, nunca de governo”. O desprendimento no serviço é um 

esforço essencialmente espiritual Nosso Passo Doze diz que ‘tendo tido um 

despertar espiritual’ individualmente, ‘procuramos levar essa mensagem a outras 

pessoas’. Nossa ação coletiva de prestação de serviços tem o mesmo fundamento 

espiritual. Tendo experimentado os resultados deste programa em nossas 

próprias vidas nós nos unimos para levar a mensagem de recuperação mais 

longe do que se o fizéssemos individualmente. No Nar-Anon não se trata de forçar 

outras pessoas a aceitarem nossa vontade ou nossas ideias, mas de servir com 

humildade, sem expectativa de recompensa. Este princípio fundamenta o que 

fazemos nos Grupos e, juntas e comitês. O Conceito Doze nos lembra de que nós 

mesmos pudemos experimentar a recuperação apenas porque outros colocaram em 

ação, antes de nós, o princípio do desprendimento, dedicando tempo e cuidado e nos 

levar a mensagem quando ainda estávamos sofrendo da doença familiar da adicção. 

[...] Não poderia ser mais distante do impulso de governar ou dirigir do que o 

espírito de serviço abnegado. Nossos Grupos foram criados porque descobrimos 

que sozinhos não conseguirmos parar de facilitar, perder a vontade de 

controlar, modificar ou curar os adictos e reformular nossa maneira de viver. 

[...] A estrutura de serviços foi criada a fim de executar serviços que, 

individualmente, os Grupos não conseguem: desenvolver e distribuir material 

que leve nossa mensagem através da literatura, da imprensa e da internet, 

fornecer informações sobre o Nar-Anon ao público em geral, transmitir nossa 

mensagem a familiares e amigos de adictos que não podem assistir às reuniões, 

apoiar novos Grupos e Distritos no Nar-Anon. O serviço Nar-Anon é o esforço 

conjunto de servidores de confiança orientados pelos Grupos e não um 

regulamento prático aplicado por uma junta de governo. [...] A humildade é um 

atributo essencial do Nar-Anon. [...] Como Grupo, como servidores de confiança, 

como juntas, como comitês, devemos compartilhar abertamente com os outros e 

ouvir cuidadosa e respeitosamente o que eles têm a nos dizer. Pessoas podem usar a 

linguagem para dividir a força de seus opositores, a fim de governá-los. [...] O tipo 

de autoridade que os Grupos delegaram à nossas juntas e comitês é a autoridade de 

servir, não de governar. Todos, porém atuam juntos, como um time, se 

esforçando para cumprir o propósito primordial do Nar-Anon. (Nar-Anon, 2013, p. 

33,34) (grifos nossos) 

 

O Décimo-Segundo Conceito retoma, ao menos, em texto, ao propósito primordial da 

entidade, fala do serviço de humildade, esquecendo-se dos ditames e linguagens cerceativas 

nos conceitos anteriores, à liberdade individual e de grupo. O leitor é conduzido, a se 

convencer do altruísmo da instituição, e a esquecer, os preâmbulos totalizantes para quem 

apenas deseja prestar ajuda a familiares e amigos de adictos. Atuar junto, como um time, 
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lembra o linguajar norte-americano muito utilizado em empresas, estimulando os funcionários 

a ‘vestirem a camisa’, ou seja, mais do que fazer o que a empresa deseja, desejar o que a 

empresa deseja, colaborando para resultados que não serão igualmente auferidos. 

Pode-se também dizer, utilizando-se dos conceitos de Goffman (2016, p. 22) que as 

Tradições e Conceitos buscam garantir o modus vivendi interacional. 

 

Os participantes, em conjunto, contribuem para uma única definição geral da 

situação, que implica não tanto um acordo real sobre o que existe, mas, antes, num 

acordo real quanto às pretensões de qual pessoa, referentes a quais questões serão 

temporariamente acatadas. (GOFFMAN, 2016, p. 22) 

 

 

2.6 Os primeiros desdobramentos 

 

Reza a lenda, que corre solta nas salas de Nar-Anon, que o primeiro desdobramento de 

um grupo de anônimos o Al-Anon para familiares de alcoólatras surgiu em função de suas 

mulheres não tendo o que fazer enquanto seus maridos frequentavam as reuniões de A.A, 

resolverão, então, fundar um grupo nos mesmos princípios. No livreto Memórias de Lois, 

esposa de Bill (2008), afirma que costumava frequentar as reuniões de A.A. com o marido. 

Contudo, com a expansão dos grupos e o excesso de atividades do marido, viu-se de súbito 

tendo um ataque de raiva e jogando um sapato na parede. Achou que era hora de formar seu 

próprio grupo. 

 

[...] os grupos de Al-Anon, fundados em 1951 nos Estados Unidos, são formados por 

parentes de alcoólicos que lutam para se livrar das sequelas provocadas pelo 

alcoolismo de um familiar, bem como para lidar com problemas de adaptação, 

decorrentes da sobriedade recém-adquirida. Mesmo que tenham sido fundados 

tomando por base o A.A. e podendo receber algum apoio estratégico dos grupos 

locais, essas irmandades devem ser financeiramente independentes, operando por 

meio da iniciativa própria dos parentes dos alcoólicos [...] Em nossa pesquisa, 

apenas 14% dos entrevistados confessaram possuir algum membro da família 

participando desses grupos ‘paralelos’. (MOTA, 2004, p. 132) 

 

O alcoolismo que implica em: 

 

[...] uma categoria ‘doença da família’ também possui um valor heurístico [...] as 

relações entre homem e a mulher são marcadas por uma assimetria e uma 

complementariedade que podem ser traduzidas na diferenciação hierárquica entre a 

casa e a família [...] traduz a desordem moral que se instaura na rede familiar, 

obrigando seus membros a redefinirem suas posições. (CAMPOS, 2010, p.139) 

 

Segundo Vespucci; Vespucci:  

 

Acostumada a sofrer, a família não reage às mudanças do dependente [...] e, dos 

conflitos inevitáveis entre aqueles que vislumbram o futuro sóbrio e aqueles que se 

prendem ao passado da dependência, muitas vezes sobrevêm a separação dos casais 

e a dissolução das famílias. (VESPUCCI; VESPUCCI, 1999, p. 140) 
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Assim, a necessidade primordial da criação do Al-Anon, e por consequência do Nar-

Anon, ambos grupos para familiares e amigos de dependentes químicos e/ou álcool está na 

inadaptabilidade da família em lidar com o outro. 

No Brasil o Al-Anon foi fundado em dezembro de 1965. Em 1957 foi criado nos EUA 

e 1972 o primeiro Grupo Alateen brasileiro, para atender jovens de 13 a 19 anos atingidos 

pela convivência com o alcoolismo. Aqui no Brasil, existem aproximadamente 34 grupos de 

Alateen. (JUNAAB) 

O Terceiro grupo de anônimos criado foi, nos EUA, o Narcotics Anonymous, em 

1953. No entanto, Cardoso (2006) fala de suas origens obscuras. Há documentação indicando 

que “ a primeira reunião e N.A. aconteceu em 1947, na cidade de Lexington, Kentucky, como 

parte de um programa de saúde pública do governo federal”. Surgiram também outros grupos 

como os “Aditos Anônimos” ou os “Grupos de Drogas Formadoras de Habituação” que 

também fracassaram. Uma das razões desse fracasso é que as reuniões tinham de ser 

clandestinas, sem divulgação, hora na casa de um, hora na casa de outra pessoa. Alguns 

resolveram frequentar o A.A. Em 1953, Jimmy Kinnon e alguns amigos criaram o grupo 

“Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos do Vale de San Fernando”. No entanto o A.A. 

proibiu que eles se utilizassem da nomenclatura Alcoólicos Anônimos, mas autorizou a 

adaptação dos 12 Passos. Simultaneamente tinham de resolver as questões com a repressão 

policial (CARDOSO, 2006, p. 32). 

Em 1979 o N.A. chega ao Brasil. São os “Anos de Chumbo” do AI-5. “E com a 

redemocratização teria ocorrido uma importante inflexão na doutrina de segurança nacional: 

‘os inimigos internos’ da pátria teriam deixado de ser os ‘terroristas’ de esquerda para 

converterem-se em traficantes de favelas e periferias” (SPARANO, 1998, apud CARDOSO, 

2006, p. 14). 

Os grupos de anônimos de Nar-Anon surgiram na mesma época do Narcóticos 

Anônimos (N. A.), em 1953 nos Estados Unidos, ganhando força na década de 60. Em 1968, 

o Grupo da Península de Palos Verdes foi aberto por dois membros, Louis e Margaret que 

cruzavam o país promovendo reuniões e levando as mensagens do grupo. 

No Brasil, em 26 de setembro de 1979 foi realizada a primeira reunião do Grupo 

Primavera que posteriormente viria a se tornar o Grupo São Judas. Após alguns anos foi 
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criado o Grupo Regata na cidade do Rio de Janeiro e o Grupo Semeadura em Porto Alegre. 

Atualmente a organização conta com mais de 282 grupos em 25 estados do Brasil21. 

Contudo, os primeiros grupos de Nar-Anon não foram bem sucedidos. Em 1971 foi 

legalizado o Núcleo de Informação do Nar-Anon. Apenas em 1982 mostrou-se a necessidade 

da criação de um serviço mundial, posto que o grupo estivesse presente em diversos países.  

Tabela 1. Comparação de numero de grupos e reuniões de N.A e de Nar-Anon por estado 

e região.  
 

Fonte: Dados coletados nos sites oficiais de Nar-Anon e N.A. 

 

Pode-se notar que em todas as maiores capitais de cada região é onde se concentra o 

maior número de reuniões de N.A e de Nar-Anon. De longe, a região Sudeste apresenta o 

                                                           
21 NAR-ANON - Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil. Nar-Anon do Brasil. Disponível em: 

<http://www.naranonsp.org.br/index.php/capital-e-interior-sp/193-sao-jose-dos-campos/vila-tesouro/193-nar-

anon-no-brasil>. Acesso em: 15 fev. 2017.  

Estado Grupos 
Sala c/mais de 

uma reunião 

Reuniões 

por Semana 
% Grupos Reuniões  

% Pop. 

Estado 

N.A. proporção 

com Nar-Anon 

AM 1  1 0,35 27 64 1,4 1,92  

AC S/GR  -  3 7 0,16 0,39  

RO 1  1 0,35 3 6 0,14 0,86  

RR S/GR  -  - - - 0,24  

PA 3  3 1,06 28 57 1,33 3,99  

AP 1  1 0,35 1 1 0,02 0,37  

TO 1  1 0,35 3 7 0,16 0,74  

   7,0 2,48  142 3,21 8,51 20 

MA 2  2 0,71 - 23 0,53 3,37  

PI 2  2 0,71 11 11 0,25 1,56  

CE 4  4 1,41 49 100 2,33 4,35  

RN 1  1 0,35 16 31 0,72 1,68  

PB 1  1 0,35 - - - 1,94  

PE 1  1 0,35 21 53 1,23 4,57  

AL 1  1 0,35 - - - 1,63  

SE 3  3 1,06 - - - 1,09  

BA 9 1d 10 3,25 44 93 2,17 7,43  

   25,0 8,86  311 7,23 27,62 12 

MT 3 2d/1t 7 2,48 19 71 1,65 1,29  

MS 2 Id 3 1,06 24 87 2,03 1,59  

GO 3  3 1,06 28 60 1,40 3,23  

DF 3 3 3 1,06 32 99 2,31 1,42  

   16,0 5,67  317 7,39 7,53 19,8 

MG 15 5d 20 7,09 192 428 10,0 10,2  

ES 1  1 0,35 38 81 1,89 1,92  

RJ 49 7d 54 19,1 211 753 17,5 8,09  

SP 87 12 d/7t 113 40 554 1731 40,44 21,7  

   188,0 66,6  2993 69,83 41,91 15,9 

PR 9 1d 10 3,5 77 188 4,39 5,46  

SC 12  12 4,25 62 139 3,24 3,33  

RS 24  24 8,51 115 199 4,64 5,5  

   46,0 16,3  526 12,27 14,29 15,2 

   282,0 99,9  4289 99,9 99,8  
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maior número de reuniões, 188 e 2993, respectivamente. Proporcionalmente, é na região 

Norte onde se encontra vinte vezes mais reuniões de Nar-Anon se comparado às de N.A, 

embora a região tenha apenas 8,51% da população em relação ao todo no Brasil. A região 

Nordeste, apesar de concentrar 27,62% da população nacional, a proporção de reuniões de 

Nar-Anon é apenas 12 vezes superior à de N.A. A região Centro-Oeste, com 19,8, tem 

proporção similar à região Norte. As regiões Sul e Sudeste, apesar de apresentar o maior 

número de reuniões, mantêm a média de 15,2 e 15,9 respectivamente de reuniões de N.A 

superior à de Nar-Anon. Pode-se dizer que para cada dependente frequentando um grupo de 

N.A. há uma média de 15 familiares dependentes frequentando grupos de Nar-Anon. 

 

 

2.7 O jardim das anômalas 

 

O JARDIM DAS ANÔMALAS 

 

 

Revolucionário talvez seja 

construir um jardim 

como Burle Marx 

ressaltando a vida nativa 

para que o entorno se visibilize 

em sua singularidade e beleza. 

 

 

Sandra Caldas 

02/17 

 

É nas décadas entre 1960 e 1980 que ocorre um boom de grupos de anônimos de 

mútua ajuda, primeiramente nos EUA e depois por outros países de cultura ocidental. Foi um 

período em que “havia um acordo tácito de tratar a Guerra Fria como uma Paz Fria” 

(HOBSBAWN, 2011, p. 226). “A Guerra do Vietnã desmoralizou e dividiu a nação, em meio 

a cenas televisadas de motins e manifestações contra a guerra. Destruiu o presidente 

americano Richard Nixon” ((HOBSBAWN, 2011, p. 241). Com um clima político mais 

defensivo que ofensivo, nada melhor que criar um ‘inimigo interno’, uma caça às bruxas que 

ganhou força sob o governo norte-americano de Richard Nixon (1968-74). A década de 1970 

passou por uma grande crise econômica, com a crise do petróleo de 1973, e que atingiu seu 

ápice na década de1980 (HOBSBAWN, 2011). 

Mas pode-se denominar que entre a década de 1950 e 70 ocorreu a Era do Ouro, em 

que mesmo os países de Terceiro Mundo alcançavam crescimento econômico antes nunca 
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visto. Um dos motivos era o preço do barril de petróleo que custava menos que dois dólares 

durante todo o período de 1950 a 1973. Na economia mundial, neste período, a produção de 

manufaturados quadriplicou, o comércio mundial destes decuplicou, a produção de grãos por 

hectare praticamente duplicou. (HOBSBAWN, 2011), p. 257). Foi um período caracterizado 

por um grande avanço tecnológico incrementando o mundo do consumo à grande maioria 

populacional, apesar de sua implantação e atualização demandar altos recursos, e cada vez 

mais, menos mão de obra para implementá-la. Criou-se uma divisão de trabalho internacional 

muito mais elaborada, com grande impacto no setor químico e farmacêutico (HOBSBAWN, 

2011, p. 265). Há uma grande revolução no transporte e comunicação (HOBSBAWN, 2011, 

p. 275) 

Com o boom financeiro e a crescente mecanização e expulsão das populações rurais, 

os centros urbanos cresceram desordenadamente sem infra estrutura adequada à população 

recém-chegada. “É a morte do campesinato [...] houve uma média de redução da população 

rural a 15% do que era anteriormente” (HOBSBAWN, 2011, p. 284-285). “Os habitantes das 

novas cidades, gastando horas de seu dia para chegar ao trabalho ou ao lazer, agora, ao invés 

de conviver com animais silvestres, veem-se diariamente entre pragas urbanas, como ratos e 

baratas”. 

O período de Bem-Estar Social “Estados em que gastos com a seguridade social, 

manutenção de renda, assistência, educação – se tornaram a maior parte dos gastos públicos” 

(HOBSBAWN, 2011, p. 278). 

 

Após vinte anos (contando a partir da década de 1960) torna-se adulta uma nova 

geração, para a qual a experiência do entre guerras – desemprego em massa, 

insegurança, preços estáveis ou em queda – era história e não parte de sua 

experiência. Eles haviam ajustado suas expectativas à única experiência de seu 

grupo etário, de pleno emprego e inflação contínua. (FRIEDMAN, 1968, apud 

HOBSBAWN, 2011, p. 279).  

 

A nova mão de obra exige educação secundária e superior, com participação das 

mulheres, entrando para o mercado de trabalho, mesmo as casadas, fazendo “o pano de fundo 

para reflorescimento dos movimentos feministas” (HOBSBAWN, 2011, p. 289, 305). 

“Governos da direita ideológica, comprometidos com uma forma extrema de egoísmo 

comercial e laissez-faire, chegaram ao poder em vários países por volta de 1980: Reagan nos 

EUA, Thatcher na Grã-Bretanha”. Desmoronam os Estados de Bem-Estar Social, fruto do 

desenvolvimento e política de apaziguamento após a Segunda Grande Guerra (1939-45). A 

economia americana começa a ser suplantada pela Comunidade Europeia e Japão. A indústria 

de armas, apesar de “quarenta anos de constante guerra de baixa intensidade” encontrou nos 



102 
 

países de Terceiro Mundo seu cenário ideal, solapando os regimes de esquerda que afloravam. 

(HOBSBAWN, 2011, p. 250). 

A partir de 1973, uma nova crise se instaura. Os anos dourados chegam ao fim. 

HAN (2015) postula que o século XXI é um período de violência neuronal, sistêmica, 

não por excesso de negatividade. Pelo contrário, pelo excesso de positividade. Citando a 

genealogia da inimizade em Baudrillard, passamos do estágio em que o inimigo era o lobo, 

para o dos ratos, a seguir dos besouros, dos vírus, e finalmente o inimigo fantasma que habita 

em todas as frestas de poder. A positivação ocorre numa sociedade permissiva e pacificada. A 

hiperatividade é a massificação do positivo. Classificando a sociedade disciplinar de Foucault, 

como sendo a da negatividade, onde o que predomina é o não-direito, a da positividade seria a 

do autodesempenho, levando à depressão o homem moderno por ter de ser ele mesmo a se 

produzir. A pressão contínua pelo desempenho surge como característica essencial da 

sociedade pós-moderna do trabalho. Uma exploração aguda, já que “caminha de mãos dadas 

com o sentimento de liberdade” (HAN, 2015, p. 30). Para o autor, “o depressivo é o inválido 

dessa guerra internalizada” (p. 29). Estamos diante de uma crescente “fragmentação e 

atomização social” (p.27) que leva ao um crescente tédio à inexistência do lazer como 

capacidade contemplativa. “A perda moderna da fé, que não diz respeito apenas a Deus e ao 

além, mas à própria realidade, torna a vida humana radicalmente transitória, e nunca foi tão 

transitória como hoje [...] além do aceleramento de hoje (que) tem muito a ver com a carência 

de ser” (HAN, 2015, p. 44, 46). Talvez, esclarecedor às postulações de Han seja o 

documentário “Ordem Mundial: o controle da humanidade”, disponível no Youtube, onde se 

expõem que em absoluto, nenhum momento, do lazer ao trabalho, à privacidade, existem sem 

serem normatizados e determinados pela sociedade de consumo. O próprio ser humano, 

transformado em objeto, para a insaciável sede de expansão dessa sociedade. 

É dentro deste cenário que vários tipos de Grupos de anônimos e mútua ajuda 

proliferam: Alateen, criado nos EUA em 1957, trazido para o Brasil em 1972. Existe em mais 

de cem países. No Brasil constam 34 Grupos; Comedores Compulsivos Anônimos (CCA), 

criado em 1960 em Los Angeles, em 1975 no Brasil, para pessoas com distúrbios alimentares 

como anorexia, bulimia, obsessão por dietas ou peso; CODA (co-dependentes anônimos) e 

que objetiva “despreender ou desconectar de outra pessoa, grupo de pessoas ou situação”; 

Emocionais Anônimos. O site apresenta um grupo de 24 perguntas fechadas. Caso a pessoa se 

identifique com ao menos três, é classificado com problemas emocionais e pode participar do 

grupo; Jogadores Anônimos. Fundado em 1957 em Los Angeles, em 1993 no Brasil; 

Neuróticos Anônimos. Começou em 1964 nos EUA com Grover B., um ex AA. Constam 380 
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grupos no Brasil; Consumidores Compulsivos Anônimos. Possui 28 grupos, sendo nove em 

São Paulo e oito no Rio de Janeiro; DASA (dependentes de amor e sexo anônimos; 

Devedores Anônimos, criado em 1967; Fumantes Anônimos ou Tabagistas Anônimos; SAI 

(sobreviventes de incesto anônimos), para pessoas acima de 18 anos e que foram abusados 

sexualmente na infância; Co-Dependentes Anônimos; Sexólicos Anônimos; Compulsivos 

Sexuais Anônimos; Dependentes de Sexo Anônimos; MADA (mulheres que amam demais), 

criado no Brasil em 1994. Todos esses grupos foram recolhidos nos próprios sites, 

relacionados no final da dissertação. Segundo o site oficial dos Neuróticos Anônimos existem 

quase cinco mil grupos de anônimos no Brasil. Em Mota (2004, p. 44) encontramos também, 

com data de fundação nos EUA os seguintes grupos: Emocionais Anônimos (1971); 

Familiares Anônimos (1971); Filhos Adultos de Alcoólicos (1976); Cocaína Anônimos 

(1982); Trabalhadores Compulsivos Anônimos (1983); Maconha Anônimos (1987); 

Obsessivo-Compulsivos Anônimos (1988).   

A propósito, procurando por mais um artigo científico com temas sobre grupos de 

anônimos, veio-me de súbito, mas uma vez, ao reler a mesma introdução comum a todos esses 

trabalhos, de que “Bill...juntamente com o Dr. Bob...após um despertar espiritual.... fundou o 

primeiro grupo de A.A....”. A mesma história, contada e recontada. Os artigos a introduzem 

para chegar ao objeto de seus temas, e não questionam suas origens. Pouco importa se a 

história de Bill Wilson é verdadeira ou não. Ela transforma-se em mito. 

Patai (1972, p. 33) citando Hooke (1933): “[...] a história que o ritual representa [...] o 

mito original, inseparável do seu ritual, engloba, de maneira mais ou menos simbólica, a 

situação original, sazonalmente repetida no ritual [...] Não há mito sem ritual. Não há ritual 

sem mito”. 

 

A primeira função da mitologia: incutir em nós um sentido de deslubramento grato e 

afirmação diante do estupendo mistério que é a existência. A segunda função da 

mitologia é apresentar uma imagem do cosmos, uma imagem do universo que nos 

cerca, que conserve e induza essa sensação de assombro. Podemos denominá-la 

função cosmológica da mitologia. [...] a terceira função de uma ordem mitológica é 

validar a preservar dado sistema sociológico: um conjunto comum daquilo que se 

considera certo e errado, propriedades e impropriedades, na qual esteja apoiada 

nossa unidade social particular. [...] Por fim, a quarta função da mitologia é 

psicológica. O mito deve fazer o indivíduo atravessar as etapas da vida, do 

nascimento à maturidade, depois à senilidade e à morte. (CAMPBELL, 2008. p. 32-

37) 

 

A função cosmologia foi apoderada pela ciência. Mas pela conceitualização de 

Campbell podemos perceber os Grupos de Anônimos onde os indivíduos, cada vez mais 

sentindo-se deslocados do que é ditado pela norma social, buscam-se agrupar para conseguir a 
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interna necessidade de adequação, necessária a ele como estigmatizado, bem vindo à 

sociedade que cada vez mais, utilizando-se do saber-ciência, da medicina e jurisprudência, 

estreita o leque daqueles considerados saudáveis, normais. 

Considero que ainda transitamos de uma era Foucaultiana para a Haniana. Ainda 

habita o poder do não-direito que se dá sob várias formas, da proibição explícita à 

estigmatização. Que outras razões haveria para a proliferação de tantos tipos de grupos de 

anônimos de mutua ajuda senão o sofrimento por ser diferente, a necessidade de se 

‘normalizar’? 

Mas não podemos desconsiderar que uma das funções dos grupos de anônimos possa 

ser absorvida, vivenciada como a travessia a uma nova etapa na vida, conforme veremos 

através das entrevistas. 
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CAPÍTULO 3 – BUSCANDO DECIFRAR A LITERATURA NAR-ANON 

 

 

Busco neste capítulo fazer uma leitura crítica da literatura de Nar-Anon através de 

seus Passos, folhetos, e principais temas da instituição. A experiência pessoal da pesquisadora 

e alguns autores como Foucault, Goffman e Barthes servem de contraponto a essas leituras. 

Para Barthes, o mito constitui-se em um sistema de comunicação para poder realizar 

seu intento de ser uma mensagem. Será sempre algo construído. “longínqua ou não, a 

mitologia só pode ter um fundamento histórico, visto que o mito é uma fala escolhida pela 

história: não poderia nunca surgir da natureza das ‘coisas’ (BARTHES, 1980, p. 132). Não 

tem limite às formas de que se utiliza: língua, fotos, filme, e qualquer objeto pode ser dotado 

da significação que o mito deseja lhe impor, e decompô-las é um dos atributos da semiologia 

enquanto ciência. Mas não basta desconstruir seus sentidos. Para tentar compreendê-la de 

forma mais ampla necessário se faz recorrer a outras áreas de conhecimento, como a história, 

política, sociologia, antropologia, dentre outras, posto que o objeto de estudo que a 

semiologia busca apreender não é algo suspenso no espaço e atemporal. 

 

[...] toda semiologia postula uma relação entre dois termos, um significante e um 

significado. Relacionando objetos de ordem diferente, não constitui uma igualdade, 

mas sim uma equivalência [...] o que se apreende não é absolutamente um termo 

após o outro, mas a correlação que os une: temos, portanto, o significante, o 

significado e o signo, que é o total associativo dos dois primeiros termos [...] o 

significante é vazio, o signo pleno, é um sentido [...] e as implicações funcionais 

entre as partes são tão funcionais e estreitas que a análise pode parecer vã. 

(BARTHES, 1980, p. 134-135) 

 

Buscando diferenciar a semiologia de Saussure, que estuda a língua, da semiologia que 

estuda o mito, Barthes esclarece que o mito constitui-se em um sistema “semiológico 

segundo”, pois qualquer que seja a matéria de que ela se utilize, língua, fotografia, etc., estas 

são apenas matéria-prima cuja essência original se perde para transformar-se no significante 

desejado pelo mito. Barthes trata o mito como uma metalinguagem posto que se faz uma 

segunda língua através da qual se fala da primeira. “Eis porque o semiólogo deve tratar do 

mesmo modo a escrita e a imagem: o que delas retém é que ambas são signos, ambas chegam 

ao limiar do mito dotadas da mesma função significante; tanto uma como outra constituem 

uma linguagem objeto”. (BARTHES, 1980, p. 137). 

Se o significante do mito apresenta-se ambiguamente, posto que tem seu sentido 

original esvaziado, sua utilização pelo mito enche-lhe de sentido. Um “sentido já completo 

postula um saber, um passado, uma memória, uma ordem comparativa de fatos, de ideias de 

decisões” (BARTHES, 1980, p, 139). Como num jogo de esconde-esconde, a forma, morta de 



106 
 

significado original, ressuscita como cadáver, pseudo vivo e que dá vida ao mito. Seu 

conjunto estabelece um conceito, apropriado. O conceito empobrecido, repetido através de 

formas diferentes, permitirá chegar à essência do mito. Para Barthes, resta um consolo: se os 

mitos são históricos, por isso mesmo a história pode facilmente suprimi-los. 

 

 

3.1 Fazendo contato com o Nar-Anon 

“Quem é que fala por mim?” 

Clarice Lispector 

Um Sopro de Vida 

 

Quem chega à sala pela primeira vez, recebe alguns folhetos gratuitos, ou adquirem 

outros pelo seu baixo custo, entre R$0,60 a R$2, 00. São 19 folhetos ao todo. O panfleto de 

divulgação, que não se enquadra exatamente como folheto, posto que apenas possui a imagem 

e nome da instituição, tem o custo de R$0,20 e é distribuído gratuitamente em cotas para os 

Grupos que comparecem através de seus RGs às reuniões estaduais (Área-Painel). Pode 

também ser adquirido em maior quantia, mediante compra, para divulgação como distribuição 

junto a estações de trem, ônibus, igreja, postos de saúde, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: folheto de distribuição gratuita do Nar-Anon  

Fonte: www.naranon.org.br 

 

 

Como se pode observar na imagem, a maior ênfase é dada à palavra ‘droga’, impressa 

em letras maiores que as restantes e em vermelho, que se traduz em sinal de alerta. 

Igualmente em vermelho, tom mais chamativo da imagem, as palavras ‘família’ e ‘ajuda’. 
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Uma grande mão desce dos céus, oferecendo essa ajuda. Uma mão levemente 

estendida, limpa, sem pelos, sem que se possa definir a que sexo que pertence. Desnecessário 

traduzir o sentindo dessa origem celeste. O dependente, desconsiderando-se aqui que tanto o 

familiar é um dependente de relações como o usuário o pode ser de substâncias químicas, este 

último, literalmente, último elemento da frase, aparece em caixa baixa.  

Em sua versão folheto, divulga-se o tempo de existência da entidade (com mais de 35 

anos) “prestando ajuda a familiares e amigos de dependentes químicos”, que no Nar-Anon 

“nos reunimos para descobrir que o uso compulsivo de drogas não indica falta de afeto pela 

família. Não é uma questão de amor, mas de doença”. O folheto também esclarece a 

gratuidade da instituição em seus serviços, do anonimato “como um manto protetor”. Em 

caixa alta e negrito, “nós compreendemos sua dor” como subtítulo de uma explicação de que 

a dependência de drogas atinge toda a família “PAIS, CÔNJUGES, AMIGOS”. Enfatiza que 

“não damos conselhos e sim as boas-vindas calorosas, palavras de esperança e o conforto dos 

companheiros”. A seguir um questionário, entitulado “você já se perguntou?”, em caixa alta e 

negrito, seguido das seguintes perguntas: O que está errado? É minha culpa? ; Suas tentativas 

de controle do dependente são sempre frustradas? ; Sua vida está parecendo um pesadelo? ; 

Você tem alguma razão para não confiar nesta pessoa? ; Suas economias ou objetos estão 

sumindo misteriosamente? ; Você fica acordado se preocupando com esta pessoa? 

Delumeau (2007, p. 39-53), expõe que o medo possui simultaneamente duas 

naturezas, uma visceral, comum a todos os humanos, como o medo da morte e o medo 

cultural, sendo que “todos os medos contêm em graus diferentes essa apreensão”. Contudo, o 

medo pode mudar conforme o tempo e o lugar. Assim, se na Idade Média havia o grande 

medo da peste, ao fim deste período, com a invenção das armas de fogo, o medo da guerra, 

atualmente o medo invade os “indivíduos e as coletividades”. 

 

A raiz disso se encontra na apreensão provocada entre pessoas que não se conhecem, 

ou que se conhecem mal, que vêm de fora, que não se parecem conosco e que, 

sobretudo, não vivem da mesma maneira que vivemos. Falam uma outra língua e 

têm códigos que não compreendemos. Têm costumes, comportamentos, práticas 

culturais que diferem das nossas, não se vestem como nós, não comem como nós, 

têm religião, cerimônias e ritos cujo significado nos escapa. Por todas essas razões, 

eles nos assustam e somos tentados a tomá-los como bodes expiatórios em caso de 

perigo [...] essa situação conduz a que se dê uma ligação entre mentalidade 

obsessiva e utilização do medo como arma [...] (o medo) rapidamente se esquiva, 

tornando-se invasivo, escapando do controle, fazendo submergir qualquer espírito 

crítico e qualquer sentimento de humanidade. (DELUMEAU, 2007, p. 46). 

 

Assim, preenchendo qualquer dos atributos citados por Delumeau, a instituição vale-se do 

medo que pode atingir pais, cônjuges e amigos para fisgá-los. Mais adiante o autor refere que 
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a psiquiatria distingue o’medo’ da ‘angústia’. O primeiro, identificável, pode ser enfrentado. 

O segundo “é uma espera dolorosa diante de um perigo tão temeroso que não se consegue 

‘nomeá-lo’. É um sentimento geral de insegurança. Mas medos repetidos podem gerar 

angústia. Reciprocamente, um temperamento ansioso corre o risco de estar mais sujeito ao 

medo do que um outro” . (DELUMEAU, 2007, p. 40). 

 

[...] mais que barbárie, o que define nossa situação hoje é a ausência de um sentido 

para a civilização [...] sabemos pela experiência de vários momentos da história que 

toda vez que o medo foi usado como instrumento político, o primeiro e mais terrível 

efeito foi o de diminuir a capacidade de autonomia do sujeito, de reduzir os homens 

à desnaturação; se o homem é um ser-para-a-liberdade, quando dominado 

politicamente pelo medo ele perde sua natureza humana, medo de natureza, caindo 

num estado de decadência e alienação [...]  Medo e obediência – que sempre andam 

juntos – em nome do interesse constroem a tirania. Medo e obediência dão tudo ao 

tirano. (NOVAES, 2007, p. 14-15) 

 

A classificação do uso compulsivo de drogas como doença, já foi bastante discutido no 

capítulo um, o lugar ocupado pelas drogas ilícitas na cultura ocidental moderna, bem como a 

construção do dependente químico e como o papel da medicina nessa construção. 

Ressaltamos aqui que a situação não é referida como de afeto (amor), mas somente como 

doença. Simultaneamente, esta condição isenta de culpa o familiar. Isentando-se da condição 

anômica do filho, ao longo da leitura dos Passos de Nar-Anon notamos o reforço da isenção e 

o questionamento raso sobre a questão da dependência química.  O anonimato como ‘manto 

protetor’ também já foi discutido pela ótica de Goffman (vide p. 11).  O fato de colocar o 

familiar na posição de alguém que precisa de ajuda, vitimiza-o. Indiretamente, o Nar-Anon 

expõe a ideia de que possui os meios para corrigir tal situação. Não só o dependente químico 

sofre o estigma pelo uso de substâncias, ilícitas, como também o familiar procura ocultar essa 

situação. Primeiramente vale-se da negação, seguindo os preceitos de Ross (2016, p. 44): ”A 

negação funciona como um pára-choque depois de notícias inesperadas e chocantes, deixando 

que o paciente se recupere com o tempo, mobilizando outras medidas menos radicais”. 

 

“quando eu percebi as mudanças de comportamento dele, ele já estava envolvido nessa, na 

droga né. Como diz, “a mãe é a última a saber”.  (Entrevista com Fátima). 

 

“Fui muito afetada também, pela frustração, uma coisa que me deixava, é me sentia inferior, 

né(...)aquele sentimento de ‘poxa vida, poxa via, o que eu fiz, né?’ Porque eu sonhei em ter 

uma família bonitinha sentada às oito da manhã na mesa, no café da manhã. Frustração por 

não ter conseguido fazer com que meus filhos, no caso os meus três filhos seguissem aquilo 

que eu sonhei e determinei para a vida deles, quem dirá para o adicto né, que descambou 
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(rsss) ladeira abaixo” (Entrevista de Claudia que anos antes havia perdido dois irmãos em 

decorrência da adicção por drogas).  

 

Se no folheto anterior o Nar-Anon coloca “que não dá conselhos”, no folheto “Faça 

não-faça”, dá-se exatamente o contrário. Ressaltamos: “sim, note as reações que o dependente 

provoca em cada pessoa da família”; “sim, ajude encorajando as tentativas de procurar 

auxílio’; não aceite a culpa pelos atos de outra pessoa”; “sim, garanta que a adicção é uma 

doença e não uma questão moral”; “não use os outros manipulando ou fazendo ameaças 

vazias”; “não faça de si mesmo e dos outros um modelo de perfeição”; “sim, mantenha o foco 

em suas próprias, reações e atitudes”; 

Além de se apresentar como um receituário do que se deve ou não fazer, embora a 

instituição aconselhe a manter o foco em suas próprias reações, a imposição primeira é a de se 

tornar bastião vigilante de todos os membros da família. “A vigilância se torna um operador 

econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de 

produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar“ (FOUCAULT, 1997, p. 172).  

Velho (1981, p. 25) aponta que o ”poder manifesta-se também em situações mais 

‘microscópicas’, como no caso da família, onde os conflitos não têm apenas um caráter 

‘psicológico’, mas apresentam uma integração do psíquico com o sociocultural. A família só 

existe através de um código, de uma linguagem de papéis, status etc.” Além de transpor essa 

análise para o sistema familiar, célula de (re)produção de indivíduos para  a sociedade na qual 

está inserida, lembramos que ”as identidades sociais são, por definição, identidades em 

movimento, definidas e redefinidas por contrastes” (SARTI, 2011, p.114). À medida em que 

se constrói o microgerenciamento da vida alheia, constrói-se simultaneamente uma muralha à 

própria liberdade do vir a ser. 

Muitos chegam ao Nar-Anon através de um busca no Google, podendo acessar tanto o 

site estadual quanto o nacional. No site nacional, além da imagem referida da ‘mão celestial’, 

uma outra imagem aparece em destaque, acima e à esquerda da tela: uma mão feminina, 

unhas bem feitas, pintadas em vermelho, aparam entre elas uma mão masculina. O sentido de 

amparo perpassa ambas as imagens. Aqui, as unhas curtas e pintadas, impõem uma leitura de 

feminino-família, moderno, contra um fundo branco, que longe de ser neutro, destila pureza 

ao mesmo tempo que conduz o olhar unicamente às mãos. Oposto seria o sentido dado caso as 

unhas fossem longas. A mão feminina também remete ao sentindo de  amparo maternal. 

Abrindo o site, em qualquer link que se vá, uma música permanece de fundo, 

constante: quase minimalista, repetitiva e rítmica, sob um instrumento único, uma música de 
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ninar. Pereira (2009, p. 2), citando Benezon (2008) esclarece o “ISO universal representa os 

sons inseridos no inconsciente, e estes estão relacionados aos sons produzidos pelos 

batimentos cardíacos, pela inspiração e expiração, os sons da natureza como o vento e a 

água”. O intuito do acalanto, do conforto, do acalmar, do estreitamento da relação entre a 

instituição Nar-Anon (mãe) e o leitor-ouvinte evidencia-se. 

Tendo-se, segundo Barthes (1980), que o mito pode valer-se dos mais infinitos 

significantes e significados para construir seu signo, seu objetivo primeiro e último, decifrar 

todos os meios de que o mito se vale para impor seu conceito seria repetir-se à exaustão. 

Assim sendo, por exemplo, no caso do site nacional do Nar-Anon que expõe três  power-

points para veicular suas mensagens, escolhi um justamente por se utilizar dos significantes 

do dependente químico e do familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Carta aberta á família. 

Fonte: www.naranon.org.br 

http://www.naranon.org.br/
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Carta-aberta faz parte de um folheto da instituição, o A-11, presumidamente escrito 

por um dependente químico à sua família. A partir desse folheto foi criada essa apresentação 

visual-escrita em uma sequência de slides. 

Observando o  primeiro slide notamos em destaque a imagem de uma rapaz, tatuado, 

debruçado sobre os joelhos, fechando-se sobre si mesmo, ocultando seu rosto. 

O rapaz em si, seria apenas um rapaz, um significante de sentido ausente, mas como 

significante mítico, torna-se pleno de sentido. Generaliza-se que todo rapaz tatuado, comum a 

toda uma geração, é um dependente químico.”A vergonha se torna uma possibilidade central 

que surge quando o indivíduo percebe que um de seus próprios atributos é impuro e pode 

imaginar-se como um não-portador dele” (GOFFMAN, 2008, p. 10). Assim, a imagem, seja 

vista por um jovem,  reconhece-se ali como alguém que se envergonha, como a dizer ao 

jovem leitor, ‘sou como você!’, ou por um familiar que deve imputar ao tatuado a necessidade 

de se envergonhar. 

No slide 2, o rapaz, mais decomposto em seu vestuário: agora em uma camiseta 

regatas, não apropriada a qualquer ambiente,  de cor preta, agachado, como retido à vergonha 

e incapacitado à ação, o rosto oculto a esconder-se, tendo ao fundo uma calçada e um muro 

semi-destruído com uma pichação em vermelho escrito”addict”. Abaixo o texto: “sou um 

usuário de drogas. Preciso de ajuda”. Ou seja, basta ser usuário de drogas para ser um addicto, 

semi-destruído, que deve esconder-se da sociedade, quase na sarjeta. É alguém que precisa de 

ajuda (grifo nosso). A pichação. Por si, associado ao vandalismo mais do que à arte, ainda 

mais em tempos de eugenias-murais como a que vivemos na cidade de São Paulo, remete 

também à transgressão da lei. Em vermelho, no mínimo, representa um sinal de alerta, senão 

de perigo e até mesmo ao sangue. 

No slide 3 vemos o jovem desfocado à esquerda, com um displicente agasalho, como 

que a dar explicações ou justificativas. A mulher, à frente, mãe ou esposa, rosto frontal, lábio 

cerrados, olha de esguelha, desconfiada. É a única que não tem de ocultar a própria face. O 

jovem desfocado ao fundo, similar às reportagens policiais onde aquele ao qual é imputada 

culpa deve permanecer anônimo, até que sua culpa seja comprovada legalmente. Pelo texto, 

depreende-se que o jovem pede algum tipo de ajuda. O dizer “não resolvam  meus problemas 

por mim. Isto somente me faz perder o respeito por vocês”. O tom imperativo não deixa outra 

alternativa. Os ‘problemas’, em aberto, sejam quais forem, se resolvidos por outrem têm como 

consequência certa a perda do respeito daquele que pediu ajuda a quem o ajudou. Além de 

tudo é um ingrato. 
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Slide 4: o rapaz e a mulher, ocultos pela luz, aparecem a três quartos apenas em 

sombra. A mulher com as mãos estendidas e o perfil como quem está fazendo um discurso.  O 

rapaz, maior, mais alto que a mulher. A única parte dos dois corpos a receber uma parca 

ilumização é o braço levantado do rapaz: a defender-se ou ameaçando dar um tapa? Tanto faz, 

para o sentido geral que o signo objetiva. O texto com a advertência: “não censurem. não 

façam sermões, não culpem ou discutam, esteja eu drogado ou sóbrio”. Drogado ou sóbrio, 

sou a mesma coisa. “Isto pode fazer vocês se sentirem melhor; mas só vai piorar a situação”. 

À mulher não cabe nada falar como imputação negativa ao rapaz: só vai piorar a situação. 

Descerá o braço e a mão estendida de vez ao rosto da mulher? 

Slide 5: a foto não se apresenta por inteira. Recortada, partida ao meio sua imagem, a 

mãe mostra o indício de culpa à moça que, pela primeira vez tem seu rosto exposto. Não há 

mais dúvidas de sua adicção diante da indubitável prova de um cigarro de maconha. Não há 

mais o que esconder, apenas a imagem da mão retalhada, partida ao meio. O texto: “Não 

aceitem minhas promessas. A natureza de minha doença me impede de cumpri-las, mesmo 

que naquele momento tencione fazê-las. As promessas são meu único meio de adiar a dor”. 

Mais uma vez, descontextualizada, o teor das promessas, em aberto, onde cabe qualquer 

coisa, cabe tudo. Imputada doente,  a natureza de sua doença, a adicção, impedirá sempre a 

jovem de cumprir qualquer promessa. Cumprir uma promessa é uma forma de enfrentar a dor. 

Portanto, quem não é doente,adicto, é o único que tem a coragem de enfrentar a dor e cumprir 

suas promessas. 

Slide 6: uma foto em branco e preto, como um flagrante de uma foto de jornal, na rua, 

o jovem, mais uma vez desfocado, encostado na parede, não como alguém que está passando 

pelo local, mas como alguém que não tem nada para fazer. À frente, a mulher, com a cabeça 

levemente inclinada, o olhar pensativo, introspectivo. Não olha para fora, mas para dentro de 

si. Apenas metade da face iluminada, como a ressaltar a dúvida do texto que pesa sobre sua 

cabeça: “E não permitam mudança de acordos. Se um acordo foi feito, mantenham-se firmes 

nele”. Não  há mais sobre o que ter dúvida. A luz foca sobre quem não tem o que fazer. 

Slide 7: após a inação do jovem no slide anterior, este repete, através de outras 

palavras e imagens, a mesma mensagem do slide 4: “Não percam  a paciência comigo. Isso 

destruirá vocês e qualquer possibilidade de me ajudar. Não permitam que sua ansiedade por 

mim faça vocês fazerem o que eu deveria fazer por mim mesmo”. O rapaz à frente, 

sustentando a cabeça com as próprias mãos...ninguém a segura por ele. Ao fundo, a mulher, 

com a boca aberta, expressão irada. O rapaz, em posição de quem está imóvel, não se 

encontra em pose de ação diante da ira do outro que se mostra, então, inútil em seu objetivo. 
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A expressão de ira é subvertida pela palavra ‘ansiedade’ e perda de ‘paciência’. A raiva não 

permeia o texto, mesmo que a imagem demonstre isso. Ou seja, a raiva não existe. Deve-se 

dar a outra interpretação, e para que não haja equívocos, o texto direciona para onde deve ir 

sua interpretação. 

Slide 8: mais uma vez, como uma captura de imagem pelos jornais, o rosto do jovem 

não aparece, mas sim seu corpo, despossuído de sapatos, fora da imagem interna do lar, a mão 

no chão sustentando o corpo. Sentado. Não está de pé. À frente da imagem, diversos tipos de 

cápsulas e comprimidos, alusão às drogas sintéticas, comuns entre jovens, como por exemplo 

o ecstasy. São as drogas que não permitem que sua imagem seja focalizada de pé? Ele não 

consegue manter-se em pé? “Não encubram ou tentem poupar-me das consequências do meu 

uso de drogas. Isso pode diminuir a crise mas fará minha doença piorar”. Se estou sem 

sapatos, não me dêem outro par. Estou no chão? Não me sustenho de pé? Não me poupem 

desse estado. É tudo consequência do uso de drogas. 

Slide 9: a imagem, estendida, quase ganha uma feição panorâmica se comparada às 

anteriores, quadrangulares e menores. Esta ocupa o centro do slide, em cores nítidas. O 

panorama da família. O casal de pais discute entre si. Um culpa ao outro. A alusão textual de 

“não fujam da realidade como eu faço” remete ao copo que cada um dos pais traz em suas 

mãos? Um copo de bebida alcoólica como meio de fuga da realidade? O jovem, um 

adolescente, em primeiro plano, costas levemente arqueada, as maõs sobre a cabeça, 

expressão de sofrimento, reforçada pelo texto “ a dependência de drogas, minha doença, 

torna-se pior enquanto eu persistir no uso”. Duplamente reforçada como doença, em negrito e 

sublinhada a dependência de drogas é uma doença do outro  (negrito nosso). Os pais podem 

eventualmente tentar fugir da realidade através de uma bebida, mas a doença é do outro e que 

só piora pela persistência no uso. 

O slide 10: “comecem agora a aprender, a compreender e a fazer planos para sua 

recuperação. Procurem o Nar-Anon, grupos que existem para ajudar as famílias daqueles que 

abusam das drogas”. Ao longo dos slides, utiliza-se indistintamente as palavras uso, abuso e 

dependência química, objetivando todos os termos significarem a mesma coisa: implica em 

doença. A colocação primeira no texto de aprender, compreender, recuperação, seguida de 

ponto, induz que estes termos referem-se ao usuário de drogas. A citação de que o Nar-Anon 

existe para ajudar as famílias, aparece solta da frase anterior. Novamente o reforço, em 

negrito e sublinhado sobre as drogas. Nar-Anon, destacado em vermelho. 

Slide 11: o texto ganha destaque maior que a imagem: “Preciso da ajuda de um 

médico, de um psicólogo, de um conselheiro, e de um adicto em recuperação que encontrou a 
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sobriedade em Narcóticos Anônimos. E principalmente de Deus”. Na imagem, o adolescente 

em uma pose displiscente, de repouso da cabeça sobre os braços postos sobre à mesa, 

cruzados, remete à inércia enquanto o casal ao fundo continua a discussão. Ou seja, enquanto 

os  pais discutem , acusam-se mutuamente, o jovem  (dependente) continuará de braços 

cruzados. O texto, ressaltado, expõe claramente todos os profissionais requisitados para ajudá-

lo. Abaixo, subscrevendo o texto: Deus! 

Slide 12: sobressai a imagem ocupando a maior parte do slide, focando apenas um 

olho no momento flagrado e estancado no sofrimento. Uma lágrima escorre, seguida de outra 

prestes a cair. Abaixo, destacado em vermelho, o texto “eu não posso ajudar a mim mesmo”. 

Assinado, um dependente químico. Aliás, todos os slides,  em fonte Free stlyle script, intenta 

ser um manuscrito feito pelo próprio dependente, aliás como o título da projeção faz:”Carta 

aberta à minha família”. Tornado totalmente incapaz de ajudar-se, cabe à família, aos 

especialistas e ao Nar-Anon ajudar. 

Slides 12 e 13: dão indicativos de linhas telefônicas de ajuda, de São Paulo e da 

Baixada Santista. O tempo de existência da instituição Nar-Anon e de seus objetivos de ajuda 

aos amigos e familiares de dependentes químicos através do compartilhar das experiências, 

forças e esperanças.Abaixo, com destaque em caixa alta e em vermelho, o endereço do site 

nacional do Nar-Anon. O último slide apresenta o logotipo da instituição, que também 

aparece na ponta superior direita de todos os slides. Ponto privilegiado para captação 

inconsciente do olhar.  

Como colocado por Barthes (1980, p. 148)  

 

O mito prefere trabalhar com imagens pobres, incompletas, onde o sentido já está 

diminuído, disponível para uma significação: caricaturas, pastiches, símbolos, etc. 

[...] assim, a usura de um mito se reconhece pelo arbitrário de sua significação. 

 

Dessa forma, as caricaturas utilizadas, alçadas à condição de mito, subverterão o olhar 

de todos que não mais enxergam, apenas imputam o que mito impõe: todos jovens tatuados, 

encostados a um muro, sem calçados, serão drogados. Rosto oculto: mea culpa total. Como 

coloca Barthes (1980, p. 154), “a linguagem poética resiste tanto quanto possível ao mito [...] 

Não busca atingir o sentido das palavras, mas o sentido das próprias coisas [...] na esperança 

de atingir assim uma espécie de qualidade trascendente da coisa, o seu sentido natural (e não 

humano). 
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TALVEZ 

 

 

O talvez nada sabe 

O talvez não insiste 

O talvez não se cabe 

Só 

não tem  

dedo em riste 

 

 

COURI (2017) 

 

 

3.2 Os Passos através do CEFE 

 

REGIMENTOS 

 

 

Os doze passos 

os sete pecados 

os dez mandamentos 

os homem 

seus regimentos. 

 

 

COURI (2017) 

 

Nesse subítem busco decifrar as entrelinhas dos passos através do CEFE 

(Compartilhando Experiência, Força & Esperança), intitulado como um livro para reflexões 

diárias dos Grupos Familiares Nar-Anon, editado pela primeira vez pela Copyright em 2007, 

traduzido por duas companheiras brasileiras, veteranas de salas de Nar-Anon. Em inglês o 

título original  é “Sharing experience, Strength & Force Nar-Anon Family Groups “Daily 

Reader”. No Brasil seguiram-se edições em 2009, 2010, 2012. Utilizando a última edição, há 

bastante diferenças na agrupação por temas se comparado à edição de 2007. Realizaremos 

aqui uma análise seguindo as agrupações temáticas da última edição. Indicaremos o subtítulo 

da página em itálico, RH (reflexão para hoje) e a citação de algum autor, o que geralmente 

vem ao fim da página, será seguida pelo nome deste. No primeiro Passo fizemos um 

panorama geral de várias páginas que tratam deste Passo. Nos seguintes, para não nos 

estendermos demais, é escolhida uma página aleatória e trabalhamos sobre ela. 

PASSO UM: “Admitimos que éramos impotentes perante o adicto – que nossas vidas 

tinham se tornado incontroláveis”. 

 

Admitindo minha impotência (p. 2): “O começo da minha recuperação aconteceu 

quando trabalhei os Passos Um ao Três. Aceitei que era impotente não apenas com 

relação ao adicto da minha vida, como também aos acontecimentos. [...] nas salas 

aprendo que o caos e a confusão surgem apenas quando tento controlar o adicto e as 

reações dele. [...] os três primeiros Passos são passos de compreensão. Trabalhando 
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esses Passos me conscientizei sobre a pessoa em quem havia me transformado. [...] 

Que alívio [...] não posso concertar as pessoas. RH: “hoje me rendo e encontro meu 

real poder ao renunciar aos velhos padrões”. “As pessoas têm dificuldades de 

abandonar seus sofrimentos. Diante do medo do desconhecido, elas preferem o 

sofrimento daquilo que lhes é familiar” - Thich Nhat Hanhw. Passo Um  (p. 4):”sou 

impotente diante da adicção de meu marido e que minha vida pode ser controlada 

[...]contudo o que aprendi é que era dependente de meu marido [...]quando vim para 

as salas de Nar-Anon, acreditava que poderia fazer meu marido parar de usar drogas 

[...] estava machucada, chorava, tinha muita raiva e guardava ressentimentos [...] 

tornei a situação pior, pois não cumpria minhas ameaças e promessas [...] tentei 

proteger meu marido das consequências de seu uso. Rapidamente aprendi a respeito 

da facilitação e vi que salvá-lo das consequências dos seus atos apenas prolongava 

sua doença. Finalmente, aceitei que não tinha controle sobre os seus atos e que 

minhas tentativas de controlá-lo estavam resultando na minha própria insanidade. 

RH: “A dura lição que aprendi é que não posso mudar o adicto, mas posso mudar a 

maneira como reajo”. Controle (p. 10): “Quando cheguei para levar minha filha ao 

hospital ela me disse que tinha uma DST (Doença Sexualmente transmissível) [...] 

‘Viva e deixe viver’. Dessa forma fui capaz de auxiliá-la sem julgar, controlar ou 

criticar [...] O Nar-Anon tem me mostrado que o controle não é algo saudável, mas 

sim destrutivo, além de ser uma autossabotagem”. RH: “Apenas entender o Passo 

Um não significa que a vida vai ser fácil. Contudo, fica mais fácil para eu lidar com 

ela. O vai e vem das tensões não me aflige mais. Embora o estresse ainda esteja 

presente, não me debilita mais”. Passo Um (p.13): “Estou aprendendo que 

impotência não significa que não tenho poder nenhum, que sou uma vítima ou um 

desamparado. Tenho, sim, poder sobre meus sentimentos e sobre como cuidar de 

mim mesmo. [...] Sei que tenho o poder de perdoar aos outros e a mim mesmo, 

assim como aceitar que somos seres humanos imperfeitos [...] A impotência do 

Passo Um tem sido a base fundamental para a minha recuperação através dos Doze 

Passos. Impotência (p. 15): “Sem energia elétrica não podia usar o telefone, 

computador, TV [...] Esta situação de impotência me ajudou a entender, de uma 

maneira clara e profunda, o significado do Passo Um. Não podia fazer nada para 

mudar a situação. Tive que admitir que era impotente”.  Equilíbrio  (p. 19): “Quando 

alguém me perguntava como estava indo, dizia que estava bem e começava a falar 

sobre os problemas do adicto. Quando o adicto estava fora não conseguia dormir, 

comer ou mesmo pensar direito. Tudo que conseguia fazer era focar no adicto. 

Ficava sentada, quieta, preocupada, paralisada pelo medo e presa em pensamentos 

obsessivos”. “Ao me soltar da ilusão de controle sobre outras pessoas, seus atos e 

suas adicções [...] percebemos que um enorme peso foi retirado e começamos a 

descobrir a liberdade e poder que possuímos – o poder de definir e viver nossas 

vidas”. Caminhos da Recuperação.   Perdendo o controle  (p. 20) Minha urgência 

por controlar reaparece rapidamente assim que tento fazer o inventário de outra 

pessoa [...] se praticar este Passo terei mais tempo e energia para pensar em minhas 

coisas”. RH: “Reconhecendo minhas limitações, me preparo para o Passo Dois, 

Começo, assim, a minha jornada para a serenidade e a paz de espírito. O meu 

programa Nar-Anon oferece esse inestimável presente”. Difícil de Aceitar (p. 24): 

“Agora sei que sou impotente perante pessoas, lugares e coisas [...] Sinto-me agora 

confortável em aceitar que sou impotente, porque agora sei que existe um Poder 

Superior para me ajudar”. “Vamos deixar o bom Deus fazer planos para o futuro – o 

ontem já passou, o amanhã ainda não chegou e nós temos apenas o hoje!” -  Madre 

Teresa. Incontrolável (p. 25) : Acredito que existam duas coisas que devo fazer 

quando pratico o Passo Um. Em primeiro lugar preciso admitir que sou impotente 

[...] Em segundo lugar preciso aceitar que minha vida se tornou incontrolável e 

necessito de aperfeiçoamento. A única pessoa que posso me ajudar sou eu mesmo”.  

Pequena voz interior (p. 66): “Preocupar-me com recaída que meu filho nem ao 

menos teve, está apenas fazendo temer o futuro. Preciso viver no momento presente 

[...] Tomei a decisão de transformar essa noite de insônia e agitação numa ‘razão’ 

para rezar pelo meu filho. Ao fazer isso, me desligo e entrego meu filho ao Poder 

Superior. Não leva muito tempo até que esteja livre da preocupação e do medo que 

são substituídos pela fé”.  Praticando o programa (p. 224):“Estou aprendendo a não 
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ter expectativas a respeito dos outros, desta forma não terei desapontamentos”. 

(CEFE, 2012, p. 2,4,10,13,15,19,20,24,25,66,224) 

 

Nos depoimentos literários a respeito do Passo Um percebe-se a busca de 

conscientização de impotência diante das situações. O exemplo a respeito da falta de energia 

na casa talvez seja o mais pragmático, facilitando o processo de falta de controle sobre 

pessoas e situações. A falta de controle, pessoal, também nota-se ser delegada a um Poder 

Superior, algo que depende da fé de que ‘algo’ controla e que as coisas não ocorrem ao acaso. 

Evidencia-se também a prática do Passo Um como parte de um processo que desemboca no 

Passo Dois. Contudo, descontextualiza-se aqui que ao rotular o outro como ‘doente’ 

pressupõe um julgamento, e lembrando também no capitulo anterior, sobre os Conceitos do 

Nar-Anon o cerceamento que a própria instituição faz para que nada lhe escape ao controle. 

PASSO DOIS: “Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia nos 

devolver a sanidade”. 

 

Abandonando a insanidade: “tendo sido criada em uma família problemática, 

algumas vezes duvidei da existência de um Poder Superior [...] não havia escolhido 

nascer nessa situação [...] Estou convencida quer o meu progresso ocorrerá de 

acordo com meu próprio tempo e disponibilidade [...] Sim, quero prestar contas a 

meu Poder Superior, e este poder vai me devolver a sanidade [...] quando recorro a 

um Poder Superior, escolho abandonar minha insanidade. Para praticar este Passo, 

busco forças nas minhas reservas de esperança. RH: Posso praticar o programa e 

confiar no meu Poder Superior para alcançar minha serenidade”. (CEFE, 2012, p. 

43) 

 

Aqui a literatura afirma a impotência de ter nascido em uma família problemática e 

que leva à angústia da inexistência de Deus e à admissão da própria insanidade. Não se 

questiona, se ao adicto não ocorre o mesmo. Este Passo depende da fé, no programa Nar-

Anon e de que um Poder Superior existe. O texto não faz referência às condições de equidade 

que deve ser dada a cada um de recuperar-se do que, em aberto é classificado como 

insanidade, a seu próprio tempo e disponibilidade. Em aberto, à insanidade, alça-se à condição 

de mito onde dentro dela cabe qualquer coisa. 

PASSO TRÊS: “Tomamos a decisão de entregar nossa vontade e nossa vida aos 

cuidados de Deus, como nós O concebíamos”.  

 

Entregando a minha vontade. Quando pratico o Passo Três, colocando minha 

vontade nas mãos de um Poder Superior, começo a aceitar o fato de que não preciso 

mais estar no controle. Estou tomando a decisão de deixar que o Deus do meu 

entendimento me guie no caminho da minha recuperação. A fé em um Poder 

Superior não surgiu para mim subitamente como um raio. O foco e a ênfase de 

minha vida cotidiana mudaram à medida que deixei que meu Poder Superior 

assumisse o controle. Minha fé em um poder maior que eu me liberta da ansiedade 

que eu carregava. RH: Vou entregar minha vontade ao meu Poder Superior. Fazendo 

isso estarei abdicando da minha ilusão de controle vendo a realidade de minha 
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situação. “Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível 

para você” Bíblia. (CEFE, 2012, p.71) 

 

O sentimento de fé deve ser decorrente e imprescindível da pré-condição da aceitação 

da realidade que circunda a pessoa. Entregar a vontade ao Poder Superior parece-se mais com 

a necessidade de abdicação dos desejos do ego, confiando que os acontecimentos obedecem 

ao um desígnio maior, com isso libertando-se do sentimento de ansiedade. Hoffman (2005, p. 

213), citando Jung, fala a respeito da sincronicidade: “Coincidências significativas podem ser 

tidas como mero acaso. Mas quanto mais elas se multiplicam e quanto maior e mais exata for 

a correspondência, tanto mais diminui a sua probabilidade e aumentará a impossibilidade de 

serem pensadas, até que não mais possam ser vistas como mero acaso”. Contudo, a instituição 

constrói para onde se deve olhar e qual interpretação dar. Como escapar à totalidade 

institucional? 

PASSO QUATRO: “Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós 

mesmos” 

Um presente de honestidade. No Nar-Anon trabalhamos os Doze Passos por nós 

mesmos. O Passo quatro, “Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de 

nós mesmos” pode parecer um Passo difícil e intimidador. Possivelmente, por 

termos passado tanto tempo focado nos outros, especialmente no adicto, é que 

tenhamos medo de não no conhecer realmente. [...] Aprendi que um minucioso e 

destemido inventário moral é uma viagem de auto-descoberta, aquela que preciso 

fazer para meu crescimento pessoal. Para que eu possa reconhecer o crescimento, 

primeiramente preciso saber onde estou. Preciso entender que tipo de pessoa sou e 

imaginar a pessoa que gostaria de ser. [...] Quando faço meu inventário do Passo 

Quatro, examino minuciosamente e honestamente minhas atitudes, responsabilidade 

e a minha compreensão de conceitos importantes como o valor próprio, amor e 

maturidade. Olho para mim mesmo e registro meus traços de caráter, tanto as 

qualidades como os defeitos. [...] Estou então preparado para avaliar o que funciona 

e o que não funciona para mim, o que gosto e o que gostaria de dar. RH: Quando 

faço meu inventário dou a mim mesmo um presente de honestidade, que me levará à 

disposição e ao compromisso de crescer. “você deve abandonar a cidade do seu 

conforto e entrar na selva da sua intuição. O que você descobrirá será maravilhoso. 

Descobrirá você mesmo” – Alan Alda. (CEFE, 2012, p.117) 

 

Tirar o foco do outro, olhar para dentro de si, buscar seus pontos positivos e negativos 

para se descobrir. O destemido, a coragem, o inventário moral, a mesma moral que se aplica 

aos outros, sem indulgência deverá ser aplicada a si mesmo. Nos grupos aconselha-se que se 

faça periodicamente esse inventário, de preferência por escrito, de modo a evitar 

esquecimentos, lapsos de ocultamento. Pelo texto, se deduz a inviabilidade do vir-a-ser sem a 

prévia análise do que se foi, descartando o que lhe é prejudicial, cultivando características que 

considera positivas para seu desenvolvimento. Estamos diante não da introdução, mas de um 

“processo arquetípico” no dizer de ZOJA (1992), p.21. Um processo para a maturidade. 
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As lutas para se afirmar na sociedade regular, em nome de uma ambição individual ou 

política, estão sujeitas a rígidas regras de jogo e a caminhos já traçados, que o 

indivíduo não pode modificar e que lhe tiram grande parte da responsabilidade tal 

como antigamente era entendida. O indivíduo deve, sim, fornecer toda sua energia, 

mas a ideologização e a regulamentação preconstituída das opções retiram a 

originalidade e a responsabilidade de seu caminho. (ZOJA, 1992, p. 23) 

 

Dessa forma, através do olhar de Zoja, percebe-se o quanto é difícil atingir o caminho 

da originalidade de ser, tal como a impressão digital, única, ser, tonar-se alguém enquadrado 

pelas normas (e que outras passagens da instituição do Nar-Anon induz), ou tornar-se um 

desviante que questiona as normas vigentes. 

PASSO CINCO: “Admitimos para Deus, para nós mesmo e para um outro ser 

humano, a natureza exata de nossos defeitos”. 

 

Praticando o Passo Cinco. Que experiência maravilhosa e confortadora é 

compartilhar aquilo que aprendi sobre mim mesma com um padrinho ou 

companheiro Nar-Anon!  Admitimos para Deus [...] Quando admiti meus defeitos 

a Deus senti que estava me recuperando. [...] Admitimos para nós mesmos: Para 

mim a chave do Passo Cinco foi admitir quem sou para mim mesma. [...] 

Admitimos para outro ser humano: me senti muito agradecida quando 

compartilhei meus pensamentos com outro membro Nar-Anon e não fui condenada 

por minhas ações e sentimentos. Senti apenas amor, empatia e aceitação quando 

pratiquei este Passo.  RH: Com o passar dos anos, tenho retomado meu inventário 

pessoal muitas vezes e descoberto qualidades, características e defeitos escondidos 

em minha personalidade que Deus tem me ajudado a transformar em força e em 

novas habilidades antes inimagináveis. Sou grata por ter os Doze Passos para 

continuar aprendendo mais de mim mesma e melhorando minha vida nesse 

processo. “A visão deve ser seguida pela ação. Não é suficiente olhar para o alto da 

escada – precisamos subir todos os degraus – Vance Havner. (CEFE, 2012, p. 132). 

 

Abrams (1994) define como: 

 

[...] sombra pessoal “um território indomado e inexplorado para a maioria de nós 

[...] desenvolve-se naturalmente em todas as crianças [...] à medida que nos 

identificamos com as características ideais da personalidade [...] que são encorajadas 

pelo nosso ambiente [...] vamos enterrando na sombra aquelas qualidades que não 

são adequadas à nossa imagem [...] O ego (consciente) e a sombra (inconsciente) 

desenvolvem-se aos pares, criando-se mutuamente a partir da mesma experiência de 

vida [...] a sombra age como um sistema imunológico psíquico, definindo o que é o 

eu e o que é não-eu. Pessoas diferentes, em diferentes famílias e culturas, 

consideram de modos diversos aquilo que pertence ao ego e aquilo que pertence à 

sombra. [...] a sobra é, por natureza, difícil de ser apreendida. Ela é perigosa e 

eternamente oculta, como se a luz da consciência pudesse roubar-lhe a vida [...] a 

atenção e o foco exigem que algumas coisas fiquem fora do campo visual, 

permaneçam no escuro. Não se pode olhar em duas direções ao mesmo tempo. Por 

esta razão, em geral, vemos a sombra indiretamente, nos traços e ações 

desagradáveis das outras pessoas,  lá fora, onde é mais seguro observá-la [...] Daí 

em diante, emissor e receptor estarão unidos numa misteriosa aliança, como 

apaixonar-se ou encontrar o herói (ou vilão) perfeito. [...] ela é aquela parte do 

inconsciente que complementa o ego e representa as características que a 

personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto negligencia, esquece e 

enterra...até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros. (ZWEIG; 

ABRAMS, 1994,  p. 15, 16). 
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O texto conduz, e reforça, a natureza positiva, em termos emocionais, de compartilhar 

as descobertas durante o Passo Quatro com um padrinho. Será tão confortável assim 

compartilhar as próprias sombras descobertas? Em uma palestra, a tematicista expôs que o 

objetivo de compartilhar o inventário pessoal com um padrinho é o de que este possa auxiliar 

evitando atitudes de auto-engano, recaídas em comportamentos negativos. E quem sente 

empatia é o padrinho, caso esse sentimento ocorra. Aí sim, o interlocutor pode sentir amor e 

aceitação por parte do outro.  Quase inútil dizer que a imagem de subir todos os degraus 

remete metaforicamente aos Passos da instituição de Nar-Anon. Realçamos aqui a dificuldade 

de confrontamento com a própria sombra, sob uma instituição onde o olhar permanece 

constantemente dirigido. Soltá-lo, primeiramente, significaria desprender o outro da condição 

de doente e alçá-lo à igualdade de condição de humano. 

PASSO SEIS: “Ficamos inteiramente prontos para que Deus removesse todos esses 

defeitos de caráter”. 

 

 Mente Aberta.  Eu já estava no Nar-Anon há vários anos. [...] Continuei a tomar 

decisões erradas, tinha atitudes erradas, fazia sermões e brigava com o adicto com 

quem convivia. Os mesmos defeitos de caráter que listei em meu inventário do 

Passo Quatro, um ano atrás, ainda estavam me atormentando. Conhecia meus 

defeitos de caráter e os admiti a todos que me ouviram. Por que Deus não os estava 

removendo? Um companheiro sugeriu que precisava voltar e estudar o Passo Seis. 

Ele me perguntou se estava inteiramente pronto para que meu Poder Superior me 

ajudasse. Disse que acreditava que o seu Poder Superior só remove o que está 

inteiramente pronto para ser entregue. Também sugeriu que talvez ainda valorizasse 

meus velhos comportamentos e não estivesse inteiramente pronto para me libertar 

deles. Com aquela sugestão, fui realmente capaz de trabalhar o Passo Seis, 

examinando por que razões estava me prendendo aos meus defeitos. Ao acreditar no 

meu Poder Superior, encontrei a coragem para me tornar completamente pronto e 

seguir em frente. RH: Preciso estar aberto a mudanças e determinado a fazê-las. Se 

ainda estou focado no passado, no adicto e na tentativa de controlar os outros, não 

estou aberto a permitir que o Poder Superior remova meus defeitos de caráter. 

“Nosso dilema é que odiamos e amamos mudanças ao mesmo tempo. O que 

realmente queremos é que as coisas permaneçam as mesmas, mas que melhorem” – 

Sydney J. Harris. (CEFE, 2012, p. 172) 

 

Esta página de leitura reúne vários pontos: a começar, pelo subtítulo –mente aberta -, 

um dos lemas da instituição. É comum nas Salas ouvir partilhas, principalmente em relação à 

tentativa de controle sobre o adicto, que “se entrega os defeitos de caráter de manhã a Deus, 

tomando-os de volta no fim da tarde”. O pensamento final a respeito do dilema sobre 

mudanças reflete bem essa dificuldade. Outro ponto, importante, que indiretamente essa 

página toca, é o desligamento, ponto nevrálgico na relação do familiar com o adicto e que será 

analisado através de literatura mais adiante. “É comum encontrarmos a sombra na meia-idade, 

quando nossas mais profundas necessidades e valores tendem a mudar de direção, talvez até 
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fazendo um giro de 180 graus. Isso exige a quebra de velhos hábitos e o cultivo de talentos 

adormecidos.” (ZWEIG; ABRAMS, 1994, p. 18). 

Passo Sete: “Humildemente, pedimos a Ele para remover nossas imperfeições”. 

 

Meditações.Quando pratico o Passo Sete torno-me humilde e disposta a aceitar a 

ajuda do meu Poder Superior. Posso acreditar que tudo está acontecendo como 

deveria [...] 

Além de minha capacidade de compreender, 

que minha alma saiba e me lembre; 

que aquelas coisas que são belas ou feias, 

a sensibilidade do adicto e sua louca dependência química,  

tudo isso faz parte do mundo do meu Poder Superior.. 

Que a vida é valiosa e passageira e posso olhar além daquilo que me aflige, 

Que todos têm a capacidade de aprender e mudar à sua própria maneira e em seu 

próprio ritmo. 

Que eu seja um instrumento de paz de meu Poder Superior – 

Mais aberta e solidária, ajudando aos outros e a mim mesma reconhecer nosso 

potencial. 

Que eu possa ser saudável e criativa, livre do perigo e da dor. 

Se a dor vier, que eu transforme meu sofrimento em compaixão. 

Que minha compaixão pelos outros vá além da simpática piedade que faz com que 

eu me perca. 

Que a minha compaixão por mim mesma, transforme meus erros em lições, 

Empurrando-me para além dos meus medos e limitações, sempre os considerando de 

maneira sábia. 

 

Que eu possa ser gentil e tenha consideração com as pessoas difíceis, 

Dando-lhes tempo e espaço, respeitando os seres humanos que são. 

Que eu possa aprender a receber o bem, mesmo que as coisas não sejam exatamente 

o que quero. 

Que eu me alegre de todo o meu coração pela felicidade dos outros. 

Que eu aceite as coisas como elas são. 

Que eu seja aberta e equilibrada. 

Que eu encontre serenidade, justiça e paz. 

 

“humildade é a única sabedoria pela qual preparamos nossas mentes para todas as 

possíveis mudanças em nossas vidas” – George Arliss (CEFE, 2012, p.195) 

 

Belo poema, onde se depara com o trabalho cognitivo de que todos fazem parte de 

uma humanidade comum. A postura sugerida pelo poema, humildade, não pode ser 

confundida com subserviência, onde os polos de indivíduos não são colocados em patamar de 

igualdade, mas ao contrário, implica no poder de um sobre o outro. 

Passo Oito: “Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos 

dispusemos a fazer reparações a todas elas”. 

 

Medos e Defeitos. Quando era uma novata no programa Nar-Anon achava que “fazer 

um minucioso e destemido inventário moral de mim mesma” e “fazer uma relação 

de todas as pessoas que havia prejudicado” [...] Estava frequentando as reuniões e 

trabalhava com minha madrinha há vários meses, quando ela sugeriu que eu 

escrevesse uma lista de todas as pessoas que prejudiquei e que me prejudicaram. Ela 

propôs que começasse pelas minhas lembranças de infância até chegar aos dias de 

hoje. A relação era muito longa. Depois ela me encorajou a fazer uma lista de meus 



122 
 

medos, começando também pela minha infância. Ao olhar aquelas duas listas, pude 

ver como meus medos, falhas e defeitos de caráter estavam ligados aos meus 

relacionamentos. [...] Em minha mente, durante anos, houve percepções erradas que 

me fizeram ficar presa ao passado. À medida que perdoei aqueles que me 

prejudicaram e fiz reparações aos que prejudiquei, deixei para trás não só o passado, 

mas também a dor associada a esses resentimentos. Sentia-me melhor, como se um 

peso tivesse sido retirado de meus ombros. Muitos dos meus medos começaram na 

minha infância: medo do escuro, de ficar sozinha, de errar. Ao escrevê-los num 

papel eles pareceram menos assustadores. Ao me desligar do passado não precisei 

mais ficar presa em relacionamentos quer não combinavam com minhas 

necessidades. Enxerguei a razão de minha insistência em reviver experiências ruins, 

tentando fazê-las funcionarem ao invés de me desligar delas e seguir em frente. 

Praticar os Passos Quatro e Oito me permitiu ver minhas fraquezas e descobrir 

minhas forças. “Manter sua atenção no agora não é uma negação daquilo que é 

necessário em sua vida. É o reconhecimento daquilo que é fundamental”. – Echart 

Tolle. (CEFE, 2012, p. 221). 

 

O pensamento final, de Tolle, mostra-se absolutamente contraditório com o teor do 

texto acima. Como escarafunchar o passado e viver o presente simultaneamente? O trabalho 

cognitivo de si, com a densidade sugerida, parece ser um trabalho difícil sem o auxílio de um 

especialista. O site nacional do Nar-Anon avisa: “O NAR-ANON É UM RECURSO DA 

COMUNIDADE. Não somos profissionais, mas nos dispomos a cooperar com a comunidade 

profissional e instituições envolvidas com a dependência química.” Ressalto que a respeito 

“de fazermos reparações a quem prejudicamos”, que na sala é enfatizado, a possível 

inviabilidade da realização deste ato,por exemplo, seja pelo distanciamento, pela morte da 

pessoa prejudicada. Assim, fazer reparações implica primordialmente em mudança de atitude 

de atos conscientizados de serem prejudicais ao outro. Relembrando que tanto a questão 

‘medo’ como ‘defeitos’ circunscrevem-se a um universo cultural, mais do que ético. 

”Reflexão final de caráter antropológico – o medo não desaparecerá da condição humana. 

Seguramente não podemos viver sem um entorno protetor” (NOVAES, 2007, p. 31).  Na 

mesma página, o autor, citando Jean Paulo Aron, que consciente de ser portador de AIDS, 

pouco antes de morrer falou “que devemos nos defender da utopia de uma segurança 

generalizada, de uma assepsia universal, de uma imunização do corpo e do espírito contra 

todas as incertezas e todos os perigos”.  

Passo Nove: “Fizemos reparações diretas a essas pessoas, sempre que possível, exceto 

quando fazê-lo viesse prejudicá-las ou a outras pessoas”. 

 

O Passo Nove foi o tópico de uma recente reunião de meu Grupo. No começo eu 

acreditava que minha filha deveria se desculpar comigo pelas coisas que, por muitos 

anos, ela havia me feito, e ainda me faz, passar. Também acreditava que deveria 

perdoá-la, mas quando escutei a mensagem do Nar-Anon, compreendi que ela não 

havia me feito mal, e sim a ela mesma. O que havia acontecido é que havia me 

permitido ser afetada por suas ações. Estudando o Passo Quatro, descobri que eu não 

era a vítima. Ao contrário, tinha muitas razões para fazer reparações a ela. Antes do 

Nar-Anon, estava cheia de rancor. Essa raiva me levou a ridicularizar, depreciar, 



123 
 

tentar envergonhar e fazer a adicta se sentir uma pessoa sem valor. [...] Percebi que 

minhas antigas reações serviam mais para alienar a adicta, que ajudá-la. Minhas 

reações magoaram a ela e a mim. Minha raiva fez quase nada para aliviar meu 

sofrimento, só tornando as coisas piores. RH: A princípio, vim para o Nar-Anon, 

porque estava machucado, mas depois de aprender as mensagens do programa, 

compreendi que para fazer a dor ir embora, preciso fazer reparações, primeiramente 

a mim mesmo. Depois, quando possível, devo fazer reparações às pessoas que 

magoei, incluindo minha filha. Perdão é um passo para a liberdade. “Quando sou 

capaz de resistir à tentação de julgar aos outros, consigo vê-los como professores do 

perdão em minha vida, lembrando-me de que só posso ter paz, quando perdoo ao 

invés de julgar” – Gerald. G. Jampolsky 

 

Se perdoo, é porque antes fui acometido por um mal. Se considero um mal, é porque 

julgo-o como tal. O ato de perdoar, antes de deixar tudo no passado esquecido e transformar-

se em liberdade do ato cometido por outrem, implica em ser vítima de um ato algoz, 

intencional ou não, por parte do outro. Uma etapa precede a outra. Lembrando aqui também a 

compreensão de Ross (2016) sobre a raiva: surge quando não é mais possível manter-se os 

estágios de negação de uma dada situação, sendo ao mesmo tempo muito difícil para o outro 

lidar com a raiva.  

 

[...] reagindo pessoalmente a esta raiva, a família ou  os enfermeiros, por sua vez, 

retribuem com uma raiva ainda maior, alimentando o comportamento hostil do 

paciente [....] um paciente que é respeitado e compreendido, a quem são dispensados 

tempo e atenção, logo abaixará a voz e diminuirá suas exigências irascíveis. (ROSS, 

2016, p. 55-57) 

 

Passo Dez: “Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós 

o admitíamos prontamente”. 

 

Praticando o Passo Dez. Sinto-me como se estivesse tateando em minha 

recuperação. Deixei o adicto seguir seu caminho, mas será que fiz isso com amor? 

Sinto-me calmo e até mesmo sereno por mais tempo que o normal. Não estou 

procurando o adicto ou tentando testá-lo. Não estou obcecado por ele, mas será que 

me desliguei com amor? Fico imaginando se o cerne maldoso de minha raiva irá se 

mostrar quando menos esperar, fazendo-me agir como um louco, fora de controle. 

Estou desconfiado de mim mesmo. Estou aprendendo que posso fazer meu 

inventário em qualquer momento que precise. Foi feita a sugestão de que existem 

três tipos de inventários, dos quais posso lançar mão: 1) Fiscalização surpresa - 

parar em algum momento a cada dia, sem planejamento, para observar meu 

comportamento e atitudes. 2) Inventário diário – rever os acontecimentos ao fim de 

cada dia, analisando como reagi a eles. 3)  Inventário periódico abrangendo um 

maior período de tempo – reservar dias preestabelecidos para refletir sobre minha 

vida. Isso pode ser feito em algum lugar calmo e tranquilo. Ao estudar a literatura 

Nar-Anon, estou aprendendo que posso fazer aquilo que preciso fazer. Não tenho 

que estar sempre cuidando de outras pessoas. Posso colocar meu foco naquilo que 

necessito, posso decidir o que é melhor para mim em determinado momento. “Devo 

dizer que o maior de todos os erros é não ter consciência deles.” – Thomas Carlyle 

(CEFE, 2012, p. 287) 

 

Compreensível a necessidade de ter consciência sobre os próprios erros, mas atuar 

num processo de vigilância sobre si como uma auditoria a ser feita em uma empresa? 
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Auditoria surpresa? Como surpreender a mim mesma premeditadamente? Aqui anula-se o 

efeito surpresa. Tática inviável. 

Passo Onze: “Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato 

consciente com Deus, como nós O concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua 

vontade em relação a nós e a força para realizar essa vontade”. 

 

Passo Onze.  Depois de uma terrível briga com a pessoa que amo, entrei em 

profundo desespero. Comecei a rezar pedindo ajuda e orientação. Ao fim de minha 

oração, fiz vinte minutos de meditação, na esperança de ter uma resposta que 

amenizasse meu sofrimento. Depois da meditação, senti uma necessidade urgente de 

pegar a lista telefônica. Sentado, de olhos fechados, e com a lista em minhas mãos, 

não sabia o que fazer ou o que procurar. Logo a resposta apareceu em minha mente: 

adicção de drogas! Minha maior surpresa foi que nunca havia tido a consciência de 

que, o problema básico de meu ente amado, era a adicção! [...] Seguindo a 

orientação da meditação, liguei para todos. Após muitos telefonemas, fiquei sabendo 

do Nar-Anon, um programa para familiares e amigos de pessoas que sofrem com a 

adicção. Naquela mesma noite, fui à minha primeira reunião, sem a menor dúvida de 

que aquela era a resposta que procurava. [...] o programa Nar-Anon já estava 

funcionando em mim mesmo, antes que eu viesse a essas salas. RH: A prece e a 

meditação são inestimáveis ferramentas que estão sempre à minha disposição. 

Através delas posso encontrar as respostas que procuro e que estão apenas esperando 

para ser descobertas. “A cura é uma questão de tempo, mas algumas vezes também é 

uma questão de oportunidade” – Hipócrates (CEFE, 2012, p. 332) 

 

Para Carl Jung, psicólogo suíço de meados do século XX: 

 

[...] a sincronicidade não é mais desafiadora ou misteriosa do que as 

descontinuidades da física [...] coincidências significativas podem ser tidas como 

mero acaso [...] até aumentar e impossibilidade de serem pensadas ou vistas como 

mero acaso (HOFFMAN, 2005, p. 213). A ideia de Deus é uma função psicológica 

de uma natureza irracional e necessária e que não tem nada absolutamente que ver 

com a questão da existência de Deus. (p.208) [...] Deus está presente em todos os 

lugares, consciente ou inconscientemente, porque é um arquétipo. (209). O mundo 

‘arquetípico’ é eterno, isto é, fora do tempo, e está em todos os lugares. [...] Onde 

um arquétipo prevalece podemos esperar fenômenos sincrônicos, isto é, 

correspondências não-causais  que consistem em um arranjo pararelo dos fatos no 

tempo (p. 216). A própria intimidade  do relacionamento entre Deus e a alma 

automaticamente impossibilita qualquer desvalorização desta. (p. 214). Deus não é 

estatística,  portanto é tão idiota tentar provar a existência de Deus quanto negá-la” 

(p. 214) A necessidade religiosa deseja a totalidade; em razão disso, apodera-se das 

imagens de totalidade oferecidas pelo inconsciente, as quais, independentemente de 

nossa mente consciente, surgem das profundidades de nossa natureza psíquica (p. 

204) [...] a intuição também pode ser praticada e diferenciada [...] ao perceber que a 

intuição é algo que o pensamento não permitiria inferir, constitui um problema 

adicional. Ele nos força especular sobre a natureza do tempo e do espaço. O fato de 

a percepção extra sensorial ser real, prova que tempo e espaço são psiquicamente 

relativos (p. 201). A pergunta decisiva para o homem é: Será que ele se relaciona ou 

não com algo infinito? Essa é a questão vital de sua vida (p. 212). (HOFFMAN, 

2005). 

 

A propósito da última frase atribuída a Hipócrates, não é a adicção considerada e 

postulada pelo próprio Nar-Anon como sendo uma doença sem cura? 
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Que a intuição exista, os arquétipos inconscientes, Deus como parte deste todo, que a 

sincronia possa ser captada pela mente consciente, mas a pergunta que fica é: o acesso à 

espiritualidade é possível através passos ritualísticos, de dogmas, que em si encapsulam 

conceitos?  

 

O nosso mundo tornou-se desumanizado por meio do entendimento científico. O 

homem sente-se isolado do Cosmo [...] A sua comunicação direta com a natureza 

desapareceu para sempre. A vida é a pedra de toque do espírito. Um espírito que 

afaste o homem da vida e o faça procurar uma realização somente em si próprio, é 

um falso espírito – embora o homem também deva ser culpado por isso, pois ele 

pode escolher se quer ou não se entregar a esse espírito. (HOFFMAN, 2005 p. 225) 

 

PASSO DOZE: “Tendo tido um despertar espiritual, por meio destes Passos, 

procuramos levar esta mensagem a outras pessoas e praticar estes princípios em todas as 

nossas atividades”. 

 

Dando de Volta.  Quando vim pela primeira vez ao Nar-Anon, não era capaz de me 

doar. Na maior parte do tempo estava confusa. Nem ao menos sabia quem eu era. 

Estava tão adicta ao adicto que não me permitia colocar o foco em mim mesma. Eu 

era a pessoa que cuidava e consertava a vida e isso me tornou zangada e ressentida. 

Nunca havia passado pela minha cabeça que os problemas do meu filho eram 

causados pela sua adicção [...] De repente, me vi lutando contra a doença da 

dependência de drogas, como se ela fosse uma batalha a ser ganha. [...] Agora, tenho 

a escolha de desistir do controle que acreditava ter e deixar que meu Poder Superior 

assuma essa missão, pois de outra forma, continuarei sofrendo. [...] Minha felicidade 

não depende da felicidade de ninguém mais. Ao trabalhar os Passos e suas 

ferramentas do programa – lemas, reuniões, apadrinhamento, literatura e prestação 

de serviço – percebo que aquilo que estou apreendendo não apenas me ajuda, mas 

também pode ajudar os outros. O fato de praticar o Passo Doze e a Tradição Cinco 

me encoraja a dar de volta a outros membros do Nar-Anon, aquilo que livremente 

eles me deram. RH: Tenho a responsabilidade de dar aos outros o presente que me 

foi dado pelos Grupos Familiares Nar-Anon. “Generosidade é dar mais do que você 

pode, e orgulho é Receber menos do que você precisa” – Kahlil Gibran (CEFE, 

2012, p.360). 

 

Já foi discutido, no capítulo anterior a percepção de que o ‘dar de volta’, através das 

partilhas, muitas vezes ocorre como uma representação, no sentido já explicado por Goffman 

(2016) e por Ross (2016) e não necessariamente se dá de forma consciente. Muitas vezes, 

contradições são soltas na hora do cafezinho entre o que foi partilhado e a vivência real de um 

determinado fato. As partilhas de um modo geral, através de sua tática espelho e da 

experiência comum aos membros presentes podem até funcionar como algo retributivo que o 

outro pode aproveitar, ou não, para seu amadurecimento. Porém, a referência à quinta 

Tradição, no que diz respeito especificamente à prestação de serviços na entidade, mais o 

pensamento final do texto, induzem uma outra via além da barganha para receber uma dádiva: 

uma obrigatoriedade que todos devem cumprir. Quem faz é generoso. Quem não o faz é 

orgulhoso. 
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A respeito dos 12 Passos do Nar-Anon, cujas páginas foram escolhidas de forma 

aleatória, percebe-se uma grande ênfase em algumas questões: crer em Deus (de seu 

entendimento), reconhecer os próprios defeitos de caráter, fazer reparações, contribuir para o 

Grupo. Pelo menos nas páginas escolhidas, ainda  que perpetue a questão do outro como 

sendo o adicto por drogas, e que isso seja uma doença, é inegável que os textos buscam 

conduzir, bem ou mal, o leitor para si mesmo. Permanece a questão se a espiritualidade é algo 

que possa ser conduzido. Fora o minuto de silêncio que precede a Oração da Serenidade, os 

demais momentos são, ou de busca de entendimento e racionalidade sobre os textos lidos na 

primeira parte da reunião, ou como no momento das partilhas quando acontecem desabafos 

com conteúdo mais emocional, o que pode conduzir a uma sensação de alívio, conforme 

explicado acima por Ross (2016). Mas estes formatos conduzem à espiritualidade? 

 

 

3.3 Temas caros aos frequentadores de Nar-Anon 

 

Alguns temas são recorrentes e difíceis para os ingressantes do Nar-Anon 

compreender e aplicar à própria vida. São eles: abandono, abuso, adicção, os três As, os três 

Cs, controle, culpa, defeitos de caráter, doença da família, facilitação, expectativas, 

manipulação, Poder Superior, espiritualidade e desligamento. Sendo este último o mais 

complexo para os frequentadores. Também, de forma aleatória, foi escolhida uma página 

sobre o tema citado para ser analisada. 

Abandono 

 

Quando minha mãe me abandonou, minha avó me disse que deveria amá-la sempre, 

apesar das suas ações. Que sem ela eu não teria nascido [...] Queria ser amada e não 

queria ser como minha mãe. [...] Quando estava grávida, pela quarta vez, meu 

marido saiu e nunca mais voltou. Me senti abandonada de novo. [...] Quando meus 

filhos cresceram, começaram a usar drogas. Senti-me mais uma vez abandonada. 

Agora, criava, também, três netos e tentava fazer a diferença na vida deles. [...] 

Finalmente procurei ajuda no Nar-Anon. Através do programa e do meu Poder 

Superior, minha vida foi salva. [...] Sou uma nova pessoa, graças ao suporte 

amoroso da minha família Nar-Anon [...] agora posso ajudar aos outros, sem me 

esquecer de mim mesma. RH: Descobri que posso perdoar e não ter medo de repetir 

o que considerava serem os erros de minha mãe. Posso fazer o que é certo sem 

desistir do meu amor pelos outros. (CEFE, 2012, p. 135) 

 

Embora o foco do abandono seja não reproduzi-lo, este surge descontextualizado do 

dilema comum aos familiares de adictos se deve abandoná-los ou não. Ilustrativa essa história, 

lembrando o caso de uma avó que conheci em uma das reuniões de Nar-Anon, com dois filhos 

adictos e que já havia frequentado a instituição por um tempo. Quando voltou à sala, poucos 
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anos depois, em condições financeiras piores pela aposentadoria, respondia legalmente pela 

pensão devida ao neto que seu filho era incapaz de pagar. Era um ônus do qual não podia 

escapar. Relatou seu caso e não mais voltou à Sala. Em relação ao texto, uma família - a Nar-

Anon -, supre emocionalmente a outra com a qual ela arcava e não estava reproduzindo o 

abandono efetuado por sua mãe? 

Abuso  

  

[...]  fantasma do meu passado. Uma noite estava assistindo a uma reunião quando 

um tópico veio à tona: abuso na infância. Ao escutar a partilha dos outros membros 

fui levada à minha própria infância e aos abusos que sofri, os quais começaram em 

meus primeiros anos de escola. Compreendi que os abusos que sofria quando 

criança afetaram meus relacionamentos em minha vida adulta. Eu havia aprendido a 

ser uma vítima. [...] Reajo sem pensar, corro amedrontada e me afundo em dor e 

desespero por dias. [...] Quanto mais pratico, participando das reuniões, aplicando os 

Passos em minha vida, partilhando e escutando, mais fácil fica para mim transformar 

medo em fé. Estou me tornando uma pessoa mais forte e saudável e posso, agora, 

levar a mensagem para outras pessoas. [...] RH: Estes Passos têm ajudado muitas 

pessoas em circunstâncias semelhantes a aprender como parar de ser vítimas, a 

assumir responsabilidade pela parte de suas vidas que podem e devem administrar, 

enquanto encontram meios de impedir que sejam machucadas por aquelas partes que 

não podem ou não deveriam controlar.(CEFE, 2012, p. 237) 

 

Ferreira (2012, p. 92) esclarece que “por meio de narrativas pessoais os sujeitos 

organizam suas experiências presentes e renomeiam o que até então supostamente tinham 

reprimido ou ainda, o que não sabiam que eram ou sofriam”. Assim, situações de abuso que 

ocorrem no âmbito da relações afetivas entre um adulto e uma criança,  só são percebidas 

como tal em uma fase adulta da vida. A autora também define codependência (p. 46) como “a 

inabilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo”. 

Adicção  

 

Uma melhor maneira de viver. Meu filho está limpo há quatro meses e está 

frequentando as reuniões de Narcóticos Anônimos, várias vezes por semana. No 

começo da semana ele estava tentando convencer um de seus amigos adictos a parar 

de usar. [...] Ele sentiu um pouco o gosto do que passei [...]Costumava fazer coisas 

por ele, para ter certeza de que ninguém ficasse sabendo da sua adicção ativa, falasse 

mal dele ou mesmo o olhasse com desprezo. Aprendi a recuar, deixar o adicto cuidar 

de si mesmo e lidar com as consequências de suas ações. (CEFE, 2012, p.175) 

 

Primeiramente, há de se notar a ênfase no fato de o filho ‘estar limpo’ frequentando, 

várias vezes por semana, o grupo de Narcóticos Anônimos. Apesar ser explícita a inutilidade 

de convencer um adicto a frequentar uma Sala, esse é um fato e até uma chantagem comum 

entre os pais com relação a seus filhos. Deixar o filho por si, ao estigma gerado por ele, é uma 

das táticas empreendidas pelo Nar-Anon para que o adicto lide com as consequências de seus 

atos. O contexto social em que tudo ocorre não é questionado. Não muito raro é o caso de 
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mães que chegam a levar o filho na biqueira para adquirir droga para assim garantir a certeza 

de que traz o filho vivo de volta para casa. 

Ferreira (2012, p. 55) indica que “a ideia de que pessoas seriam manipuladoras ou 

“manipuláveis” em suas relações como espécie característica moral constituidora de sujeitos e 

ligada a relações familiares ou a situações diversas vividas na infância e consideradas 

traumáticas é bastante difundida nas explicações criadas nos grupos”. A autora também 

analisa que “a despeito de economias políticas de assujeitamento” (p. 8) que há um 

desdobramento complexo da linguagem psicanalítica que combina “tropos de racionalidade 

científica e elementos populares diversos em contextos específicos”. Assim, uma linguagem 

mesclando-se a outra torna-se ‘verdade’, conceito empoderado, referencial resgatável a 

qualquer momento.  

Os Três As 

 

Os três As – atenção, aceitação e ação [...]  Assistindo às reuniões de Nar-Anon, 

aprendi e aceitei que a dependência química é uma doença e que o adicto não é o 

único a sofrer com ela. Também estava sofrendo os efeitos da adicção. [...] que 

preciso parar de fazer pelos outros, aquilo que eles próprios podem fazer por eles. 

Devo parar de julgar os outros, especialmente o adicto. Não é minha tarefa 

supervisionar a recuperação de outras pessoas. (CEFE, 2012, p. 27) 

 

Se não posso julgar o outro, como poderei saber se o outro tem capacidade ou não para 

fazer determinada coisa? Os três As implicam em um tripé Foucaultiano: estar atento, vigiar, 

aceitar a situação dada e agir. Eis onde o poder se sustenta. Se a primeira lição do Nar-Anon, 

no site, frisa que o adicto é incapaz de se ajudar, remetemos também aqui ao texto anterior 

sobre adicção e neste o repetido discurso de que é uma doença. O paradoxo estabelecido, o 

discurso Nar-Anon se enreda nessa teia: o outro pode fazer por si mas é incapaz de se ajudar. 

Os Três Cs 

 

Depois de ter frequentado as reuniões de Nar-Anon por vários meses uma coisa 

nova aconteceu. Estava em meio a uma grande discussão com o adicto que ainda 

estava na ativa. Gritávamos um como outro, completamente alterados, quando o 

adicto começou a dizer coisas deploráveis a meus respeito. [...] Senti a minha antiga 

dor do que já havia visto inúmeras vezes mas dessa vez algo diferente aconteceu; ao 

invés de seguir em espiral todo o conhecido caminho negativo, comecei a questionar 

minhas ações. Então os três Cs surgiram em minha mente: não ‘causei’ isso, não 

posso ‘curar’, não posso ‘controlar’. Então, no lugar de curvar sobre a dor, me detive 

e olhei com amor diretamente para o adicto e pela primeira vez pude ver seus 

sentimentos. Outra estranha reação aconteceu depois que o adicto se acalmou e 

parou de esbravejar. Estávamos ambos atônitos. Entendi pela primeira vez como 

minhas ações estavam diretamente ligadas ao comportamento do adicto. Minhas 

atitudes eram também responsáveis pela confusão que fazíamos. RH: Mudarei 

minha reação diante de velhas reações e espero que os outros notem minha postura 

(CEFE, 2012, p. 80) 
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Os Três Cs tornaram-se uma frase chavão, frequentemente dita aos recém chegados: 

“a adicção é uma doença que você não causou, não pode curar e não pode controlar”. Ouvir 

essa frase continuamente isenta as famílias de sentimento de culpa, porém, evita 

questionamentos que favorecem o quadro da adicção. A blindagem para ver-se isento de culpa 

é maior diante da dor que pode ser deflagrada diante de tal situação. Um trabalho realizado 

por Braun et al. (2014) em um CAPs, com todo o grupo familiar constatou que, citando Paz e 

Colossi (2013): 

 

[...] a família pode tanto ser um fator de risco como um fator de proteção no que se 

refere à dependência química. Quando a família tem distanciamento afetivo, 

dificuldade na comunicação e fronteiras pouco definidas, o uso de substâncias é 

favorecido. Do contrário, quando a família é acolhedora, possui comunicação 

adequada e promove afeto e proteção, pode-se considerá-la como uma fator de 

proteção ao uso de drogas. (BRAUN et al., 2014, p. 125-126) 

 

Controle 

 

Sanidade: Comecei a participar das reuniões do Nar-Anon com o intuito de manter 

um olho no adicto e aprender como controlá-lo. Fui às reuniões, ouvi, encontrei um 

padrinho e li a literatura. Comecei a entender a respeito da adicção e de como ela me 

afetava. Vi que estava tão insana quanto o adicto. Meu comportamento era 

compulsivo e bizarro. Levei tempo para entender meus limites. Depois de ouvir e 

rezar a oração da serenidade milhares de vezes, finalmente compreendi a mensagem. 

Estava pronta para o Passo Dois. RH: Vou me dirigir ao meu Poder Superior, pedir 

sua ajuda e acreditar que ele pode restaurar minha sanidade. Não é meu lugar, minha 

obrigação e não tenho o poder de controlar os outros. Cada vez que sentir vontade de 

mudar ou controlar alguém, devo lembrar-e que isso é um pensamento insano. 

“Tenho fé que tudo pode ser alcançado porque aquele que acredita na imensa ajuda 

da sabedoria universal” – Walter Russell (CEFE, 2012, p. 37) 

 

Bastante usual e persistente essa postura dos pais buscarem controlar os filhos adictos, 

a despeito destes serem maiores de idade e apresentarem um perfil distante do que é 

classificado como dependência de drogas, ou seja, aquele indivíduo que progressivamente foi 

perdendo o laço com diversas áreas de sua vida como família, amigos, trabalho e estudos para 

viver unicamente em função do consumo de substância.  É comum ouvirmos relatos de 

‘dependentes’ que cuidam e sustentam suas famílias, estudam. Controles de horários, antes 

inexistentes, diante de atrasos ou de um eventual encontro com amigos passam a ser forte 

indício de ‘recaída’. Revirar as coisas do filho é fato comum. Ouvi o relato de uma mãe que 

aliou-se ao namorado da filha, que tinha sua vida financeira independente, para controlar o 

que ela fazia. Será preciso rezar milhares de vezes para compreender os limites da 

individualidade alheia? Relembremos aqui de Ferreira sobre a linguagem médica, 

psicanalítica, a nosologia e profilaxia mescladas ao popular. 
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“chegar tal horário em casa. Chegar tipo onze horas, onze e meia em casa, e aí eu deixava, 

passava a noite fora né... no outro dia vinha com mil e uma desculpas. Então, ah, coitadinho, 

tudo bem, vamos ajudar, ele é coitado, uma vítima (ênfase)...estou aprendendo que esse 

comportamento meu não vai ajudar ele, né?. Se ele quer decidir levar essa vida, então ele tem 

de arcar com todas as responsabilidades”.  (Entrevista com Fátima). 

 

Culpa:  

 

 Por que eu? Antes de chegar ao programa Nar-Anon costuma me achar uma 

“coitadinha”. Estava tão obcecada pela preocupação, medo, obrigação, culpa e por 

lidar com o comportamento do adicto que não consegui colocar o foco e mim. 

Ficava imaginando o que estava fazendo errado. [...] Uma partilha que ouvi logo que 

cheguei me tocou profundamente. Alguém estava falando sobre abandonar o pote da 

autopiedade, do “coitadinho de mim”. Por experiência própria entendia exatamente 

o que aquilo significava. [...] Aprendi que minha preocupação e medo nunca 

evitaram que algo acontecesse, nem fizeram algo acontecer. Minha culpa apenas me 

machucava, não afetava o adicto de forma alguma. Aprendi que minha obrigação 

deveria ser apenas com minha recuperação e comigo mesma. Aprendi a me soltar 

como uma maneira de lidar com o comportamento do adicto. “Autopiedade é 

facilmente a mais destrutiva das drogas. É algo que vicia, empresta um prazer 

momentâneo e separa a vítima da realidade” – John W. Gardner. (CEFE, 2012, p. 

182) 

 

Se por um lado, a isenção de culpa leva de maneira saudável a não cair na armadilha 

de vítima, por outro, a partir do momento em que o outro é classificado como ‘doente’, a 

culpa passa a ser uma tabula rasa apesar dos vários passos que intentam levar a pessoa ao 

auto-questionamento. Dessa forma, questiono, se uma linha tênue entre inventário de fatores 

‘aceitáveis’ divide aqueles que poderiam momentaneamente olhar a própria participação no 

agravamento da condição do adicto. Embora a família esteja exposta á uma grande 

vulnerabilidade social e de exposição à drogadicção (BRAUN et al., 2014, p. 130), pude ouvir 

relatos de adictos que preferiam ficar na rua a aguentar o pesado clima familiar de brigas e 

mutuas acusações. O “aprender a soltar-se como uma maneira de lidar com o comportamento 

do adicto” constitui um dos fios de uma importante questão na sala – o desligamento. 

 

“eu tinha muita culpa, que eu achava que pelo fato de meu marido não ser um pai presente, 

provedor, né, que eu pudesse cuidar dos meus filhos... eu tive que deixá-los, né... deixá-los na 

escola e deixava em casa e ia trabalhar, às vezes trabalhava no final de semana, à noite o 

serviço que viesse, pra não deixar faltar nada pra eles, e falta em casa, né. E isso falo: 

“poxa, se eu tivesse ficado mais em casa, né?”...Eu tinha essa culpa (Entrevista com Fátima). 

 

Defeitos de Caráter 
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Parando de tentar modificar os outros.  “Pedimos pela graça de nos desligar de 

nossos familiares adictos com amor e tentar parar de modificá-los. [...] A mensagem 

Nar-Anon sugere que se peço por uma mudança em meu pensamento, ao invés de 

uma mudança no adicto, estarei praticando o princípio do desligamento. O que me 

impede de me desligar de meu querido familiar adicto? Estou ainda, 

obsessivamente, considerando a adicção como uma questão moral? Ainda julgo o 

adicto segundo os meus próprios e egocêntrico padrões de ética e comportamento? 

[...] Compreendi que não encontrarei paz se tudo que vejo são defeitos. RH: Peço ao 

meu Poder Superior ajuda para usar os Passos para me desligar do adicto com amor 

e para de tentar modificá-lo. Dessa forma, me liberto de meus sentimentos de 

ansiedade e de medo do futuro. (CEFE, 2012, p. 169) 

 

Não há porque julgar o adicto segundo “os meus próprios e egocêntricos padrões de 

ética e comportamento”. Nas reuniões, lentamente constrói-se e define-se esse padrão. Se o 

texto pede pela “graça de tentar modificar o adicto”, basta lembrar o slide inicial do Nar-

Anon: o olhar vigilante, o outro como doente incurável e incapaz de ajudar a si mesmo. 

Embora o texto coloque que a adicção não se trate de uma questão moral, é comum ouvirmos 

na sala o repertório do perfil comportamental, imputado a todos os adictos. “Que na sala 

aprendemos que eles têm um mesmo padrão de comportamento: mentira, manipulação, 

inteligentes, dissimulados....”.  Dentro do senso comum da sala, cria-se a nosografia moral da 

adicção, as lentes através as quais os afiliados afirmam e reafirmam e enquadram o adicto, 

como se tais ‘qualidades’ dependessem do uso de substâncias psicotrópicas para existir. 

Doença da Família 

 

 O poder das expectativas. Como pai de dois adolescentes adictos, minha vida era 

cheia de frustração e desordem. Mesmo sendo responsável por eles, que são menores 

de idade, meu exemplo e ensinamentos eram lançados ao vento. Eles foram 

ensinados a não fumar, beber, ou usar drogas. Esperava que eles nunca se tornassem 

fumantes, já que o tabagismo foi a causa da morte de minha mãe, antes mesmo deles 

nascerem. Agarrei-me às minhas expectativas, mesmo quando os resultados 

continuavam os mesmos: dor e ressentimentos. Fazia sermões, os repreendia, me 

lamentava ou tentava manipulá-los. Um dia, quando voltava para casa, pensei no 

cinzeiro que havia na varanda da frente. ‘Aposto que existem pontas de cigarro lá’ – 

meus filhos, que esperava que não fumassem, estavam fumando. Isto era 

simplesmente inaceitável para mim. Senti minha pressão arterial subir, enquanto me 

enchia de raiva e frustração. No Nar-Anon estou aprendendo que a adicção é uma 

doença progressiva e que um adicto recaído vai recomeçar do ponto onde parou. 

Estava completamente agarrado na minha doença. Na minha raiva, pensei no 

programa. A frase ‘a expectativa é apenas um ressentimento premeditado’ veio à 

minha mente. Em um momento de clareza conclui: ‘eles fumaram ontem, fumaram 

toda a semana, assim como todo o ano passado. É razoável esperar que eles fumem 

hoje, e que, provavelmente, fumarão amanhã’. Neste momento, aceitei a realidade. 

Continuo desaprovando o comportamento deles, mas aceitei o fato. [...] Numa dessas 

estranhas reviravoltas da vida, dentro de meses, eles deixaram de fumar. Os frutos 

daquela viagem de vinte minutos de carro não pararam ali. Estou aprendendo que 

estou na negação. Ainda não aceito a realidade da doença compulsiva da família. 

Minhas expectativas não têm sido razoáveis, chegando a ser até irracionais. RH: 

“Sou responsável por minhas expectativas. Sou eu quem as crio e sou eu quem pode 

mudá-las. Fazendo isso terei controle sobre minha recuperação e sobre algumas 

mágoas na minha vida. (CEFE, 2012, p. 76).(grifo nosso) 
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O cerco se fecha: das substâncias classificadas como ilícitas passa-se ao controle das 

lícitas. A família tem a doença da compulsão, o pai, exemplar e normativo, agarra-se à sua 

doença com expectativas que não ‘têm sido razoáveis e até irracionais’, tem alterações de 

pressão arterial, mas também seus momentos de lucidez. O texto que combate as expectativas 

para não gerar frustrações termina com o alento esperançoso de que o outro pode deixar sua 

compulsão. O discurso normativo e discricionário do que seja a doença da adicção sai da 

esfera do discurso médico para o discurso da instituição totalizante Nar-Anon que transmite 

esse novo saber. Esse saber-poder.  

 

Onde há poder, ele se exerce, ninguém é, propriamente falando, seu titular, e, no 

entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros 

do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui”. 

(FOUCAULT, 2015, p. 138). 

 

Facilitação 

 

 Facilitação. Estou tentando encontrar um equilíbrio entre cuidar de mim mesma e 

ajudar os outros. Desejo ajudar todos que amo sem ser responsável por suas 

obrigações. [...] Posso dar a mim mesma o crédito pela compaixão e o carinho que 

sinto pelos outros. Compreendi que o meu desejo de ajudar a adicta, na verdade, a 

impedia de sofrer as consequências de sua adicção. Minha ajuda pode ter evitado 

que ela sentisse a necessidade de mudar seu comportamento autodestrutivo. Como 

sou uma pessoa com tendência a dar conselhos, guiar e controlar, fiz uma lista para 

me ajudar a auxiliar a adicta sem ser facilitadora: não farei para a dependente o que 

ela puder fazer por si mesma; o que ganho sendo facilitadora; facilitar desenvolve 

minha confiança na adicta ou melhora a sua autoestima?; sou uma solucionadora de 

problemas?; alimento a ideia de que ‘tudo o que tenho que fazer é pedir’ e consigo?; 

sou facilitadora por causa da culpa que sinto se não ajudo?; É mais fácil ceder do 

que assistir ao sofrimento do dependente?; o que estou fazendo para facilitar a 

adicção dela?; participo dos dramas que ela cria?; digo a ela ‘eu amo você’? (CEFE, 

2012, p. 5) 

 

Facilitação é um dos temas mais recorrentes e controversos que ocorre entre os 

frequentadores do Nar-Anon: entre o mais comuns pode-se citar dar dinheiro, encobrir faltas à 

escola ou ao trabalho. Embora esses dois casos sejam praticamente impostos por indução 

unânime a todos, ou seja, sem que se examine previamente caso a caso, outras situações à 

exceção dessas duas são muito conflitantes para os pais acostumados ao papel de provedor. 

“A desmoralização ocorrida pela perda de autoridade que o papel de provedor atribui ao 

homem, abalando a base do respeito que lhe devem seus familiares, significa uma perda para 

a família como totalidade” (SARTI, 2011, p. 67). Também ocorre, não raras vezes, que o 

familiar veja-se num beco sem saída, quando, por exemplo, o filho se utilizando do carro do 

pai, sobrecarrega-o de multas das quais não pode se esquivar. Embora tais conflitos sirvam de 

aprendizado aos pais para estabelecer limites aos filhos, tais comportamentos não podem ser 
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imputados à adicção, já que podem ocorrer independente do uso de substâncias psicotrópicas 

ou não.  

 

Os imperativos do gozo que predominam nas sociedades capitalistas do ocidente, 

ligando através das imagens publicitárias as motivações e os projetos de vida dos 

sujeitos à voracidade do mercado, dificultam que o pai real (ou seu substituto) 

encontre, na criança uma posição legítima a partir da qual possa fazer valer a lei [...] 

a potência paterna passou a ser medida pelo poder de consumo do pai real; fica 

excluída, assim, a possibilidade de um pai pobre fazer-se respeitar, mesmo nos casos 

em que este se apresente, à maneira antiga, como honesto, esforçado, trabalhador. 

(KEHL, 2007, p. 109) 

 

“Ele vendia toda a roupa dele, eu ia lá comprava, fazia um guarda-roupa novo, né, perdia o 

celular, eu ia lá e comprava um outro celular, vendia o tênis, comprava outro tênis, dava o 

chinelo novinho, eu ia lá e comprava outro. Agora, hoje não, hoje ele tá praticamente com 

uma bermuda, um chinelo e duas camisas, duas camiseta só. Porque se dá, ele vende”. 

(Entrevista com Fátima). 

 

Expectativa 

 

No decorrer da semana passada, minha filha adicta estava falando que, esta vez, 

estava pronta ara ir, e que realmente pretendia começar um programa de 

recuperação. Tudo indicava que ela falava sério [...] Algum tempo atrás, esta notícia 

me levaria às nuvens de tanto contentamento [...] me lembro das últimas duas vezes 

que ela concordou em participar de um programa de reabilitação. Fiquei cheia de 

esperança, de alegria e de expectativa. Quando ela abandonou o programa antes de 

completá-lo, fiquei totalmente frustrada. Estava tão desapontada que a raiva tomou 

conta de mim. Fiquei doente e emocionalmente perturbada por semana, 

simplesmente porque ela não estava fazendo o que sabia ser melhor para ela.Dessa 

vez, no entanto, está sendo diferente, pois aprendi a beleza de viver minha vida, um 

dia de cada vez. Também aprendi que meus desejos para com minha filha são apenas 

desejos. A mensagem de Nar-Anon me ensina [...] não devo ter nenhum tipo de 

expectativas. Posso apenas ter a esperança de que ela procure a sua recuperação. 

Não ficarei frustrada e não ficarei física e emocionalmente doente. Já aprendi que 

preciso pensar primeiro em mim e não deixar que a adicção dela me destrua. (CEFE, 

2012, p. 123) 

 

Aí ele ficou quarenta e sete dias lá nessa clinica, voltou pra casa, eu tava frequentando já os 

grupos de Naranon na época, eu lembro que eu amei as reuniões e a programação da clinica. 

Então eu saí de lá como se eu fosse catedrática em dependência química, olha só a minha 

ignorância na época(...) falei “agora eu estou curada, meu filho ta curado, foram quarenta e 

sete dias, e eu já posso dar palestras”, porque eu adorei os psiquiatras, as terapeutas, eu me 

identifiquei muito com eles, né (...) então eu já achava que sabia tudo. Aí quando ele teve 

alta, ele tava bonitão, ele é um moço bonito, tava gordinho, porque eles se recuperam 

rapidinho, rapidinho eles ficam bem. Engordou, tinha piscina lá, era um SPA, tinha piscina, 

terapia direto, se alimentava bem do bom e do melhor, era clinica de convênio, meu convênio 
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era bom, então pagava bem né (...) então ele saiu de lá um moço maravilhoso. Então pra mim 

eu ia dar aula e ele já tava pronto pra vida. Uma semana depois ele recaiu, eu lembro até 

hoje, ele pegou uma bicicleta, saiu de casa e quando voltou, ele já tinha usado. Aí é que caiu 

a minha ficha, que eu não (...) que não era por aí, e aí eu começei a buscar outro, e aí ele 

recaiu, eu recaí também, fiquei um tempo sem ir na sala porque o meu pai ficou doente na 

época(...) foi em noventa e sete, mil novecentos e noventa e sete, e aí eu fiquei o resto desse 

ano, de julho até março de mil novecentos e noventa e oito, eu deixei a sala, porque meu pai 

ficou doente. Ele faleceu, nessa época eu ajudei a minha mãe a cuidar dele e meu filho já 

desandou, ele desandou de vez e foi muito sofrimento, muito sofrimento. (Entrevista com 

Lucia). 

É bastante reforçada na sala a distinção entre expectativa, como geradora de 

frustrações, e esperança. 

Manipulação 

 

Mentiras que cegam.  Apaixonar-me por um adicto foi uma experiência que me 

cegou. Em nossa vida conjunta, nunca faltou drama, mesmo quando outras coisas 

faltavam [...] Ele me pressionou incessantemente para engravidar. Na época não 

percebi que aquele era a forma que ele encontrou para me manter atada a ele. A 

impetuosidade de suas decisões tomadas às pressas, me fez abandonar minha 

natureza cautelosa, o que demonstrava que minha própria doença estava ativa. Na 

medida em que me permitia ficar cada vez mais dependente dele, me tornava mais e 

mais doente. Eu simplesmente, não conseguia enxergar que estava me tornando 

obcecada pelo meu marido. A cada dia ele ficava mais seguro, e eu cada vez mais 

focada em como ajudá-lo, pois assim ele estaria mais dependente de mim. [...] 

Quando estava no meu nono mês de gravidez, vim para o Nar-Anon. Estava 

desesperada, precisando de apoio e finalmente me convenci que não poderia 

sobreviver naquela vida de insanidade, sem nenhuma ajuda. No momento em que as 

pessoas começaram a partilhar, me pareceu que tinha chegado em casa. Minhas 

experiências insanas eram as mesmas daquelas pessoas.  Nada que dissesse parecia 

surpreendê-las, pois estava em meio amigos que possuíam a paz e a aceitação que 

queria. (CEFE, 2012, p. 145) 

 

Ferreira (2012, p. 55) indica que  

 

[...] a ideia de que pessoas seriam manipuladoras ou “manipuláveis” em suas 

relações como espécie característica moral constituidora de sujeitos e ligada a 

relações familiares ou a situações diversas vividas na infância e consideradas 

traumáticas é bastante difundida nas explicações criadas nos grupos. 

 

Reis (2014, p.117), em um trabalho sobre grupos de apoio a família de drogadictos, 

pode constatar que “pensar sobre as vivências emocionais na relação pais-filhos contribuía 

para a percepção de suas angústias/temores, facilitando o rompimento da intensa ligação pais-

filho que os mantinha aprisionados nas vicissitudes da drogadicção”. Esse texto do CEFE 

exemplifica bem a intensidade de um caso de co-dependência. Embora, a ‘manipulação’ seja 

uma das características imputadas pela sala à adicção, não raro percebe-se que ambos os lados 
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valem-se da mesma tática na relação. Manipulação e limites se misturam. Ainda, buscando 

decifrar o que resta ao papel de pai na atualidade, “quanto aos (pais) que têm dinheiro, estes 

se veem lançados em uma negociação permanente com os filhos, em termos de: se quiser que 

eu te obedeça, me pague” (KEHL, 2007, p. 109). 

 

“Eu tentava um (...) manipular, não faz, que eu te dou isso, se não fizer eu te dou isso. Então 

a lei da troca, né (...) Você não faz isso que eu te dou isso. Então hoje não, hoje eu estou 

vendo que não resolve, não é uma boa né, não é uma maneira de lidar com a situação”. 

(Entrevista com Fátima). 

Os temas Poder Superior e Espiritualidade já foram abordados no capítulo anterior, 

não sem colocados aqui novamente. 

Desligamento 

 

Desligando-me dos problemas do adicto. Estou longe da perfeição. Tenho defeitos 

que merecem minha atenção. Sei que minha impaciência requer uma atenção 

considerável. À medida que trabalho nesse e nos outros defeitos, me sinto melhor, 

não apenas comigo mesmo, mas de uma maneira geral.” RH: “Enquanto me desligo 

amorosamente dos problemas da adicta, posso tomar algum tempo para olhar meus 

próprios defeitos. Estou trabalhando na única pessoa que posso mudar: eu mesmo! 

(CEFE, 2012, p. 253) 

 

 Embora a lição foque mais na questão do desligamento na relação com a adicção do 

outro e ressalte a impaciência como um defeito de caráter, apenas no RH se aponta que a única 

pessoa que se pode mudar é a si mesmo. Ao fim de toda reunião de Nar-Anon, quando todos 

estão de pé, mãos dadas, antes de repetirem em coro a Oração da Serenidade, todos falam, em 

conjunto: “Só posso modificar a mim mesmo. Aos outros só posso amar.” Tanto neste tema, 

como em outros, há uma tendência a não focar diretamente o que se propõe mesmo sem uma 

continuidade lógica entre o início e o fim do texto.  

Desligamento, constitui, o ponto mais controverso, difícil e sutil de se delimitar dentro 

das salas de Nar-Anon. Questão levantada em praticamente todas as reuniões, os pais vêem-se 

diretamente confrontados com o dilema da facilitação e culpa. Não há receitas. O que 

funcionou para um determinado caso pode não servir para outro. Há pais que se vêm na 

situação limite de não mais poder aceitar o filho dentro de casa. Pode ter funcionado. Mas no 

caso de o filho vir a sucumbir nas ruas, como lidar com isso? Como desligar com amor e não 

com a indiferença? Talvez, o caso que mais tenha me chamado a atenção foi o pronunciamento 

de uma mãe, simples em termos de cultura educacional, que me disse em particular que após 

anos de frequência ao Nar-Anon, somente nos últimos três anos descobriu o que era amor: que 

seu filho quando chegava da rua após intenso uso de substâncias às quais não conseguia 
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controlar, estava tão arruinado, moral e fisicamente, pela própria impotência diante a droga e 

pela discriminação sofrida, que a única coisa que lhe restava fazer era acolhê-lo com amor. A 

entrevistada Lucia chegou a internar 25 vezes seu filho e diz “nunca desisti de meu filho!”. 

Ser pai ou mãe na sociedade atual mostra-se um permanente desafio. Não somente é 

um papel a se escrever como também se lida com os próprios fantasmas além daqueles que a 

sociedade cria. O medo impera.  

 

Descolado de uma cadeia significante que sustente sua função simbólica, o pai 

contemporâneo sente-se, com frequência, incapaz de exercer autoridade necessária, 

tanto para estruturar seus filhos, por meio da imposição de limites quanto para 

protegê-los dos riscos da falta de limites. (KELH, 2007, p. 110) 

 

“Então hoje, já aprendi que posso ter esperança que meu filho se recupera mas não vou criar 

aquela, oba vai resolver todos os meus problemas e ele vai ficar bem, não é assim que a coisa 

funciona, não é. Então tanto faz ele pode recuperar, amanhã ele pode falar não vou usar mais 

e só por hoje mudar de vida, como ele pode continuar assim até morrer, ele pode morrer de 

uma hora para outra, por overdose, ou alguma lá com os traficante, pode morrer. Então isso 

dói, ainda dói. Mas eu tô tentando melhorar, trabalhar a situação”.  (entrevista com Fátima). 

 

LIÇÃO DE VÔO 

 

Paradoxo: Próximo passo não tocará o mesmo solo 

Porque ali é o começo do precipício [...]  

Hesita. Olha lá em baixo: vertigem.  

Retorna. Respira fundo. 

Mão no peito sente coração batendo forte nele.  

Pernas bambas avança novamente olhos fechados,  

Braços abertos. Vai saltar. 

Pára. Lê em voz alta o texto da tabuleta. 

Quer ter a certeza da mensagem. 

Tentar compreendê-la 

Além de sua terrível simplicidade:  

“os braços serão asas 

se você já encontrou o seu eu”. 

Salta. 

O corpo cumpre a lei da gravidade. 

Até o fim. 

 

Nelson Coelho (1962) 
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CAPÍTULO 4 – APRENDENDO COM A VIDA OU APREENDENDO A VIDA? 
 

 

Procuro neste capítulo mostrar, através da fala dos entrevistados, como eles se veem 

através de suas histórias, de suas relações com a dependência química, de suas frequências ao 

Nar-Anon, dando vida a conceitos relacionados anteriormente neste estudo. Todos assinaram 

termo de livre consentimento  esclarecido, tendo sido os nomes dos entrevistados bem como de 

seus familiares sido trocados para manter o anonimato de todos. 

 

 

4.1 Convivendo com adictos, uma história antiga 

 

A convivência com a adicção nas famílias parece ser fato recorrente, mesmo que 

muitas famílias não tenham, se dado conta do fato, ou da gravidade da dependência, quando da 

descoberta da dependência química na família. Os trechos abaixo reforçam esta percepção 

 

Claudia: “Eu estou com sessenta e quatro anos completo (...) é venho de uma família de 

dependentes químicos, né (...) Tive dois irmãos, ambos falecidos, antes dos trinta anos, tenho 

alguns sobrinhos são portadores da mesma doença. Fui casada com dependente químico, 

também já falecido. Então a minha trajetória conta aí, uns quarenta anos convive com(...) 

com a doença da dependência química. Durante esse tempo todo eu não tinha qualquer 

conhecimento a respeito da doença. (...) Ambos faleceram em decorrência da dependência 

química. Um contraiu aids. Ele viveu nos anos oitenta e noventa, né, quando os dependentes 

faziam muito uso de drogas injetáveis. Ele contraiu o, vírus da aids, e desenvolveu a doença. 

Teve ali um período de sobrevida de um ano. Eu acompanhei esse irmão em inúmeras idas e 

vindas, idas e vindas em hospitais referencias, né. CRT- AIDS que tinha, não existe mais, ali 

na rua Antônio Carlos, (pausa)e foi um processo muito doloroso conviver com esta eu chamo 

de “tragédia” né (...) que é uma doença devastadora. Era né (...) hoje já existe um certo 

controle, né através dos coquetéis, mais naquela época isso me marcou muito e o outro irmão 

que faleceu em decorrência da dependência química é... digamos eu considero decorrência, 

porque o estilo de vida de um dependente químico ele é marcado mesmo por atos, atitudes 

insanas com consequências, sempre as piores. Ele foi assassinado, aos vinte e dois anos. Foi 

uma tragédia, foram duas tragédias né, que se abateram sobre a nossa família”. 
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Lúcia: “Tenho sessenta e quatro anos, mas eu passei uma época difícil com o meu filho mais 

velho (...) porque o pai ele nega até hoje que ele tem responsabilidade sobre a questão das 

drogas, porque ele também é alcoólico (...)minhas escolhas casei com alcoólatra, eu que 

escolhi ele não tem culpa você acha que ele hoje eu culpei muito meu marido”.  Depois da 

entrevista Marli contou que seu pai, apesar de não ser alcoólico apresentava um 

comportamento similar: “éramos muito pobres e sempre faltava comida em casa, ele era muito 

extrovertido, festeiro (...) um dia aniversário de minha mãe, ele colocou em fila  os seis filhos, 

todos com tampas de panelas na mão e começamos aquela barulheira cantando parabéns pra 

mamãe (...) ela levantou enfezada, arrancou a tampa de cada um , devolveu pra debaixo da 

pia e falou “não quero barulho, vou dormir”. Não havia um grão de feijão pra por nas 

panelas (...)”.  Marli lembra do fato com  muito carinho, mas simultaneamente percebeu, só 

recentemente, que não aguentaria um marido como seu pai “nem por meia hora”. 

Mesmo nas conversas informais, com a esposa de Fábio, era comum o relato de vários 

casos de adicção por dependência química na família, fosse por drogas ou por álcool. 

 

Fátima: “Meu pai era alcoólatra, meu marido era alcoólatra e meu filho é a respeito de 

drogas (...) Não, eu separei e depois ele morreu, né. Então, aliás até meu pai também era 

adicto a gente tinha uma relação assim. de amor e de ódio (rsrsrs), porque, assim, meu pai 

era muito legal, e, mas eu não aceitava também que ele bebia, que eu falava “não é, eu não 

aceito, não aceito!” 

 

Bruna: ”Apesar de ter um pai alcoólico mas  falecido já, bastante tempo, então tinha nuances 

em casa de algumas coisas quando eu era pequena de adicção por conta do meu pai, mas era 

muito pequena, então não tinha (...) as coisas eram um pouca veladas assim em casa né, 

porque a minha mãe tinha um comportamento assim, hoje eu sei, né (...) um co-dependente 

então ela não botava pra fora as coisas e tentava botar panos quentes e deixar a coisa dentro 

de uma pseudanormalidade. Que eu quando pequena não tinha condições de entender o que 

acontecia, só depois que eu vim conversar com a minha mãe e tudo, que a gente ficou, 

começa ficar claro pra mim a história né”. 

 

Eu mesma conto com vários antecendentes, tanto pela linha materna quanto paterna, 

dependentes em vários tipos de adicção: álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas, sexo, alimentar. 
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Parece ser preponderante a probabilidade de ocorrerem casos de adicção em uma 

família onde vários antepassados possuem o mesmo perfil, de alguma forma confirmando as 

hipóteses de Leme e Leme Filho (2015), bem como Vespucci e Vespucci (1999). 

 

 

4.2 Família, a última a saber 

 

Confirmando os dados levantados pela pesquisado LENAD entre junho de 2012 e 

julho de 2013 junto a famílias de dependentes químicos em tratamento, em 23 capitais de 

todas as regiões do Brasil, o estudo apontou que o tempo médio para o familiar buscar ajuda 

para o dependente é de três anos. Durante as entrevistas também podemos observar o fato. 

Alguns fatores surgem como causa: desconhecimento dos sintomas de abuso de substâncias 

psicotrópicas, negação, medo do estigma. 

Fátima: “O meu filho tá com trinta e oito anos e desde os quatorze anos que eu percebi. Aí 

vim a saber que era bem antes quando eu percebi as mudanças de comportamento dele, ele já 

estava envolvido nessa, na droga né. Como diz, ‘a mãe é a última a saber!’” Em outro 

momento Fátima coloca: “Olha pelo menos uns dois anos, pelo menos dois anos”.[...] 

“inclusive eu fiquei sabendo que meu marido era adicto depois que eu casei, até então ele era 

perfeito. A gente brinca assim, ‘olha quem casou de véu foi ele, não eu!’ (rsrsrs). Então, aí 

começou aparecer as coisas, parecer as coisas, assim e aí eu tinha minha mãe doente, meus 

filhos eram pequenos, né (...) Aí eu tive que segurar a barra mesmo, né, e aí ele (...) os meus 

filhos cresceram um pouco e eu falei ‘não, chega, chega, chega que eu não quero mais.’ E aí 

nesse meio tempo que separei dele, aí eu descobri que o meu filho tava mexendo, usando 

droga também”. 

 

Lúcia: “Quando eu aceitei que o meu filho mais velho entrou pro caminho das drogas quando 

eu aceitei daquele momento até hoje eu, eu busco ajuda” (...) eu tenho um filho mais novo 

que ficava lá, quietinho sabe, que costuma se dizer, quando a gente aprende nas clínicas 

mesmos, a criança perdida, esquecida.... Ele ficava lá observando tudo, meu filho mais novo, 

pra mim ele era um santinho, sabe, ele trabalhava. Aí tinha passado algum tempo, ele já tava 

mais velho né, eu queria que o mais novo trabalhava, era autosuficiente, ajudava em casa aí 

então pra mim ele era geração saúde, meu filho mais novo, tava lá, quietinho. E eu tava 

lutando com o outro que dava trabalho, né (...) depois de tudo que eu passei eu tava, pensei 

que estava já num momento de paz de sabe... já não tinha mais aquele problema pra mim(...) 
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aí aquele filho que tava lá, sabe aquela criança perdida, trabalhador, esforçado de repente 

também descobri que ele era adicto, então há uns três anos, quatro anos atrás eu descobri 

isso depois que o outro meu filho se libertou veio à tona o meu outro filho que falava pra mim 

no auge da ativa dele, “oh mãe você pensa que fulano é bonzinho, que fulano é isso que você 

fala dele, não é não!” aí eu falava, que ele fala assim porque  tinha ciúme do irmão, e depois 

que tudo acalmou  pro lado dele eis que veio à tona a adicção do mais novo (...) aí foi 

internado duas ou três vezes também, nunca concluiu nenhum tratamento também, foi buscar 

ajuda com o irmão, né”. 

 

Marli: “Os meninos começaram muito cedo na adolescência com (...) a conhecer o mundo, a 

descobrir o mundo as coisas legais entre aspas, então o Marcos era um cara (...) era porque 

ele já morreu (...) era um cara, é muito querido, muito querido, o Marcos, bem querido pelas 

pessoas, do meu convívio, todo mundo gostava muito do Marcos, e os irmãos né tinha ele 

como padrão, né. E o Marcos foi ter amigos de tudo quanto é jeito. Amigos do bem e do mal, 

por ser colocando assim no sentido de droga, vamos separar assim do bem e do mal. E o 

Marcos conheceu a droga, mas ele não ficou na droga e o Gilmar e o Augusto quando 

chegou na idade dezoito anos também, dezoito e dezenove anos também conheceram a droga, 

só que o Augusto e o Gilmar ficaram”. 

 

Fábio: “A minha vida até então era bastante tranquila até tinha algumas dificuldades com o 

filho, mas a gente não sabia da adicção e à medida que foi, que a coisa ficou evidente, ele 

ficou internado no último, pouco tempo, só um mês, mas manteve a sua atividade 

profissional, basicamente normal, teve alguns problemas, mas basicamente continuou (...) e a 

gente procurou ajuda né”. 

 

 Claudia: “Começou a se ausentar de casa e (...) até altas horas da noite, já nessa época eu 

não tinha mais qualquer controle sobre esse filho. Por incrível que pareça, por mais que eu 

tenha tentando prendê-lo em casa, controlá-lo, eu já não controlava mais. Então, eu (...) uma 

noite, uma madrugada, ele chegou às quatro e meia da manhã numa garupa de uma moto, eu 

estava a postos em pânico (...) ele entrou, jogou a mochila e imediatamente foi dormir e eu 

fui mexer nessa mochila e encontrei lá os cigarros de maconha. Isso foi muito impactante 

para mim, porque veio imediatamente, veio na (...) o filme na minha cabeça, né, da vida dos 

meus irmãos, dos problemas que aconteceram, eles já estavam falecidos, eu fiquei muito, 

muito, muito preocupada (...) ele era uma criança”.  
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4.3 A codependência como sintoma físico e emocional 

 

As entrevistas também trouxeram a confirmação do estudo realizado pelo INPAD 

junto a uma amostra de 3164 famílias em todo o país que apurou que elas também ficam em 

situação de vulnerabilidade e riscos, apresentando “significativamente mais sintomas físicos e 

psicológicos que a média da população”, com destaque aos agravos para as mães cujos filhos 

se tornaram dependentes. Tais agravos podem ser vistos nos trechos das entrevistas abaixo 

 

Marli: “Tudo que tava dentro do meu tamanho, eu fiz e não resolveu e aquilo tava gerando 

um até câncer eu tive por conta disso daí. Aí eu peguei desisti né”. 

 

 Lúcia: ”O meu emocional muito abalado, porque eu não tava na empresa, eu tava na minha 

casa vivendo aquele problema, aquela problemática. Então eu não conseguia progredir como 

profissional, eu não conseguia me dedicar ao trabalho de uma forma assim, adequada né (...) 

porque eu estava sofrendo com aquela questão, o meu filho era muito agressivo”. 

 

Fábio, em conversa informal, relata que vivia aos sobressaltos quando o telefone 

tocava achando que era algum problema com o filho. 

 

Claudia: “Eu fiquei muito, muito, muito preocupada”. a ponto de que(...) fiquei muito 

preocupada a ponto de me dirigir até a janela do apartamento da onde a gente morava e ali 

eu quase desisti da minha vida, que eu não queria mais aquilo, pra mim. Eu não queria mais 

passar mais por aquela situação de novo. E (...) não tive essa coragem e daí em diante as 

coisas ficaram muito, muito difíceis pra mim, porque eu fiquei muito afetada e eu, eu não 

sabia (...) engraçado eu tô tentando aqui me lembrar, e me lembro muito bem (rsrsrsrs) eu 

não (...) eu fiquei tão,  tão,  tão assustada com aquilo, que eu me lembro que nos primeiros 

dias eu não sabia o que dizer e como abordar essa questão com o meu filho, eu só chorava! 

Fiquei muito, muito, muito assustada, ele era uma criança”.Em outro momento Claudia 

coloca:  “E num período de seis anos eu perdi pai, mãe e esses dois irmãos, foi bastante 

difícil. E eu nessa história toda, eu sou a segunda de oito irmãos, eu sempre tive esse papel 

de salvadora da pátria, aquela irmã, aquela filha estudiosa, aquela filha que sentia que tinha 

por missão cuidar da família dos irmãos e tudo, sempre abracei a causa alheia (rsrsrsrs) e 

achava que ia dar conta e eu não sabia de nada ou do (...) desse processo da doença e (...) 

bom é (...) eu acho que em suma é isso”. 
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Bruna: “eu também estou aprendendo, então eu posso dizer que foi muito Naranon que me 

deu isso (...) eu gostava muito de culpar ele né, porque eu fiquei com essa coisa da co-

dependência, parei de me cuidar então, parei de fazer exercício que eu tanto gostava, parei 

de me arrumar direito, parei de olhar pra mim, fiquei com diabetes, fiquei com enxaquecas 

(...) essas coisas que eu ficava culpando ele né, você com a sua adicção e isso, isso, isso(...) 

mas na verdade foi eu né, desencanei de mim mesmo e quando você toma essa 

responsabilidade pra si é excelente, passa  a ver a vida de outra forma (...) eu passei por isso 

e assim, na sala tem muita responsabilidade nisso (...) eu já tinha pesquisado muito sobre 

esses grupos de ajuda e tal, mas nunca tinha ido, pesquisava isso há anos, fazem quatro anos 

que eu ia atrás, mas não ia nunca. E aí quando ele foi internado aí eu não aguentei mais, eu 

fui procurar ajuda e foi ai que eu entrei pro grupo e comecei a entender que eu precisava de 

ajuda tanto quanto o adicto que eu tava muito louca, muito fora, também de mim. 

Instintivamente eu já sabia que eu também precisava, mas eu não sabia a dimensão do que 

estava fazendo e aí entrei pro Nar-Anon e ali se abriu uma nova janela assim, de pensar em 

mim e de me entender algumas coisas, não era responsabilidade minha e separar as coisas 

mesmo, sabe”. 

 

Fátima: “Eu tinha pressão alta, hoje eu tenho diabetes que apesar de eu me cuidar, quando 

eu fico nervosa ela vai a quinhentos... quase... então tudo isso eu tô tentando hoje controlar, 

melhorar minha saúde (...) que era uma pessoa ansiosa, eu comia demais, né, pra tentar 

compensar alguma coisa e comia muito. Hoje eu já não tenho tanta, tanta ansiedade (...) 

tranquila. Então tudo isso que vinha me fazia ficar doente, eu guardava tudo pra mim, eu 

tinha sérios problemas de saúde”. 

 

Claudia: “Frustração também me afetou muito, medo, raiva, frustração, ressentimento 

também é uma outra coisa que eu aponto aqui como um prejuízo muito grande que a, que ao 

convívio com a dependência química me trouxe. Olha como eu estava vulnerável, né! (...) 

Mas o ressentimento também me afetou muito, que ressentir é viver no passado. É olhar no 

retrovisor da vida e ficar ali remoendo fatos que (...) se são passados, passaram, mas na 

minha co-dependência, na minha doença emocional eu vivia só olhando o retrovisor.  E 

quantas trombadas eu dei né, dirigir olhando no campo, no retrovisor você só encontra pela 

frente atropelos né (...) Ressentimento me marcou muito, eu demorei um bom tempo para 

fazer as pazes com o meu passado”.  A mesma entrevistada continua dizendo: “É, eu (...) 
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nesse processo de “refazimento” que eu considero assim pelo qual eu estou passando, eu 

percebo que (...) já está começando a fazer parte do meu passado alguns sentimentos, 

algumas emoções que eu tinha que eram (...) eram (...) era, eram (...) era a forma como  eu 

era afetada (atrapalhei um pouco novamente). Mas como que eu era afetada? Então vamos 

direto, de uma forma mais direta, eu sentia muito mais muito medo (ênfase) de que algo ou o 

pior viesse a acontecer com os meus irmãos e com o meu filho (eu vou falar mais em relação 

ao meu filho), porque eu acho que eu fui muito mais afetada pela adicção do meu filho do que 

dos meus, outros entes queridos (...) ou não, porque eu nunca deixei di (...) eu nunca deixei de 

(...) de tentar ajudá-los de alguma forma. Mas o medo, o medo pra mim, eu acho que foi 

assim a espinha dorsal da minha co-dependência, regeu a minha vida durante muito tempo, 

então o medo não me imobilizava, não me engessava, pelo contrário ele me levava à total 

insanidade sabe (...) indo atrás, tentando controlar, fazendo os plantões noturnos e quando 

conseguia dormir um pouco era sempre com muitos pesadelos. A minha vida virou (...) era 

um inferno, porque eu tinha muito medo e esse medo também me (...) me levou a ser uma 

grande facilitadora né, com medo com que acontecesse algum... alguma, algum fato mais 

grave também”.(...) eu fui afetada por tantos sentimentos negativos né, e pesados e auto 

destrutivos. Esse estilo de vida com certeza se eu permanecesse assim com as décadas (rsrsrs) 

de vida que eu já, né, já tenho, já alcancei, eu estaria num processo de doença física, porque 

lá trás eu já estava começando a desenvolver isso, as famosas doenças psicossomáticas elas 

estavam se instalando em mim (...) nessa época eu tinha síndrome de pânico, eu só fui 

frequentadora de vários prontos socorros daqui da região onde eu moro, porque eu, eu tinha 

(...) sofria de muita ansiedade, muito medo, muita ansiedade muita insegurança, tinha 

descargas enormes né, de adrenalina no meu corpo, então eu vivia eletrizada, desenvolvi 

síndrome do pânico e isso me incapacitou pro trabalho durante algum tempo, eu fui até onde 

eu pude, eu lembro que os últimos dias que eu consegui trabalhar e eu ia preparada pra 

morrer na rua, porque a síndrome do pânico é a sensação de morte eminente embora não 

haja nenhum registro de morte (rsrsrs), mas a sensação é de morte então eu ia preparada pra 

morrer. Mas antes disso preparada também pra pedir ajuda. Várias vezes, eu me lembro 

muito bem disso. Em tardes, como agora que eu estou aqui gravando esta entrevista, eu não 

conseguia chegar no trabalho, eu descia do ônibus e sentava na calçada e esperava que 

alguém chamasse um resgate pra me socorrer. Eu cheguei a esse ponto. Isso foi no ano de 

dois mil e três, dois mil e quatro a partir de dois mil e um, quando eu me divorciei e quando 

eu fiquei sabendo da dicção do meu filho. Me faltava chão (...) me faltava chão. Fiquei 

descompensada, foi praticamente um colapso emocional. Foi muito difícil”. 
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Fátima: “Eu tinha pressão alta, hoje eu tenho diabetes que apesar de eu me cuidar, quando 

eu fico nervosa ela vai a quinhentos, quase, então tudo isso eu to tentando hoje controlar, 

melhorar minha saúde (...) É interessante que a gente não consegue entender o porquê da 

gente, tenta ajudar a pessoa e não consegue entender o porquê que a pessoa não consegue se 

libertar dessa co-dependência. Hoje traduzido é uma doença, né. Então a gente não 

consegue, a gente que tá fora a gente não consegue entender o porque. Então a gente começa 

fazer coisas pra tentar ajudar que talvez até atrapalha”. 

 

Waldir: “A doença da co-adicção é essa, de você ficar linkado nessa pessoa o tempo todo e ai 

a sua vida né, profissional, a tua vida pessoal, os teus filhos que estão agindo de forma 

adequada passam a ficar no terceiro, quarto, quinto plano. As demais pessoas do teu bem 

querer do teu circulo familiar, elas passam a ficar relegadas, aí você passa a criar o que, 

uma série de outros problemas que você não tinha, então você passa a ser o quê? Tão doente 

quanto o próprio adicto, afastar as pessoas e tudo mais”. 

 

 

4.4 Vivenciando o estigma 

 

 O estigma, conforme conceituado por Goffman (2008) no capítulo I e 2 dessa 

dissertação é vivenciado na família não só em relação ao adicto como em relação a ela 

mesma.Esta vivência está claramente marcada nos trechos das entrevistas abaixo. 

 

Marli: “E droga de drogadição invalida a vida da gente, ela perde o valor, de que (...) que 

valeu, nada porque deu tudo errado. E eu tinha muito preconceito antes dessa história da 

drogadição na vida, tinha muito preconceito(...) Eu achava que toda a pessoa que usava 

droga era uma pessoa é (...) que não prestava, era do mal, era uma pessoa bandido, uma 

coisa assim. Como os meus filhos usavam droga, então eles eram bandidos, então eu (ênfase) 

pari um filho bandido? Impossível isso, saindo de mim (...) e aí e foi muito complicado isso 

pra mim e acredito que todas as mães que tem filhos na drogadição” (...) Porque que eu 

queria meus filhos, toda mãe, quer os filhos doutor, advogado, bem sucedido, toda mãe quer 

isso, por quê? Porque ela quer tá bem, se o filho fica doente, com qualquer tipo de doença a 

mãe ela entra em choque ela quer resolver aquilo, mas porque ela quer tá bem”(...) eu olhava 

o Gilmar  como um pé de maconha, eu andava sobressaltada, eu entrava na casa do Gilmar e 
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eu ia arrumando a casa dele mas eu não ia arrumando pra ficar limpa, eu ia arrumar a casa 

pra ver se eu ia achar droga”. 

 

 Lucia: “Mas eu quando (...) através da empresa que eu trabalhava e na época como faz 

muito tempo, naquela época eu acho que o preconceito era maior. Existe preconceito ainda 

hoje, mas naquela época era maior, então eu como ignorante na questão eu achava que se eu 

fosse buscar ajuda através da empresa eu ia ser mandada embora, porque tinha um filho 

drogado, né (...) e não foi nada disso. Eu encontrei o maior apoio na empresa, eu fui 

encaminhada pros grupos, a assistente social da empresa me atendia todos os dias, ela me 

dava assim um apoio que eu não sei como agradecer. Eu fazia terapia quase todos os dias 

com ela, com a assistente social, era só precisar, ela falava ‘vem, cá’”.  

 

Nossa entrevistada Lucia, deixa-se sentir marcada, estigmatizada, embora não tivesse 

sido recebida com preconceito na empresa onde trabalhava. Havia nela a introjeção e a 

expectativa de que assim ocorresse. 

 

 Lucia: “Eu não tinha amizade com os vizinhos sabe não conseguia nem falar. Hoje não! 

Hoje eu frequento qualquer lugar como normal uma pessoa igual, né”. 

 

Fátima: “Ah, eles assim, tem um tipo de preconceito, né que até então, ouvi as pessoas que 

falaram ‘ah, mas, a culpa é da mãe, porque a mãe não cuida, né?  Por isso que ele é assim, 

se a mãe cuidasse, se a mãe fizesse isso, se a mãe fizesse aquilo é, a culpa era da mãe’. 

Inclusive quando eu coloquei meu marido pra fora eles falaram ‘oh, ela colocou o marido 

pra fora, com certeza ela vai arrumar outro, vai por outro dentro de casa.’. E aí eu fiquei 

sabendo e fui lá conversei com a pessoa ‘olha, você falou isso, isso, isso, não é verdade, e já 

que você tá com dó do meu marido, põe ele dentro da sua casa, para ele vender seu aparelho 

de som, vender sua televisão, vender a comida que você põe para seus filhos, aí você vai ver 

quem tem razão, certo? Eu acho que você não devia, você não sabe o que (...) que acontece 

na minha casa’.  Aí a pessoa ficou um tempão com raiva de mim, não tou nem aí não, eu não! 

Vou me defender, quero essa situação pra mim, não fui eu quem escolhi, né, aí acalmou. Mas 

esse pessoal sempre fala, igual agora é, o quarto lá que eu fiz independente (Fátima tem uma 

casa no interior onde mora a filha com o genro e a neta, e por causa das brigas com a irmã, 

construiu um quarto independente para o filho adicto), saída pra porta aí a vizinha já falou 

‘ah, vai ficar cheio de tranqueira aí na calçada!’(...) Na calçada, da minha casa, ia ficar 
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cheio de tranqueira. Os meninos que usam, usuário, o pessoal lá, ‘aí eu falei, mas ele fica lá 

na esquina, lá do outro lado tem uma biqueira, né, eles já ficam lá’, o João nem fica em casa 

lá, na frente lá, nem fica lá (...) Então o pessoal fica falando, falando (...) eu não tô nem aí, eu 

falo ‘olha eu trabalho, quem paga as minhas contas sou eu, não tenho que dar satisfação pra 

ninguém’”. 

 

Claudia: “Fui muito afetada também é, pela frustração, uma coisa que me deixava é me 

sentia inferior né”. 

 

Fátima: “Uma vez ele ficou um ano internado, e aí ficou seis meses uma beleza, aí começou 

aprontar tudo, aprontou, aprontou, aí foi preso, ficou um tempo preso. Ficou dez meses preso 

porque tentou roubar as coisas lá, ficou dez meses, aí foi pra casa, depois foi preso porque 

numa medida disciplinar a juíza deu, deu um tempão, ficou oito anos preso. Aí veio pra casa 

todo decidido de mudar de vida, foi três meses e já tava de novo no vício e aí ele teve essa 

internação no começo do ano agora, e aí já saiu e já saiu, foi direto pra biqueira”.  

 

Segundo Fátima, seu filho só conseguiu estudar até o terceiro ano primário. Entrou no 

consumo de substâncias psicotrópicas no início da adolescência. Negro.Logo começou a 

furtar para manter o uso. Foi preso e cumpriu pena disciplinar. Morando no interior, não tendo 

com o que sobreviver, começou a capturar aves para a venda. Foi preso e detido por oito anos 

cumprindo pena por crime ambiental. Segundo Fátima, durante esse tempo ele fiou sem usar e 

era estimado, bem como ela, pelos companheiros de cela. Cumprida a pena, recaiu e mantêm-

se assim desde então. Às vezes, ele pede dinheiro pra uma cerveja, ela dá “e ele fica quieto 

ali, no canto dele”. Seu filho é um exemplo claro da discriminação sofrida por um  

dependente químico negro, pobre e sem estudo. O comentários (maldosos) da vizinha são um 

exemplo gritante. Há que se ver, entretanto, que a questão é mais antiga. (o pai usuário, e mais 

complexo como dito acima) 

 

 

4.5 Lidando com a culpa 

 

Claudia: “Eu tenho cortex para raciocinar, mas na hora da raiva eu não uso, eu não uso essa 

estrutura cerebral, é muito perigoso (...) eu preciso de mais exercícios e mais entendimento. 

Mas, medo e raiva é (...) ficaram no (...) comandaram a minha vida por muito tempo. Fui 
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muito afetada também é, pela frustração, uma coisa que me deixava é me sentia inferior né, 

aquele sentimento de ‘poxa vida, poxa vida, o que é que eu fiz, né’. Porque eu que sonhei em 

ter uma família bonitinha, sentada às oito na manhã a mesa, no café da manhã. Frustração 

de não ter conseguido, o que eu achava que era uma missão minha, de não ter conseguido 

fazer com que meus filhos, no caso os meus três filhos seguissem aquilo que eu sonhei e 

determinei pra vida deles, quem dirá para o adicto né, que descambou (rsrsrs) ladeira abaixo 

(...) Graças a Deus eu tô percebendo tudo isso hoje, percebo e trabalho pra, pra tirar isso, 

pra mudar isso com outros, com outro olhar né, uma outra perspectiva”. 

 

 Lucia: “eu não dava apoio emocional para os meus filhos, eu dava apoio sim, eu supria a 

necessidade dele de ter um alimento e achava que eles tinham que estudar (...) gente então eu 

ía na escola, nas reuniões pra saber como estavam eles, o andamento dos estudos deles (...) 

reabastecia o, a dispensa em casa. E eles praticamente foram criados na rua, então eu era 

um erro meu, foi uma falha minha, eu queria suprir o erro desta forma, e eu acho que família 

não é só isso. Família, é amor, é atenção às crianças, vivenciar com eles, brincar com eles eu 

até saia com os meus filhos não vou dizer que não, mas não foi o suficiente, por isso que (...) 

eu isso foi um defeito meu que eu tô assumindo hoje, então o grupo fez eu enxergar as coisas 

erradas que eu fiz, né! Não é por isso que eles não iam deixar de serem adictos, que adictos 

de qualquer forma (...) mas eu poderia ter amenizado mais a minha vida né, se eu desse um 

pouquinho mais de atenção, e os grupos me ensinaram a me auto conhecer através dos 

Passos, e eu sou impotente mesmo[...]  situação [...], tudo aconteceu pela minha ignorância 

comigo(...) comigo”.  

Essas entrevistas,mesmo reconhecendo sua capacidade de raciocínio, se culpam pela 

adiccção dos filhos. De modo geral, acreditam que faltou atenção. 

 

 

4.6 Chegando à sala 

 

Claudia: “É (...) muitas clinicas hoje elas pedem né, o carimbo como um comprovante de que 

a família está participando das salas e tal. É uma exigência que elas fazem assim, pra visitar 

né, para visita do doente, doente querido ali internado e tal. Isso não aconteceu comigo, mas 

foi sugerido que eu participasse dessas reuniões. E (...) eu, eu me lembro que fiquei bastante 

contrariada nas primeiras vezes que eu fui porque que eu, eu cheguei na verdade nessas salas 
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esperando a receita. Aquela receita que não existe né (...) de tirar os filhos das drogas, de 

resolver esse problema”. 

 

Fábio: “Não, a gente buscou muita ajuda para ele no início, então fomos, levamos ele em 

psicólogo, psiquiatra, e até hoje tem psiquiatra que trabalha com ele, que é especializado 

nessa área e ele ficou internado um mês. Então no começo a gente procurava ajuda pra ele, 

né. Até que na internação dele a gente assistiu uma palestra de uma pessoa que era um adicto 

em recuperação há muitos anos e ele aconselhou todo mundo que procurava uma (...) uma 

uma unidade qualquer da Nar-Anon. Eu até então não tinha ouvido falar nisso, né. Então, a 

quer dizer, sabia do A.A., por filme alguma coisa, mas o Nar-Anon especificamente não 

conhecia. Sabia do Narcóticos Anônimos, ouvi falar, mas do Nar-Anon não ouvi falar, mas o 

programa para os familiares, amigos e familiares. eu não conhecia até então, e aí a gente foi 

é nessa mesma unidade que a gente vai hoje, há oito anos atrás. E aí foi forte, acabamos 

ficando, né, encontrei pessoas muito legais, então a gente acabou indo pra lá”. 

 

 Bruna: “Aí quando ele foi internado ai eu fui procurar ajuda de um grupo Nar-Anon, e na 

verdade eu já conhecia, conhecia não, eu já tinha pesquisado muito sobre esses grupos de 

ajuda e tal, mas nunca tinha ido, pesquisava isso há anos, fazem quatro anos que eu ia atrás, 

mas não ia nunca. E aí quando ele foi internado aí eu não aguentei mais, eu fui procurar 

ajuda e foi aí que eu entrei pro grupo e comecei a entender que eu precisava de ajuda tanto 

quanto o adicto, que eu tava muito louca, muito fora, também de mim. Instintivamente eu já 

sabia que eu também precisava, mas eu não sabia a dimensão do que estava fazendo e aí 

entrei pro Nar-Anon e ali se abriu uma nova janela assim, de pensar em mim e de me 

entender algumas coisas, não era responsabilidade minha e separar as coisas mesmo 

sabe”[...]“Nas primeiras reuniões do Nar-Anon eu saía tonta, eu tinha tontura, mesmo 

porque eu não falava com ninguém, sobre isso assim, então era uma coisa que tava dentro, 

sentia uma casca aqui (...) foi quebrando no Nar-Anon, e as primeiras reuniões eu sentia 

tonturas por falar e era muito bom. E quando você não tem ninguém te dando retorno, 

falando lá, faça isso ou faça aquilo, é muito mais difícil mas é muito bom também. Então você 

fica livre pra dizer o que você precisa dizer e quando tem (...) se fosse, eu acho, se fosse um 

grupo que tivesse retorno das pessoas eu talvez pensasse ‘ah, o que eu vou falar pra que os 

outros julguem assim ou assado, e me dêem um retorno assim assado que eu fique bem 

perante os outros (...)’, como não tem esse retorno, cada um tá pensando o que tá pensando 

sobre o que eu tô falando, então tudo bem! É problema de cada um também tá pensando, e aí 
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eu vejo que muitas coisas são faladas ali me servem, me servem muito então, em alguns dos 

momentos eu julgo o que a outra pessoa tá dizendo mas é um julgamento hoje assim muito 

mais ‘ah eu faria diferente, ou pensaria diferente, ou a minha natureza não é, na minha 

natureza eu não ajo assim, ajo assado’, não é um julgamento, nossa que absurdo que você 

está falando, porque eu vi que, dentro da sala da Nar-Anon eu vi que não tem absurdo, não 

tem isso!Então, você ouvir que, você ouvir o outro dizer que gostaria que o adicto morresse é 

(...) e não achar absurdo porque você também já pensou isso é muito bom! Muito bom 

aprender a não julgar o outro e acho só é possível porque, um, não tem retorno, dois, porque 

está todo mundo junto no mesmo barco, é isso assim, isso é muito importante assim, pode até 

ser que alguém que esteja dentro da sala me julgue por alguma questão ou outra mas tudo 

bem!Também, não é um problema isso, porque no fim o que fica é o grupo e é o fato de 

estarmos todos sofrendo e estarmos no mesmo barco e temos a mesma, a mesma problemática 

ali com seus nuances diferentes mas é tudo a mesma coisa afinal de contas.Aí emana muito 

amor e aí você sai de lá mesmo que você tenha julgado alguém momentaneamente por alguma 

coisa, você sai de lá achando bom, tudo certo. Não vou, nossa que absurdo que se fala ali eu 

não vou voltar porque falou que quer que o adicto morra, tudo bem! A gente quer que as 

pessoas morram às vezes, adictos em especial”. 

 

 Fátima: “Eu cheguei através de uma pessoa que tratou nessa clínica, se recuperou, né. E ele 

indicou pra que eu levasse o meu filho e chegando lá eles sugeriram esse grupo de apoio no 

qual eu deveria participar. Meu filho já saiu, mas eu continuo participando do grupo (...)faz 

nove meses”. 

 

Marli: “aí eu já tinha ouvido falar do Nar-Anon, mas eu ia e pensava, o povo tudo louco meu! 

Que isso, que eu não tenho a ver com droga, o que venho fazer aqui na sala, não sou eu que 

preciso disso, ele que precisa disso, eu não! Até a hora que eu não pude mais fazer nada, daí 

alguém veio aqui e falou de um lugar que foi bom pra pessoa adicta, aí falei, ‘então eu vou 

lá’. E eu fui e encontrei a sala nossa lá, e chegou lá, eu fui lá por ele, chegou eu naquele 

desespero meu né, e continuei indo, mas quando eu voltei de lá a primeira vez, eu voltei mais 

aliviada, porque eu tinha chorado muito e eu tinha encontrado pessoas (...) o olhar das 

pessoas, era um olhar de amor pra mim, e eu voltei aliviada. Na semana seguinte eu voltei lá 

novamente, por ele também, e eu quando eu vim, voltei pra minha casa, eu percebi que eu 

estava mais aliviada. Desesperada ainda, mais aliviada (...) quando eu comecei a ir no Nar-

Anon eu fui pelo Augusto, quando eu continuei indo eu fui por mim, depois eu continuei indo, 
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por gratidão, porque aquelas pessoas estavam aí, que me receberam aquele primeiro dia, 

graças a Deus elas estavam ali e me acolheram. E me ouvir, mesmo sem entender de nada, 

que existe um (...) um tempo pra cada coisa, dentro de uma reunião, entendi que nada aquilo, 

eu queria falar, falar, falar, e as pessoas me acolheram, acolheram minha dor, partilharam a 

dor delas, elas me ouviram de uma maneira que eu tão (...) de uma maneira que eu não 

precisava explicar nada, que elas sabiam de tudo, que eu estava passando elas entendiam, 

então o que eu falava eu encontrava eco e aquele eco vinha como bálsamo pra mim e saia 

dessas reuniões aliviada”. 

 

 Waldir: “Pra mim, eu busquei ajuda psicológica pra mim. Para ver como contornar tudo isso 

e buscar um equilíbrio da minha parte primeiro pra depois imaginar que eu pudesse ajudar 

alguém (...) isso logo de cara, por isso que eu fui atrás de uma psicóloga com essa finalidade, 

e essa psicóloga que me indicou o serviço da Na-Anon, porque ela trabalha há muito tempo, 

com essas salas né, e ela me indicou e eu passei a frequentar, as reuniões da Nar-Anon, de 

fato foi uma surpresa pra mim porque a quantidade de ferramentas que a gente tem ali pra 

tratar dessa situação acabou me dando exatamente aquilo que eu precisava que era mais 

equilíbrio né, pra poder enfrentar essa situação e separar o meu problema de desequilíbrio do 

problema de desequilíbrio da minha filha, da adicta”.[...]Waldir: “que pra mim foi uma 

surpresa inacreditável, que é você ouvir as pessoas mas parece que as pessoas estão 

partilhando a tua própria experiência com os demais, porque a similaridade né, da (...) das 

situações é muito grande, e as convicções também são muitos parecidas, todo mundo pensa 

muito igual eu acho que é próprio do ser humano, acreditar que encontrou , acredita que 

pode alterar o destino do seu semelhante, da pessoa que você gosta que você tem afinidade 

familiar e que na verdade nada disso existe de fato e isso cria realmente um circulo de 

carinho e de apego que a sala passa a fazer o que, parte dessa conquista, desse 

desenvolvimento e tudo mais. Sabe, então você passa a interagir com aquelas pessoas e tudo 

mais e viver com elas de uma forma positiva, muito interessante, muito legal a gente registrar 

isso”. 

 

 

4.7 O discurso da doença do dependente químico 

 

O discurso sobre o que é um dependente químico passa tanto pelo que é aprendido em 

Sala como perfil de comportamento da dependência química, como também pela convivência. 
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Contudo, a interpretação da convivência acaba sendo enviesada pelo discurso apreendido em 

sala. O discurso médico também atravessa o senso comum, com vocabulário específico para 

explicar a ‘doença’. Assim, termos como ‘progressão’, ‘incurável’, ‘pode ser detida’, 

‘compulsão por sexo’ são recorrentes nas falas dos entrevistados em sala. Aquilo que é 

interpretado como “defeitos de caráter” decorrente do abuso de substância psicotrópicas pode 

se mostrar um grande equívoco, como no caso de Fátima, cujo filho, apesar do grau da 

dependência de substâncias, ao ponto de não poder ter mais do que uma bermuda, duas 

camisetas e um par de chinelos, senão vende tudo, acaba se mostrando uma pessoa de boa 

índole, que não causa brigas, que “fica na dele”. No entanto, a irmã, juntamente com o genro, 

segundo a Fátima, criam atrito constantemente, seja com o irmão, seja por ciúme do irmão: 

 “Com minha filha tá ajudando porque ela é muito possessiva, então ela cobra muito, que ela 

fala que eu dou mais pro João do que pra ela, então ela vinha ‘ah, mas você faz isso’ só que 

ela não vê, outro dia a gente teve uma discussão, né, aí ela ‘tem um monte de coisa’ ‘mas eu 

faço isso pra você’, agora e falei pra ela assim, ‘oh, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, tudo 

o que eu fizer pro seu irmão, vou fazer pra você, se eu der dez reais pra ele, eu vou dar dez 

reais pra você’ ’ah, mais aí não tá certo!’, ‘mas você não vive falando que eu dou mais pro 

seu irmão, vou dar igual, se eu der cem eu vou dar cem pra cada um e assim vice-versa, se eu 

comprar uma camiseta pro seu irmão, vou comprar pra você’. Assim ela não quer, porque eu 

sempre ajudei ela, muito mesmo, ajudei muito, né, então, ela cobra mas ela não quer que seja 

igual, né! A gente já teve problemas, ela querer ficar com a casa, eu tando aqui em São Paulo 

(...) ela tava, ela e o marido lá, querendo ficar com a minha casa. Aí eu tive que brigar, fui no 

juiz, fiz um monte de coisa. Agora tô vendo lá um inventário pra fazer um testamento e deixar 

tudo dividido, porque a situação ela se acha dona da casa, não que a casa seja minha e do 

irmão dela”. 

 

Claudia: “O estilo de vida de um dependente químico ele é marcado mesmo por atos, atitudes 

insanas com consequências, sempre as piores”.[...] “O que eu sabia na época sobre o crack, 

que a sobrevida do usuário do crack é (...) o era assim de no máximo um ano. Aquilo me 

deixou assim muitíssimo assustada. E aí eu (...) eu internei esse filho quase que 

involuntariamente”.[...] “eu sei que ele na primeira contrariedade ele pode ter um pico de 

ódio e fazer tudo que ele faz normalmente como um bom adicto que ele”.[...]“Hoje eu convivo 

ainda com essa questão né, como eu já disse esse meu filho que é dependente químico ele tá 

com vinte e nove anos, começou aos onze anos e eu não sabia evidentemente, mas a doença 

dele tá instalada né e ela e progressiva, percebo que, o que eu aprendo na irmandade de 
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anônimos que me dá uma sustentação importantíssima, o que eu aprendo ali eu percebo, eu 

observo que a doença realmente ela pode ser detida, ela é controlável, mas se não houver 

essa atitude por parte do dependente e isso a gente sabe que depende única e exclusivamente 

dele, ela vai embora, né. Ela vai mesmo a toque de caixa, ela, essa progressão, ela é uma 

coisa que ocorre né, a doença é assim, a manifestação da doença é assim, ela tem esse curso 

progressivo (...) E ele me relatou na época quando eu consegui conversar um pouco com ele, 

ele falou: ‘mãe minha vida é muito desagradável, nada me satisfaz, tudo é muito chato pra 

mim, eu me sinto muito bem usando droga, eu me sinto muito bem, tudo fica muito bom pra 

mim, tudo alivia pra mim’.  Eu ainda na tentativa de tentar agradá-lo de alguma forma eu me 

lembro que eu comprei um computador de última geração, vídeo game, umas coisas ali para 

tentar prendê-lo em casa, é (...) de alguma forma, né, e ele como sempre foi (...) gostou muito 

de jogos, eu pensei que essa era uma forma de segurá-lo, de proporcionar alguma alegria um 

prazer na vida desse menino. Porque antes disso estou me lembrando de uns fatos aqui que 

marcaram, que já marcaram muito, que esse meu filho trazia, essa dependência química na 

veia, na genética dele, é (...) quando ele era menor ,lá pro seus nove e dez anos, eu ainda 

estava casada, eu me lembro que ele me pedia muito pra eu trazer nessas lanhouse que tinha 

os jogos eletrônicos daquelas (...) e eu trazia. E era nesse, nesse shopping, nesse espaço, que 

eu estou dando essa entrevista e ali ele jogava por horas alucinadamente e só saia dali, ele já 

não tinha controle, e só saia de lá arrastado, eu puxava ele pela orelha, dava um tapa na 

bunda, porque ele tinha dez anos, ainda dava, ainda conseguia, e eu levava ele pra casa 

chorando e apanhando, né. A gente morava mais próximo daqui, era pouquíssimos 

quarteirões e a gente (...) e as nossas tardes elas sempre acabavam em muita brigas, porque 

ele não consegui sair de perto do shopping, já tinha um descontrole total. Isso já era um sinal 

vermelho, né, mas eu desconhecia por completo, mas é (...) então depois de dois mil e três que 

eu encontrei as drogas a coisa desandou descambou eu não sabia porque eu troquei ele, 

mudei ele de escola. Coloquei ele para estudar no período da manhã, até então estudava à 

tarde.Coloquei ele pra estudar de manhã. Então, acordávamos às seis horas, ele ía pra escola 

eu achava que estava tudo mais ou menos, né, voltando ao normal. E não foi bem isso. A 

doença do meu filho progrediu terrivelmente e foram onze anos de uso contínuo e progressivo 

até a primeira internação (...) Ele foi convidado para trabalhar na ala feminina dessa clínica, 

que era num espaço próximo da clínica onde ele estava, que era masculina. Quando ele 

chegou na feminina, muito, muitos, muito tempo longe, né, de mulheres, ele se envolveu com 

várias, né. É bom lembrar que a maioria dos dependentes químicos também tem compulsão 

por sexo. Pelo menos é o caso do meu filho. E esse envolvimento com as mulheres, como 
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dizem né, trouxe pra ele aí vários problemas né, a recaída veio de salto alto e batom, 

rapidinho. Ele quis sair, saiu da clínica, teve um atrito seriíssimo com o dono da clínica, saiu, 

foi avisado, foi muito bem avisado, daqui que ele já estava em processo de recaída mesmo não 

bastasse sair ele, ele levou a menina, trouxe a menina pra rua. E o resultado disso foi, foi uma 

loucura dentro da minha casa. Desabou sobre a minha cabeça o filho e mais a adicta, o 

adictão e a adictona (rsrsrs)”. 

 

Fábio: ”é uma doença difícil de acreditar no começo, né, porque a pessoa se coloca numa 

posição muito ruim, não foi o meu caso aqui, mas com meu filho, mas houve caso de roubo, 

de visão de né, contato com traficante, uma coisa que não chegou a ocorrer com a gente 

aqui, mas com os padrões de comportamento dos (...), não ajuda muito se você não perceber 

qual é o padrão de comportamento dos adictos e dos familiares dos adictos, é sempre o 

mesmo. É muito parecido fulano x, fulano y, né! Tanto os familiares, quanto os adictos se 

comportam de forma muito parecida então é isso que me convenceu que era uma doença, né.  

Porque você, você tem padrões mais agudos, mais leves, são padrões muito parecidos, 

mentir, enganar, tentar controlar, chorar, fazer qualquer coisa, fazer chantagem, isso é 

normal, né (...) utilizar fatos bobos do passado da educação, como causas, né (... )sempre tem 

que ter uma causa e essa causa geralmente é muito bobinha né (...) mas é o suficiente pra ele 

chantagear um pouco, conseguir alguma coisa em troca né (...) então isso eu aprendi 

bastante”. 

 

Lucia: “e hoje meus filhos graças a deus, eles são adictos mas não são bandidos, são 

dependentes químicos. A gente aprende no Nar-Anon também a (...) nem todo dependente 

químico é bandido, e nem todo bandido é dependente químico entendeu? Porque a pessoas 

confundem porque eles tiram as coisas de dentro de casa da família”. 

 

Waldir: “Alguns eventos mais severos que aconteceram em casa com comportamentos 

agressivos da parte dela que no meu sistema de criação e aquilo que eu dei pra ela como 

educação né, durante todo esse período de vida, pra mim foi um choque muito grande, e que 

acabou me trazendo para essa realidade da adicção e acabou procurando ajuda psicológica 

de um lado pra tentar suportar e buscar ferramentas pra enfrentar essa situação que acabou 

descortinando de uma forma muito abrupta (...). Eu tenho três filhos e ela é a mais nova, 

então isso gerou um desconforto uma situação terrível, uma coisa assim que pra mim não 

tinha cabimento, não tinha sentido, não tinha lógica, então acabou que tendo mais influência 
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em mim do que em qualquer um (...) eu não sei, pode ser que eu esteja até enganado, que o 

alcoolismo seja de menor impacto, né do que as drogas ou não eu não sei, mas pelo menos é 

algo que a gente entende que tem algumas drogas muito pesadas que eu tinha grande 

preocupação que a gente sabe que estrago que ela faz em termos psicológicos é muito maior 

do que o alcoolismo ou as drogas mais leves vamos dizer assim, né (...) hoje eu consigo 

separar muito bem do que é a minha filha e do que é uma adicto. O tratamento com a adicta 

praticamente eu não to tratando com a milha filha, ela está alterada, ela está num estado 

normal de atitude, então eu consigo separar as coisas e isso tem sido positivo” . 

 

 

4.8 Provedor e manipulador 

 

A respeito do que foi colocado por  Zaluar (1985) do papel do pai como provedor se 

nota em algumas colocações durante as entrevistas. 

 

Claudia: “Eu ainda na tentativa de tentar agradá-lo de alguma forma eu me lembro que eu 

comprei um computador de última geração, vídeo game, umas coisas ali para tentar prendê-

lo em casa, é (...) de alguma forma, né, e ele como sempre foi (...) gostou muito de jogos, eu 

pensei que essa era uma forma de segurá-lo, de proporcionar alguma alegria um prazer na 

vida desse menino”. 

 

 Bruna: “Aí quando a gente foi morar junto eu comecei a ver as coisas acontecerem dele não 

voltar para casa, de eu ficar, varar madrugada, no dia seguinte e as coisas começarem a ruir 

né! Então as contas, ele não conseguia arcar, a nossa filha ele não conseguir tá presente 

porque tinha varado a noite, então ficava o dia inteiro naquele estado dormindo, então eu 

comecei a sentir mais essa coisa da (...) da co-dependência e adotei essa postura, adotei 

mesmo!(...) de então eu pagava todas as contas atrasadas, era o meu nome que tava sujo, a 

Emília (filha), eu que tinha que acordar cedo pra ficar com ela, toda uma sorte de coisas que 

aconteciam que(...) que (...) eu que era por conta do uso dele, eu que arcava completamente 

assim, colocava tudo no meu ombro, não conseguia falar assim, ‘se vira aí que conta é sua e 

se bateu o carro conserta você’, eu não conseguia fazer isso, eu ia consertando tudo que ele 

ia fazendo de errado, e isso foi me deixando doente cada vez mais, abalada né, 

psicologicamente e o nosso relacionamento cada vez pior, claro que não tem como se 

relacionar de uma maneira saudável desse jeito tal, só que eu na co-dependência achava que 
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(...) ah, que uma hora ia dar certo, que eu tinha que ajudá-lo de qualquer maneira, que eu 

tinha que estar do lado, então eu não conseguia fazer uma distinção assim (...) do que era  tá 

do lado de uma maneira condicional ou tá do lado de uma maneira é, que só me deixava mal, 

e que não ajudava em nada no fim das contas”. 

 

Fátima: “É, ajudar encobrir alguma falha no serviço, é tentar ajudar a pagar contas que a 

pessoa faz. Então, ajudar de várias maneiras. Às vezes a pessoa não tá trabalhando, e ajudar 

com dinheiro não, não aceitava e não aceito ajudar, dar dinheiro para comprar droga. Meu 

dinheiro é sagrado pra comprar droga, não dou! Mas assim, ou outra intenção, a gente ajuda. 

Corre ali, tampa daqui, passa um pano ali, como diz na gíria, para a pessoa parecer 

melhorzinha. E agora com essa mudança da minha visão, então não, se a pessoa fez ela é 

obrigada a assumir o que ela fez. Não tampando, passando um paninho, tampando o sol com 

a peneira”. 

 

 Marli: “eu tentei de tudo, tentei ser vítima, tentei ser má, eu tentei ser cruel, eu tentei tudo, 

tudo que eu podia eu tentei. E não consegui, tentei mentir, tentei é manipular, nada, não 

conseguia nada! E os meninos cada vez mais enfiados nessa porcaria de drogadição. Até que 

um dia (...) e eu tentei de tudo, tentei internar, chamei a polícia, tudo que uma mãe faz, uma 

pessoa que ama faz por aquele ser eu fiz e consegui internar, completamente sem dinheiro, 

porque a vida financeira da gente fica toda complicada mesmo, e tentei internar, a pessoa que 

eu consegui, um deles que consegui internar, ficou internado um mês”. 

 

4.9 O entendimento sobre Deus 

 

Bruna: “É, por exemplo, eles dizem, eles falam sobre o Poder Superior, né (...) você tem que 

se entregar a (...) o Pode Superior e tudo mais, de qualquer forma eles falam sobre Deus, né, 

na programação. E eu tenho uma questão pessoal assim hoje, eu não (...) eu posso me 

considerar agnóstico assim, porque já experimentei algumas religiões, mas não me identifico 

com nenhuma e eu considero a possibilidade da não existência de Deus, assim sabe (...) então 

não afirmo que não, mas não afirmo que sim. Então muitas vezes eles falam muito sobre Deus 

e tal e eu aprendi a ver com os meus olhos isso, então tem um momento em que é (...) que diz 

pra você entregar sua vida assim aos cuidados de Deus, de um Poder Superior e eu encaro 

esse Poder Superior como, assim, um fluxo da vida, fluxo da vida e eu acho que talvez que 

não precisasse estar escrito Deus ali, de repente assim, eu sou agnóstico, mas se tivesse um 
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cara ateu lá no grupo, talvez ele ficasse um pouco incomodado com isso. Então acho que 

mais com relação a isso né, e aí é assim, tem uma parte da literatura que coloca (...) é textos 

de experiências pessoais de cada um, de quem escreveu o livro, de quem escreveu ali aquele 

livro e aí você vê coisas que você não concorda, que eu não concordo, que eu vejo coisas que 

às vezes não concordo com que a pessoa escreveu e eu acho importante você olhar com um 

olhar critico também pra não ficar lá uma (...) uma assim (...) doutrinação, entendeu?” 

 

Fátima: “Atualmente, não, mas é vinte anos, vinte (...) quase vinte anos eu fui Testemunha de 

Jeová, agora hoje não, eu já não tô praticando nenhuma religião. É, eu acredito em Deus, 

acredito, rezo, faço oração mas não tenho aquela, compromisso de ter uma religião (...) Olha 

eu fico triste, só isso, muito triste. Ele é um moço bonito, ele é trabalhador quando ele se põe 

a trabalhar ele trabalha e eu fico triste por isso, mas por outro lado eu fazia um monte de 

coisa, mas aí eu fico triste e coloco na mão do Poder Superior, do nosso Deus, só ele pode 

resolver, eu já tentei de tudo.”.  

 

Marli: “Me deram uma tal de Oração da Serenidade e eu não conseguia fazer aquela oração 

e eu o dia inteiro ficava desesperada, porque eu não dormia, nem de dia e nem de noite, né 

(...) Eu tentava fazer a oração da serenidade e pensava como que eu vou entregar o meu filho 

na mão de Deus, e se ele quiser que ele morre, e aquilo já desmanchava de novo e eu voltava 

no meu desespero e isso acho que levou nem sei, um me,s indo lá na sala ou mais pra eu 

conseguir fazer uma Oração inteira da Serenidade, porque eu só falava a primeira parte e eu 

pensava, e se Deus quiser, e eu não quero do jeito de Deus, eu não quero que morra, e se 

Deus quiser que morre. E até o dia que eu consegui fazer, sentar e fazer a Oração da 

Serenidade, daí eu percebi que a Oração da Serenidade é uma oração que (...) que dá o efeito 

em mim (ênfase) em que o mundo continuava do mesmo jeito,porém eu estava mais calma. 

Uma vez também (...) eu que eu não dormia à noite e ficava esperando ele me ligar, e eu 

gastava horrores de telefone, porque ele ligava do celular dele e ficava de madrugada pra 

falar porcaria, não falar nada, e ficava horas naquela falação dele né, e eu escutando, 

tentando consertar a  vida dele por telefone, e até um dia que eu comecei a pensar no solte-se 

e entregue-se a Deus (...) um dia eu consegui de madrugada me soltar e me entregar a Deus e 

eu consegui dormir. E ai passou uns dias e ele ligou de madrugada e falou ‘mãe me tira 

daqui que eu vou morrer!”Aí eu falei “então você morre primeiro depois a gente resolve isso 

depois’. E aí eu virei pro lado e dormi, e nunca mais, isso faz mais de dez anos, nunca mais 

ele ligou de madrugada. E também não morreu. E assim com os 12 Passos eu fui aprendendo 
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a tomar atitudes a meu favor, tomando atitude a meu favor eu consegui dar um direcionar à 

minha vida, então se você quer convívio comigo você vai entrar na minha, se você quiser, na 

minha linha, porque eu não vou entrar na sua. Eu posso até balançar como até hoje se eu 

souber que ele usou droga, eu até fico meia assim, mas eu volto par minha serenidade”. 

 Marli: “Outra coisa assim que eu aprendi lá também foi o meu relacionamento com Deus. 

Deus pra mim antes era um ser que é inatingível. Depois do Nar-Anon, Deus pra mim é um 

ser totalmente presente, é de total acesso, a qualquer momento na minha vida, mesmo que eu 

não queria, ele se mostra presente em algumas situações. Então meu relacionamento com 

Deus eu considero sadio, saudável, então, nada, nada, nada, nada do que eu fiz na vida, foi 

melhor do que participar de uma reunião dessa, nem mesmo ter os meus filhos foi melhor do 

que eu ir na reunião, porque eu encontrei comigo mesmo, eu me encontrei com Deus eu 

encontrei vida, né. E foi tudo muito bom. Tenho vontade de voltar, mas acho que eu fiquei 

velha e preguiçosa (...) apesar que o meu conceito de Deus tá mudando de novo, é Deus não é 

um ser lá, Deus é uma energia aqui pra mim hoje, ele está à minha disposição, mas ela está a 

disposição de todo mundo, e você queira ou não, Deus interfere na sua vida, às vezes você 

não permite, mas ele está ali, tentando, tentando, e você fica dentro do seu mundo achando, 

não percebe isso, essa interferência positiva de Deus, e você vai dentro da sua, do seu ego, e 

é isso que a gente faz com o outro ser, a gente fica colocando a mão impedindo que Deus aja, 

quando você vai lá resolver o problema do outro, todo mundo é capaz, todo mundo é 

capaz.(...) até a criancinha quando tá aprendendo a andar, uma hora ela não quer você 

segurando ela, ela quer ir sozinha, mas a gente com o medo da criança vai lá e às vezes a 

criança fica irritada que você tá ali, porque ela quer cair, alias cair é bom, a pessoa criança 

que cai bastante ela cresce com os ossos fortes, porque a constituição óssea ela é feita de 

trincas e as trincas vão dando calo ósseos e vão fortalecendo os ossos, se uma pessoa que só 

fica ali parada, acamada são de ossos fracos, porque não tem atrito, não tem fabricação de 

calo ósseo, não funciona as células ósseas com perfeição, é necessário cair pra fortificar, 

assim como é necessário chorar pro pulmão ficar forte. E a gente como mãe, a gente erra 

muito, eu errei muito, muito, muito (...) se eu hoje eu criar, eu não quero criar nem meio filho 

quem dirá um inteiro, não quero, nem pegar cachorro (...) não quero, não quero criar 

ninguém, quero criar eu, mas se eu fosse mãe hoje, se eu não tivesse tido experiência 

nenhuma e fosse ser mãe hoje eu acredito que seria uma mãe melhor, mas pra ser a mãe que 

eu sou hoje eu teria que passar por isso, então pro meu filho ser um ser melhor amanhã, ele 

tem que passar por essas experiências”. 
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Lucia: “Eu agradeço muito a Deus que nesse momento ele também está se rendendo né, ele tá 

buscando ajuda na igreja também, né (...) porque o meu outro filho que tá rendido hoje ele 

também não se identificou com os grupos de ajuda, ele se identificou com a igreja e esse 

outro meu menino também está se identificando com a igreja eu só tenho que agradecer a 

Deus por todas essas vivência aí que né (...) só aprendizado!É hoje em dia a gente costuma 

dizer, quando você ri de problema é porque ele já não te incomoda mais (...) são eles (...) 

estão vivos também a minha família o meu netinho já está com nove anos, tá com a gente, tá 

aí, estamos caminhando com ele também, ele está com as dificuldade dele também, com os 

probleminhas, mas eu não tenho problema, a gente não vive sem problema, os problemas 

existem pra gente buscar ter conhecimento pra poder lidar com ele e aprender com eles, né!” 

  

Percebe-se pelas falas dos entrevistados, que ali cabe qualquer tipo de crença, mesmo 

como no caso de Bruna que considera que em seu lugar comporta um ‘fluxo de vida’, embora 

critique que em várias partes da literatura de Nar-Anon conste Deus como equivalente a Poder 

Superior. 

 

 

4.10 Mudando com a sala 

 

Claudia: “E me julgava também a dona da verdade, no meu papel de mãe, né, papel da mãe 

é: cuidar, é orientar é (...) punir se for necessário, é aquele papel controlador e ser 

cerceadores, papel que a gente precisa (...) a mãe de um dependente químico ela precisa 

rever né, ela precisa desconstruir em parte inclusive. Então dentro do meu tempo eu fui 

entendendo o que eu estava fazendo comigo, o que (...) que eu estava permitindo que o 

comportamento alheio né, de todos esses familiares com que eu convivi, eu permiti ser 

afetada né, arrastada mesmo brutalmente por (...) por estes problemas que não eram meus e 

me afetaram e me fizeram muito mal. Então eu tenho um pouco menos de uma década de 

frequência das salas e irmandade. Meu processo de entendimento e de mudança na prática 

ele é bastante lento, mas essa irmandade não cobra tempo, nós não temos prazo pra é (...) é 

(...) (perdi aqui a minha, perdi o termo que gostaria de usar) eu não tenho um tempo 

determinado para executar as mudanças na minha vida, fazer essas mudanças. Então aos 

poucos e lentamente eu sinto que isso vem acontecendo, é (...) fiz pequenos progressos é 

muito difícil fazer uma desconstrução de décadas né, as minhas crenças os meus sistemas de 

crenças, o meu próprio temperamento, meu estilo de vida, minha história de vida é um 
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processo absolutamente individual. Cada um da irmandade tem o mesmo problema, tem um 

problema em comum que é o convívio com a pessoa né, usuária de drogas de uma forma 

compulsiva e descontrolada, portanto um adicto, mas a maneira como cada um é afetado é 

diferente. E, portanto, o processo de recuperação de mudança também é diferente pra cada 

um de nós, levando em conta que cada um de nós tem uma essência própria”.  

 

Claudia: “A minha, a minha frequência à irmandade do Nar-Anon, é tem me ajudado a 

entender esse processo terrível da doença da adicção que eu devo, ou não devo, é criar 

qualquer expectativa, porque a doença ela, ela tem toda essas características, né, as 

oscilações, os altos e baixos. As instabilidades, a inconstância, então, é só por hoje mesmo, 

que eu tenho esse entendimento de que se na crise tá um horror, é só por hoje, e se estar bem 

é só por hoje, mas é tomar de canudinho, sabe, até a última gota, não é, aproveitar eu tô 

muito feliz por isso, porque pela primeira vez como eu estava dizendo eu vejo esse ser 

humaninho  (tom muito carinhoso) tão bem, embora  ali não use porque eu estou vendo, outro 

dia ele saiu rapidinho, fechou a porta do quarto, ‘mãe, mãe não precisa recolher minha 

roupa do varal porque depois eu recolho’, pois é, eu recolhi porque eu também tinha que sair 

e tal. Entrei no quarto dele tava uma fumaça (rsrsrs) um cheiro de maconha! Mas é assim, 

imagine se eu não fosse uma Nar-Anon, eu teria entrado em parafuso como eu entrei tantas 

vezes. Tantas vezes eu entrei em parafuso, tantas vezes eu briguei, ameacei tudo e hoje não 

que eu seja uma pessoa permissiva, mas eu tenho um outro olhar. E sempre falo para ele 

‘faça o possível pra não usar dentro de casa, porque eu não concordo, eu não aceito’. Mas 

hoje o impacto é outro, o impacto é diferente, né. Porque eu olho, já coloco o problema numa 

outra né, perspectiva, já não me faz tão mal. Mas o que eu tô feliz é assim, a mudança de 

comportamento, uma pessoa tão dócil, tem se mostrado pra mim, eu posso juntar os outros 

dois filhos não chega aos pés da amorosidade que esse filho tem demonstrado nas últimas 

semanas, não tenho qualquer expectativa, que aliás o meu facão tá muito afiado, pra quebrar 

esse coco assim que ele (...) que assim que ele se apresentar, porque eu sei que ele na 

primeira contrariedade ele pode ter um pico de ódio e fazer tudo que ele faz normalmente 

como um bom adicto que ele é. Mas a caminhada é essa, aprender a lidar a conviver e que 

não é fácil, porque isso exige de mim e não do outro, né a tal mudança de comportamento e 

isso funciona, funciona, vem mudando minha existência significativamente, né. Costumo 

brincar aí com os companheiros que antigamente eu não penteava os cabelos e hoje estou 

uma senhorinha loirinha (rsrsrs) porque eu consigo olhar pra mim, ter os meus propósitos, o 

meu foco, né, não tá tudo pronto, não tá tudo resolvido, mas o mais importante é ter esse 
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facão pronto e afiado porque coco pra quebrar eu sei que não vai faltar nunca, né. Mas tem a 

esperança também de que ele entre no processo dele um dia e toma o seu rumo, vai se coçar 

pra lá que eu quero viver a minha vida. Isso não significa (...) não significa eu não vou 

abandoná-lo jamais, mas viver a vida dele que eu vou viver a minha, que é que eu tô 

aprendendo a fazer, é isso”. 

 

Waldir: “As reuniões da Nar-Anon, de fato foi uma surpresa pra mim porque a quantidade de 

ferramentas que a gente tem ali pra tratar dessa situação acabou me dando exatamente aquilo 

que eu precisava que era mais equilíbrio né, pra poder enfrentar essa situação e separar o 

meu problema de desequilíbrio do problema de desequilíbrio da minha filha, da adicta. (...) 

Então a gente começa realmente construir o que, uma consciência da situação como um todo 

e daquilo que é a sua individualidade em relação ao outro, separar as coisas e ter realmente 

uma noção do que pode, daquilo que você não pode fazer, daquilo que você tem condições, 

daquilo que não tem condições de fazer. Então, normalmente pai e mãe não conhecem esse 

limite, não é nato, pelo contrario você acredita sempre que você tem um domínio total 

absoluto pra aqueles que você criou né, educou, sustenta enfim, é uma falsa convicção que a 

gente tem de domínio sobre os seus filhos, e na verdade você não tem domínio nenhum, nem 

dos  filhos e nem de ninguém, mas isso é muito difícil de você conquistar. E esse trabalho foi 

importante pra mim isso e passar a tratar melhor essa situação. É isso (...) isso é uma coisa 

gradativa,e aí você vai se apegando a essas ferramentas, a todos esses princípios, né, aos 

Passos e tudo mais, exatamente pra que, pra que você perceba,  perceba e use nos momentos 

adequados aquilo que é pode desencadear mais uma crise alem daquela que já, que você já ta 

tentando contornar, tratar,  ajudar. Então a sua ajuda é muito limitada, então o problema da 

minha filha é mais alcoolismo do que  propriamente drogas, segundo aquilo que depois é (...) 

nesse intervalo de tempo eu consegui ter conhecimento porque eu também consegui convencer 

ela de participar de sessões de psicóloga, com uma psicóloga de sessões de tratamento. 

(...)Tentar convencer ou fazer alertas é uma coisa e proibir é outra. Então eu, a proibição ta 

banida, eu não proíbo mais ninguém de absolutamente nada, é... ela tem vinte e quatro anos 

de idade (...) Você tem que trabalhar muito com isso, não só internamente, mas também 

trabalhar de forma externa, que é expressar pra pessoa que você se importa, embora se 

importando e você se sente na obrigação de respeitar a decisão dela mesmo não 

concordando. Então, mais que você se importa, então isso é um trabalho constante de isso é 

modificação (...) eu acredito que o estreitamento de relação de lá pra cá, tem sido muito 

maior, tem sido muito intenso, tá, porque é, como eu disse pra você a gente sai um pouco 
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daquela questão de exercer apenas poder de autoridade, né, e poder, eu to falando do poder 

do pai, e a autoridade daquilo que eu sempre entreguei pra ela como exemplo de vida, eu 

como ser, né, e passar mais para um diálogo o quando e como ela achar que tem 

possibilidade, ou seja, eu não faço mais aqueles sermões a qualquer hora, onde eu achava 

que devia pegar ela pra dar um sermão, pra dar um sabão, no jargão mais popular, isso eu já 

não faço mais. Então eu observo se existe, se o momento é propício, se a circunstância é 

adequada,  pra depois sim eu imaginar se eu posso falar”. 

 

Fábio: “Então a nossa vida reequilibrou né, eu sou um professor universitário, minha mulher 

é administradora, então a gente acabou retomando as nossas carreiras, nossas vidas, nunca 

abandonamos né, mas de uma forma um pouco mais equilibrada que afeta tudo né, então 

hoje já faz um bom tempo a gente tá acho que hoje no grupo nós somos os membros mais 

antigos, que estão indo lá. Então, isso acaba dando uma responsabilidade também pra gente. 

Funciona muito esse sistema de aconselhamento, de troca, de você ter o anonimato, então 

você ter a liberdade de falar o que esta se passando, como todo mundo pode se ouvir e falar a 

vontade, então existe um respeito grande, um respeito a fala do outro, então eu acho que isso 

acabou fazendo da gente também, ter uma certa experiência lá, que ajuda os mais novos né, 

aquela rotatividade que é comum nos programas (...) Então realmente pra nós, 

principalmente para as pessoas que eu conheço tem tido um papel importante, no mínimo de 

baixar aquela hiper ansiedade, aquela, desespero de ver que na verdade o fato a situação tem 

que ser colocado no seu devido lugar. Não é o desespero, não é (...) é difícil a convivência 

com o adicto, não é fácil em muitos casos, a maioria dos casos, mas você se cuidando você se 

conhece melhor, começa a evitar o confronto com outro, principalmente quando ele tá numa 

situação de uso, não tem o que fazer, tem que deixar rolar e até esperar que tudo se equilibre 

mais pra frente. É o que acontece normalmente, são raríssimos os casos que há um 

rompimento violento, em geral, acaba dando certo (...) Quando ele tem uma crise ele fala, 

fala, fala e dali a cinco, dez minutos ele para ou vai embora, então a gente aprendeu a 

conviver com esses momentos, onde não tem chance de diálogo, fora isso a gente conversa 

muito, troca ideia (...) ligava pro trabalho dele, pra casa dele umas duas, três vezes ao dia 

para ouvir a voz, como que tava, eu só ficava bem se tinha alguma notícia ou uma... percebia 

que tava tudo bem e isso foi antes. Mesmo no início do Nar-Anon a gente fazia isso, aos 

poucos foi percebendo que isso não tinha menor sentido, né (...) que a gente fique tranquilo 

completamente né, mas a serenidade aos poucos vai aparecendo né, então eu tenho que uma 

situação mais tranquila desde que eu comecei a frequentar, eu vejo também nas pessoas que 



162 
 

enfrenta. Aquele pico de crise que vem as pessoas chorando desesperadas, vai acalmando 

bastante, né. Então não é um milagre, não é um (...) nesse sentido, um passe de mágica, não é 

mesmo um passe de mágica, é uma coisa lenta, praticamente assim sempre no processo longo 

e, onde as coisas vão se encaixando. O autoconhecimento, conhecimento da doença, ajuda 

muito (...) Basicamente eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive lá, né, a 

convivência com pessoas muito diferentes, mas que tem um, tem um, como se chama isso, 

uma coisa incomum né, mas isso faz uma diferença incrível. Você estar num lugar que você 

que ninguém entende o que você tá passando e que julga, né, em geral de modo ruim, você tá 

num lugar que ninguém julga, né. Então, tem sessões que tem dia muito alegres, as pessoas 

estão contentes, tem dias que são mais pesados, mas em geral, mesmo quando está pesado ou 

tá leve as pessoa sai melhor. Não tem nada especial é a força das próprias pessoas né, esse 

elo comum que tem. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem do grupo né, do grupo de 

autoajuda. E aí tô ajudando”. 

 

Bruna: “A gente conseguiu, antes era tudo uma grande mistura assim, havia ali uma 

dependência um do outro e a gente achava que um era culpado e o outro era sabe, tava uma 

coisa muito confusa e hoje a gente sabe que a gente precisa separar, cada um é um, você tem 

o seu problema eu tenho o meu e a gente precisa por si, pela sua própria recuperação. E 

assim a gente ta até hoje, eu aprendo muitas coisas no grupo e ele também, ele tá limpo e eu 

apesar disso eu continuo frequentando o grupo porque entendi que pra mim funciona como 

uma (...) duas coisas, funciona como espécie de terapia pra mim também geral onde eu posso 

aplicar em todas as áreas da minha vida e funciona também porque.. por três motivos na 

verdade, segundo porque eu tenho gratidão por grupo, porque eles, eu posso dizer que eles 

salvaram a minha vida praticamente, e terceiro porque eu também preciso me preparar eu 

não sei se o Julião vai continuar limpo ou não, isso pode ser que seja pelo resto da vida, pode 

ser que não, eu também gosto de ter ferramentas que me ajudem a passar por qualquer tipo 

de situação”.  A entrevistada continua: “Eu continuo lá e gostando bastante, apesar de que 

eu procurei uma sala só e nela eu fiquei. Eu gostei da sala e me identifiquei eu não tive em 

outras salas, na Nar-Anon, pra dizer, pra fazer essa analise se eu me sinto a vontade no Nar-

Anon porque aquela sala é bacana pra mim, ou me sinto a vontade na Nar-Anon como um 

todo. Eu teria que fazer experiências e ir pra outras salas podem enriquecer pra mim, por 

enquanto eu só tô na mesma. Acho que uma coisa bacana de lá é que você justamente o fato 

de você não poder dar retorno eu acho muito bom, porque eu aplico, estou aprendendo a 

aplicar isto na vida porque as pessoas gostam muito de falar,  falar,  falar,  falar e gostam 
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muito de dar opinião em cima do que você acabou de falar e geralmente elas colocam uma 

carga de julgamento de querer ou mostrar as experiências delas em cima da sua experiência 

e tal. E a Nar-Anon me ajuda nisso porque me dá retorno, eu ouço o que a pessoa fala, 

absorvo o que ela ta dizendo e faço um dialogo interno comigo mesma em cima de tudo o que 

ela ta falando e concordo e discordo do que ela está falando e faço uma analise de tudo 

aquilo na minha cabeça sem precisar, dar essa, interromper ou dar em cima do que a pessoa 

ta precisando ouvir, ela ta precisando falar, compartilhar, então eu acho isso muito bonito e 

importante no Nar-Anon, e também o fato de que você costuma, quando eu tava naquele 

furacão ali, naquela loucura e insanidade eu (...) a coisa que mais me chamou a atenção que 

eu pude estar num lugar onde as pessoas passam alguma coisa que eu, em níveis diferentes, 

vou dizer assim, gente passou coisas muito piores que eu estava passando e pessoas passando 

por coisas muito, menos difíceis na minha concepção, mas que tava todo mundo no mesmo 

barco ali, então é muito bom isso assim você poder falar assim, com gente que entende do 

que você ta falando assim, porque quando eu estava no meio do furacão eu fazia coisas que 

aos olhos das pessoas que não passam por isso são verdadeiros absurdos assim, e você 

chagar num lugar e você poder falar isso e ninguém te achar um energúmeno por causa disso 

é bom”.  Continua falando e reconhecendo sua força para falar: “É e hoje eu consigo fazer 

isso com qualquer pessoa que seja assim, uma situação como exemplo dessa da carta como 

exemplo, eu consigo falar ‘olha, chegou uma multa aqui e essa multa pra você, ta daqui seus 

dados, me da sua carteira que eu vou xerocar e mandar  lá pro DETRAN’, e isso pra mim era 

praticamente impossível de fazer né, então fui aprendendo, eu fui aprendendo que eu mereço 

estar bem, eu mereço ta segura, que eu mereço ta em paz e que a minha paz ela é 

responsabilidade minha e a do outro infelizmente não é, a gente não cuida da paz do outro, a 

gente pode ajudar, a gente pode ajudar até um certo ponto quando se quer ajuda também, né, 

isso é muito difícil de, no caso de um adicto, muito difícil de separar assim, a onde eu posso 

ir até aonde aquilo é funcional, é uma ajuda, apoio ou é uma (...) um ato de um co-

dependência desesperado tentando salvar o outro e não salva né”.[...].Finalmente 

complementa:“que a gente aprendeu também que é parar de vitimizar e colocar a culpa 

sempre em alguma coisa externa”. 

 

Fátima: “Por exemplo, chegar tal horário em casa. Chegar tipo onze horas, onze e meia em 

casa, e aí eu deixava, passava a noite fora né, no outro dia vinha com mil e uma desculpa. 

Então, ah, coitadinho, tudo bem, vamos ajudar, ele é coitado, uma vítima (ênfase). Então, 

fazer desse tipo, e a partir que estou aprendendo que esse comportamento meu não vai ajudar 
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ele, né. Se ele quer decidir levar essa vida, então, tem que arcar com todas as 

responsabilidades. Então tem feito isso. Então ele vendia toda a roupa dele, eu ia lá 

comprava, fazia um guarda-roupa novo, né, perdia o celular, eu ia lá e comprova um outro 

celular, vendia o tênis, comprava outro tênis, dava o chinelo novinho, eu ia lá e comprava 

outro. Agora hoje não, hoje ele tá praticamente com uma bermuda, um chinelo e duas 

camisas, duas camiseta, só. Porque se dá, ele vende. (...) mudou porque eu não fico mais 

brigando, não fico exigindo, não fico manipulando ele, querendo dar as coisas pra ele, pra 

ele não fazer, pra não sair de casa, pra ele não usar droga, então nesse ponto eu falo, ‘olha, 

pode ir, você pode usar no caso o que você quiser não vou brigar com você’”. 

Marli: “Hoje na minha autoridade eu entendo que cada um cresce, cada um tem a sua 

personalidade assim, como assim eu tenho a minha e hoje depois de tantos anos eu aprendi a 

respeitar cada um na sua, embora nem sempre, nem sempre não, quase sempre não agrada a 

personalidade do outro, mas é a personalidade do outro, cada um no seu quadrado né (...) 

Outra coisa que eu resolvi também com os 12 Passos, a questão do vitimismo, foi uma das 

primeiras questões (...) É hoje, hoje pode ser que eu me faço de vítima, mas é imperceptível, 

mas quando eu percebo, que isso é raro eu já vejo que não, que eu sou responsável pelos 

meus atos e antes não e antes eu era vítima. Eu sofro a minha vida é assim (ênfase) por causa 

dele, não, não é. A minha vida é assim, com ele, com droga ou com ele, sem droga, é assim. 

Se  assim me incomoda, eu tenho que resolver isso comigo, ele não tem nada a ver comigo, eu 

sou uma personalidade que veio com algumas coisas, e que eu precisei resolver e o que está 

de fora no caso a drogadição dele, não tem nada a ver, não misturo uma coisa com a outra. 

Então eu tirei essa coisa de vitima de mim, você não é responsável pelos meus sentimentos, 

pela vida que eu levo, não. Você é você, e eu sou eu. É outra coisa que eu aprendi também, 

nos 12 Passos, foi a história da compaixão, eu nunca entendi o que era compaixão, hoje eu 

entendo (...)o Nar-Anon me fez evoluir, muito, muito, muito, muito, me fez ser mais madura, 

hoje eu sou um adulto, hoje eu posso me considerar um adulto, mas antes dos 12 Passos, não, 

eu não era uma adulta, era uma pessoa já com quarenta anos, criança, infantil. Perturbada, 

desesperada, por ai afora, e hoje não, acontece a bagunça eu paro, penso vou ver como é 

primeiro, antes não eu tomava atitudes a reveria, de acordo com a minha emoção, eu acho 

que esse meu jeito hoje”.  Mais adiante ela diz: [...] “A hora que eu parei de olhar o Gilmar 

que também foi no Nar-Anon, uma dessas literaturas que nós lemos, tá escrito assim de que 

eu precisava enxergar qualidade, não sei em qual lição né, qualidade do outro, que o outro 

deveria ter alguma e eu comecei a exercitar isso em mim, e eu olhava pro Gilmar e não via 

qualidade nenhuma, eu só via um pé de maconha, e aí com o tempo eu fui percebendo que ele 
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é um cara trabalhador, que ele nunca gostou de ficar parado, que desde que ele foi, entrou na 

adolescência ele quis ganhar o dinheiro dele, e eu comecei pelo trabalho, porque ele é mesmo 

trabalhador, depois eu fui vendo, fui vendo outras qualidades e hoje ele é um ser humano 

cheio de defeito e cheio de qualidade, mas ele não é mais um pé de maconha”.[...] “Olha 

quantos anos eu levei pra aprender alguma coisa, eu achava que a vida era só uma festa, e os 

problemas eram coisas horríveis que aconteciam com a gente, e hoje eu vejo que não, eu vejo 

que os problemas são coisas que a gente precisa resolver”. 

 

Lucia: “Isto eu aprendi no Nar-Anon, não ficar assim revoltando, ficar sabe, baixo 

autoestima auto piedade e eu to aqui hoje com você dando esta entrevista, eu acho que é isso 

(...) Os grupos me ajudaram a ver que na época quando eu comecei a viver tudo esse drama 

da minha vida porque é um drama eu achava que eu era a coitadinha, porque aquilo estava 

acontecendo comigo, que Deus não gostava de mim que Deus estava me castigando na época, 

e eu era muito sofrida a partir do momento que eu conheci os grupos eu percebi que eu 

também tenho defeitos porque eu tenho defeitos”.[...]“Quando eu aprendi a separar no grupo 

a droga do meu filho com o ser humano me libertou né (...)  me libertou e viver poder 

levantar a cabeça poder andar na rua coisa que eu não tinha amizade com os vizinhos sabe 

não conseguia nem falar, hoje não , hoje eu frequento qualquer lugar como normal uma 

pessoa igual, né”.[...]“Eu aprendo a como é que é a respeitar o outro como ele é, 

independente de raça, cor classe social no Nar-Anon a gente recebe todos as pessoas 

evangélica ela pode ser católica ela pode ser espírita ela pode ser ateu o importante é o ser 

humano Nar-Anon é o sentimentos a vida o que (...) que é isso né (...) é sentimento né, uns 

com mais e outros com menos mas nenhum é melhor com o outro, até mesmo aquele que está 

na cadeia por algum motivo ele deve ter alguma coisa de humana naquele coração”. 

 

 

4.11 Desligamento 

 

 Bruna: “isso também é uma coisa que você vai fatiando e vai achando devagar assim, 

errando, acertando, o que funciona pra um não funciona pra outros, então é falasse muito 

assim já ouvi nuances de pessoas que estão problemas e par sua própria segurança esta 

ameaçada e isso nunca chegou a aconteceu comigo, quando ouço isso a primeira coisa que 

me vem na cabeça é você precisa é tirar essa pessoa da sua casa ou sair de casa e não estar 

no mesmo ambiente que ela, expulsar de casa, mas daí a fazer isso tem um caminho, um 
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abismo enorme né, em achar isso e fazer isso, eu sei que e difícil né, as pessoas amam 

também, se amam, filhos, irmãos eu sei como, como pode ser uma grande dificuldade e aí 

fazer isso então pra algumas pessoas podem funcionar, e falar tchau pode ir embora da 

minha casa, falou, não quero mais pode funcionar isso pra pessoa co-dependente e ela 

melhorar ficar bem, conseguir ajudar outras de uma maneira melhor, pode não funcionar 

também, expulsar o fulano de casa e ficar pior isso, ficar longe querendo controlar, querendo 

saber onde estar e acabar, pra crise não tem receita, é isso que é. Isso que algumas pessoas 

acham ruim nesse tipo de grupo, mas eu acho bom isso que são ferramentas mais profundas 

de auto conhecimento mesmo, que no fim das contas faz a coisa funcionar melhor 

efetivamente do que dizer assim ‘olha se o fulano fizer tal coisa você precisa expulsá-lo de 

casa, ou se fulano usar tal droga faça isso, como é outra droga faça só isso’, não tem mais 

receita. E eu acho funciona por isso. É isso não sei se você tem pergunta especifica ou não. É 

que é muito é um processo tão pessoal assim, tão grande, tanto a coisa do co-dependente 

quanto adicto né, um processo tão pessoal em que uma vida mesmo, um tempo que vai ,e 

assim, eu penso que a adicção seja também um processo muito pessoal assim, eu não consigo 

formar uma opinião assim sabe”. 

 

Fátima: “Então hoje, já aprendi que posso ter a esperança que meu filho se recupera mas não 

vou criar aquela, oba vai resolver todos os meus problemas e ele vai ficar bem, não é assim, 

que a coisa funciona, não é. Então tanto faz ele pode recuperar, amanhã ele pode falar não 

vou usar mais e só por hoje mudar de vida, como ele pode continuar assim até morrer, ele 

pode morrer de uma hora para outra, por overdose, ou alguma lá com os traficante, pode 

morrer. Então isso dói, ainda dói. Mas eu tô tentando melhorar, trabalhar a situação(...) 

Aceitando, tendo aquela aceitação, eu não posso mudar, eu sou impotente, perante isso né, se 

acontecer eu preciso estar emocionalmente, pelo menos preparada pra não sofrer tanto, né, 

então é terrível, é isso. Vamos ver se chegamos lá praticando. (rsrsrsrs) é isso aí”. 

 

Marli: “Porque eu não vou misturar de novo, eu consegui separar, ele usa, sei lá, usava, a 

droga dele, e eu a minha droga, então eu respeito eu na minha droga e eu respeito ele na 

droga dele. Ele quer, então ta bom, mas não vem me perturbar. Saber conseguir fazer essa 

separação, embora sendo meu filho, embora que eu o ame. A minha droga é são os meus 

pensamentos é confuso, a minha confusão em que eu tenho que resolver a minha confusão 

mental, eu sou só posso resolver a minha confusão, ninguém pode resolver a minha confusão 

mental, ninguém pode tomar atitude por mim, só eu posso tomar atitude por mim, 
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consequentemente eu não posso tomar atitude por ele, a não ser que ele queira, e outra droga 

que eu uso é a nicotina, eu fumo e eu sei que a nicotina vai me matar. E isso foi um conflito 

horrível dentro de mim, a droga vai matar ele, mas a nicotina vai me matar também, e até 

que eu consegui separar, a minha droga são os meus pensamentos, que são bastantes que eu 

penso demais, e tento resolver vida dos outros, sei que não consigo hoje, então toda vez que 

entro no embrulho do olho eu me salvo daquilo, não eu não vou resolver isso, e por fora e 

fico no meu”.[...] “Eu me compadeço de você é pelo o que você está passando, porém eu 

respeito a sua lição, que é (ênfase) a sua lição, e eu não posso interferir naquilo, a não ser 

que você permita, ou que eu possa né, de uma maneira saudável. Então quando eu não posso 

fazer nada, eu só olho, respeito e deixo lá, então pra mim isso é compaixão, eu continuo te 

amando, se eu puder, se for bom pra você e bom pra mim, primeiro bom pra mim e depois se 

for bom pra você eu ajudo, do contrário não. E eu não posso te prejudicar, não me 

prejudicando já uma grande coisa. Então foram coisas que eu aprendi lá, é quanto mais eu te 

ajudo, será que eu to te ajudando ou será que eu tou te prejudicando. Eu to te ajudando com 

que interesse, qual é o interesse final da história, outra coisa que eu percebi (...) O Marcos 

morreu, beleza, ele não vai mais resolver problema daqui, se existe vida depois daqui, ele tá 

resolvendo problema lá, os daqui não vive mais, mas já que eu to aqui eu vou viver o que está 

aqui, eu não vou viver o que ta lá, eu  não cheguei lá ainda, e assim eu não vivo mais tanto 

pavor com antes, né, hoje eu sou mais tranquila, hoje eu não tenho mais essa coisa de tirar o 

outro do daquilo que eu chamo que é mal, que eu acho que é mal, não se ta vivendo isso aí, 

beleza, firmeza. Vive a sua parte que eu vou viver a minha (...) é uma pobreza da minha 

parte, é olhar o outro ser humano sendo meu filho ou não incapaz. E que capacidade eu tinha 

na idade deles? Nenhuma”. [...] “e eu aprendi que também nos 12 Passos, nas nossas lições 

que a gente lê, que a gente não pode por a mão por baixo, a gente pede pra Deus e vai lá, 

não deixa Deus agir, e quando a gente solta, a gente solta, isso é amar, a gente perceber a 

capacidade do outro, isso é amar, e quando eu tiver resolvendo isso pra você eu to te falando 

você não tem capacidade, daqui que eu faço pra você, é como uma criancinha que quer 

aprender a amarrar o cadarço do sapato, se ensina ela amarrar o cadarço, mas se você não 

deixar ela errar pra amarrar o cadarço, ela nunca vai aprender, você vai amarrar o cadarço 

do sapato dela a vida inteira ou ela vai comprar sapato sem cadarço. Então, é isso é amar, é 

você deixar o outro aprender, não importa se aquela lição vai ser difícil pra ele, mas a lição 

é dele (...) Eu achava que quando o filho morresse, eu ia morrer junto, eu ia enlouquecer, eu 

ia endoidecer, se eu filho meu morresse, hoje qualquer um deles pode morrer e eu também 

posso. Hoje eu me dou o direito de morrer, posso morrer que eles vão sobreviver, porque eu 
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sobrevivi a morte do Marcos(...) Não tudo que eu fiz com o Marcos, acabou, não tem mais o 

que fazer, mas eu tenho mais três que eu posso abraçar mais, ouvir mais, almoçar mais, 

tomar café mais, eu posso brigar mais...”. 

 

  



169 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho do etnógrafo consiste em observar de perto, vivenciar, tomar 

distanciamento, compreender a vivência do outro, a sua própria, contextualizar o lugar em que 

todos esses elementos integrantes ocorrem, busca um olhar crítico sobre o todo. Longe de dar 

a palavra final, será sempre um olhar parcial, onde todas as partes se influenciam. E a 

apreensão será sempre dentro de um determinado lapso de tempo. 

Este trabalho, onde a autora é também objeto de estudo, estende-se assim por um 

longo tempo, buscando uma reflexão profunda em sua própria história e na convivência junto 

aos filiados dos Grupos de Anônimos de Mútua Ajuda para Familiares de Dependentes 

Químicos – Nar-Anon. Mas foram oito anos de convivência com as Salas, dois anos de 

campo. 

A perspectiva sociológica permitiu uma abordagem crítica ao contexto da proliferação 

do consumo de substâncias psicotrópicas como consumo de massa, a abordagem jurídico-

política e de saúde imputada a ela, e que dentro deste cenário é que surgem os grupos 

anônimos de mútua ajuda. 

Através da análise da literatura institucional do grupo matriz de Alcóolicos Anônimos 

e de Nar-Anon, fizemos uma leitura diversa daquela comumente feita junto a esses grupos, a 

ótica sob a teoria de Marcell Mauss, da dádiva da retribuição. Através, principalmente de 

Goffman e Foucault, percebemos como tais instituições atuam como instituições totais em 

meio a uma sociedade onde cada vez, sentir-se como um desviante, alguém fora da norma, em 

suma, um estigmatizado, leva, através dessas variantes como causadoras de sofrimento, a que 

os indivíduos busquem se reunir em salas de mútua ajuda a reintegrarem-se à norma. 

Os Grupos de Nar-Anon e de Al-Anon (para familiares de amigos de alcoólicos) são 

os únicos que têm por objeto de compulsão, não um objeto passivo, uma coisa, como tabaco, 

comida, álcool ou drogas, mas uma relação. Anotamos diversas contradições na literatura de 

Nar-Anon: a necessidade de controle sobre seus servidores, do apoderamento do discurso 

médico, a associação a diversas instituições totais – como instituições jurídicas, policiais, 

empresas, clínicas de internação, na contramão de conquistas antimanicomiais tão arduamente 

conquistadas.  

Com todo esse perfil positivista e até empresarial, apesar das constantes dificuldades 

financeiras a que sobrevivem, os Grupos de Anônimos tem como meta um trabalho de cunho 

espiritual, não-religioso, para aplacar o sofrimento de seus afiliados. Diante do paradoxal 

discurso observado através das literaturas da instituição na relação dependente químico – 



170 
 

familiares, onde ao primeiro é reforçadamente atribuída diversas características que podem, 

ser reais ou não, conforme apreendido através de algumas das entrevistas.  

Permanecem muitas questão em aberto, mais do que respostas. Os familiares 

apresentaram, de fato, mais serenidade diante da convivência adversa com a dependência 

química de um ente querido, até mesmo em situação de perda absoluta. Permanece a questão 

se a espiritualidade é uma condição que pode ser induzida através dos ritos dos grupos de 

Nar-Anon. Se assim o fosse, todos atingiriam o mesmo grau de compreensão e espiritualidade 

diante de fatos adversos na vida, pelo menos, em igualdade de condições pelo tempo de 

frequência à Sala. No entanto, ao que parece, o grupo pode, e não deve, facilitar um processo 

de transição para uma nova etapa de vida, no caso dos pais, ou companheiras, a atuarem de 

forma bem diversa da que vinha ocorrendo até então. Pelas entrevistas concedidas, fica a 

impressão que o que faz com que a relação entre familiar e depende químico tome novos 

rumos, que sobreviva a tanto sofrimento, que ocorre nos dois lados da relação, é amor, a 

abdicação de poder, de dar ao outro o mesmo direito à liberdade que se deseja para si. 

Acreditamos, que longe de ser um ponto terminal a sociedade em que vivemos, onde a 

individualidade parece atingir seu apogeu apenas como um discurso onde cada um se vê só e 

contando apenas consigo, apesar dos estigmas imputados aos diferentes, essa sociedade, 

apesar de não apresentar um rito de iniciação como as sociedades primitivas, pode propiciar 

que o indivíduo, rompida a condição de estigmatizado, consiga vivenciar seu próprio mito, 

construindo sua verdadeira individualidade. É claro, não podemos negar o peso cultural que 

há em tudo isso, e que nem é possível imaginar a construção do indivíduo fora de um contexto 

cultural qualquer. Contudo, em uma sociedade onde se prega a liberdade e a individualidade, 

por mais que ela se valha de mecanismos de discurso e de poder para alijar aqueles que não 

consegue absorver em sua roda de geração de riqueza, lutar por essa liberdade e 

individualidade ainda é possível. É possível construir-se, para além de um papel pré-

concebido socialmente. É possível ir além auxiliando a si próprio e a engrenagem da história a 

mover-se para novos horizontes 

Nesse sentido, compreendo que os Grupos de Mútua Ajuda de Anônimos atuem como 

uma faca de dois gumes: ou a pessoa se integra à norma, e se contenta com isso, ou vai mais 

adiante em seu limiar vivenciando seu próprio mito, amadurecendo psicologicamente. 

Caberiam aqui novas pesquisas:  o porquê as pessoas depois de alguns anos acabam 

por abandonar os grupos, e principalmente, um trabalho etnográfico que pudesse traduzir a 

convivências dos usuários de substâncias psicotrópicas com familiares que frequentam os 

grupos e daqueles que não frequentam grupos. 
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   Ao final dessa trajetória, digo: 

 

“ A Sala me ensinou a ver o outro como doente. 

  O amor me ensinou a vê-lo como humano 

  A compaixão a compreendê-lo em sua humanidade” 

                                             Sandra Caldas 04/2017 
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