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Resumo: Atualmente, as Comunidades Terapêuticas (CTs), desempenham 

papel fundamental na gestão de usuários de crack e outras “drogas” no âmbito 

das políticas públicas vigentes. Considerando este cenário, este artigo focaliza 

uma Comunidade Terapêutica (CT) denominada Associação Amigos da Vida 

(AAVIDA), localizada em Araraquara/SP. O objetivo geral aqui proposto é 

descrever e analisar o cotidiano desta CT, com especial atenção para a sujeição 

dos residentes perseguida neste contexto. Os objetivos específicos são: i) 

compreender as normas, códigos de conduta, valores e moralidades que 

emergem no convívio entre os internos, funcionários e visitantes, que operam no 

cotidiano da Comunidade Terapêutica, e as regras institucionais que orientam o 

trabalho dos funcionários; ii) compreender os dispositivos disciplinares 

mobilizados pela instituição, e como se processa sua intenção de  fazer surgir 

“novos sujeitos”; iii) entender as reelaborações feitas pelos residentes, como 

resistência à metodologia institucional. A hipótese é de que inscrita nas práticas 

das CTs estrutura-se simultaneamente: i) a construção de um padrão moral de 

condutas socialmente aceitas; ii) uma estratégia estatal e religiosa de gestão de 

populações de risco e os modos de resistência a esses ordenamentos. O artigo 

é fruto de pesquisa realizada desde a graduação e estende-se pelo mestrado. É 

amparado por trabalho etnográfico, que comporta: i) visitas intercaladas, 

realizadas desde 2012; ii) imersão de “internamento” com dois períodos de 

quinze dias, um deles já realizado. 
Palavras chave: Drogas, Margens Urbanas, Comunidades Terapêuticas. 

 

 

Apresentação:  
 Neste texto, pretendo apresentar alguns dados de uma pesquisa 

etnográfica que realizo desde o primeiro semestre de 2012, e que tem como 

fundo temático a questão do uso do crack no Brasil. A comunidade terapêutica 

Associação Amigos da Vida (AAVIDA) foi escolhida como lócus da análise para 

ilustrar as estratégias estatais e religiosas de gestão de populações de risco. 



 O surgimento da AAVIDA se deu em 1998. Após a conquista de um 

terreno doado pela prefeitura do município de Araraquara de aproximadamente 

500m², membros ligados ao grupo de ajuda mútua Amor Exigente (AE) 

comprometeram-se em implantar a primeira CT da cidade. De acordo com o seu 

“plano de trabalho”, elaborado no contexto de sua implantação, temos que: 
A Comunidade Terapêutica Associação Amigos da Vida surge da 

necessidade de um local onde se possa promover a recuperação de 

dependentes químicos (drogados e alcoólicos), sem preconceitos, com 

amor e disciplina, dando a seus familiares o suporte necessário para 

enfrentarem o problema da dependência química de frente. 

[Associação Amigos da Vida (AAVIDA), Plano de Trabalho, 1998.]. 

Depois de todas as vistorias e adequações realizadas, a CT estava apta 

a receber seus primeiros residentes. Desde o início, o tratamento conferido pela 

AAVIDA é pago pelo residente ou por seus familiares. Atualmente o tratamento 

financiado pelo residente ou por sua família varia em torno de 850,00 reais. Além 

disso, a CT conta com o apoio do COMCRIAR (Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Araraquara), com contribuições liberais de 

empresas e cidadãos araraquarenses e com o financiamento do plano “Crack é 

possível Vencer”.  

Passemos agora a alguns detalhes a respeito da AAVIDA. A composição 

do seu aparato profissional, sua organização, o modelo de tratamento do qual 

se utiliza e o perfil dos residentes. 

O aparato profissional da AAVIDA é relativamente diversificado, seus 

funcionários compõem uma equipe multidisciplinar: quatro monitores que se 

revezam em duplas semanalmente, assistente social, psicólogas, terapeuta 

ocupacional, educador físico, técnico em informática e voluntários. 

 Os monitores são ex residentes da própria CT ou de outras instituições, 

eles conhecem todo aparato institucional e a metodologia utilizada pelas CTs, 

alguns deles realizam cursos de capacitação para profissionais, monitores e 

coordenadores de comunidades terapêuticas oferecidos pela Federação 

Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) e recebem um diploma de 

técnicos em “dependência química”. Eles são vistos pelos residentes como 

exemplos a serem seguidos, suas trajetórias são contadas enfatizando o período 

de tempo que estão abstinentes garantindo-lhes relativo prestígio. São 

responsáveis pela organização da rotina da CT, pela resolução e mediação dos 



conflitos entre os residentes, pela manutenção da ordem e da disciplina, pela 

elaboração e condução de reuniões temáticas e momentos de espiritualidade.  

A assistente social é responsável pela triagem do residente recém-

chegado, pela observação dos serviços dos monitores, pela avaliação dos 

cadernos e tarefas dos residentes, por parte do trabalho burocrático e 

administrativo e às segundas feiras pela manhã, por conduzir a reunião de 

espiritualidade do grupo espírita. A psicóloga e também presidente da CT, é 

responsável pela triagem do residente recém-chegado, pela observação dos 

serviços dos monitores, pela avaliação dos cadernos e tarefas dos residentes, 

por atendimentos psicológicos, por parte do trabalho burocrático e 

administrativo, pelo relacionamento com a prefeitura e pela mediação de 

conflitos entre os residentes e suas famílias. Dois psicólogos, responsáveis por 

ministrar cursos e realizar atividades semanais com os residentes, essas 

atividades mesclam elementos tradicionais para o tratamento da dependência 

química, como os 12 passos que explicarei mais adiante, com elementos da 

psicanálise e da psicologia social. Uma terapeuta ocupacional, responsável por 

uma oficina semanal de atividades lúdicas, na qual os residentes elaboram vasos 

de jornal, potes de argila, bonecas de pano, porta retratos de madeira, etc. Um 

educador físico responsável por duas aulas semanais no período da tarde, as 

aulas são diversificadas e as atividades variam ao longo do ano e compreendem: 

alongamento, bocha, vôlei de areia, futebol de campo, caminhada pelos 

arredores da CT, gincana e formação de times, etc. Um técnico em informática, 

responsável por ministrar aulas quinzenais de noções básicas do pacote Office, 

os computadores aos quais os residentes têm acesso não possuem conexão à 

internet.  

Voluntários, sendo eles: membros dos Alcoólicos Anônimos (AA), 

membros dos Narcóticos Anônimos (NA) e membros de instituições religiosas 

responsáveis por atividades de espiritualidade, são: católicos, espíritas e 

evangélicos. Quanto à rotina das atividades voluntárias, segunda-feira à noite 

acontece uma reunião de AA na CT na qual se trabalha detidamente um passo 

dentre os doze preconizados dentro da perspectiva dos AA. Quarta-Feira à noite 

acontece uma reunião de NA, na qual também se trabalha detidamente um 

passo dentre os doze preconizados, dentro da perspectiva do NA. Segunda-feira 

pela manhã acontece a reunião com um grupo espírita na qual há debate e 



passe; terça-feira à noite acontece a reunião de louvor e adoração com um grupo 

ligado a renovação carismática católica e sexta-feira à noite acontece a reunião 

de leitura e discussão com um grupo ligado a igreja Deus é Amor. 

A CT atende somente homens, que podem ser: jovens, adultos ou idosos. 

A grande maioria dos residentes é proveniente de Araraquara ou de cidades da 

região como: São Carlos, Américo Brasiliense, Ibaté, Ibitinga, Boa Esperança do 

Sul, Jaú, Ribeirão Preto, Matão, entre outras.  A população de residentes é 

flutuante e, de maneira geral, estes homens provêm de diferentes classes 

sociais, professam diferentes religiões e possuem diferentes características 

raciais, constituindo um todo heterogêneo. Porém há uma característica que 

iguala o conjunto de residentes perante a instituição, a “dependência química”. 

De acordo com perspectiva institucional não há distinção entre os residentes, 

importando apenas sua condição de “adicto”, porém a substância em questão 

varia: álcool, maconha, cocaína, medicamentos, mas principalmente crack. 

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, depois 

aprimorado no plano “Crack é Possível Vencer”, realizou alto investimento 

financeiro neste “combate”. As constantes operações estaduais e municipais em 

cenários de uso contribuíram para que o crack assumisse uma posição central, 

alvo do controle e gestão de populações e espaços urbanos. Em razão disto o 

uso do crack tornou-se um fenômeno social sobre o qual atuam diferentes 

setores da sociedade: Estado, Igrejas, Organizações Não Governamentais, 

Crime, etc. Ao mesmo tempo colocam-se em discussão os modelos de atenção 

e tratamento para a “dependência química” e as disputas em torno da política 

nacional de drogas. Tendo isto em vista, um estudo etnográfico que privilegie a 

análise de um modelo de tratamento para os consumidores de crack possui 

crescente importância social e política. 

De fato, a questão do uso do crack tornou-se um fenômeno relevante que 

se constitui como um problema para a saúde e segurança pública, em torno do 

qual se articulam diversas instituições. Taniele Rui (2012) contrapõe os serviços 

policiais aos de saúde presentes na dinâmica da região da “cracolândia” 

paulistana, enfatizando que: “O Estado que fere é o mesmo que socorre”. Esta 

problemática consegue combinar ao seu redor uma série de medidas de 

repressão, higiene e ordem urbana com políticas de cuidado, assistência e 

saúde, a questão do crack é como uma superfície sobre a qual diversos domínios 



estão sobrepostos. De fato, pode-se observar que há muitas conexões entre as 

instituições de saúde, instituições religiosas, grupos de ajuda mútua e 

mecanismos estatais na gestão dessa população. 

Diante de uma questão tão complexa, as Comunidades Terapêuticas 

ganharam crescente importância, social e política. Paralelamente à expansão do 

consumo multiplica-se a oferta de serviços que se propõem a “recuperar” os 

usuários. No entanto, a atuação das comunidades terapêuticas vem sendo 

apenas timidamente estudada pelas Ciências Sociais, ainda que este fenômeno 

possa ser observado com certa regularidade há pelo menos duas décadas. Com 

o propósito de lançar luz sobre uma forma de tratamento para a “dependência 

química” em expansão no Brasil que ainda foi pouco estudada, a comunidade 

terapêutica AAVIDA foi escolhida como lócus de análise deste texto. 

 

Pesquisador, Companheiro e Adicto Seco. 

 
E aí mano, é o Marcão, como você tá aí? 

Correria, né? 

Mas é da hora sua atitude de ficar internado com os caras aí, tanto pela 

experiência etnográfica, quanto pela experiência de vida, ouvindo e 

tando junto com pessoas com experiências de vida diferentes daquelas 

que estamos acostumados no nosso cotidiano! 

Força aí, mano, saudades de você, quando você voltar a gente faz um 

samba, só que junto com seu filho! 

Salve, salve amigo. Tipo 509-E! 

Marcos (30/01/2014) 

 
Oi Marrone, 

Como você tá? Espero que ocorra tudo perfeitamente bem durante a 

sua pesquisa de campo. Tenha força e determinação. Imagino que 

esteja passando por momentos incríveis e também por momentos 

difíceis. Acho sempre complicado sair da zona de conforto e da vida 

cotidiana, mas ao mesmo tempo se deslocar é sempre uma 

experiência enriquecedora. Estou curiosa para saber como estão 

sendo seus dias. Mande notícias! Me interessa muito conhecer a rotina 

e as atividades da CT, assim como o modo como se dá a relação dos 

internos com a equipe e com você. 

Se cuida! 



Abraço Forte, Deborah (30/01/2014). 

 

Estas mensagens foram escritas em cartas por amigos, parceiros de 

grupo de pesquisa. Não puderam chegar em minhas mãos no período de quinze 

dias que estive em trabalho de campo na CT. Na época os Correios estavam em 

greve. Durante este período de trabalho de campo intensivo, pude experimentar 

algumas situações semelhantes às que passam os residentes. Por exemplo, 

estas cartas, que saíram da UFSCar no dia trinta do mês de janeiro, chegaram 

à CT cerca de um mês depois. Quando chegaram, assim como todas as outras 

cartas, foram lidas e “revistadas” pelos monitores da instituição. 

Depois de entrarem na instituição, os residentes passam por uma série de 

privações. O contato com os familiares limita-se às visitas mensais e a ligações 

com duração de dez minutos no máximo realizadas aos sábados pela manhã. 

Por este motivo há ampla utilização de cartas. Os assuntos destas cartas 

também são monitorados, não são permitidos alguns temas: não se pode falar 

ou induzir o leitor a praticar crimes, consumir “drogas” ou fazer sexo; mensagens 

que contenham algum teor relacionado aos três conteúdos descritos acima são 

barradas pelos monitores. As cartas que recebi não continham nenhum destes 

temas, por isso, mesmo que não tenha sido o primeiro, pude lê-las. 

As duas cartas tocam em questões fundamentais relativas às 

ambiguidades do trabalho de campo. Desde abril de 2012 mantenho contato com 

as comunidades terapêuticas, realizando visitas intercaladas. Em alguns 

momentos estando bem próximo, em outros nem tanto. O trabalho de campo 

intensivo, que norteia estas reflexões iniciou-se no dia 24 de janeiro de 2014 e 

se estendeu até o dia 4 de fevereiro do mesmo ano. Nesta ocasião pude ficar 24 

horas por dia na comunidade, desta maneira pude experienciar por um período 

de 15 dias a rotina dos residentes. 

No trabalho de campo intensivo participei de emocionantes reuniões 

temáticas, de momentos inesquecíveis de espiritualidade, trabalhei no campo 

nas longas horas de laborterapia, joguei acaloradas partidas de futebol no campo 

gramado conhecido como arena nóião ou maracanóia, vivenciei cotidianamente 

as partilhas, dormi no mesmo quarto em beliches apertadas com os residentes, 

almocei fartos pratos de comida no refeitório, tomei rápidos banhos com 6 

minutos de duração, joguei e perdi memoráveis partidas de bocha, joguei e 



ganhei acirradas disputas de dominó, assisti contra vontade alguns capítulos de 

novelas e assisti animado algumas partidas de futebol. O ambiente da CT havia 

impregnado meus sentidos, juntamente com os residentes passei a fazer parte 

do cotidiano da CT, era um companheiro. 

Porém, isso não fazia de mim um residente como os demais. Desde o 

início, com minha chegada, expliquei a eles em conversas individuais minha 

condição de pesquisador. Também pude explicar coletivamente. No dia da 

chegada de cada residente é realizada uma cerimônia de acolhimento e boas 

vindas, na qual ele é saudado por cada um individualmente antes da refeição 

(almoço ou jantar). No dia da minha chegada não foi diferente. Excelente 

oportunidade de apresentação para aqueles que seriam meus companheiros nos 

próximos dias. Disse que ficaria com eles por um período e que como 

pesquisador minha intenção era entender a rotina e as relações que se 

estabelecem entre os residentes, entre funcionários e entre ambos, observáveis 

no plano do cotidiano. A recepção foi ótima, depois da refeição alguns residentes 

e os monitores vieram conversar comigo, ressaltavam a importância de se 

mostrar o que acontece no dia-dia de uma comunidade terapêutica. Para eles, 

meu trabalho se afastava do trabalho jornalístico. Eles me diziam que estes 

vinham até a CT entrevistar alguém somente quando havia algum problema, ou 

algo espetacular. Foi, portanto, atento às miudezas do cotidiano que adentrei à 

CT. Para eles a minha presença não era um problema e não se importavam em 

contar suas histórias, com isto fiquei empolgado, ao mesmo tempo em que sabia 

das dificuldades que poderiam surgir. 

Outro assunto abordado nas cartas é de extrema importância: o modo 

como se dava a relação dos residentes comigo. Quando cheguei à CT encontrei 

pessoas que já conhecia previamente, tinha amigos em comum com três 

residentes e conhecia diretamente outros dois, fazia tempos que não os via, mas 

não imaginava que eles estavam em uma CT. De certo modo, conhecer alguns 

residentes me aproximava deles, tornava a entrada em campo menos 

impactante, tanto para o pesquisador quanto para o pesquisado. Podia perceber 

isto durante nossas conversas. Pude reconhecer muitos personagens e lugares 

de histórias contadas por eles, partilhava com eles gostos musicais, 

frequentávamos os mesmos lugares e, muitas vezes, tínhamos os mesmos 

amigos. Porém isto não fazia de mim um deles, sobretudo por eu não ser 



dependente químico. Para eles, este era um marcador fundamental, por isto eu 

era visto de maneira ambígua. Enquadrado em uma categoria êmica, passei a 

ser chamado, por diversas vezes de adicto seco. Certa ocasião, em conversa 

com um residente, quando ele notou que tínhamos muitos amigos em comum 

ele me disse:  
Cara, não é possível! Você curte rap, fez faculdade de ciências sociais, 

conhece a maioria dos bandidos de Araraquara e não usa drogas? 

Com certeza você deve ser um adicto, mas um adicto diferente da 

gente. Deve ser um adicto seco. [Laercio, nome fictício em diário de 

campo, jan. 2014]. 

 

Depois de discordar da categorização de Laercio, rimos juntos da 

situação. Estávamos sentados no quiosque conversando sobre nossas vidas, 

sobre as tensões, as diversas institucionalizações pelas quais passaram nossos 

amigos, muitos dos quais viveram em “cracolândias”, foram presos, estão em 

comunidades terapêuticas, ou foram mortos em conflitos com a polícia ou em 

acertos de contas existentes nas relações do “mundo do crime”. A despeito das 

diferentes histórias pelas quais passaram essas pessoas, pude perceber que 

naquele ambiente eu habitava em uma situação de fronteira, minha condição 

permitia-me criar conexões entre dois mundos que se dividiam: o mundo dos 

residentes (adictos) e o mundo dos funcionários (normóticos). Os normóticos, na 

categoria êmica, são aqueles que não usam “drogas”. 

Portanto, nas categorias nas quais os residentes e monitores foram 

ensinados a pensar, era perturbador alguém partilhar de tantos símbolos, 

experiências e amizades e não usar “drogas”, marcador que igualava todos os 

residentes perante a pedagogia da instituição e de muitos grupos de ajuda 

mútua. Por não ser “dependente químico” e partilhar de tantos símbolos era visto 

em algumas situações como um outsider, noutras como um insider. 

Enquadrado na categoria adicto seco os residentes me observavam a 

todo o momento e ficavam à espera de um deslize. Eu deveria cumprir 

rigidamente todas as regras institucionais: o lençol devidamente esticado sobre 

a cama, a barba feita, as pernas esticadas e não dobradas sobre a cadeira, o 

crachá de identificação no pescoço, entre outras. Todas as regras eram 

observadas, se por algum descuido eu me esquecesse de alguma delas, minha 

atenção era chamada: “Você tá internado, irmão!”. Repetiam sempre que 



necessário. Isto acontecia frequentemente, principalmente nos primeiros dias, 

pois estas regras levam algum tempo para serem assimiladas. Estes enganos, 

descuidos com a organização e falta de disciplina corporal eram vistos por eles 

como defeitos de caráter. 

Para a pedagogia institucional, a personalidade do adicto é moldada por 

seus defeitos de caráter. A desorganização e a falta de disciplina são exemplos 

de características que compõem uma extensa rede de defeitos de caráter que 

os impossibilita de fazerem parte do mundo dos normóticos. Já os normóticos 

são vistos como pessoas disciplinadas, pontuais que cumprem sempre com suas 

obrigações. A pedagogia institucional centrará seus esforços para fazer com que 

os residentes assimilem isto. Inseridos em uma hierarquia que os coloca sempre 

abaixo de uma autoridade (monitor, psicóloga, assistente social, professor, 

voluntário, etc.), os residentes devem colocar como horizonte a ser atingido 

certas características como: pontualidade e responsabilidade. Distinções do 

mundo dos normóticos que só podem ser vislumbradas se houver mudança de 

comportamentos e mudança de estilo de vida. 

Os defeitos de caráter que eu possuía me levavam a ter o comportamento 

semelhante ao de um adicto, eu não tinha a disciplina, a pontualidade e a 

responsabilidade que se espera de um normótico, mas não era um dependente 

químico. Por isso estava, para eles, entre estes dois mundos. Habitando nesta 

situação liminar, de fronteira, fui categorizado como um adicto seco. 

Os distanciamentos e aproximações existentes na relação entre 

pesquisador/pesquisado fizeram com que eu tivesse uma boa relação com os 

residentes. Participando de todas as atividades da CT, que ocupam todo o dia, 

não era fácil conseguir tempo para fazer entrevistas longas ou ficar por muito 

tempo escrevendo no caderno de campo. Porém, quando tínhamos algum tempo 

disponível consegui realizar entrevistas, algumas gravadas outras não. 

Com a frequência nos momentos de espiritualidade, nas reuniões 

temáticas, nas reuniões de nata - nas quais os residentes, sem intervenções dos 

monitores, se reúnem para discutir um tema relevante para aquela semana – e 

nos grupos de oração, passei a participar ativamente desses momentos de 

várias formas, lendo trechos da bíblia quando solicitado, cantando músicas de 

louvor, fazendo a oração da serenidade, partilhando minhas experiências. Dessa 

maneira, durante as reuniões e conversas informais passei a contar minha 



história pessoal com o mesmo tom que atravessa a narrativa dos residentes. 

Essa experiência de pesquisa mostrou que as fronteiras que dividem 

pesquisador/pesquisado, podem ser ultrapassadas quando o pesquisador se 

permite “ser afetado”, só assim narra sua experiência considerando as 

particularidades de um mundo rico em produção material e simbólica. 

Minha condição híbrida de adicto seco permitia-me circular pelo mundo 

dos normóticos e pelo mundo dos adictos. Porém isso não se dava sem tensão. 

Como mostrado acima, quando estava entre os residentes, muitas vezes 

minha atenção era chamada. Invocando meu lado adicto, eles diziam para eu ter 

mais disciplina e mente aberta para o programa. Em outras ocasiões, para 

reforçar minha condição de outsider, eles invocavam meu lado normótico. 

Nestas ocasiões eu era um estudante que ficava anotando coisas no 

“caderninho” e não entendia o que de fato eles haviam passado para estar ali. 

Em nossas conversas nos momentos de folga e migués na laborterapia, no 

intervalo entre uma atividade e outra, chupando manga sob a mangueira era 

comum ouvir frases semelhantes a estas: “Mano, por que você não começa a 

fumar pedra para ver qual é a sensação do bagulho? Aí sim você vai ver qual é 

a nossa realidade”; “Cara, pra entender o que a gente passa em uma 

comunidade terapêutica, você tem que ficar os nove meses e quinze dias aqui”. 

Conversando com a psicóloga e presidente da CT e com a assistente 

social, na sala da diretoria, sentado, todo sujo pelo trabalho no campo, na mesma 

cadeira que os residentes sentam quando são chamados para resolver alguma 

questão com a diretoria, percebi que elas aproximavam minhas características 

às deles: “Matheus, você só não esquece a cabeça por que ela está grudada no 

pescoço, não é? Os monitores já te avisaram que é para você ficar com o 

crachá!”. Noutras ocasiões, especialmente quando conversávamos sobre 

questões a respeito do meu trabalho de campo, era acionada minha diferença 

em relação aos residentes e semelhança em relação a elas. Alertavam-me para 

tomar cuidado com as brincadeiras com os residentes, acentuando o fato de 

termos tido, nas palavras delas, histórias de vida diferentes: 
Eles vieram de situações muito diferentes da nossa. Muitos estão aqui 

porque estão devendo para traficante, porque devem pensão, ou 

porque querem dar um tempo da rua. Eles tiveram as vidas marcadas 

pela violência. Por isso, Matheus, você deve ter cuidado quando for 



fazer alguma brincadeira com eles, eles podem não reagir da maneira 

que você espera. [Paula, nome fictício. Diário de campo, jan.2014]. 

O Passado como retrovisor 
 
O que eu venho falar aqui é que este comprometimento que envolve 
responsabilidade é muito grande, principalmente para mim, vai fazer 
crescer dentro de mim este espírito da recuperação, porque a 
recuperação envolve muita coisa, né, meu? Não envolve só eu estar 
internado, não estou aqui pra conquistar a minha família, estou aqui 
para lembrar o meu passado, lembrar do que aconteceu comigo, 
porque o meu passado eu não posso esquecer. Eu tenho que usar o 
meu passado como um retrovisor. Quem dirige sabe para que serve 
um retrovisor. Como defensiva né, meu? Para eu fazer uma 
ultrapassagem tenho que usar o retrovisor, para eu sair dessa 
ultrapassagem eu tenho que usar o retrovisor de novo, né, meu? Então, 
o meu passado serve como um retrovisor. Toda vez que tiver uma 
barreira no meu caminho, que eu sei que pode me fazer mal, eu vou 
ter que usar. Lembrar o que aconteceu comigo lá no meu passado para 
eu não voltar a ter ele. A partir do momento que eu esqueço o que eu 
passei lá atrás eu vou voltar, por que só volta lá atrás, só volta naquela 
dor. Dor não, né, meu?  Naquele sofrimento desgraçado para falar a 
verdade, porque é um sofrimento desgraçado. Essa palavra é pesada, 
forte, uma das piores palavras que existem no nosso dicionário, que 
acumula coisa ruim na nossa vida é essa. Miserável e desgraçado.  É 
realmente a vida que a gente tinha lá atrás, uma vida miserável, uma 
vida desgraçada, é o que eu tinha lá atrás. Para eu não voltar a ter ela 
eu tenho que estar sempre lembrando dela, cada vez que eu tiver uma 
barreira no meu caminho eu tenho que lembrar.[Luciano, nome fictício, 
Diário de Campo, jan. 2014]. 

 
Sentados no quiosque da área externa da CT, arejado e fresco, rodeado 

por grandes árvores, empoeirado e sujo por fezes de pombos e pardais que 

fazem seus ninhos no telhado, os residentes formam um círculo com cadeiras 

escolares de madeira e reúnem-se para a reunião de nata. Estas reuniões 

acontecem semanalmente às quintas feiras no período da tarde, sem a presença 

dos monitores ou de qualquer outro funcionário da CT, os residentes escolhem 

determinado tema para discutirem, emitirem suas respectivas opiniões, falar 

sobre suas insatisfações com o grupo de residentes, ou com a equipe de 

monitores e funcionários, discutem o dia-dia da CT. Nesta ocasião o tema 

escolhido foi comprometimento. Durante a reunião, ao expressarem suas 

opiniões, alguns residentes reclamavam de seus companheiros. Segundo eles, 

os residentes que não cumpriam as normas institucionais e não se empenhavam 

no tratamento, diferentemente deles, não estavam no propósito. 

Na fala destes residentes e nesta transcrita aqui, podemos identificar 

alguns elementos transmitidos a eles pela pedagogia da comunidade 

terapêutica. No cotidiano, não é difícil observar que inscrita nas práticas das CTs 



está em curso a construção de um padrão moral de condutas socialmente 

aceitas. Para ser efetivo, este novo padrão moral, transmitido ao residente 

através de: reuniões, tarefas, vídeos, palestras, espiritualidade, livros, 

programação, conversas, deve gritar mais alto do que a essência do sujeito. De 

acordo com esta pedagogia a essência do sujeito não é boa, segundo um dos 

livros que compõe a programação, de fundamental importância para a 

compreensão da pedagogia institucional a adicção é uma doença incurável, 

progressiva e fatal. 

Nesta perspectiva está pressuposto que o residente é um doente que 

precisa de tratamento. Os sintomas desta doença são evidenciados pelos 

defeitos de caráter que o acompanham desde a mais tenra infância. Segundo a 

pedagogia de que se valem as comunidades terapêuticas o uso da “droga” seria 

somente a cereja do bolo que viria coroar uma extensa rede de defeitos de 

caráter: egoísmo, manipulação, indisciplina, mentira, preguiça; portanto a 

adicção é entendida como uma doença moral, a pedagogia institucional é, 

portanto, um programa de reforma moral que visa a transformação da vida do 

sujeito. 

 Sobre a vida do residente constrói-se a adicção. Quando chega à CT para 

sua primeira internação desconhecendo toda a pedagogia, o residente ainda não 

é adicto, não se compreende como tal. Em suas narrativas não são frisadas 

somente as experiências negativas com a “droga”, pelo contrário, os espaços de 

uso são vistos como terrenos ricos em sociabilidade e diversão. Porém, o 

aparato pedagógico institucional atua ferozmente na vida dessas pessoas. 

Praticada incansavelmente 24 horas por dia, esta pedagogia faz com que o 

residente atribua novos significados ao seu passado. As experiências de prazer 

com a droga desaparecem das narrativas, as amizades e momentos de 

sociabilidade são negativados e o passado passa a ser visto como algo sombrio. 

Agora, como adictos em recuperação, a vida que levavam no passado passa a 

ser vista como a vida da adicção ativa, neste tempo eles tinham perdido 

completamente o controle de seus atos e suas vidas tinham se tornado 

incontroláveis. Para que a construção da adicção na subjetividade do residente 

tenha inicio, é necessário que seja dado o primeiro passo: 



1º Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que 

nossas vidas tinham se tornado incontroláveis.[Guia Introdutório para 

Narcóticos Anônimos, 1996] 

Dado este passo, a adicção inscreve-se em sua subjetividade de tal modo 

que passa a ser naturalizada. A partir daí, inicia-se um processo que nunca se 

completa de reconversão à moral da sociedade que os acusa. Deste modo, eles 

passam a admitir que no passado eram nóias, sua vozes misturam-se  às de 

seus acusadores e ressaltam que, no passado,  eram dignos de pena e nojo. 
Num tempo, cara, eu virei um mendigo, virei um zumbi, igual os caras, 

eu acordava para usar droga, tinha vezes que eu ficava uma semana 

sem comer, só tomando pinga e fumando pedra. Eu tinha perdido a 

dignidade, se me desse vontade de cagar, eu cagava ali mesmo, na 

rua [...] É algo maligno, é algo do demônio mesmo isso daí, ele te 

aprisiona e faz você enxergar que está tudo bem. Mas não estava. Eu 

me encontrava em uma situação de mendigo, sem dignidade nenhuma, 

sem respeito nenhum. Os outros passavam do meu lado eu estava tão 

fedido que a pessoa vomitava. [Entrevista com Paulo, diário de campo, 

jan.2014.]. 

As duas falas trazidas aqui revelam o modo como a instituição se faz 

presente nos discursos dos residentes, na subjetividade de ambos a construção 

da adicção e a ressignificação do passado foi bem sucedida. Em diversos textos, 

Michel Misse trabalha a noção de sujeição criminal. Neste processo de inscrição 

do crime em sua subjetividade, o agente, passa a deter esta característica como 

uma possessão não apenas em seu comportamento. 

Nas comunidades terapêuticas há um processo homólogo. Como na 

sujeição criminal, salta aos olhos a redução das pessoalidades envolvidas no 

processo. A construção da adicção em suas personalidades faz com que os 

residentes tornem-se vítimas de uma doença não só moral, mas, de acordo com 

a programação, de uma doença física, mental e espiritual; progressiva, incurável 

e fatal. 

O tratamento tem a duração de nove meses e quinze dias e só se 

completa se o residente tiver executado todas as sessenta e quatro tarefas 

realizadas semanalmente, a cada semana os residentes refletem, escrevem, 

conversam e praticam um passo dentre os doze preconizados: 
1º. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que 

nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. 2º. Viemos a acreditar 



que um Poder maior do que nós poderia devolver-nos à sanidade. 3º. 

Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de 

Deus, da maneira como nós o compreendíamos. 4º. Fizemos um 

profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. 5º. Admitimos 

ao Poder Superior, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza 

exata das nossas falhas. 6º. Prontificamo-nos inteiramente a deixar 

que o Poder Superior removesse todos esses defeitos de caráter. 7º. 

Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. 8º. 

Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, e 

dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. 9º. Fizemos 

reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto 

quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. 10º. Continuamos 

fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o 

admitíamos prontamente. 11º. Procuramos, através de prece e 

meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da 

maneira como nós O compreendíamos, rogando apenas o 

conhecimento da Sua vontade em relação a nós, e o poder de realizar 

essa vontade. 12º. Tendo experimentado um despertar espiritual, como 

resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros 

adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. [Guia 

Introdutório Para Narcóticos Anônimos, 1996]. 

Praticando com disciplina e pontualidade estes passos, os residentes 

deixariam para trás a vida de sujeira, abjeção e danação que levavam à época 

em que eram nóias, para agora, tempo presente no qual vivem, conquistarem 

uma vida nova e tornarem-se dependentes químicos em recuperação. O 

processo de reconversão à moral que os acusa é incompleto, pois os residentes 

nunca serão normóticos. Suas características, presentes em seus defeitos de 

caráter sempre carregarão importantes marcadores de diferença, os quais fazem 

deles sujeitos essencialmente propensos ao desvio. 

Se antes eles eram nóias, agora, como residentes, passam a ser 

dependentes químicos em recuperação. Esta condição faz dos residentes seres 

híbridos. Deixaram de ser nóias (período do passado no qual habitavam em um 

mundo de sofrimento, descontrole, danação e abjeção), porém são incapazes de 

ingressar no mundo da chamada normalidade. Para sempre carregarão consigo 

o estigma da dependência química. A situação liminar de adictos em 

recuperação faz com que os residentes tenham de seguir uma série de medidas 

para que não retornem ao mundo do passado. Como regra geral devem: evitar 



lugares, pessoas e situações que lhes lembre do período da adicção ativa, as 

recaídas acontecem quando eles não conseguem cumprir esta série de 

evitações. 

De fato, há mundos coexistentes, porém não coetâneos. O mundo do 

passado que está no retrovisor pode ressurgir a qualquer momento. A pedagogia 

institucional ensina que os adictos possuem uma inabilidade para dirigir às 

próprias vidas, desta maneira ele deve vigiar e orar para não deixar com que o 

passado torne-se presente. É justamente a inabilidade para dirigir a própria vida, 

gerada, entre outras razões, pelos defeitos de caráter que separa o mundo do 

passado e o mundo do futuro, tornando-o inatingível. 

O adicto em recuperação não habita nem o mundo do passado nem o 

mundo do futuro, é estrangeiro em ambos. O mundo habitado por eles, no 

presente, surge na fronteira. Rico em produção material e simbólica este mundo 

pode ser apreendido no cotidiano das comunidades terapêuticas e nas narrativas 

dos residentes. Autodisciplina, vigilância, gestão dos desejos, oração e 

cumprimento dos Doze Passos são o combustível para que os residentes fiquem 

firmes nos propósitos e não deixem que o passado ultrapasse a fronteira e torne-

se presente. O futuro é inalcançável, pode apenas ser vislumbrado, nunca vivido. 

Freados pelos defeitos de caráter e pela inabilidade para dirigir às próprias vidas, 

os residentes, impedidos de alcançar o mundo dos normóticos, da chamada 

normalidade contentam-se com o mundo dos adictos em recuperação, condição 

que habitarão, de agora em diante, para sempre. 

 

Conclusão 
 
 Antes de terminar o texto, cabe enfatizar que nem todos os residentes 

passam pelo processo homólogo ao da sujeição, descrito acima. Isto acontece 

apenas quando o residente adere ao 1º passo: 1° Admitimos que éramos impotentes 

perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. E segue 

praticando disciplinadamente todos os demais, até chegar ao décimo segundo 

passo. Se tiver feito isto, ele incorpora a pedagogia institucional a ponto de 

passá-la adiante, transmitindo-a a outros adictos: 12º. Tendo experimentado um 

despertar espiritual, como resultado destes passos, procuramos levar esta 



mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas 

atividades. 

  Estes residentes que aderiram ao discurso institucional, podem ser 

identificados ou se identificam como aqueles que estão firmes nos propósitos. 

Dentro da comunidade terapêutica, estes residentes pautam seu cotidiano de 

maneira disciplinada, realizam a maioria das tarefas propostas e empenham-se 

cotidianamente no cumprimento dos Doze Passos. 

 No processo homólogo ao da sujeição que se dá na CT o passado do 

residente é construído como negativo. Mas, marcar o passado assim, 

negativamente, é justamente o que possibilita remarcar positivamente depois, 

atestando a eficácia da terapêutica. As narrativas dos residentes que estão 

firmes nos propósitos, mostram que suas vidas se apresentam como efeito 

demonstração da eficácia do tratamento. Ao mesmo tempo que ele incorpora o 

rótulo que lhe é dado ele passa a ser uma célula de rotulação e de propagação 

da pedagogia institucional. 
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