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 “Tamo junto” - Mediações leigas na ajuda mútua entre “adictos” 
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Introdução 

O objetivo geral do texto consiste em compreender os sentidos 

construídos acerca de uma considerada “doença” e seu portador, em salas de 

ajuda mútua de um complexo terapêutico de orientação religiosa. Proponho a 



observação da pretensão de eficácia do discurso do método de tratamento a 

partir de alguns elementos das narrativas de vida ou “partilhas” dos nomeados 

“adictos” em álcool e outras drogas, priorizando o modo como a noção de 

“adicção” ou “doença” age na elaboração e fixação de uma realidade 

caracterizada por ruptura e sofrimento e situada no trânsito entre as dimensões 

individual e relacional.  

Opto por não adotar uma definição prévia do fenômeno decorrente de um 

uso específico de substâncias psicoativas reputado como problemático e sim por 

compreender o modo de configurar e lidar com a questão a partir de um grupo 

de pares cuja proposta de recuperação aloja no sujeito três aspectos 

estruturantes da “doença”: a acusação, a aceitação e a transformação.  

              A discussão empreendida é permeado pelo que surge nas “partilhas”, 

sob o prisma das perturbações pessoais provocadas por um quadro difuso de 

um histórico de rupturas de vínculos e expectativas familiares e sociais. 

O foco nos valores imantados na linguagem das narrativas locais visa 

também fornecer pistas a uma teorização das dinâmicas subjetivas e 

intersubjetivas efetuadas nos grupos da ajuda mútua baseado nos 12 Passos 

originados no Alcoólicos Anônimos (AA), metodologia de utilização crescente em 

várias modalidades de regulações de comportamentos considerados 

compulsivos (Ferreira,  2012 e 2013).  

Vista como condição crônica, biológica, espiritual e moral intrínseca, a 

adicção pode ser controlada dentro do próprio sujeito, através da prática da 

“abstinência”, cujo alcance requer, inicialmente, uma força de vontade individual 

no combate aos aspectos indesejáveis da personalidade do sujeito.  

O recurso ao “auto conhecimento”, histórica e culturalmente inspirado, 

fornece as fronteiras da “adicção ativa” ou “passiva”, operações mediadoras 

entre “usar” e  “estar limpo”, atuadas nas “partilhas” entre os pares, que ecoam 

narrativas recalcitrantes de sofrimento e auto acusação, bem como de 

esperança e superação no interior das salas da ajuda mútua. Sob o primado da 

perspectiva auto referida do “eu” que intenta conhecer a si mesmo, não se 

verificam considerações aos aspectos culturais, econômicos, sociais e políticos 

que incidem no fenômeno de abuso de substâncias. Tampouco vêm à cena 

menções a outros métodos de tratamento da “adicção química”. Entre  sujeito e 



ação devida, recorre-se aos agenciamentos advindos do “poder superior” e 

identificação entre os pares. 

A abordagem que defendo acerca da fronteira da noção nativa de “auto 

conhecimento” é, juntamente com a de “doença”, dimensionada como dado de 

pesquisa para a tradução antropológica, e não como objeto de defesa política 

baseada no julgamento de sua propriedade psicológica ou científica. Essa 

perspectiva metodológica diante de uma temática envolvida em disputas 

políticas não é ingênua e aposta na tensão indissolúvel do lugar de fala onde as 

posturas política e ética não correspondem a refutar, glosar ou instruir a postura 

nativa, e sim “leva-la à sério”, para a condução de uma análise antropológica que 

almeja explorar os efeitos entre “eles”, nativos e “nós”, antropólogos (Goldman, 

2014). Dessa forma, situo a “doença” como uma categoria em disputa, 

observada sob viés deslocado do primado da subjetividade moderno 

contemporânea, bem como do valor da “autonomia”, sem contudo rejeitar tais 

perspectivas, essenciais para o contraponto dos regimes de verdade do grupo 

em estudo. 

 

Aprendendo a partilhar  

As reuniões de ajuda mútua acontecem na Paróquia da Igreja Santa 

Cruz/Santa Edwirges, na Asa Sul do Plano Piloto de Brasília, às segundas feiras 

no horário de 19:30 às 21:30. Tais salas operam prioritariamente como suporte 

do trabalho efetuado na comunidade terapêutica chamada Fazenda do Senhor 

Jesus. Eu, se quisesse conhece-la, teria que ter uma frequência regular no grupo 

de ajuda mútua, para “aprender as regras locais e não atrapalhar o tratamento”, 

ou seja, para ser socializada no idioma local. Tal medida revelou-se fundamental 

para a compreensão do projeto terapêutico da c.t., proporcionou uma aceitação 

de minha presença na comunidade e também certa proximidade com a dinâmica 

do complexo terapêutico pois pude acompanhar expectativas e dificuldades de 

alguns voluntários, monitores e sujeitos que queriam entrar, já tinham saído ou 

estavam internados na Fazenda, bem como expectativas e reações dos 

familiares.  

As salas de ajuda mútua que servem de apoio à c.t. dividem-se em duas 

categorias, o NATA - Núcleo de apoio à toxicômanos e alcoolistas e NAFTA - 

Núcleo de apoio aos familiares de toxicômanos, inspirado em AA, Alcoólicos 



Anônimos e Al Anon, Familiares de AA. Por razões de delimitação da discussão, 

fica de fora desse texto a abordagem das salas dos familiares dos “adictos”. 

A Fazenda do Senhor Jesus no Distrito Federal existe há 28 anos e segue 

o modelo da Fazenda homônima de Campinas/SP, fundada em 1978 pelo Padre 

Haroldo Rahm, quem iniciou no Brasil o movimento “Amor Exigente”, versão do 

livro “Tough Love” publicado em 1968 nos EUA, destinado à “colocação de 

limites”, parte de uma tendência contemporânea a uma racionalização da 

autoridade dos papeis familiares (Lasch, 1991), porém com tonalidade rígida e 

religiosamente inspirada.  

Aqueles que desejam internar-se devem participar de pelo menos quatro 

encontros da “triagem”, o que representa o primeiro desafio disciplinar e serve 

como etapa eliminatória dos candidatos à “residência” na Fazenda do Senhor 

Jesus. Há uma “fila de espera”, jocosamente chamada de “teste” para o 

candidato, e também há casos daqueles que são julgados como fora do “perfil” 

de c.t.. Nesses casos, é indicado a frequência na “triagem” e outros grupos de 

ajuda mútua que, como esse, estão baseados nos 12 Passos de AA, como 

suficiente para a conquista da “sobriedade”, o que sublinha a eficácia atribuída 

ao que interessa aqui examinar, ou seja, a dinâmica das salas baseada na 

“partilha”. 

Tal eficácia aparece sob condicionalidades do sujeito, anteriores ao 

tratamento e que remetem a uma clientela preferencial. Em conversa de corredor 

no prédio das salas com um residente em 2a. “visita terapêutica”1, comentei que 

o perfil dos usuários de crack na c.t. é diferente do pessoal que vemos na tv. Ele 

imediatamente disse, “Ah eu sei, esse pessoal tá na rua, é só ir na rodoviária 

que você vai ver. Aqui a gente ainda tem alguma coisa, pede ajuda para a 

família”. Numa segunda oportunidade, abordei o tema com um voluntário que 

conduz reuniões na sala dos familiares de usuários, quem pronunciou-se da 

seguinte forma: 

“A ct tem que ter cuidado com quem está colocando dentro, por isso a 

triagem, não é que eles discriminem, mas tem que ter esse cuidado. De 

fato eles não trabalham com o pessoal de rua, tem aqueles que vão para  

a rua por causa da droga”. 

                                                        
1 Quando o residente sai durante o final de semana. Ocorre três vezes entre o sexto e o nono 
mês de internação. 



 

Essa distinção entre o perfil atendido nas “salas” e o pessoal da “rua” 

corresponde à situação sócio econômica geral dos sujeitos da pesquisa, pois se 

a grande maioria encontra-se excluída de níveis superiores de educação formal, 

mas além de terem participado de um núcleo familiar, tiveram acesso ao 

aprendizado de habilidades técnicas e profissionais conducentes a um ofício, 

portanto munidos de condições pré reflexivas propícias à aquisição do capital 

social que os dotam de meios conducentes à aceitação da disciplina exigida na 

c.t. A socialização primária vivenciada no círculo familiar é percebido como 

experiência relevante à adequação do sujeito ao método. Tais condições, como 

veremos, são cruciais às elaborações pedagógicas da proposta de recuperação. 

Nas duas salas do NATA, “triagem” e “perseverança”, cerca de 80% da 

frequência é masculina. Nas três salas dos familiares daqueles “no uso”, 

internados e “limpos”, deixadas de fora por razões do recorte textual, a 

porcentagem inverte-se. Como em outros níveis de frequentação religiosa, bem 

como na visita aos presídios, a participação nas salas da família é 

majoritariamente de mulheres. Na c.t. feminina o número de residentes, durante 

os nove meses de campo, foi de duas, chegou a seis e logo caiu para cinco, 

enquanto a masculina manteve sua lotação entre 28 e 30 residentes. 

De acordo com alguns depoimentos, entre eles do atual (2014) presidente 

da entidade, ex residente da c.t., o “nosso problema parece ferir mais as 

mulheres, elas sofrem de auto comiseração, não se adaptam bem...”. Seguiu 

explicando como o método prevê a “superação” do passado em favor de uma 

visão voltada para o presente e para o futuro, e para eles, essa visão prospectiva 

seria de mais difícil assimilação pelas mulheres com problema de  “dependência 

química”. Depreende-se que, quando é a mulher quem requer cuidado, surge 

provavelmente um dos maiores limites do método. 

 

Nas salas do NATA  
- Na triagem 



As reuniões têm início e encerramento com um Pai Nosso e uma Ave 

Maria, seguidos da Oração da Serenidade de AA2, entoadas no centro da sala, 

com os presentes de mãos dadas.  

As cadeiras são organizadas em círculo e as reuniões são conduzidas por 

alguém que pode ser um monitor da Fazenda, necessariamente um ex residente 

que concluiu os nove meses de tratamento, o “fazendeiro”, ou um “perseverante”, 

o “adicto em recuperação”, que não tenha passado pela internação. Na sala de 

triagem, onde a maioria é de neófitos, o condutor exerce um lugar de fala mais 

expressivo que na perseverança.  

A apresentação de todos é feita com o tradicional “Boa noite, família! Sou 

fulano/a”. É comum um novato não se habilitar a dar seu depoimento na rodada 

seguinte, a da “partilha”. e apresentar uma postura tímida ou desconfiada, 

dizendo que está ali para ouvir.  Se seguir frequentando, será convidado a 

arriscar algumas palavras, com o estímulo de que “aqui o remédio entra pelo 

ouvido e a doença sai pela boca”. 

Atrasos são comuns e não são repreendidos. Em certo momento, o 

condutor  anuncia: “Os que chegaram atrasados querem se apresentar?” O 

nome próprio é repetido e enaltecido na sociabilidade dos pares como oposição 

ao apelido, negativamente valorado em decorrência de sua associação com a 

sociabilidade de rua. A segunda rodada é a “partilha”, precedida pela repetição 

da apresentação que faz reverberar nos ouvintes a exclamação “fala fulano!”.  

Na triagem, é o condutor quem inicia a etapa dos depoimentos, 

geralmente uma elaboração do percurso entre a “adicção ativa” e “adicção 

passiva”, pontuada por dores e conquistas da “força de vontade”. Sua voz, além 

de ser a mais constante, tem o tom típico do “perseverante”, em sua performance 

de seriedade e motivação. Recurso comum é convidar um “irmão da 

perseverança” que está passando pelo corredor, a fim de dar seu depoimento. 

Trata-se de um “perseverante” que, como tal, está “em recuperação” e exerce 

atividades voluntárias na instituição nas noites de segunda feira, como ler as 

cartas enviadas pelos familiares aos residentes, receber doações, conversar 

                                                        
2 Concedei-nos, senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não 

podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir 
umas das outras.  
 



com familiares e pretendentes à internação, etc. Com a desenvoltura 

característica dos membros da irmandade, alguns mais experientes atuam como 

exegetas e falam longamente de seu passado de ativa e presente de 

recuperação.  

Segundo o método, o “dia mais importante é o dia de hoje”, 

constantemente afirmado  na “partilha” que muitas vezes é concluída com um 

“tamo junto”, “24 horas” ou “só por hoje” que, a depender do clima suscitado pela 

narrativa, é ecoado pelos demais.  

A seguir, reproduzo alguns trechos dos encontros, sob um recorte que 

tem como intuito encetar a análise do que reputo serem os sustentáculos 

simbólicos da eficácia do programa terapêutico. 
“Não foi ruim usar a droga, ruim foi ter perdido o controle sobre a droga. Comecei 
a perceber que estava negligenciando meu lugar de pai, preferindo o bar aos 
meus filhos, à esposa ... A sociedade vai te tratar mal se você não faz o que ela 
diz que tem que ser feito.... Ter problema me fortalece, me ajuda a resolver as 
coisas da minha vida. Gosto quando cobram meu tabagismo. Me fortalece a 
procurar parar.” 

 
O uso da substância é representado como inicialmente prazeroso e a 

“perda de controle” é indício da doença do adicto. A referência à rejeição social 

diante da transgressão de normas de comportamento configura o “adicto na 

ativa” em oposição ao modelo social proposto, tensão que parece estar 

impregnada na constituição de tal identidade. 

A frequência nas salas tem, inicialmente, o objetivo de ensinar a qualificar 

o prazer e a vida, a identificar o pathos de um comportamento que se torna aliado 

daquilo que figura como “sentimento de vida contrariada.” (Canguilhem, 2002 

p.96). O desdobramento dessa qualidade inicial do método parece imputar 

sofrimento não só às consequências do abuso mas também ao desejo pelo 

consumo abusivo de substâncias psicoativas, de onde a consciência assim 

orientada irá pesar em um sujeito que então adere a um conceito soteriológico 

(Weber, 2004) e portanto capaz de identificar o mal e conduzir experiências para 

minimizar seus efeitos indesejáveis. Sendo assim, a classificação da “adicção” 

como doença crônica é um meio de normalizar o patológico.  
O depoimento acima, como ocorre na maior parte dos frequentadores das 

salas não corresponde a quadros dramáticos da existência humana como 

observado em outros participantes, associados à imagem estereotipada do 



“dependente químico”. A diversidade de experiências de sofrimento sugere as 

ambivalências do que seria a “perda de controle” que recebe tradução no dito 

comum onde “cada um tem seu fundo de poço”. O problema, portanto, é 

considerado relativo, abarca uma gama de sujeitos com episódios diversificados 

de relação com substâncias, cuja gravidade é considerada de acordo com o 

contexto de vida de cada um, o que inclui as relações com o meio circundante, 

sobretudo a família e o trabalho. Por exemplo, embriagar-se com álcool ou usar 

cocaína pode ser lido pelo contexto familiar sob a chave da “pré disposição” e 

legitimar a necessidade de tratamento. 

Algumas características da “perda de controle” são recorrentes, como as 

que incidem no corpo. 
“Acordar de ressaca, o fígado revirado, e beber mais ... que prazer é esse? ... 
Sozinho é praticamente impossível (reconhecer o problema e suportar a 
abstinência) ... aqui é para abrir a mente ... aqui é para quem quer, para quem 
aceita a doença. Quanto mais reunião participar, melhor ... não vai usar com 
tanta tranquilidade, a consciência vai pesar” (Ex residente 1) .  

 
“Deus quer, queira agora você”. “É preciso lembrar que eu sou um dependente 
químico no organismo, principalmente na mente. Porque é um dragão 
adormecido, você coloca uma droga para dentro, ele acorda .... Não tenho cura, 
mas tenho com me manter limpo, com o poder superior”. (Ex residente e 
monitor 1) 

 

A imagem popular do dragão, em referência à maldade dominada por São 

Jorge guerreiro, é recorrente nas operações classificatórias entre o bem e o mal 

que subjazem aos depoimentos, constituídos sob oposições entre o impuro e o 

puro, ambos imantados de poder, como a noção de sagrado em Durkheim 

(1996). Disso decorre o temor suscitado pelo mal imantado no álcool e outras 

drogas que requer auxílio para ser vencido, através de mediações entre agência 

individual, do grupo e de Deus, tríade constitutiva da noção de “partilhar”, capaz 

de afastar o sujeito das esferas nomeadas “defeitos de caráter”. É notória a 

construção de uma representação indistinta dos principais problemas do “adicto” 

como fundamento da identidade do grupo e pertinência do método, que tem na 

internação na c.t. sua expressão completa. O exercício característico das 

“partilhas”, visa introjetar disposições axiomáticas do ordenamento moral, a 

começar pelas verdades da doença. 
 

“Passar pela fazenda é diferente de vivenciar a fazenda. Se eu descuidar de mim 
eu vou voltar a beber. Cheguei na fazenda e comecei a resgatar o que eu tinha 



antes (quando criança frequentou a Assembleia de Deus com a família) ... a 
acreditar em Deus, mas no começo foi muito difícil ... ‘lá vem essa rezação’”. 

 

A legitimidade auferida ao método é atestada na “vivência” da fazenda, 

como instrumento do “renascimento” do sujeito, quando ele inicia sua jornada 

em direção ao “si mesmo”, uma dimensão para além da doença. É preciso para 

tanto, identificar-se como “adicto”. A aceitação da identidade é precedida por 

uma série de perdas materiais e emocionais, de acusação dos familiares e é 

acompanhada pela promessa de transformação, imantada por Deus e que 

autentica a coesão das relações sociais. 

A semelhança dos relatos, por mais concretos que possam ser, decorrem 

não de um dado essencial da experiência prévia, mas do aprendizado 

soteriológico, da linguagem que confere sentido ao sofrimento e diz como 

resolvê-lo. Não me refiro a uma verdade da vivência em si do abuso de drogas, 

mas de um aprendizado que a reconstitui.  
“Tenho compulsão e obsessão por drogas... Se os outros podem, eu não posso. 
... Nós somos doentes ... é incurável, mas pode ser estacionada, onde? Dentro 
de mim. ... Não tem jeito, eu não me testo, a compulsão volta, a obsessão. Estou 
há dois anos limpo mas isso não significa nada! Conheço um cara que vai ao NA 
(Narcóticos Anônimos) há 30 anos, há 30 anos ele se trata dessa doença. 
Porque considero uma doença, e sem cura... Entrei 5 vezes em  Fazenda, recaí 
todas as vezes por não ter humildade, achava que só uma ... e recaía. Um 
conhecido do grupo, ausente hoje, diz sempre ‘a mente do dependente mente’. 
A gente manipula a verdade, e quem se prejudica é a gente mesmo. Quem mais 
sofre somos nós mesmos. Sou fraco, não dou conta, sozinho não consigo. A 
coisa melhorou. Mudar o ambiente, as companhias. ... Milagre é um dia sem usar 
... atrás disso aí (droga), tem um monte de coisas. Encarar de frente as 
dificuldades ... A doença é traiçoeira, ainda me pego pensando em droga ...”.   
(Ex residente 2).  
 
O adicto, como o bruxo zande, possui em si uma substância perigosa, 

essa pode ou não ser acionada (Evans-Pritchard, 2005). O protocolo para 

“esfriar” a adicção, ou “estaciona-la”, no dizer local, está dentro do sujeito e 

conflui para aspectos morais que uma vez exercitados não diluem por completo 

seu “eu” perigoso, situado na individualidade radical negativa, que permanece 

latente. Nessa latência surge a necessidade de imposição de seu controle 

constante pelo eu-todo, engajado nas ordens valorativas hierarquizadas. 

Alguns perseverantes em ambas as salas contaram, em suas partilhas, 

que, ao adentrarem o espaço de tratamento, não se viam como adictos, e 

indicaram a positividade atribuída ao aprendizado de si sob as ordens do 



método. A fala acima assevera o aprendizado sob o qual a representação do ato 

de “usar” distancia-se do prazer e adentra o campo do sofrimento,  tornado signo 

da doença, sem ambiguidades, resultado de um pensamento com o propósito 

definido de interditar o ato, construindo-o em oposição à vida. 

A “recaída” é um evento construído como parte do horizonte de todos, 

muitas vezes atribuída à razões de conflito emocional. A representação da 

recaída reforça o temor do fracasso e tem a “humildade” como proteção, uma 

vez que o método subscreve a aceitação desse valor como antídoto ao modo de 

agir do adicto “na ativa”. O perigo para o adicto é estar só, “porque sozinho você 

está acompanhado da última pessoa com quem usou” de onde surgiria o risco 

de ser capturado pela “doença que  mata desmoralizando”. 

O temor da recaída serve ao propósito da “abstinência” e esta é uma 

ferramenta inicial de um conjunto de técnicas destinadas ao desvelamento das 

verdades da doença. Dentre essas verdades surge a rejeição não só ao abuso 

de drogas mas à manipulação do usuário compulsivo para obter a piedade do 

outro (Epele, 2010) característica precípua da “doença”. No jogo dual que vai 

sendo construído, a mentira oculta verdades que devem ser desvendadas no 

processo de reflexão proporcionado mediante internação na comunidade 

terapêutica e/ou introjeção do método praticado nas salas de ajuda mútua. 

Nas “partilhas” do NATA, os depoimentos individuais possuem um forma 

ao mesmo tempo coletiva e subjetiva, na medida em que dá lugar às 

experiências comuns do cotidiano sob uma percepção que vai sendo construída 

como pessoal. O movimento de construção da realidade pretende revelar dois 

pontos importantes a serem introjetados pelo sujeito no interior do grupo de 

pares: uma correspondência entre o vivido no passado como sofrimento e a 

interioridade abalada pela doença e que pode ser restaurada.  
“Estou aqui, vocês acham que é só para ajudar vocês ... mas é para me ajudar, 
sem vocês eu não consigo. Antes, ficava brigando com a doença – não vou, não 
vou usar, mas usava. Resolvi fazer outra coisa, quando queria a droga, ia ler um 
livro, levantava, bebia uma água, comia um doce. ‘Pronto, passaram-se 2 horas. 
Agora é fazer algo bom para o tempo passar’... Eu estou aqui para saber quem 
eu sou. Talvez nunca saiba completamente, mas já sei um pouco mais. Tirando 
as máscaras, as mentiras. Reconhecendo o medo, a fraqueza. Que a pior 
mentira é aquela que eu contava para mim mesmo”. ( EX M 1 - ex residente, 
monitor na Fazenda) 
“O residente chega na comunidade terapêutica e ahh, tem um tempo para ele. 
Ver as coisas, isso é difícil. Deixar o mundão de lado, abrir o porta-malas ... (EX 
M 1) 



 
Assim, valores precípuos do método são objetivados, e a internação na 

Fazenda é percebida como um tempo para a reflexão sobre si mesmo, 

valorizando a oposição entre mundo exterior fragmentado e perigoso e mundo 

interno coeso e seguro. Nesse dualismo, o primeiro deve ceder espaço ao 

segundo, sendo este enunciado pela “abstinência”.  

 

- Na perseverança 

 

A sala da perseverança acentua a ritualização, em detalhes que 

compõem a dinâmica do grupo e que não tratarei aqui, mas sinalizam a atuação 

de operações disciplinares bem como de identificação e consequente apoio 

recíproco.  

O condutor por vezes elogia o “bom uso do tempo” destinado às partilhas, 

pois “tempo é disciplina”, normalmente limitado à 15 minutos, sinalizando com 

uma pequena placa de duas faces os últimos “7 minutos” e “tempo encerrado”. 

Se tiver que se ausentar da sala, mesmo por poucos minutos, indica um membro 

para sentar-se em seu lugar.  

A primeira rodada são as apresentações, sob ordem espontânea: “Boa 

noite família, eu sou Mário, um adicto em recuperação há 20 dias, três meses e 

dois anos”. Por vezes mencionam a residência na Fazenda, o número de 

internações e as graças ao “poder superior” pelo “milagre do dia de hoje”. 

A costura necessária entre pares de opostos que sustentam o método são 

detalhados nas falas dos perseverantes, como os dualismos manipulação e 

honestidade, “mundão” e fazenda e que são, na dinâmica da mutualidade, 

vividos, ensinados e idealmente introjetados. O trecho abaixo sugere o 

treinamento de saberes aprendidos no grupo de pares. 
“Porque é isso, o alívio é seu ... No começo essa honestidade não é fácil, mas 
na fazenda, no grupo, você aprende a fazer como se fosse. Alguém pode dizer 
‘ah, é fingimento’! Não é isso, você experimenta, aprende, vê que é bom ...”.  

 
 A dinâmica da ajuda mútua encena a sustentação de um conjunto de 

saberes e fazeres expressos na palavra de ensinamento e reveladora de 

aprendizado para a contenção do desejo operado sob mediações diversas, como 

na narrativa a seguir. 



 “Ainda sou Maria, uma feliz adicta em recuperação, graças ao milagre de Deus 
e à minha força de vontade. O dia mais importante é hoje. Porque hoje eu venci 
minha doença. Fiquei barulhada com a desconfiança da minha mãe e fui procurar 
remédio na sala do grupo. Ontem fui buscar meu remédio na Fazenda. Foi lá 
onde me conheci, resgatei minha vida. Cortando árvore e pensando nos meus 
defeitos de caráter ... Não acreditava em Deus ... Louvar o poder superior para 
poder soltar a doença. Eu tenho meu poder superior, mas preciso de meu 
próximo. Preciso encontrar algo que me dê essa força, para parar de usar e ficar 
sóbria. Só você pode, mas você não pode sozinha .... hoje eu sei que do meu 
jeito não funciona.” 

 
Quem falou agradece o silêncio e a escuta dos outros e conclui, “Tamo 

junto, só por hoje”. O coordenador/a arremata: “obrigada Maria, por sua partilha 

de força, fé e esperança. Continue voltando que aqui funciona”. 

“Meu objetivo é continuar limpa, vocês me fizeram ver que existem outros 
prazeres. Ser eu mesma, sem máscara. Sempre quis ser uma boa filha, uma boa 
namorada para minha companheira ... Como é o desejo de parar de usar droga? Eu 
demorei um tempo para descobrir esse desejo ... Meu dia hoje foi bom, logo de manhã 
pude observar os mecanismos do meu uso. Minha mãe me pediu para ir comprar ração 
pro gato. Saí às 11 horas, a hora que eu costumava sair, de banho tomado, para usar. 
Saí, o sol quente, vi pessoas, e aí me vi bebendo uma coca cola, sentindo as mesmas 
coisas que sentia quando ia usar. Fiquei emputecida, ‘porra, o que é isso?’. Mas não 
usei.”  

 
Quando perguntei a um monitor, ex residente na Fazenda, sobre a 

importância de Deus na sua recuperação, sua resposta foi:  
“Eu creio que ele me deu boa parte da ajuda, mas se eu não faço algo, ele não 
ia fazer sozinho porque muitas coisas que ele me mostrou eu nunca abri o olho 
... Hoje eu sei da minha parte a ser feita. ... Ele não quer que eu use, mas se eu 
quiser usar ele não pode fazer nada”.  
 
Nesse fragmento de entrevista, o poder em questão, o de tornar-se um 

“adicto em recuperação” pretende uma clara distinção entre o ser e o dever ser, 

cuja necessária distinção é atribuída a uma vontade interior estimulada naquele 

que está em relação com deus e elabora os contornos de sua interioridade sob 

preceitos coletivos da pessoa socialmente qualificada (Ropa e Duarte, 1985).  

É unânime a dificuldade em manter-se “abstinente” fora da c.t., o que 

exige fidelidade à categoria de “sobriedade”, não restrita ao não “uso”, pois 

refere-se a um código moral amplo. O problema maior, segundo eles, não é 

passar os nove meses na Fazenda, mas sim o retorno ao “mundão” e os desafios 

cotidianos. Carregada de pressupostos morais ascéticos, a “sobriedade” incide 

na mente e no corpo, constituindo um “entranhamento físico-moral” (Duarte, 

2006) cuja metáfora do nascimento nos nove meses de internação inicia uma 



“consciência” de si que é constante, traduzida na vigilância destinada à 

manutenção de hábitos disciplinares, que figuram como um desafio a ser vencido 

a cada dia, imantado no “só por hoje” das partilhas.  

As prioridades auferidas ao dia de hoje em parceria com iguais marca 

uma prática que procura evitar antecipações geradoras de ansiedades e 

sentimentos de exclusividade ou  “egoístas” pois compartilhado por todos.  

 Um dos modos exemplares da adesão é a narrativa da descoberta 

do prazer em renunciar à droga, cujo valor aponta para uma adequação entre 

sentimentos e comportamentos. Essa conquista, entretanto, não é estável e o 

habitual desejo disruptivo surge para o exercício da vontade do sujeito em 

recuperação. A recuperação advém do interior que, divinamente conduzido, faz 

surgir um ser transformado. Destituída de cura, a “doença da adicção” tem no 

ato de fala sobre si para um outro “igual” o cimento da “recuperação do adicto”.  

De posse de instrumentos de controle advindos de Deus, de si e dos 

pares, a recaída surge como momento delicado do grupo e suscita solidariedade. 

Uma vez calçado na ação individual, a atualização do controle do 

comportamento dá-se a partir da vigilância do sujeito sobre si, propenso à falhas.  
 “Essa é a partilha mais difícil da minha vida. É difícil reconhecer e é difícil ser 
honesto. Estava limpo. Há dois dias sofria de depressão, fracasso, decepção 
comigo, meus erros, usei porque quis, agora é tentar de novo. A família 
desacreditou, ‘faço isso, fico irresponsável’. Quando eu tô no uso eu fico um cara 
complicado. Não dou ideia pra mãe, prá mulher, pra filha ... Vergonha pela 
recaída.” 

 
Reconhecer e superar a vergonha da “recaída” é altamente valorizado 

pelo grupo, prova da eficácia do programa pois indicação da permanência do 

sujeito no tratamento. Aquele que recai e não se evade das salas é tido como 

alguém com a intenção de alcançar a meta de manter-se “firme no programa”. 

Em contraste com o acolhimento do “recaído”, os que desistem de tratar-se ou 

encontram outras maneiras de lidar com o problema, inexistem no âmbito das 

reuniões. 

Um homem sentado ao meu lado inicia uma fala que, na experiência 

adquirida, interpreta os motivos da recaída do colega e indica o status alcançado 

com o tratamento.  
“Estou limpo há 6 anos. Procuro não procrastinar que isso é um problema sério, 

vou deixando tudo para depois e ficando ansioso. Procuro assumir minhas 

responsabilidades dentro de casa, cuidar da criança, fazer alguma coisa. Antes 



andava de cabeça baixa, procrastinava em tudo. Hoje em silêncio, as pessoas 

me escutam.” 

 

Um dos primeiros residentes na história da Fazenda do DF, faz sua 

contribuição à narrativa de sofrimento anterior: 

 
Reunião e partilha é remédio para mim que tô limpo há 26 anos. Qualquer coisa 
a gente cai na lama. Recaída faz parte da cura. O remédio é reuniões e fazenda. 
A santa ceia pra gente abastecer a fé da gente! Deus quer, agora queira você. 
Eu tenho uma balança, eu tenho que equilibrar essa balança, se desequilibrar 
eu vou querer usar droga. ... Eu tenho que ter cuidado com meus sentimentos ... 
muitos não resistem.” 

 

No NATA, como no AA, a doença depreende-se dos sentimentos 

descontrolados, pois é do controle destes que trata o método. A reputada doença 

da mente e das emoções tem seu tratamento nos rituais de fala e introjeção do 

controle social, simbolizado no dito que “o remédio entra pelo ouvido e a doença 

sai pela boca”. Nessa expressão coloquial apresentam-se vinculações 

empreendidas na circularidade do ouvir, introjetar e reproduzir as verdades do 

método, cuja peça chave é a própria narrativa que carrega, ao mesmo tempo, 

carisma e doutrina.  

No encerramento da reunião dos “perseverantes” é passada uma 

sacolinha azul com insígnias da irmandade. O ato de depositar o dinheiro deve 

ser feito com a mão fechada, para não identificar o valor doado. Alguns apenas 

levam a sacola ao coração e passam-na adiante. O condutor lê informes, 

contabiliza os presentes, o montante arrecadado e dá por encerrada a reunião. 

Conclusão 
A construção social da doença organiza-se em um sistema fechado de 

relações posicionadas que se irmanam na compartilhamento de um sentido 

dominante construído e atualizado via discurso dos tipos exemplares, aqueles 

que, além de manterem-se “limpos”, atuam a autoridade legitimada pela 

racionalidade do método. Os exegetas distribuem abraços e exalam os signos 

da superação advindos daqueles que se afirmam de modo interessado, dada a 

conexão entre auto e mútua ajuda, dimensão fundamental do método de AA.  

A repetição e assimilação da pedagogia difundida nos encontros nos 

recorda que o ritual não só traz alívio e tece redes de solidariedade, mas também 



cria temor (Radcliffe-Brown, 1973), necessário à adoção das técnicas 

socialmente legitimadas para lidar com o problema e que acenam com a adoção 

de padrões normativos rigorosos para viver no mundo como alguém “limpo”.  

A circulação dos sujeitos por grupos de 12 Passos denota uma qualidade 

individualizada e coletiva da oferta terapêutica, pois supõe uma escolha entre 

outros programas disponíveis no SUS para a “dependência química”. Essa é 

uma decisão sujeita à fatores condicionantes da visão de mundo e às oscilações 

constitutivas da ordem individual, aberta à maiores flutuações. Se o sujeito 

escolhe participar das reuniões, ele não se autoriza a um tratamento nos moldes 

de uma psique individualizada, específica e que vislumbra uma autonomia, pois 

segue um caminho terapêutico onde o sujeito é chamado à ação como unidade, 

mas sua margem de ação é conjugada à valores morais apriorísticos (Dias 

Duarte, 2013). 

Quanto à permanência e consecução no programa, podemos pensar em 

como os dispositivos contidos na categoria de doença coincidem com 

representações sociais do sujeito que aprende algo que já lhe é palatável, ou 

seja, a objetividade de valores duais entre o bem e o mal. Se o discurso da 

reforma moral ecoa nele, isso não significa ausência de custos na consecução 

de seus preceitos. 

 O recorte analítico observou a ação dos elementos de linguagem que 

fazem com que a metafísica de um “poder superior” atue como uma força de 

autoridade e subjetivação, oposta ao “uso” de qualquer substância psicoativa. O 

poder de deus e o si mesmo postos em continuidade nos remete ao 

reconhecimento de como práticas e representações das relações do humano 

com seus deuses figuram idealizações das relações dos humanos entre si 

(Mauss e Hubert, 2005). Dessa maneira, a pedagogia nativa objetiva uma 

identidade assentada em um mundo social específico, informado  por uma 

relação extraordinária que atende ao cotidiano, conforme postulado das ciências 

sociais da religião.  

O sentimento de vida degradada faz pensar os valores do controle social 

espelhados no método que oferta uma reinserção social a partir da introjeção de 

comportamento adequado, normal e necessário (Epele, 2012). A reprodução do 

dever nas reuniões de ajuda mútua evidencia como macroprocessos culturais e  

políticos se traduzem na dinâmica social da proposta terapêutica. 



Um maior desdobramento da análise do significado da doença em 

articulação com o significado da saúde desejada, a “sobriedade” e seus avatares, 

parecem relacionados a uma religiosidade comprometida com valores 

conducentes a uma interioridade vinculada à características do 

empreendedorismo pessoal moderno contemporâneo. Talvez a sinergia moral 

entre religião, estado e saúde seja uma pista para o entendimento político da 

incorporação do método terapêutico das comunidades terapêuticas no SUS.  
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