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Resumo 
 
Este trabalho consiste em apresentar algumas questões teórico metodológicas sobre o 
fazer etnográfico em um grupo de ajuda mútua Narcóticos Anônimos (NA) na cidade 
Florianópolis/SC/Brasil, referente ao trabalho de campo de doutorado em Antropologia 
Social. Uma das premissas do NA é compreender a adicção como doença sem cura e, 
para participar do grupo basta ter o "desejo de parar de usar", pois é em torno da 
abstinência que as relações são constituídas. Considerando que estes grupos tem sito 
apropriados cada vez mais como alternativas de cuidados de si e complemento a rede de 
cuidados sócio-assistenciais à pessoas que usam drogas, abordo o NA como um lugar 
que articula os saberes médicos, Psi e informado - aquele construído a partir da 
experiência com o grupo e do itinerário terapêutico percorrido. É também um lugar de 
pensar sobre o corpo e o processo saúde-doença. Deste modo a antropologia da saúde é 
lugar de reflexão e discernimento sobre a temática drogas e adoecimento, pois coloca a 
discussão em vias de pensar os sujeitos nesse processo; afastando-se de uma ideia 
medicalizante e, aproximando-se de uma compreensão das experiências. Também como 
um lugar de pensar as técnicas do trabalho frente ao anonimato e as singularidades desse 
campo, realizado por uma pesquisadora informada, mas não adicta. 
Palavras-chaves: Narcóticos Anônimos, adicção, saúde, anonimato, cuidado de si. 

 

Situando2 

Este texto pretende apresentar uma problematização teórico-metodológica do 

fazer trabalho etnográfico em um grupo de ajuda mútua Narcóticos Anônimos (NA) na 

cidade de Florianópolis/SC. Para tanto, é necessário situar que o trabalho de campo 

realizado faz parte da pesquisa de doutorado em Antropologia Social, que teve início em 
																																																													
1	Doutoranda	em	Antropologia	Social	na	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	-	Brasil.	
2	É	necessário	apontar	que	este	texto	vem	de	uma	reflexão	preliminar	do	trabalho	de	campo	que	ainda	
está	sendo	realizado	com	um	grupo	de	ajuda	mútua	Narcóticos	Anônimos	na	cidade	de	Florianópolis/SC.	
E	 as	 questões	 aqui	 levantadas	 ainda	 precisam	 ser	 melhor	 amadurecidas,	 bem	 como	 desenvolvidas.	
Portanto,	este	texto	se	mostra	como	uma	primeira	problematização	do	campo	que	estou	realizando;	o	
que	pode	resultar	em	lacunas	na	escrita	e	no	desenvolvimento	das	ideias.	



março de 2015 e irá se prolongar por alguns meses. O que faz deste texto uma ensaio 

sobre algumas questões que tenho encontrado em campo, bem como sobre 

questionamentos que ainda preciso fazer. Portanto, compreendo o fazer etnográfico com 

o NA como um lugar de construção de saberes - de/para NA e de/para antropologia. 

Então, contextualizando: Narcóticos Anônimos é uma associação comunitária 

formada por pessoas que se autodenominam adictos a drogas em recuperação. NA 

derivou do movimento de Alcoólicos Anônimos (AA), tendo suas primeiras reuniões 

em Los Angeles, Califórnia, no ano de 1953. Com o tempo esse movimento foi se 

espalhando de modo ainda desordenado. Nos anos 1960 foi  lançado o livreto branco, 

intitulado “Narcóticos Anônimos”.  Neste momento o número de membros oscilava 

bastante;  essa década é reconhecida pela literatura do grupo como um período de lutas, 

resultando na formação, em 1972, do Escritório Mundial de Serviços (World Service 

Office - WSO). De acordo com o Texto Básico (1993)3 este movimento "trouxe a 

unidade necessária e um senso de propósito para a Irmandade" (p. IX). A chegada e o 

estabelecimento dos grupos de NA no Brasil tem datas controvérsias, havendo indícios 

de que as primeiras reuniões no país se deram entre meados dos anos 1970 e início dos 

anos 1980 (Cardoso 2006).  

No discurso nativo, os grupos teriam uma função de Irmandade, aparecendo 

como espaço de troca de experiências que ajuda os adictos em recuperação a encarar a 

doença4 através das partilhas5 e do Programa dos 12 Passos. Proteger o anonimato 

individual e a auto indicação no andamento das reuniões e do cumprimento das 

atividades, devem ser resguardadas. A questão central que diferencia os grupos de NA 

dos grupos de AA é o lugar da adicção frente às substâncias e a ideia de doença, vê-se 

na literatura que: "a identificação como adictos inclui toda e qualquer substância que 

																																																													
3 O "livro azul" do NA, ou seja, o Texto Básico. Este é um pequeno manual que contém dez capítulos 
com informações que foram exportadas para os livretos que são distribuídos para os membros do grupo. 
Este material é considerado "especialmente sobre a natureza da recuperação"; tendo sido elaborado sobre 
adictos, para adictos e por adictos.  
4 O que se entende por doença para um grupo de NA é uma questão que exige um certo investimento 
teórico para explicar. Porém, de forma sucinta e pensando a partir das categorias acionadas por Erving 
Goffman (1975) é possível adiantar que aqui entende-se doença por tudo aquilo que se apresenta como 
um “desvio” ao “padrão normal” da sociedade.  
5 As partilhas são partes constitutivas da dinâmica de NA. Somente membros de NA podem partilhar, 
sendo esta uma condição definida no grupo. Este é o momento de fala e narrativas em que os membros 
tem um tempo estabelecido pelo grupo para poder falar sobre suas questões com drogas, com a vida, com 
o grupo. O momento é individual e o teor das falas não tem uma indicação sugerida, pelo contrário, os 
membros podem falar o que quiserem, com a argumentação que preferirem, com palavras de sua escolha. 
Este é o momento individual, onde cada membro passa para o grupo aquilo que está querendo dizer 
enquanto os outros escutam.  



modifique o humor ou altere a mente. Alcoolismo é um termo limitado para nós; nosso 

problema não é uma substância específica, é uma doença chamada adicção." 

(Narcóticos Anônimos 1993:XIII). O grupo de NA entende que a adicção é uma doença 

e que o Programa de 12 Passos é uma forma de cuidado e de recuperação.   

Aqui assumo que estou motivada a falar de algumas negociações que o campo 

me incita, pois considero que a experiência etnográfica com um grupo de NA e, sua 

concepção dos dispositivos (Agamben 2014) que compõe o Programa de recuperação, 

me levam a pensar a tão fadada "questão das drogas6" a partir um olhar ampliado que se 

elabora num lugar de múltiplos discursos sobre a construção dos sujeito frente ao uso de 

drogas e seus tratamentos; bem como o lugar de uma antropologia da saúde nessa 

discussão. Neste sentido, pretendo levantar questões, mais do que afirmações, pois a 

principal ideia é trazer o Narcóticos Anônimos como um campo de saberes sobre 

drogas, sujeitos, contextos, cuidados de si e do corpo, saúde e adoecimento. 

 

O grupo NA e o trabalho de campo 

Então, com um projeto em mente precisava delimitar o lugar da pesquisa. Para 

isso, recorri ao site dos Narcóticos Anônimos, que com informações sempre atualizadas, 

me fez chegar até o grupo mais próximo de onde eu moro. O que seria um desafio, mas 

também um recurso, pois me traria à uma realidade que estava alem do grupo - isto 

acreditando que seria possível acessar os membros do grupos NA em outras atividades, 

o que me daria algum respaldo para compreender o universo do anonimato e da 

recuperação fora sala de NA. Assim, cheguei à um que é composto por uma maioria de 

homens, mas com a participação efetiva de algumas mulheres. As idades variam em 

torno dos 20 e 70 anos; o poder aquisitivo (para não falar em classes sociais) é bem 

distinto, um marcador é o fato de ter membros chegando em carros da marca Mercedes, 

enquanto outros pegam dois ou três ônibus para chegar em suas casas. Outra questão 

																																																													
6 Neste momento preciso posicionar a minha decisão sobre o uso ou não das aspas em termos que geram 
tensão e significados para a discussão proposta. O grupo Narcóticos Anônimos tem entendimentos 
peculiares sobre o que são drogas, seus usos e suas consequências; deste modo, sempre que utilizar o 
termo drogas (sem aspas e no plural) estarei remetendo à discussão do grupo e suas formas de 
entendimento. Já quando utilizá-los com aspas, como no caso acima, remeto a uma discussão social, 
político, econômico, médico e até científica dos termos. Seguirei este propósito para os termos ditos 
nativos: adicção, adictos, adictos em recuperação, partilhas, ativa e outros que remetam ao universo de 
NA; portanto estes termos estarão sempre sem aspas, quando referidos ao contexto NA, caso referidos 
num contexto acusatório ou em outra instancia, serão aspeados. Aqui considero que há um grande debate 
na antropologia sobre esses usos, Fiore (2006) apresenta isto de forma muito interessante em sua 
dissertação, porém a escolha feita permite trazer o NA como um lugar de fala e de proposições para o 
debate; o que não exclui a discussão antropológica dos termos.   



relevante é que o tempo de recuperação e a experiência com consumo de drogas é bem 

distinto, há quem frequente o grupo há mais de 20 anos mantendo a abstinência e há 

aqueles que recaíram há poucos dias. Considero também as distintas experiências com 

tratamentos para os problemas relacionados ao uso de drogas - passagem em clínicas, 

instituições de saúde e de aprisionamento, comunidades terapêuticas, igrejas, etc. 

A primeira vez que fui neste grupo de NA, tinha como objetivo sondar a 

possibilidade de assistir as reuniões e realizar a pesquisa. Nesta época7 o grupo ficava 

no alto de uma ladeira, no salão paroquial da igreja. Cheguei um pouco mais cedo do 

que o horário informado para o início da reunião e estava tudo fechado, sem ninguém 

próximo ao local. Ainda ofegante da subida, dei uma volta no entorno e vi que havia 

uma casa abandonada, com um grande buraco na parede (em outros contextos, diria que 

ali era um local ideial para usuários de crack e consumidores de outras drogas, mas 

como se tratava de uma igreja e da vigilância constante, desconsiderei) e me aproximei 

para olhar. Lá estava um homem que repentinamente saiu e foi para o lado de fora. 

Tracei um pequeno dialogo com ele, sobre o local e os riscos de demolição eminentes. 

Ele, caminhando e me levando para o quinta da casa - ele do lado de dentro da cerca e 

eu do lado de fora - colheu algumas acerolas enquanto conversávamos. Naquele 

momento, acreditava que podia se tratar de um membro de NA, mas não perguntei 

diretamente; no entanto, para confirmar fiz umas perguntas intencionadas e tive 

respostas assertivas:  
- antropóloga: você mora aqui? 
- membro de NA8: não, estou aqui só pegando umas frutas. 
- antropóloga: e de quem é esta casa? 
- membro de NA: aqui era a antiga casa do padre, mas agora está abandonada 
[outra casa foi construída ao lado]. 
- antropóloga: e você vem sempre aqui? 
- membro de NA: não 
- antropóloga: somente nas quartas, sextas e domingos? [dias9 de reunião 
deste grupo de NA] 
- membro de NA: sim [sorrindo]. 

																																																													
7	Hoje as reuniões acontecem em local e dias diferentes de quando comecei a realizar a pesquisa. 
8 Por tentar preservar ao máximo o anonimato dos membros do NA, opto por não citar muitos detalhes 
que os deixem reconhecíveis; não uso nomes fictícios, pois acho que as falas não precisam ser nomeadas 
para terem sentidos. Portanto, sempre que recorrer a alguma fala dos interlocutores da pesquisa, usarei de 
forma genérica me referindo à um membro do grupo, ou à um interlocutor. 	
9	Este é um grupo que está passando por algumas mudanças e há membros muito colaborativos, o que faz 
com que mudanças aconteçam constantemente. Atualmente (mês de julho/2015), as reuniões acontecem 
nas segundas, quartas, sextas, sábados e domingos; pois um grupo que ficava em um bairro próximo 
fechou e as reuniões foram "incorporadas" neste. Isso só aconteceu, pois há membros que se propuseram 
a abrir a sala e coordenar as reuniões. No entanto, esta é uma informação muito recente e por questões 
cronológicas da escrita e do desenvolvimento de algumas questões etnográficas, no texto, adotarei o 
período de início - 3 reuniões. 		



 
Com esse pequeno diálogo, de forma discreta ele me fez entender que fazia 

parte do grupo, da mesma forma, eu demonstrei que tinha algum interesse e que estava 

informada das reuniões. Neste dia não participei da reunião. Voltei algumas semanas 

depois e encontrei exatamente este membro que ao saber da minha intenção de 

pesquisadora, registrou sua eficiência em preservar o anonimato, me dizendo: "naquele 

dia era você pesquisando, né?! Mas eu não me entreguei, eu fiquei firme e não disse 

nada". Após esses primeiros momentos, comecei a me inserir no grupo com mais 

frequência e a conviver com os membros, ouvir suas partilhas e conhecer suas histórias 

de ativa10 e de recuperação. É importante considerar que sempre que conheço um 

membro novo falo um pouco sobre minha intenção de pesquisa e averiguo se há 

incomodo - até hoje fui bem recebida. 

As reuniões ocorrem três vezes na semana e elas podem ser abertas - permitem 

participação de não membros e visitantes11 - ou fechadas - apenas para membros do NA. 

As reuniões fechadas podem ser agendadas ou solicitadas antes do início das partilhas, 

neste caso só os membros podem permanecer na sala. Então, a partir de um breve 

acordo com o grupo, tenho participado das reuniões com certa frequência. 

Frequentemente é possível ver pessoas querendo ingressar no grupo, até o 

momento presenciei três desses momentos. A primeira vez que assisti alguém 

demonstrando o interesse de ingressar em NA, pude reconhecer uma série de 

movimentos coordenados em tom ritualístico pelo grupo. Descrevo um trecho do meu 

caderno de campo que levantam questões a serem desenvolvidas mais a frente: 
 Neste dia, como de costume, subi a ladeira para mais uma reunião de NA. 
Ao chegar no local, vi que estava acontecendo uma festa infantil e fui 
informada que "eles haviam se mudado, mas ninguém sabia pra onde". 
Outras pessoas estavam em busca da mesma informação - mas nunca as tinha 
visto. Não me demorei e perguntei: "vocês estão procurando o NA?" E a 
resposta foi "sim". Então sugeri que fossemos ao antigo local de reuniões do 
grupo - antes de ser no salão paroquial - e tive apoio. Saímos eu, uma jovem 
e seu companheiro. No carro dela, um silêncio que foi quebrado quando ela 
me perguntou: "faz tempo que você vem nesse grupo?" Respondi que estava 
fazendo pesquisa, mas que frequentava as reuniões há pouco tempo. Ela me 
disse: "eu soube de NA no AA. Eles que me recomendaram vir aqui, porque 
eu não tenho problema com álcool, mas sim com outras coisas". Chegamos 
ao local e por sorte (a intuição é tudo) a reunião estava acontecendo lá. As 
partilhas foram ocorrendo e esta jovem, participando pela primeira vez de 
uma reunião naquele grupo; chorava, se lamentava e soluçava. Comovido 
com sua situação, um dos membros deu-lhe um guardanapo para enxugar as 

																																																													
10	Quando um membro remete ao tempo que estava consumindo drogas ele se refere a "ativa".  
11 Visitantes são aquelas pessoas que têm algum interesse no NA, seja por serem parente ou amigo de 
algum dos membros, seja pelo interesse em se tornarem membros - e está conhecendo a reunião - ou por 
interesses como o meu, de pesquisa.  



lágrimas. Nesse momento, ele, que abriu a sala e estava presidindo a reunião, 
se aproximou da moça e murmurando no seu ouvido (e eu tentando ouvir), 
disse que se ela quisesse ingressar no grupo poderia dizer e fazer a partilha. 
Num primeiro momento a resposta foi negativa, mas em poucos segundos ela 
olhou para ele e disse: "eu quero sim". Então, seguindo as questões 
ritualísticas, o presidente da reunião disse que naquele momento seria lida a 
3ª tradição - "o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar". 
Ao fim da leitura, a moça foi a frente de todos, pegou o seu primeiro 
chaveirinho (que representa o tempo em abstinência) e pediu para algum dos 
presentes entregá-lo. Há a ideia de que sempre um membro mais antigo deve 
dar energias positivas no chaveiro para que a pessoa seja contemplada com 
ela. Assim uma das presentes, que tem aproximadamente 12 anos de 
abstinência, segurou o chaveiro com as duas mãos, falou umas frases de 
incentivo e de motivação e deu dois fortes abraços na novata. Ela fez a sua 
partilha. Foi indicado a ela que nesse primeiro momento, ela se afaste de 
pessoas e lugares que remetam à vida do uso e que ela tente frequentar 90 
reuniões seguidas, como uma forma de "segurar a onda". 
  

NA considera aquele que está indo pela primeira vez à reunião como o 

"membro mais importante". Durante as partilhas é perguntado se tem alguém que está 

ali pela primeira vez e se esta pessoa tem interesse em ingressar no Programa de NA. Se 

alguém manifestar interesse, neste momento é lido trechos do livro que versam sobre os 

Passos e as motivações para o ingresso. Caso a pessoa aceite, ela recebe alguns folhetos, 

o livro básico e um chaveiro com cores e datas diferentes e que representam as etapas da 

recuperação. O primeiro é branco, o segundo laranja, trocado com 30 dias, o terceiro 

verde, com 60 dias e depois, o vermelho com 90 dias. Existem outros que são trocados a 

cada etapa da recuperação - azul, para os 6 meses; amarelo para os 9 meses; brilhante, 1 

ano; cinza para1 ano e meio e por último o preto para os 2 anos até que chega no 

chaveiro que floresce no escuro e que representa "múltiplos anos", este pode ser trocado 

anualmente. O chaveiro, é usado pelos membros como um símbolo de respeito de 

superação, ele representa o tempo de abstinência, mas também, todo o contexto que 

envolve uma retomada da vida longe das drogas e uma inclusão - e um acolhimento - 

em/no grupo.  

Neste caminho considero que a antropologia tem um lugar de grande reflexão e 

discernimento sobre a temática drogas, colocando a discussão em vias de pensar o 

sujeito nesse processo; afastando-se de uma ideia medicalizante sobre o tema, e se 

aproximando de uma compreensão das experiências. Isto é fundamental para um 

entendimento sobre a questão das drogas e um caminho para desfazer controvérsias. 

Como mostrado por Edward MacRae (2004, p.35) no seu texto sobre abordagens 

qualitativas e uso de psicoativos: "atentando para experiências individuais, histórias de 

vida podem ajudar na avaliação de teorias e hipóteses, indicar novos caminhos de 

investigação[...]". E a antropologia é o lugar metodológico apropriado para criar 



entendimentos sobre esse tema. Na mesma linha, Eduardo Viana Vargas (2006) aponta 

que o caminho para se pensar drogas não é pelo entendimento do porquê de seu uso, 

mas sim da experiência. Aqui vou um pouco mais além e trago a ideia de que os 

tratamentos e os modos de saber que se dão a partir de itinerários terapêuticos dizem 

muito sobre a experiência dos sujeitos com drogas e de modos de lidar com elas. E essa 

reflexão pesa sobre o fazer etnográfico em um grupo de NA. 

Considero o que Marcio Goldman (2005:170) escreveu, do fato da 

antropologia parecer articular muito bem o saber científico sobre um saber dos outros. 

Com isso, "a observação participante significa, pois, muito mais a possibilidade de 

captar as ações e os discursos em ato do que uma improvável metamorfose do nativo". 

Neste sentido, parece que é exatamente este o lugar de pesquisadora em grupos de ajuda 

mútua. Pois não posso partilhar, já que não sou uma adicta (não me reconheço como 

adicta), mas ao estar nas reuniões, ao representar alguém que compreende ou está 

buscando compreender a adicção, estou em interação com o grupo, estou participando 

da ação que os tornam nativos à minha pesquisa e compartilhando das condutas ali 

estabelecidas. Deste modo evidencio a participação de uma pesquisadora outsider 

(Becker 2008) no contexto de adicção, mas informada (Goffman 1975) na perspectiva 

da familiaridade com o tema e de algumas experiências com o consumo. A minha 

presença nas salas é tão constante que é rotineiro escutar frases como: "continua 

voltando, visitante", "você tem certeza que é só visitante mesmo?", "você bebe? Diz que 

tem problemas com drogas e se torna nossa companheira". As brincadeiras são diárias, 

mas me remetem à uma ideia de aceitação. Participar constantemente das reuniões 

abertas tem me permitido uma proximidade com discursos, narrativas e organização de 

um grupo; esta experiência me deixa apresentar um universo de questões que são 

motivações para esta pesquisa. E que me fazem voltar o olhar não para a abstinência em 

si, mas para a rede de significados que a busca por uma vida sem problema com drogas 

remete. 

Para esta discussão é necessário saber que os grupos de ajuda mútua com suas 

características de participação livre - na maioria das vezes - e individual se tornam lugar 

que reunem uma diversidade de compreensões e experiências sobre o tema proposto. O 

Narcóticos Anônimos é acionado por pessoas que têm problemas relacionados ao uso de 

drogas e as partilhas - modo de narrativas adotado pelo grupo - refletem a compreensão 

sobre questões que formam o universo do consumo de drogas, seus limites, extensões e 

escolhas. Como, também, sobre a ideia do que é adicção e como isso é aprendido.  



Agora, posso levantar algumas questões que foram incitadas pelo campo e, a 

partir de um diálogo com as narrativas dos adictos em recuperação mostrar como este 

grupo de ajuda mútua tem muito a oferecer numa perspectiva de compreensões sobre 

uso de drogas e seus tratamentos. Debate que acaba sendo obliviado pela singularidade 

da abstinência como concepção de uma vida em recuperação, dada pelos grupos de NA. 

Neste sentido, considero que o NA é um lugar de múltiplos discursos sobre drogas e 

apresento, ainda em questões especulativas, como a experiência do tratamento da 

adicção no grupo de ajuda mútua pode ser um campo de investigação para pensar 

articulação de saberes sobre drogas, cuidados de si e tecnologias de corpo.  

 

Reconhecendo os múltiplos discursos em NA 

Para participar é necessário “o desejo de parar de usar”, pois é em torno da 

abstinência que as relações do grupo são estabelecidas. As pessoas que participam pela 

primeira vez de uma reunião - com o intuito de se tornarem membros - são consideradas 

as "pessoas mais importantes da reunião", pois é para elas que a mensagem é passada e 

as partilhas, de um modo geral, acabam se voltando. O grupo sempre está aberto a 

acolher novos membros, pois compreende que a adicção é uma doença que pode 

acometer qualquer pessoa que usa/usou/usava algum tipo de droga, independente do 

tipo, do modo ou da intensidade. Um dos folhetos distribuídos pelo grupo informa 

muito bem este princípio: 

Você não tem que estar limpo quando chegar aqui, mas depois da sua 
primeira reunião sugerimos que continue voltando, e que venha limpo. Não 
tem que esperar uma 'overdose' ou prisão para receber a ajuda de NA; a 
adicção não é uma condição sem esperança da qual não há recuperação. É 
possível superar o desejo de usar drogas com a ajuda do Programa dos Doze 
Passos de Narcóticos Anônimos e do companheirismo de outros adictos em 
recuperação. (IP Nº 16-BR) 
 

Podemos perceber que os grupos de NA são lugares de tratamento para 

problemas intensificados e reconhecidos pelo uso de drogas. A experiência do 

tratamento, assim como a relação com o grupo são vistas como formas de conceber a si, 

de entender a adicção como doença e de arranjar controles sobre a obsessão e a 

compulsão. Sendo exercitadas numa prática constante que envolve relações e 

elaboração de saberes. Por isso, compreendo que a participação nos grupos compõe 

formas de cuidado de si (Foucault 2013), pois envolvem elaboração de saberes e de 



socialidade (Mccallun 1998), por envolver formas especificas de entender a vida e o 

mundo e as relações sociais.    

Entender como a ideia da abstinência perpassa pelas esferas que constituem as 

categorias do grupo NA, produz argumentos para problematizar uma ideia de 

subjetivação. Me apoiando nas questões elaboradas por Foucault (2013), a compreensão 

da ideia de cuidado de si é entendida como uma prática social, um modo de 

conhecimento e a elaboração de um saber. 

Para essa expressão é preciso entender que o princípio do cuidado de si 
adquiriu um alcance bastante geral: o preceito segundo o qual convém 
ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre 
numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, 
de uma maneira de se comportar, , impregnou formas de viver; desenvolveu-
se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, 
desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática 
social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até 
mesmo a instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de 
conhecimento e a elaboração de um saber." (Idem 2013:50 - grifos meu)  

Portanto, é este tempo gasto e a forma como ele é realizado que constitui uma 

das ideias mais importantes dessa atividade de consagrar-se a si mesmo, "ela não 

constitui um exercício da solidão, mas sim uma verdadeira prática social." (Ibidem:57) 

Neste sentido, o autor me dá margens para pensar algo importante para os grupos de 

NA: o princípio de irmandade. Que faz do grupo um lugar de partilhas de expertise que 

ajuda o outro a compreender e conviver com sua adicção. O objetivo final desta prática 

é uma ética do domínio, é uma relação que permite gozar de si mesmo. É uma 

verdadeira prática social, pois está direcionado para as relações sociais estabelecidas, 

para a escuta e a narrativa de pessoas que têm o mesmo problema. E em algum 

momento responde aos apelos de uma sociedade proibicionista, o que dá mais sentido 

(quiçá outros sentidos) a esta prática.  

A partir da experiência etnográfica, percebo que alguns membros, nas suas 

partilhas, afirmam que o grupo só funciona porque é um lugar onde as pessoas podem 

falar o que quiserem sem restrições, que serão escutados e compreendidos. E 

principalmente, por ser um lugar sem o controle tácito do sistema de saúde ou das 

instituições de aprisionamento, longe também da ideia de tutela imposta pelo Estado. 

De acordo com um dos interlocutores: "não há outro lugar onde se possa falar sobre os 

medos, sobre as experiências, as frustrações e tudo que envolve o universo da adicção e 

da recuperação, sem censura, pois o NA é um lugar onde os monstros voam". Em outra 

narrativa o NA é visto como "um programa simples para pessoas complicadas; isso 



aqui funciona porque não tem ninguém te julgando, só você mesmo", "o NA me ensinou 

a achar que quando estão falando pelas minhas costas, eu to lá na frente, não to mais 

lá traz me roendo". Essas falas caracterizam uma ideia acerca de NA, mas vem muito 

carregadas de outras experiências, sejam em clínicas (de saúde), prisões e outras locais 

propostos a tratar pessoas com problemas com drogas . Então, a ideia é que o grupo de 

NA é um lugar onde se pode exercer a autonomia sobre a recuperação e, cada um 

alcança seus limites do corpo, da experiência com a ausência e (por que não?) o controle 

sobre as drogas.  

Podemos perceber, então, que um dos dispositivos centrais na concepção dos 

grupos de ajuda mútua Narcóticos Anônimos é a ideia de adicção e este é um tema caro, 

pois perpassa por uma série de elementos da experiência, da literatura e de um saber 

médico que é administrado. Para o grupo, ela é entendida como uma doença crônica: "a 

adicção é uma doença progressiva como a diabetes. Somos alérgicos às drogas. Nosso 

fim é sempre o mesmo: prisões, instituições ou morte"(Folheto IP nº 16-BR). A 

aceitação da doença é o que fornece base para a recuperação por meio dos 12 Passos. 

Esther Langdon (1995:12) diz que “a doença não é mais um conjunto de sintomas 

físicos universais observados numa realidade empírica, mas é um processo subjetivo no 

qual a experiência corporal é mediada pela cultura”. E é baseada nessa discussão que 

podemos ver o que é adoecimento para os grupos de NA, pois remete à uma realidade 

da experiência dos sujeitos e das redes de relações desenvolvidas. A ideia de 

adoecimento é construída.   

Ao que parece, os membros de NA chegam a reconhecer que a adicção é uma 

doença desenvolvida no decorrer da vida e das relações, e que se nasce com ela. Numa 

das partilhas, um dos membros falava de seu relacionamento com a esposa, também 

adicta - mas na ativa12 - e numa frase muito peculiar ele sintetiza bem a ideia da 

adicção: "o adicto não pode estar bem, ele não vive bem se não há problemas. O adicto 

adora um problema." Talvez uma das concepções da adicção é que seja uma doença 

que leva a obsessão e a compulsão não somente por drogas, mas por uma série de 

situações, emoções, aflições e conflitos pessoais. Aqui a adicção é colocada como um 

comportamento obsessivo, violento e compulsivo; não necessariamente com as drogas, 

mas com a vida. Há a ideia de um comportamento adictivo e o abuso de drogas é só 

uma das suas extensão, é aquela que moralmente e socialmente os colocam perto dos 

																																																													
12 Estar "na ativa", para o Narcóticos Anônimos, significa está fazendo uso de drogas e não está em 
abstinência e seguindo o Programa. 



riscos e os afastam de um convívio social mais "normal".  Neste aspecto duas narrativas 

são interessantes; uma moça que está em recuperação há pouco mais de 2 anos falou 

que: "quando comecei a usar drogas eu já era adicta. Eu já nasci adicta". Noutra fala, 

um rapaz que está limpo há aproximadamente 7 meses disse: "eu só descobri que era 

um doente, que era adicto, com 3 meses sem usar. Isso a gente descobre, reconhece". 

Estas frases levantam a reflexão de que é no grupo e é a partir da adesão ao programa do 

NA que se reconhece a situação e o adoecimento.  

Maurício Fiore (2006) afirma que a criminalização e a medicalização 

constituem as duas grandes balizas para a questão das drogas, no entanto ele acrescenta 

a moral - seja na ordem religiosa ou não - como um fator relevante nesse contexto, que 

envolve: saúde, segurança pública e questões sanitárias. Considero que existem valores 

e moralidades que fundam essa problemática. E também que existem outros aspectos 

que formam essa esfera do uso de drogas e seus limites corporais, de saúde e de 

convivência. Afinal, porque considerar adicção como doença? Aqui gostaria de fazer 

uma analogia, que me parece interessante, sobre esse aspecto e a ideia da economia 

moral da adicção como doença aos moldes da epidemia de AIDS na África do Sul, 

descrita por Didier Fassin (2007). Sei que são contextos distintos, mas, de acordo com a 

Marilyn Strathern (2013) "o efeito de uma boa descrição é alargar a experiência do 

leitor". Então, proponho colocar a argumentação em suspensão e pensar sobre as 

possíveis questões morais que estão presentes e envolvem esferas do político - 

biopolítico - econômico e social.  

Pensemos. Fassin (Idem) coloca que o que está por trás da epidemia da doença 

não é algo ligado simplesmente ao sangue, mas que dentro do contexto do país, envolve 

questões de desigualdade social,  violência, deslocamentos humanos e falta de estrutura. 

Outro aspecto levantando é o domínio da indústria farmacêutica e as políticas 

higienistas realizadas no país. Ele alerta para a desigualdade na distribuição da doença 

e, principalmente, suas consequências. Assim, através do universo de disputas políticas 

e sociais dos agentes envolvidos, relacionando o passado, o presente, bem como as 

experiências e as narrativas, o autor constrói entendimentos sobre como a cena da AIDS 

é sustentada pelas configurações sociais e políticas do país e como isto é incorporado na 

vida das pessoas. Esta discussão parece muito com o cenário dos problemas 

relacionados ao uso de drogas e da forma como as políticas públicas vem tomando 

rumos.  



Aqui, na tentativa de estreitar a discussão é possível dizer que NA aborda a 

adicção como adoecimento por toda a construção moral que envolve o ser usuário 

"problemático" de drogas e pela positivação que a ideia de adoecimento remete. 

Pensando aos moldes do que é narrado em partilhas: "é mais fácil ser um adicto, um 

doente, do que um nóia". Um dos membros argumentou  que "conseguia manter o vício 

por ter grana pra usar, por ser respeitado no trabalho e por não achar que isso era um 

problema na minha vida", para ele, reconhecer-se doente vai além dos problemas físicos 

que a droga proporciona, mas vai para as questões morais que implicam em instâncias 

como a vida e a dignidade: "a droga mata tirando nossa dignidade. Vamos morrer um 

dia, seja com um tiro no peito, seja numa briga de rua, seja engasgado. Todos vamos 

morrer, mas não será a droga que vai me matar". 

É interessante abordar por esse caminho, para perceber como a ideia de adicção 

remete à tríade chave de uma análise sofisticada do tema drogas: indivíduo - contexto - 

substância (Zinberg 1984). Ao reconhecer que "se nasce adicto" e que existem questões 

de uma economia moral na adicção, os membros de NA estão - de uma maneira não 

muito clara ou direta - nos levando à uma ideia de que são as experiências, as relações, 

as forma de uso (da vida e das drogas) e as políticas envolvidas que compõem o 

problema. Organizando estas ideias, podemos ver que há dimensões morais, médicas, 

políticas e sociais que compõem o universo do uso de drogas e seus tratamentos. E que 

tratar a adicção como doença é uma forma de interpretar o universo do uso de drogas e 

seus problemas de um modo palpável; dando sentido à questões que são individuais, 

mas que resultam e refletem em questões maiores - sociais. Nesta linha Langdon (1995), 

Alves e Rabelo (1999), Adam e Herzlich (2001) trazem discussões, a partir da 

antropologia da saúde, para entender qual a importância da experiência com a doença 

para as re-significações da vida, do corpo e do normal. Dialogando com essa discussão é 

possível se aproximar de uma compreensão em que a doença é uma forma positiva de 

encarar a adicção, assim como visto no Alcoólicos Anônimos: 
A oposição bêbado/doente alcoólico assinala a passagem de uma 
posição estritamente moral e estigmatizante para uma concepção da 
“doença” próxima do modelo biomédico, mas que é (re)significada no 
interior de AA, assumindo uma dimensão propriamente “físico-
moral”. (CAMPOS, 2004, p.1383) 
 

Com isso a experiência pode ser interpretada como um caminho por onde a adicção é 

re-significada dentro do contexto social. E o Narcóticos Anônimos se torna um lugar de 

conceber a adicção como doença, direcionando cuidados para si. Pois é reconhecendo 



esta condição que se pode refletir sobre o corpo, sobre a experiência com drogas, sobre 

os tratamentos e sobre as redes de relações.  

Perpassando pela noção de adicção como doença e das formas como isso é 

visto pelo NA - ainda motivada pela ideia de que este é um lugar de múltiplos discursos 

- posso, de forma um pouco arriscada, pensar em que medidas as políticas públicas 

sobre drogas têm efeitos na vida das pessoas. Este pensamento vem do fato que ao tratar 

uma circunstância como doença, necessariamente ele remete à um tratamento; nisto é 

possível vislumbrar uma rede de cuidado e de terapêuticas que podem ser agenciadas. 

Consequentemente, quando se fala em comportamento adictivo, remete-se às questões 

morais e de segurança que estão em jogo. Deste modo a ideia é problematizar como as 

práticas de proibição do Estado sobre a distribuição e regulamentação das drogas (lícitas 

e ilícitas) podem provocar os usos arriscados e, consequentemente, uma má educação 

sobre as tecnologias de uso13; oferecendo danos à saúde e à sociedade e a exigência de 

propostas terapêuticas. 

Tal especulação, parte da ideia que a proibição e o universo da ilegalidade 

posto à obtensão e ao consumo das drogas, oferecem riscos à vida e tensões que 

compõem uma ideia de usos arriscados refletindo em questões de segurança e de saúde. 

O objetivo disto não está em apontar o Estado como um culpado pelos problemas 

relacionados ao uso de drogas da sociedade - para isso precisaria de mais outra dezena 

de páginas - mas de perceber como as experiências dos sujeitos com drogas constitui 

significados sobre uma rede de relações sociais, saúde e segurança; lugar do Estado. 

Deste modo, o NA, que articula discursos influenciados pelos saberes médicos, 

psicológicos e pelos saberes informados -  elaborados pelas passagens em clínicas de 

recuperação e instituições de saúde, pelas críticas e ações (anti)proibicionistas e pela 

experiência com o grupo, dentre outros - se torna por excelência um lugar de múltiplos 

discursos sobre drogas.   

O NA é um lugar que reúne alguns discursos elaborados a partir de distintas 

experiências com o uso de drogas e a construção de uma identidade de adicto em 

recuperação. Aqui, os membros, tomados de expertise (Goffman 1975) acionam 

																																																													
13	Por tecnologias de uso, estou considerando os elementos de envolvem o consumo de drogas. Eles são 
os objetos e estratégias utilizados na busca de um cuidado com o corpo, numa satisfação maior no 
consumo e, também, as formas de obtenção das substâncias. Nesse sentido, tecnologias podem ser 
modalidades de redução de danos, de higiene, de prazer e de fissura. Em algum momento da pesquisa ou 
na escrita da tese, posso me deparar com um diálogo entre as tecnologias do eu (FOUCAULT 1990), 
tecnologias do uso, tecnologias do corpo (BARROS 2011), técnicas do corpo (MAUSS 2003) e da vida 
(ROSE 2013) - mas essa é só mais uma das especulações.	



narrativas que apontam o saber médico e saber Psi (psicologia, psiquiatria e 

psicanálise), fundamentando pelo itinerário terapêutico que pode ser visto nas passagens 

em clínicas de reabilitação, comunidades terapêuticas, Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) (talvez como um reflexo das demandas das políticas públicas - ainda a ser 

investigado); um discurso do senso comum, apontando para uma visão que a sociedade 

tem sobre eles, voltada para uma acusação; e um saber informado, que é construído a 

partir da experiência com o grupo e pela leitura crítica das políticas 

(anti)proibicionistas. Deste modo, o NA é um lugar que acolhe sujeitos, itinerários 

carregados com expertises e saberes elaborados por experiências com o consumo e com 

formas de tratamentos.  

 

Pensando caminhos metodológicos na pesquisa em NA 

Uma coisa tem sido fato na pesquisa com os grupo de ajuda mutua NA, para 

poder compreender melhor suas partilhas e narrativas sobre o processo de adicção, é 

necessário conhecer um pouco melhor de cada um deles. Talvez, assim como o trabalho 

de campo exija isto, o cuidado à pessoas que tem problemas relacionados ao uso de 

drogas - considerem as condições sociais e morais - deva ser atentadas de maneira 

subjetiva, a partir das experiências. Pois são estas experiências que constituem o 

processo de subjetivação e os entendimentos que os sujeitos tem frente suas formas de 

consumo, de problema e de cuidado. Aqui, vejo relevante levantar três aspectos a 

problematizar: o das tecnologias do uso, das questões morais e políticas que envolvem a 

ideia de problema com usos de drogas, e as formas de tratamento e cuidado 

encontradas/disponíveis. Para tecnologias do uso preciso abordar as formas de 

uso/consumo/abuso; para os aspectos morais e sociais, preciso conhecer a vida das 

pessoas, sua realidade, formas de acesso e experiências vividas; para as formas de 

tratamento e cuido, caminho pelos itinerários terapêuticos. 

Assim, motivada a desvendar o universo de NA - a partir das questões 

levantadas - considero aquilo que Howard Becker (2007) fala da importância das 

perguntas "como?" no lugar de "por quê?", para captar mais informações e para permitir 

aos interlocutores narrarem, a partir de seus entendimentos, aquilo que acham 

conveniente àquela resposta. A questão aqui é que ao se perguntar "por quê?" passamos 

a ideia que a pergunta tem uma resposta fechada que precisa ser respondida. No entanto, 

ao usarmos o "como?", temos mais possibilidades de respostas. Bercker (Idem) afirma 



que este é um truque antigo; de fato é, mas ainda é uma forma muito coerente quanto 

recorremos às entrevistas para alcançar dados não tão acessível apenas na experiência 

etnográfica. Deste modo, tenho elaborado algumas questões que vislumbram sobre 

aqueles três principais pontos mencionados. Estas ainda não foram testadas, o que me 

impossibilita de dar resultados sobre as entrevistas, mas apresento-as como forma de 

completar a reflexão que tenho sobre as questões a serem abordadas a partir da 

experiência de campo que tenho até o momento com o grupo de NA. As questões: 

• Como era a vida na ativa? 

• Como as pessoas viam seu uso? 

• Em quem momento você percebeu que tinha um problema? 

• O que é/era problema? 

• Qual o limite entre o uso e o problema? 

• Como você se tratou? Quais instituições ou formas de tratamento você procurou 

(possível para igrejas, grupos de apoio por telefone e qualquer outra modalidade 

que tenha feito parte da sua intenção de se recuperar)?  

 

Considerações finais  

No livro Ensaios de Sociologia, Marcel Mauss (2009) fala sobre os hábitos 

coletivos e que para tomar consciência deles são necessários formulas escritas e orais, 

que exprimem como o grupo tem o costume de agir, de pensar e como espera que seus 

membros ajam. Nisso, faço um apontamento direto às práticas dos grupos de 12 Passos, 

como o NA. Que postulando sugestões sobre as formas de agir e de se tratar; criam 

comportamentos esperados frente à uma ideia de recuperação ao anunciado 

comportamento adictivo. O que está em questão aqui, é a forma como os sujeitos 

compreendem a si mesmos a partir das noções dadas pelo grupo.  

Como aponta Mauss, esses hábitos coletivos tratam-se "sempre de maneiras de 

agir ou de pensar, consagradas pela tradição e que a sociedade impõe aos indivíduos" 

(Idem, p.9). Aqui gostaria de fazer uma alusão ao próprio grupo e como este aspecto, 

tão interessante aos estudos das ciências sociais, é desenvolvido na prática. Para isso 

recorro ao que é usado nas partilhas, pois expressa decididamente um momento em que 

os saberes estão sendo negociados na narrativa. O grupo tem rituais e posturas a serem 

seguidas, principalmente por tratar-se de um programa único para uma diversidade de 

pessoas, por isso, aspectos que contemplam a ideia de recuperação acabam sendo 



negociados a partir de experiências distintas que relacionam a prática coletiva como um 

modelo sugerido à cada indivíduo. O que faz com que a ideia de recuperação em NA 

possa ser vista com base nas experiências e nas subjetivações da vida coletiva, pois cada 

um vale-se de suas demandas, motivações - carregadas fortemente de um fundo moral - 

para encontrar-se com a abstinência e a recuperação bem sucedida ou não.  

O que vejo, são exercícios de experiências sendo colocadas em relação, que a 

partir de uma negociação com a realidade funciona ou não. Por isso que o programa 

"pode ser levado para a vida", pois ele não é focado somente para manter uma vida sem 

problemas/consumo com drogas, mas para manter uma vida equilibrada no que se refere 

a qualquer condição de fuja de um padrão de normalidade. E esta é uma visão que a 

Irmandade de NA passa a seus membros, e na qual ela baseia suas atividades. Cabe aqui 

à antropologia problematizar tais questões e apresentar seus entendimentos sobre esse 

universo terapêutico e de cuidado de si.  
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