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RESUMO 

O presente estudo etnográfico tem como objeto o acompanhamento das reuniões do Grupo da 

Pastoral da Sobriedade da Igreja São Vicente Palloti situada na cidade de Curitiba - PR, cujas as 

atividades estão voltadas à recuperação de dependentes químicos e seus familiares. O trabalho 

analisa as transformações nos discursos sobre o fenômeno da dependência química entendido 

enquanto doença e a posterior constituição da personalidade social do dependente químico a partir 

de sua inserção nos grupos da Pastoral da Sobriedade, enfatizando a multiplicidade de formas pelas 

quais são articuladas as narrativas biomédicas, morais e espirituais dos indivíduos naquele contexto. 

Com isto, tornou-se possível compreender a forma como os membros do grupo vivenciam e 

interpretam a experiência da recuperação do uso, considerado abusivo e não controlado, de 

determinadas substâncias psicoativas, seja através do discurso biomédico especializado, no qual a 

figura do dependente sofre de uma doença crônica e incurável, ou por meio da perspectiva moral - 

que julga o indivíduo como consciente do seu mal, em particular quando este não recorre às 

instâncias institucionais consideradas adequadas ao seu tratamento, o que culmina, em última 

instância, na elaboração de uma discursividade espiritual-religiosa na qual os indivíduos, 

acreditando tratar-se de uma doença incurável, recorrem a cura da alma. 

Palavras-chave: Pastoral da Sobriedade. Dependência Química. Doença. Religião. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The present ethnography has taken as object [subject] of study the monitoring of the meetings of the 

Pastoral of Sobriety that have taken place at Saint Vincent Palloti Community situated in Curitiba - 

PR, whose activities are focused on the treatment of drug addicts and their relatives. This essay 

analyses the discursive transformations on the phenomenon of drug addiction understood as illness 

and its later constitution as a social personality known as "drug addict" by its insertion in the 

Pastoral of Sobriety meetings, resorting to the multiplicity of forms in which biomedical, moral, 

spiritual, and individual narratives are articulated in that context. Hence, it was possible to 

comprehend the way how members of the group undergo and interpret the experience of treatment 

of the use, considered abusive and uncontrolled, of some psychoactive substances, be it through 

specialized biomedical discourse, to whom the figure of the "addict" suffers from an incurable 

chronic illness, or by means of moral perspective - that judges the individual as self-conscious of 

his own evil (spiritual-organic-moral), in particular when this Person doesn't look for the 

institutional instances considered adequate for treatment, which results, in last instance, in the 

elaboration of a spiritual-religious discursiveness in which individuals, believing themselves 

suffering from an incurable illness, would resort to the cure of the soul/spirit. 

Key words: Pastoral of sobriety. Chemical dependency. Illness/Sickness. Religion. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A Pastoral da Sobriedade “é a ação da Igreja [Católica] na prevenção e recuperação em 

dependência química. Foi fundada na 36ª Assembleia Geral da CNBB em 1998, em Itaici – SP” 

(CECONELLO, 2000, p. 9). Essa pastoral propõe intervir e recuperar dependentes de drogas e 

apoiar seus familiares. A Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), instituiu a pastoral com o objetivo de se posicionar em relação ao fenômeno da 

dependência química e articular uma ação religiosa com o objetivo de combatê-lo. A Pastoral da 

Sobriedade, em suas atribuições sociais, é legitimada pela Secretaria de Políticas sobre o Álcool e 

Drogas, órgão do Ministério da Justiça. Portanto, é legitimada tanto pela Igreja Católica como pelo 

Estado brasileiro (GOMIDE, 2011). 

 A preocupação da Igreja Católica com a temática das drogas vem de outras datas. Em 1984, 

em um encontro mundial de comunidades terapêuticas promovido pela Santa Sé, representação do 

governo central da Igreja, o papa João Paulo II fez pronunciamento sobre a prevenção ao uso de 

drogas:  

Hoje o flagelo da droga torna-se perverso em formas cruéis e dimensões impressionantes, 

superiores a muitas previsões. Episódios trágicos denotam que a crescente epidemia 

conhece as mais amplas ramificações, alimentada por um torpe mercado que se encrava nas 

nações e nos continentes [...]. A droga é um mal e ao mal não se dá trégua. (Manual de 

Formação e Capacitação do Agente da Pastoral, p. 9) 

 Em 1991, João Paulo II voltaria ao assunto durante a Conferência Internacional do 

Pontifício Conselho para a Pastoral da Saúde, realizado na Cidade do Vaticano, falando como a 

toxicodependência e o alcoolismo são contra a vida. Em 1997, no Seminário Internacional sobre a 

Droga: “Solidários pela Vida”, João Paulo II em seu discurso convoca todos, famílias, professores, 

educadores, profissionais da saúde, poder público e Igreja, a lutar contra o tormento da dependência 

química, “cada um segundo a responsabilidade que lhe cabe”. 

 Em março de 1997, a CNBB, através do Setor Juventude, convidou as instituições católicas 

de recuperação de dependentes de drogas para o 1º Encontro de Instituições, Fraternidades e 

Associações, na cidade de Lins (SP). A proposta do encontro era a partilha das experiências 

concretas, “o aprofundamento da mística e espiritualidade, a identificação de pistas concretas de 

parceria e a elaboração de roteiros de reflexão para grupos de jovens”. Nesse encontro, foram 

apresentadas sugestões como a criação da pastoral do toxicômano, o aprofundamento do trabalho 

de prevenção e a realização de outros encontros. 

 Durante a 36ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Irineu Danelon fez pronunciamento 

expondo as reivindicações apresentadas no ano anterior em Lins. Como resposta, recebeu a 
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manifestação da maioria dos bispos presentes favorável à implantação de uma pastoral específica 

para a prevenção e recuperação da dependência química, o que deu origem à Pastoral de Prevenção 

e Recuperação em Dependência Química, que passou a utilizar o nome fantasia de Pastoral da 

Sobriedade. 

 De acordo com dados apresentados no site da Pastoral da Sobriedade 

(www.sobriedade.org.br), quase todas as unidades federais possuem grupos de apoio, com exceção 

apenas do Amapá e de Roraima. O site também mostra as estatísticas de atendimento nos 

municípios, nos estados e no Brasil. Os números de 2013 revelam que no Brasil havia 996 grupos, 

que atenderam 834.120 pessoas. No estado do Paraná, foram 119 grupos, que prestaram 

atendimento a 106.100 pessoas, e, em Curitiba, concentravam-se 14 grupos, que prestaram 15.937 

atendimentos.  

 A forma como os integrantes das Pastorais da Sobriedade instituídas nas Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica no Brasil vivenciam o fenômeno da dependência 

química demonstra como “as crenças e valores constituem respostas socialmente organizadas para a 

doença” (ALVES, 1993, p. 263). Nesse sentido, as narrativas individuais da trajetória de vida dos 

participantes da Pastoral da Sobriedade nas CEBs em Curitiba demonstram que o fenômeno da 

dependência química é percebido por meio de um processo social de adoecimento tanto do corpo 

quanto da alma, no qual “a doença” pode ser pensada como substrato constituinte do organismo 

desses indivíduos e herdada genética/biologicamente, estando aliada a um processo de orientação 

espiritual refletido na adoção de condutas sociais e cotidianas próprias que indicariam o reencontro 

com uma “comunidade” que comunga o corpo de Cristo e os ideais de conduta da Pessoa católico-

cristã. Dupla combinação que permite a cura da alma (una, isto é, indivisa e exclusivamente 

individual) e possibilita, senão a extirpação do fenômeno da dependência química entendido como 

“doença hereditária e orgânica”, ao menos o controle de sua manifestação corpórea/substancial, 

identificável pela mudança de conduta dos sujeitos entrevistados, a qual aponta para um complexo 

interativo entre a representação fornecida por indivíduos pertencentes a estratos (camadas) sociais 

distintos no âmbito da sociedade brasileira, sua trajetória em relação às instituições clericais 

católicas, seus padrões de relacionamento e interação face a face entre estes , e um corpo específico 

de conhecimento sobre processos de adoecimento do qual todos os integrantes partilham 

(compreendem). 

 A saúde, a doença e os processos de cura são objetos de estudo da Antropologia, resultantes 

de um processo que agrega fatores biológicos, culturais e religiosos. O processo de adoecimento é 

uma experiência que não se limita à alteração do organismo biológico, mas serve como fundamento 

para uma organização cultural de como são construídas as concepções do indivíduo sobre o que é 
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estar doente. A importância dos cultos religiosos na interpretação e tratamento da doença tem sido 

amplamente reconhecida na literatura antropológica. 

 Ao invés das explicações da medicina, que geralmente são reduzidas ao seu campo habitual, 

os sistemas religiosos de cura oferecem uma explicação à doença que a insere no contexto 

sociocultural mais amplo do sofredor. Enquanto o tratamento médico despersonaliza o doente, o 

tratamento religioso visa agir sobre o indivíduo como um todo, reinserindo-o como sujeito, em um 

novo contexto de relacionamentos.       

 A passagem da doença à saúde pode vir a corresponder a uma reorientação mais completa 

do comportamento do doente, na medida em que transforma a perspectiva pela qual este percebe 

seu mundo e se relaciona com os outros. Trabalhos clássicos de Lévi-Staruss(1970), que tratam da 

cura xamânica, chama a atenção para a relação dialética estabelecida entre três elementos: a crença 

do  xamã em seus próprios poderes e nos poderes das entidades sobrenaturais, a crença do doente 

nesses mesmos poderes e a crença do grupo, da sociedade. O que está em jogo, para além de 

considerações de caráter psicossomático (também importantes), ou psicanalíticas – e neste ponto   

chegando perto da questão que deve ser evidenciada – o próprio sistema social. A conformidade 

com o “poder da fé em Jesus Cristo”, conquista dos integrantes através da vivência dos valores 

religiosos católicos, se considera também “cura”, ou seja, modificação no modo de conceber o 

impensável para aceitar o inexplicável. Conforme Lévi-Staruss: “A cura consistiria em tornar 

pensável uma situação inicialmente impensável em termos afetivos e aceitáveis para o espírito, as 

dores que o corpo se recusa a aceitar” (STRAUSS, Lévi, 1970) 

 Outro fator a ser analisado, é que de certo modo todos são doentes, mesmo que não 

apresentem nem se queixem de sintomas evidentes desta doença, todos precisam de cura, o 

dependente e os familiares, que constitui, de fato, um esforço de permanente aperfeiçoamento 

espiritual. Essa cura, por sua vez, só pode ser relacional, na medida em que ocorre na interação 

entre diferentes indivíduos, isto é, familiares (eles mesmo “doentes”) e outros “doentes”, o 

dependente,na busca de um aperfeiçoamento coletivo que é espiritual e se faz não apenas durante o 

ritual de cura, mas também na vida individual, na vida privada, sendo importante destacar a 

importância do ritual mais solitário da prece individual (MAUSS, 1981) 

  Não obstante, a coleta de dados etnográficos observados em campo e o registro das 

narrativas sobre a trajetória de vida dos indivíduos pertencentes à rede de grupos da Pastoral da 

Sobriedade nas CEBs da Igreja Católica em Curitiba têm demonstrado que são fatores 

socioculturais que configuram as crenças e os valores biomédicos dos indivíduos que participam 

das Pastorais da Sobriedade no âmbito da Igreja Católica. Ao se constituir enquanto processo de 

adoecimento físico-moral experimentado por um indivíduo que sofre as transformações corporais 
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características da pessoa afetada pelo fenômeno da “dependência química”, ele passa a encarnar o 

personagem social do “dependente químico” na medida em que busca tratamento. Ao não procurar 

tratamento, ele se vê e é tido no meio social que frequenta como “drogado”, “sem-vergonha”, o que 

indica que o simples fato de reconhecer que “está doente” gera mudança na forma como ele próprio 

se percebe e é visto pelas outras pessoas com que convive.  

 Nesse sentido, o personagem social do dependente químico pode ser visto e interpretado de 

diversas formas, dependendo do contexto em que esteja inserido. Como por exemplo, ao buscar 

atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), pode ser reconhecido como portador de transtornos 

mentais de comportamento ou identificado por meio da Classificação Internacional de Doenças 

(CID), tendo direito a auxílio-doença caso esteja em tratamento. Pode também ser considerado 

incapaz de discernir o que é melhor para si e vivenciar eventos tais como os ocorridos no ano de 

2011, no centro da cidade de São Paulo (SP), na região popularmente conhecida nos meios de 

comunicação de massa brasileiros como Cracolândia, nos quais a internação compulsória foi 

medida sugerida como política pública para consumidores da substância psicoativa denominada 

crack.
1
 Ou, ainda, pode ser julgado como alguém capaz de fazer suas próprias escolhas, um 

indivíduo autônomo, mas que, em virtude de estar em condição marginal, de vulnerabilidade social, 

necessita de uma política pública mais ampla que atue no sentido de retirá-lo dessa condição – caso 

do Programa De Braços Abertos, desenvolvido no município de São Paulo.
2
 

  Durante as reuniões semanais frequentadas durante a pesquisa de campo na Pastoral da 

Sobriedade, em 2013, foi comum o fenômeno da dependência química ser explicado pelos 

membros da Pastoral da Sobriedade como uma doença crônica e incurável, tendo os membros da 

pastoral readaptado o discurso biomédico para explicar a condição do dependente. Porém, 

juntamente com a explicação biomédica, outras interpretações podem ser inferidas na análise das 

narrativas individuais dos frequentadores das reuniões, as quais correlacionam outras esferas do 

campo de composição/produção da Pessoa. Essas esferas são relacionadas à importância da 

adequação da conduta moral do indivíduo na vida cotidiana do grupo doméstico, durante o 

desempenho de suas funções sociais no seio do grupo familiar e sua interseção no âmbito do 

trabalho, do lazer e do campo exclusivamente religioso e sagrado, quando estes, então, se referem 

ao “espírito do dependente químico”. 

 A rede de Pastorais da Sobriedade situada em Curitiba emprega em sua estrutura 

                                                           

1   Ver http://ibccrim.jusbrasil.com.br/noticias/2873307/internacao-compulsoria-na-cracolandia. Acesso em 

21/4/2014. 
2   O programa prevê atuação do poder público em várias frentes: fornece moradia, emprego, qualificação 

profissional e assistência médica e psicológica. Ver http://www.mndh.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3471. 

Acesso em 21/4/2014. 
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organizacional e seu modo de funcionamento institucional as orientações do Programa dos 12 

Passos, também utilizadas por grupos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que não se 

encontram necessariamente vinculados a instituições religiosas (embora sejam adaptados de 

maneira diferente pela pastoral, questão que será analisada no Capítulo 1).  

 A literatura especializada do Programa dos 12 Passos, geralmente composta por manuais 

utilizados pelos coordenadores para orientar a organização e o desenvolvimento das reuniões dos 

grupos de autoajuda nas CEBs da Igreja Católica, têm colaborado com a implantação dos grupos de 

autoajuda nas paróquias e permitido a formação e capacitação dos agentes que integrarão, cada qual, 

a Pastoral da Sobriedade de sua igreja ou comunidade. Todos os grupos seguem o mesmo 

calendário; conforme informado no Manual da Reunião de Autoajuda, é obrigatório acompanhar a 

“vivência do passo da semana de acordo com o calendário nacional dos 12 passos” que pode ser 

consultado no site da Pastoral da Sobriedade. 

 O manual fornece cinco modelos diferentes de como trabalhar os 12 passos – um ciclo 

completo de todos os passos dura em torno de três meses e, assim, o livro oferece um conteúdo 

diferente para a condução das reuniões que se estende por mais de um ano. As pastorais devem 

seguir o calendário presente no manual e, dessa forma, todas as reuniões são iguais durante “uma 

semana” em todos os grupos do Brasil. Durante minha pesquisa, presenciei casos em que pessoas 

de outras paróquias frequentaram pontualmente as reuniões do grupo que eu estava pesquisando, 

alguns eram agentes convidados a conduzir a reunião e outras pessoas compareceram para 

“vivenciar o passo”, já que não poderiam ou puderam comparecer no dia da reunião de seus grupos 

originais.  

 Entretanto, na narrativa individual – embora coletivamente partilhada –, os fundadores e 

coordenadores dos grupos de reunião que compõem a rede de pastorais em Curitiba comumente 

afirmam que “a Pastoral da Sobriedade evangelizou o modelo [Programa dos 12 Passos] dos 

Alcoólicos Anônimos”. Contudo, conforme o breve resumo da história dos grupos de ajuda mútua 

(como os Alcoólicos Anônimos, surgido nos Estados Unidos) abordado no Capítulo 1, veremos que 

o Programa dos 12 Passos utilizado pelos grupos de reunião dos Alcoólicos Anônimos se origina de 

uma experiência espiritual.  

 Por ser uma iniciativa da Igreja Católica, a Pastoral da Sobriedade tem campo de atuação 

exclusivamente nas paróquias. As reuniões são semanais e os grupos são compostos não 

necessariamente apenas por dependentes, mas também por familiares. A Igreja Católica adotou um 

modelo de organização que permite a formação, estabelecimento e atuação dos grupos de autoajuda 

em algumas paróquias e CEBs – nem todas possuem esses grupos. As reuniões dos grupos são 

realizadas com o emprego de metodologia específica que estipula como pré-requisito uma forma de 
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comprometimento, como nos informa Ceconello, um dos párocos que atua como referência no 

campo da produção literária especializada sobre a ação das Pastorais da Sobriedade: “para iniciar 

grupos de autoajuda é necessário formar uma equipe de, no mínimo, quatro pessoas comprometidas 

com a comunidade” (CECONELLO, 2000, p.10). 

 Meu primeiro contato com a Pastoral da Sobriedade ocorreu no mês de abril do ano de 2010, 

na Paróquia do Cristo Redentor, situada no bairro das Mercês, em Curitiba. Essa inserção inicial 

ocorreu através do convite de minha mãe, que já estava frequentando o grupo na paróquia havia três 

meses, junto com meu irmão, dependente químico. Nesse dia, meus pais fariam um depoimento, ou 

“testemunho”, como dizem os participantes do grupo, e minha mãe solicitou que todos os filhos 

estivessem presentes na reunião.  

 Pelas experiências de tratamentos anteriores pelos quais meu irmão passou, eu via a 

dependência química como uma “doença” do ponto de vista físico e psíquico. Durante um período 

aproximado de três meses frequentei a pastoral como familiar de um dependente químico e percebi 

que havia interpretações distintas naquele ambiente sobre o fenômeno. Dessa forma, surgiram 

questionamentos que suscitaram a opção por este objeto de análise. Os integrantes da Pastoral da 

Sobriedade das CEBs de Curitiba veem o fenômeno da dependência química da seguinte forma: o 

dependente químico também é concebido como alguém doente (fisicamente), mas, além disso, 

afligido por um “mal espiritual”. A doença em si é tida como “incurável” e a Igreja irá oferecer 

apenas a cura espiritual e ajudar o dependente a combater esse “mal”. O dependente que foi iniciado 

no programa, mas não prossegue o tratamento, é moralmente julgado, enquanto aquele que busca o 

amparo da Igreja e o segue se torna alguém que mantém a sobriedade, o que faz com que seja 

poupado da condenação moral. O próprio dependente se reconhece enquanto tal na pastoral.  

Tanto meu irmão como os demais integrantes de minha família deixaram de frequentar o 

grupo da Pastoral da Sobriedade na Paróquia do Cristo Redentor por causa da mudança de emprego 

de meu irmão e dos horários de trabalho de minha mãe, o que dificultou a participação deles no 

grupo e lhes causou desânimo. Renovei meu interesse de pesquisa e reiniciei o contato com as 

pastorais como pesquisadora após três anos decorridos da primeira experiência, na Pastoral da 

Sobriedade pertencente à Paróquia do Cristo Redentor. 

 O meu retorno à pastoral como pesquisadora teve início no mês de março de 2013, e o grupo 

escolhido foi o da Paróquia de São Vicente Pallotti, localizada no bairro de Cajuru, no município de 

Curitiba. As reuniões eram realizadas todas as terças-feiras das  20 às 22 horas, e o trabalho de 

campo durou aproximadamente um ano. A metodologia adotada consistiu na observação das 

reuniões realizadas semanalmente, em conversas informais com os membros da pastoral, tanto 

agentes da pastoral (membros que estão há mais tempo no grupo e passaram por um curso de 
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formação de agentes da Pastoral da Sobriedade) como com outros membros, tanto os de frequência 

assídua quanto os esporádicos. Foram realizadas três entrevistas individuais e semiabertas: com o 

coordenador do grupo (J.), com uma agente da pastoral (A.), e com uma integrante (G.) mãe de um 

dependente químico.  O coordenador se autodenomina “dependente em sobriedade”, a agente é mãe 

de um dependente que nunca frequentou o grupo e a integrante é mãe de um ex-frequentador.  

 Pelo fato de as reuniões serem abertas ao público, minha primeira participação passou 

despercebida pelos membros. No segundo encontro de que participei, apresentei-me como estudante 

do curso de Ciências Sociais à agente que conduzia a reunião, mencionei (sem entrar em detalhes 

específicos) que estava realizando um trabalho de conclusão de curso e que, por esse motivo, estava 

solicitando permissão para frequentar as reuniões e realizar entrevistas. Ela demonstrou indiferença 

quanto ao trabalho etnográfico, mas não ofereceu resistência a minha participação. Porém, impôs a 

condição de que eu não revelasse o conteúdo do “momento da partilha” (que será explicado no 

Capítulo 2) e que comunicaria a minha pesquisa a outros agentes, sendo que eles também não se 

demonstraram contrários ao trabalho.    

Na terceira reunião, encontrei G., que lembrou de mim das reuniões da Paróquia do Cristo 

Redentor; nesse momento, acreditei que teria maior abertura para a pesquisa, mas G. me via como 

participante do grupo e me apresentava aos outros dessa maneira. Tanto G. como outros membros 

estranhavam minha postura; o fato de eu não rezar em voz alta, não fazer as coreografias das 

músicas e as questões que levantava levaram G. a pensar que eu não era católica. Primeiro, 

questionaram se eu era evangélica, mas G. dizia “Não precisa ser católica para frequentar a 

pastoral”; posteriormente, perguntaram se eu tinha alguma religião; eu respondia que era católica 

não praticante. Como o fato de eu ser pesquisadora foi ignorado, inicialmente não obtive sucesso 

em marcar entrevistas fora do local das reuniões e o campo consistia basicamente na observação 

participante. 

Durante uma das reuniões da fase inicial da pesquisa, quando eu ainda encontrava 

obstáculos para as entrevistas, J. mudou a estrutura que sempre era seguida (o modo de condução 

das reuniões será analisado no  Capítulo 2). Ele não separou as pessoas em pequenos grupos para o 

“momento da partilha” e fez um grupo único – o passo do dia era o “confessar. O coordenador fez 

questão de que todos falassem a respeito do passo, que apresentassem suas opiniões, seus problemas 

em relação ao perdão e, por último, fez questão de que eu falasse. A maioria das pessoas falou sobre 

a dificuldade de perdoar; quando J. pediu que eu falasse, foquei-me na dificuldade em pedir perdão. 

No final dessa reunião, duas pessoas vieram falar comigo dizendo que eu “falava bonito”, e que o 
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que eu disse foi “tocante”. Desse dia em diante, também passei a ser chamada de irmãzinha
3
 e o 

apoio em relação a minha pesquisa mudou. Deixei de ser vista como uma pessoa que estava 

“perdida” no lugar e passei a ser um membro do grupo como os outros, mas que estava fazendo 

uma pesquisa. 

 Pude perceber durante as reuniões, na bibliografia específica da pastoral, nas conversas e 

entrevistas que a figura do dependente sofre uma transformação. Antes de começar a frequentar o 

grupo, ele é avaliado segundo critérios morais, como “o drogado”, “vagabundo” e “irresponsável”. 

No momento em que procura tratamento, passa a ser identificado como doente. Porém, mesmo que 

explicações biomédicas sejam acionadas pelos nativos para explicar o fato da dependência, esta não 

é apenas restrita a problemas do organismo, mas também da alma. 

 A questão a ser problematizada neste trabalho é a metamorfose do dependente vivenciada no 

grupo da Pastoral da Sobriedade, que será abordada com atenção à articulação dos discursos 

biomédicos, morais e espirituais. A hipótese que norteou a pesquisa é a de que a instituição religiosa 

(no caso, a Pastoral da Sobriedade) se apropria de um discurso científico aplicando-o a determinado 

fenômeno – no caso, a dependência química – mas lhe dá nova ressignificação com base em seu 

próprio viés.  

 No Capítulo1, analisa-se a questão da dependência enquanto doença patológica e moral, o 

contexto social em que emerge essa percepção, e a revisão bibliográfica dessa temática por autores 

como Campos (2005), Soares (1994) e Alves (1993), confrontando-a com alguns relatos obtidos no 

campo. Também é abordada a caracterização dos grupos de autoajuda, comparando-se o Programa 

dos 12 Passos na forma como é concebido pelo A.A. e pelas pastorais, bem como o histórico das 

duas instituições. No Capítulo 2, discute-se a etnografia das reuniões e são analisados os conteúdos 

dos depoimentos dos participantes da Pastoral da Sobriedade.  

 

                                                           

3   Durante as reuniões frequentadas, percebi que os membros utilizavam a forma de tratamento 

irmãzinha entre si como uma linguagem de pertencimento ao grupo, uma vez que se reconheciam como iguais com base 

na perspectiva cristã de que todos somos filhos de Deus. 
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CAPÍTULO 1  

A DEPENDÊNCIA OU AS DEPENDÊNCIAS? 

 Conforme a 10ª Revisão da 1ª classificação Estatística Internacional de doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – Organização Mundial da Saúde/1992, a “dependência de drogas” é definida 

como:  

Estado psíquico e por vezes também físico resultante do uso de uma droga, caracterizado 

por reações de comportamento e outras que sempre incluem uma compulsão para usar 

droga de modo contínuo ou periódico a fim de experimentar seus efeitos psíquicos e por 

vezes evitar o desconforto de sua falta. A tolerância a mesma pode ou não estar presente. 

Uma pessoa pode apresentar dependência de mais de uma droga. (SOARES, 1994, p.16).  
  

 No Brasil, o campo de estudos antropológicos sobre as concepções de Pessoa, Saúde e 

Doença tem se debruçado gradativamente sobre a temática do “alcoolismo” tanto entre povos 

indígenas como também, mais recentemente, têm delineado um promissor desenvolvimento teórico-

etnográfico sobre as instituições que promovem a prevenção e recuperação de dependentes 

químicos nos grandes centros urbanos, tais como os Alcoólicos Anônimos, que vêm se firmando 

como alternativas terapêuticas válidas para pessoas identificadas como portadoras da “síndrome de 

dependência química” (LOECK, 2009, p.4). 

 Sabe-se que os grupos e programas de tratamento para dependentes químicos existem desde 

meados do século XIX, adquirindo relativa proeminência e reconhecimento público em meados do 

século XX como consequência de uma significativa transformação nas percepções sócio-culturais 

ocidentais – entenda-se, americanas – sobre o consumo de substâncias psicoativas tais como o 

álcool, a maconha e seu papel na produção de formas particulares de sociedades em que o emprego 

das mesmas é imprescindível (SOARES, 1994, p.20). 

 Cabe destacar que a antropologia social tem se ocupado em deslindar as formas 

culturalmente específicas do emprego das referidas substâncias, seja nos casos em que estão 

associadas a rituais religiosos, ao exercício do xamanismo, rituais funerários, bem como ao lazer. 

Entretanto, as pesquisas têm concedido excessiva ênfase aos modos/formas de beber visando-as 

como um aspecto cultural e um modo de vida (CAMPOS, 2004), deixando de problematizar a 

relação entre o consumo de substâncias psicoativas e concepções de saúde e doença por entender 

que tal abordagem poderia validar as categorias biomédicas, psicológicas e morais atualmente 

próprias às noções de “doença do alcoolismo”, ou “dependência química”, amplamente divulgadas 

na sociedade brasileira atual. 
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 De acordo com Soares (1994), o campo das ações preventivas e terapêuticas para a 

recuperação de dependentes constitui-se como universo no qual se articulam, de forma analógica, 

planos distintos. Há uma matriz institucional onde prevalece a articulação de instituições diversas e 

multidisciplinares que combinam abordagens entendidas como necessárias para o enfrentamento 

das formas de beber tidas como inadequadas, ou abusivas, e “doentias/problemáticas”. Contudo, 

apesar das divergências entre programas e instituições, este universo se constitui sob um mesmo 

fundamento, a figura do dependente.  

 A autora destaca que o dependente químico é percebido como um ser que sofre em várias 

dimensões (física, psíquica, espiritual, social, etc.) sendo hoje considerado, algumas vezes, vítima, 

outrora tendo sido considerado responsável pela doença que o atinge e que causa tantos males à 

família e à sociedade, as quais, por sua vez, podem favorecer a dependência, embora não sejam 

inteiramente responsáveis por ela.  

 Embora a figura do dependente apresente, de forma genérica, as características acima 

referenciadas, este ainda permanece ambíguo e mal definido. Esta perspectiva não coincide 

plenamente com as concepções experimentadas pelos programas de tratamentos para dependentes, 

uma vez que cada programa compreende a figura do dependente de formas particulares, alguns 

grupos são religiosos (católicos, evangélicos e espíritas); outros, seculares (o próprio Estado, 

hospitais, ONGs, associações e outras entidades de apoio).  Enquanto estes interpretam o fenômeno 

sob o ponto de vista patológico e/ou social, as entidades religiosas tendem a concebê-lo sob o 

aspecto da espiritualidade. Apesar de as vivências serem múltiplas, pois não existe “o” dependente 

químico, mas “os” dependentes químicos, o indivíduo dependente experimenta similaridades em 

todos os programas, como o sentimento de igualdade, identificando no “outro” o mesmo tipo de 

sofrimento ou necessidade, assim como o apoio coletivo, pois sozinho o indivíduo não é capaz de 

lidar com o problema, e a mudança de hábitos ou rotina para uma reintegração social. Estes fatores 

apontam para a existência de elementos “estruturantes” que subjazem as diferentes definições 

propostas por estes grupos.  

 Ainda de acordo com a mesma autora (idem, 1994 p.8) dentre o conjunto de 

instituições/programas que procuram combater a dependência química, destacam-se, por sua 

importância e antiguidade, os chamados “grupos anônimos”. Restritos inicialmente aos Alcoólicos 

Anônimos (A.A.), nascidos no ano de 1935 em Akron, Estado de Ohio, nos Estados Unidos e 

presentes no Brasil desde 1947, esses grupos de ajuda mútua multiplicaram-se nas últimas décadas, 

incorporando outras modalidades de dependência, dentre as quais os fumantes compulsivos, 

comedores compulsivos, narcóticos anônimos, entre outros. Também foram criadas novas 

agremiações, como o AL-Anon, Alateen, Nar Anon, etc., compostas por familiares e amigos dos 



16 
 

dependentes. Destarte, enquanto categoria do pensamento histórica e socialmente construída, a 

figura do alcoólatra
4
 começou a tomar forma para a biomedicina e para a sociedade ocidental no 

início do século XIX, firmando-se quase dois séculos depois como uma nova imagem, a do 

dependente químico, que encarnaria o desenvolvimento subsequente e contemporâneo da antiga 

figura do alcoólatra. Como a própria mudança do termo para definir o dependente pode ilustrar.  

 A partir da Revolução Industrial no mundo ocidental, a relação entre o homem e o álcool 

vem se modificando, uma vez que ocorreu aumento populacional nas zonas urbanas e um 

incremento na produção de bebidas a uma escala industrial, levando à queda dos preços e aumento 

da disponibilidade. Tais acontecimentos parecem ter revelado uma nova faceta do uso do álcool, 

associando-o à violência, à discórdia e à dor (BESSA & GIGLIOTTI, 2004 apud GARNELO & 

SOUZA, 2006). As dependências, tanto a química quanto a do álcool eram consideradas como um 

problema de ordem moral/religiosa. Durante esse período, a sociedade apresenta um sentimento de 

“vazio” e de “falta de sentido”, características seculares como a perda da fé nos dogmas cristãos ou 

crença racionalista na ciência já podiam ser observadas na sociedade ocidental do século XIX 

(TADVALD, 2006).  

 Da mesma forma, o uso nem sempre comedido de bebidas alcoólicas, que até fins do século 

XVIII consistia em uma forma tradicional de mediar e fomentar a sociabilidade (masculina) 

converteu-se, na passagem do século, em fonte de preocupação para médicos e reformadores, e em 

expressão dos problemas sociais que o século XIX começava a conhecer. Os espaços públicos de 

lazer e exercício da sociabilidade, tais como cafés, saloons e tavernas passaram a representar a 

desordem social e a decadência dos costumes. Ao final do século XIX novos atores incorporam-se à 

luta contra o hábito de beber, responsabilizando esse fenômeno, (que passou a integrar a esfera da 

medicina)
5
 por uma série de problemas sociais e pela temida degeneração da espécie humana 

(SOARES, 1994).  

 A chegada dos programas de tratamentos para dependentes químicos no Brasil ocorre em 

meados do século XX, período em que a doença do alcoolismo se deslocou gradativamente para o 

terreno do comportamento, fixando-se preferencialmente no campo da compulsão. Há, portanto, 

uma psicologização do problema, passa-se de uma visão da doença gerada exteriormente, para algo 

que está no indivíduo, a compulsão. Para Soares (idem) este é o momento em que os programas 

passam a entender que as formas de consumo abusivo não são mais resultado dos efeitos físicos 

                                                           

4 O termo alcoólatra foi abandonado pela maioria dos médicos, pois a doença correspondente teria de ser alcoolatria, adoração do 

álcool. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e de Outras Drogas recomenda o termo alcoolismo para a doença e alcoolista 

para o dependente (Neves, 2004). 
5    Segundo Soares (1994, p.21) em fins do século XVIII, o Dr. Benjamin Rush definiu o alcoolismo como uma doença mental, uma 

doença da vontade provocada pela própria bebida a qual, uma vez utilizada, exporia o consumidor aos perigos do uso contínuo e 

incontrolado. 
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provocados no organismo pela bebida ou outras substâncias, mas padrões de comportamento 

compulsivo, que, como se observou, inserem uma dimensão físico-psíquica nas perspectivas, 

outrora, unicamente cabíveis ao plano da moralidade que está presente em ambas. 

 A mesma autora aponta que grupos dantes constituídos exclusivamente por dependentes 

assimilaram, progressivamente, outros profissionais, como médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiras, pedagogos, etc., capazes de lidar com os aspectos sociais e comportamentais que 

começavam a ser vinculados ao “problema”. Uma instituição que se classifica como “religiosa 

católica” pode utilizar-se de métodos típicos de outras instituições seculares – tais como haver a 

presença de médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Caso que 

foi citado nas entrevistas, onde foi mencionada uma determinada instituição que mantém estas 

práticas.  

 Em sua análise dos programas de recuperação e prevenção da dependência química, Soares 

(idem) também afirma que existem comunidades terapêuticas, desenvolvidas por programas 

religiosos, que enfatizam a cura pelo amor, através das escrituras sagradas. Entre esses programas é 

menos comum a menção ao termo “dependente químico” e mais frequente o uso da expressão 

“viciado” ou “toxicômano” para definir o usuário compulsivo de drogas.  

 Analisando as reuniões frequentadas e a literatura da Pastoral da Sobriedade, percebemos 

que a figura do dependente possui diversas facetas. A dependência é vista tanto pelos aspectos da 

doença e da moral quanto da espiritualidade. 

 Percebe-se que no início do tratamento a dependência é tratada como doença. É comum os 

dependentes antes de frequentarem as reuniões de autoajuda passarem por um período de 

desintoxicação realizado, na maioria das vezes, em clínicas de reabilitação, hospitais atuantes na 

área de dependência química ou comunidades terapêuticas. Durante este período é orientado que 

familiares ou pessoas mais próximas frequentem as reuniões de autoajuda com o intuito de preparar 

a família para receber o dependente e saber lidar com esse processo de readaptação. 

 Entretanto, existem situações nas quais as pessoas que foram internadas não querem 

participar das reuniões da Pastoral da Sobriedade, outras não ficam internadas o tempo que foi 

proposto. Nesse momento, percebe-se uma mudança na forma como a dependência é compreendida 

pelos que frequentam o grupo de autoajuda, e o que era tratado como doença passa a ter uma 

conotação moral, e entende-se que se o indivíduo que está doente e não busca tratamento, neste caso, 

para o grupo de autoajuda, ele está agindo de “má-fé”. Durante uma conversa, antes da reunião, 

com uma mãe que tem um filho dependente do álcool e crack que já foi internado e não frequenta as 

reuniões do grupo de autoajuda, ela comenta: “isso não é doença, é falta de vergonha na cara”. 

 Além da questão moral e patológica, tratando-se da Pastoral da Sobriedade, o ato de beber 
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ou de se drogar está relacionado com questões religiosas e/ou do espírito. Durante as reuniões ou 

nas conversas antes e depois das mesmas com os participantes do grupo percebe-se que a forma 

como a dependência ou o dependente é visto muda novamente. Por um lado, a dependência é vista 

como uma doença incurável, mas “Deus pode tudo” e somente através do “amor de Jesus Cristo 

libertador” é que o indivíduo consegue dizer não para a determinada substância. No decorrer do 

trabalho analisaremos cada uma das formas como a dependência é entendida, e veremos que na 

questão espiritual, se por um lado “Jesus salva”, e através da vida religiosa e da oração o 

dependente consegue forças para não usar determinada substância, por outro, o “inimigo” o “mau” 

também pode influenciar o indivíduo ao consumo ou recaída. 

 

1.1. Os doze passos e o grupo de autoajuda 

Adotamos o programa do A.A. só que o programa do A.A. ele é meio neutro assim, serve 

pra todas as religiões. A gente diz assim como que batizar os 12 passos do A.A. fazendo 

deles um projeto de vida nova que resgata a própria dignidade. (Dom Irineu Danelon, 

fundador da pastoral da Sobriedade, em entrevista no programa Tribuna Independente
6
).  

  

 O modelo terapêutico do A. A. é voltado, fundamentalmente, para a recuperação individual 

e pessoal de seus membros, que “parecem ter perdido o poder para controlar suas doses ingeridas”. 

(ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 1996, apud CAMPOS, 2005). Para os A.As o alcoolismo é 

entendido como uma “doença incurável, progressiva e fatal”, de base “física e espiritual” que se 

caracteriza pela “perda de controle sobre o álcool”, levando o alcoólico a beber de maneira 

compulsiva, podendo, com isso, conduzi-lo à loucura ou à morte prematura. O modelo terapêutico 

dos grupos de autoajuda da pastoral da Sobriedade emula o modelo dos Alcoólicos Anônimos. Mas 

isto não significa necessariamente que eles o seguem à risca. Conforme Ceconello:  

 

A implantação do grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade consolida a identidade da 

pastoral. Através das reuniões semanais são vivenciados, ciclicamente, os 12 Passos da 

pastoral da Sobriedade fundamentados e baseados no Evangelho e na doutrina da Igreja. 

Assim não teremos mais um discurso vazio ou ofereceremos apenas um espaço, uma 

salinha para alguns se reunirem anonimamente, mas sim nos comprometermos na 

prevenção e na recuperação dos dependentes químicos e seus familiares. (CECONELLO, 

2006, p. 32). 

  

A reunião de Autoajuda da Pastoral da Sobriedade está baseada no modelo sistêmico da 

psicologia, no qual a dificuldade de um dos membros da família é compartilhada por todos e, cada 

                                                           

6 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OC4GLMC-B6k. Acesso em: 29/05/2014. 
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um tem sua participação e responsabilidade no processo de mudança. O objetivo da reunião é tratar 

o problema da dependência química, abrangendo o grupo familiar, sem, no entanto, promover um 

confronto entre eles.  

 Enquanto o dependente participa buscando a recuperação, o familiar participa para se 

orientar e ajudar de maneira efetiva na recuperação de seu dependente. Assim, através de uma 

interação dinâmica, que é a partilha da experiência de vida de cada participante, que acontece nos 

pequenos grupos, dependente e codependente
7

 tomam consciência dos problemas que estão 

prejudicando o relacionamento familiar.  

 A partir das reflexões dos 12 Passos, aos poucos, essa conscientização, deve estimular a 

mudança de comportamento, tornando dependente e familiares mais sensíveis ao sofrimento um do 

outro. Essa sensibilidade os fará mais acolhedores e compreensivos e os levará a demonstrar a 

caridade e o amor incondicional, que todo cristão tem o dever de vivenciar, principalmente com as 

pessoas mais próximas, que são as que fazem parte da própria família. Assim sendo, a metodologia 

do Grupo de Autoajuda da Pastoral atende as exigências permanentes da Evangelização, assim 

como as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil, focadas na Pessoa, na 

Comunidade e na Sociedade.  

 Segundo Loeck (2009), os grupos de autoajuda partem do princípio de que a identificação e 

o compartilhamento de experiências entre pessoas acometidas por uma mesma condição têm grande 

valor terapêutico. Outro ponto apontado pelo autor, refere-se ao fator de sua constituição, pois são 

grupos que não são compostos por um corpo de profissionais, participam deles apenas aqueles que 

se identificam com a condição a ser tratada, criando um ambiente no qual aqueles que estão 

participando, por mais diversas que sejam suas histórias de vida, dividam uma coisa em comum, 

uma mesma condição de doença – que em princípio proporciona o sentimento de igualdade entre 

todos. Os grupos de autoajuda oferecem um tipo de apoio terapêutico que tem como base o “outro”. 

O “outro” consiste em uma pessoa que possui o mesmo tipo de sofrimento que o leva para um 

mesmo grupo, dado que ele também não consegue solucionar sozinho o problema. 

 Conforme a história oficial dos A.A.s, esses são os primeiros grupos a entrar em atividade 

com o modelo de ajuda mútua. Os dois fundadores Bill Wilson e Bob Smith confrontados com o 

insucesso em contornar definitivamente o alcoolismo através das terapias médicas, se deram conta 

que ao compartilhar suas experiências pessoais a respeito de sua condição, surgia um alívio sem 

precedentes no que diz respeito à vontade de voltar a usar o álcool. 

 Os Alcoólicos Anônimos foram os pioneiros no desenvolvimento dos grupos de autoajuda, 

                                                           

7 Entende-se por codependente o familiar ou cônjuge do dependente químico que convive com o mesmo e compartilha dos problemas 

causados pela dependência. 
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tendo sido fundados oficialmente no ano de 1935, conforme dito anteriormente. Antes existiam 

grupos religiosos voltados a ajudar alcoolistas que utilizavam princípios bastante parecidos com 

aqueles que vieram a ser desenvolvidos no A.A., como os 12 passos. Segundo Cardoso (2006), os 

12 passos remetem ao grupo Oxford, fundado por Frank Buchman após ter tido uma “experiência 

espiritual” na Inglaterra. Sua experiência foi ter percebido através de uma conversa sobre a Cruz de 

Cristo que sua vida era muito diferente da que Jesus levou, então resolveu adotar “padrões absolutos 

de pureza, amor, honestidade e altruísmo” (CARDOSO, 2006, p.25) e posteriormente, levou estes 

valores ao grupo que fundou (LOECK, 2009, p.66). 

 O primeiro dos “Grupos Oxford” foi fundado no começo do século XX e em menos de 20 

anos já tinha se difundido por vários países, graças a atividade missionaria de seu fundador. Loeck 

cita outros grupos de ajuda mútua integrantes do movimento de temperança ativo nos Estados 

Unidos até metade do século XX como sendo precursores dos Alcoólicos Anônimos, dentre eles: 

“Washingtonian Movement, Ollapod Club e Jacoby Club”. O mesmo ressalta que os grupos que 

antecederam os Alcoólicos Anônimos eram de orientação puramente religiosa, na maioria dos casos 

protestante, e que se propunham a ajudar bebedores problemáticos a se recuperar através da 

conversão. Seu principal propósito não era o de tratar os bebedores, e sim de propagar valores de 

conduta e fé cristãos, o que acabou por incluí-los em seu nicho de atuação, tendo em vista a má 

visibilidade que os bebedores tinham na época, devido principalmente aos movimentos de 

temperança e a Lei Seca, promulgada nos Estados Unidos em 1930 (LOECK, 2009, p.66). 

 As duas figuras centrais que engendraram o surgimento dos Alcoólicos Anônimos, Bill 

Wilson e Bob Smith, eram ambos alcoolistas e participavam de reuniões do “Grupo Oxford”, 

Segundo Cardoso (2006, p.26), Wilson notou que provavelmente devido à rigidez dos princípios 

praticados nestes grupos e ao fato de que os alcoolistas se sentiam mais à vontade compartilhando 

suas experiências com outros alcoolistas e não com pessoas diversas, que muitos deles não 

conseguiam se manter abstêmios “Grupos Oxford” (LOECK, 2009). 

 Segundo Tadvald (2006, p.24), quando Bill e Bob se encontraram em Akron, Ohio, em 1935, 

“ao conversarem sobre seus problemas advindos do alcoolismo, se sentiram confortados 

mutuamente. Perceberam que seria possível fazer o mesmo com outras pessoas que provavelmente 

passavam por coisas semelhantes”. Surgia então uma das ideias-chave presentes na ideologia dos 

grupos de ajuda mútua. Aquela que diz respeito à igualdade de condição entre todos os que 

padecem do mesmo mal e participam dos grupos, principio este aplicado nos mais diversos grupos 

de ajuda mútua existentes na atualidade (LOECK, 2009). 

 Após este insight, Bill e Bob decidiram trabalhar juntos na recuperação de alcoolistas junto a 

um hospital na cidade de Akron, formando então o primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos de que 
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se tem notícia. Em 1939, já existiam mais dois outros grupos, um em Nova Iorque e outro em 

Cleveland, mas o fato que realmente impulsionou o crescimento dos Alcoólicos Anônimos segundo 

Loeck (2009) foi que: neste mesmo ano Bill Wilson escreveu o livro Alcoholics Anonymous, que 

continha os “12 passos” posteriormente adaptados por vários outros grupos de ajuda mútua e junto 

com Bob, fundou a Junta de Custódios (posteriormente denominada  de Junta de Serviços Gerais do 

A.A.) em Nova Iorque com objetivo de administrar o A.A., atender a pedidos de ajuda e 

informações e distribuir o livro de Wilson.  

 Os 12 passos da Pastoral da Sobriedade são baseados nos 12 passos do A.A., segue abaixo 

um quadro comparando os dois modelos, onde podem ser observadas as semelhanças entre os dois:  

1. QUADRO 1 – OS DOZE PASSOS DA PASTORAL DA SOBRIEDADE E DOS 
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 

PASSOS PASTORAL DA SOBRIEDADE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 

1º Passo 

Admitir: Senhor, ADMITO minha dependência 

dos vícios e pecados, e que sozinho, não posso 

vencê-los. 

Liberta-me! 

Admitimos que éramos impotentes perante o 

álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre 

nossas vidas. 

2º Passo 
Confiar: Senhor, CONFIO em Ti, ouve o meu 

clamor.  

Cura-me! 

Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós 

mesmos poderia devolver-nos à sanidade. 

3º Passo 

Entregar: Senhor, ENTREGO minha vida, 

minhas dependências, em tuas mãos. Espero em 

Ti.  

Aceita-me! 

Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos 

cuidados de Deus, na forma em que O 

concebíamos. 

4º Passo 

Arrepender-se: Senhor, ARREPENDIDO de 

tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a 

casa do Pai. 

Acolhe-me! 

Fizemos minucioso e destemido inventário moral 

de nós mesmos. 

5º Passo 

Confessar: Senhor, CONFESSO meus pecados, e 

publicamente, peço teu perdão e o perdão dos 

meus irmãos.  

Absolve-me! 

Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e 

perante outro ser humano, a natureza exata de 

nossas falhas. 

6º Passo 

Renascer: Senhor, RENASÇO no teu Espírito 

para a Sobriedade. O homem velho passou, eis que 

sou uma criatura nova. 

Batiza-me! 

Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus 

removesse todos esses defeitos de caráter. 

7º Passo 

Reparar: Senhor, REPARO financeira e 

moralmente a todos que, na minha dependência, eu 

prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade 

e a confiança dos meus.  

Restaura-me! 

Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de 

nossas imperfeições. 
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8º Passo 

Professar a fé: Senhor, PROFESSO que creio na 

Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com 

a intercessão de todos os santos.  

Instrui-me na Tua Palavra! 

Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem 

tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar 

os danos a elas causados. 

9º Passo 

Orar e vigiar: Senhor, ORANDO e VIGIANDO 

para não cair em tentação, seremos perseverantes 

nos Teus ensinamentos.  

Dá-me a Tua Paz! 

Fizemos reparações diretas dos danos causados a 

tais pessoas, sempre que possível, salvo quando 

fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. 

10º Passo 

Servir: Senhor, SERVINDO, a exemplo de 

Maria, nossa mãe e de todos, queremos, 

gratuitamente, fazer dos excluídos os nossos 

preferidos, através da Pastoral da Sobriedade. 

Continuamos fazendo o inventário pessoal e 

quando estávamos errados, nós o admitíamos 

prontamente. 
 

11º Passo 

Celebrar: Senhor, CELEBRANDO a Eucaristia, 

em comunidade com os irmãos, teremos força e 

graça, para perseverarmos nesta caminhada. 

Alimenta-nos no Corpo e Sangue de Jesus! 

Procuramos, através da prece e da meditação, 

melhorar nosso contato consciente com Deus, na 

forma em que O concebíamos, rogando apenas o 

conhecimento de Sua vontade em relação a nós, e 

forças para realizar essa vontade 

12º Passo 

Festejar: Senhor, FESTEJANDO os 12 passos 

para a Sobriedade Cristã, irmanados com todos, na 

mesma esperança, por um século sem drogas, 

queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo 

Redentor, pelo nosso testemunho. 

Tendo experimentado um despertar espiritual, 

graças a estes Passos, procuramos transmitir esta 

mensagem aos alcoólicos e praticar estes 

princípios em todas as nossas atividades 

Fonte: Elaboração própria. In: http://www.sobriedade.org.br/> e <http://www.alcoolicosanonimos.org.br/36-principios/os-doze-

passos.html> Acesso em: 29/06/2014. 

 O primeiro dos passos propostos pelos Alcoólicos Anônimos é justamente aceitar a condição 

de doente incurável, neste caso aceitar sua impotência perante o álcool. Nos passos dois e três, o 

participante deve aceitar que existe um poder maior do que ele - assim como o álcool também o é-, 

uma forma divina concebida de maneira particular que o ajudará a enfrentar a sua doença. Não 

podemos deixar de ressaltar que os grupos de ajuda mútua estão imersos em um universo de 

espiritualidade, a crença em um “poder Superior” é essencial para o bom andamento da 

“recuperação” (LOECK, 2009). 

 No quarto passo, deve-se fazer um “inventário moral” sobre si mesmo, refletir sobre os erros 

do passado, sobre todas as atitudes que possam ter prejudicado outras pessoas. Dando sequência, o 

próximo diz respeito à confissão, em admitir perante outra pessoa os erros cometidos. Nos passos 

seis e sete, novamente se pede ao poder superior que ajude a remover os defeitos de caráter e 

imperfeições que ainda possam estar latentes. Os passos oito e nove sugerem ao membro que faça 

uma lista das pessoas que possa ter prejudicado e, em seguida, repare diretamente, da maneira que 

for possível, aqueles danos causados a essas pessoas. O décimo passo é, na verdade, uma lembrança 

de que o processo de recuperação não está nunca finalizado, já que a doença é incurável. O décimo 

primeiro passo diz respeito a ligação com o Poder Superior, da maneira como cada participante o 

concebe, ressaltando a oração ou prece como uma forma de contato privilegiado com esta entidade. 
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No último passo reside um dos principais pontos de propagação da ideologia dos grupos de 

autoajuda, que é o de levar a mensagem para aqueles que compartilham da mesma condição mas 

ainda não conhecem o grupo (idem). 

 Em consonância com o trabalho realizado pelo A.A, os passos da Pastoral da Sobriedade 

seguem a seguinte ordem: Admitir; Confiar; Entregar; Arrepender; Confessar; Renascer; Reparar; 

Professar a fé; Orar e vigiar; Servir; Celebrar e Festejar. 

 Parecido com o A.A. o primeiro passo é o momento de admitir uma necessidade de ajuda, 

ajuda da Igreja e dos irmãos, admitir os vícios, que é preciso uma mudança e que sozinho o 

indivíduo não é capaz. No segundo passo é trabalhada a confiança em Jesus Cristo, somente através 

dele que será alcançada a cura espiritual. No terceiro passo é trabalhada a entrega, todos os 

sofrimentos e angústias devem ser entregues a Jesus, pois só ele pode restaurar a vida do 

dependente. 

 No quarto passo, o arrependimento não está apenas ligado as ações que causaram mal a 

alguém, mas que a pessoa deve se arrepender, tal qual o filho pródigo das escrituras, para poder 

voltar a casa do Pai. O quinto passo é referente a confissão, deve-se confessar todos os pecados ao 

Pai, neste passo normalmente, um padre esta a disposição para que as pessoas possam se confessar. 

 O Renascimento de uma nova pessoa é trabalhado no sexto passo, a proposta é de fazer com 

que as pessoas tenham uma vida nova e que não fique apenas em abstinência. Tendo o renascimento 

espiritual, pode-se reparar todos os males que foram feitos, esse é o sétimo passo. 

 O Oitavo passo fala sobre dar o testemunho, o dependente em sobriedade deve dar o seu 

depoimento sobre o que Jesus esta fazendo na sua vida. O Nono passo fala que mesmo estando em 

sobriedade deve-se vigiar e orar para não cair em tentação. Junto com a oração, deve-se servir a 

igreja, esse é o décimo passo, ajudar a Igreja a reestabelecer outras pessoas. 

 O décimo primeiro passo é para celebrar, mas não é entendido como festa, mas sim como 

celebração da missa e da Eucaristia. É comum um padre celebrar uma missa no dia desse passo. E 

por último o passo Festejar, este no sentido de festa, festejar uma vida sem drogas. 

 O Poder Superior aparece em sete dos doze passos do A.A., revelando aspectos espirituais e 

um forte apelo religioso. Uma analogia entre o A.A e a pastoral é notada nos seis primeiros passos 

entre as instituições que começam admitindo suas fraquezas perante a dependência, revelando um 

sentimento de impotência e uma necessidade de auxilio que pode ser tanto do “outro” que passa 

pela mesma situação ou do Poder Superior comumente representado na figura de um Deus. A 

crença e a confiança nesse “Poder” levam a entrega, esses três primeiros passos, conforme são os 

passos da decisão (TADVALD, 2006). 

 O quarto passo é uma conscientização de não querer mais manter o comportamento antigo, 



24 
 

que moralmente é visto como errado, uma análise das ações passadas deve ser realizado, e através 

do arrependimento seguir para uma nova vida. Porém, para iniciar essa nova etapa é preciso falar 

com alguém sobre as experiências e atitudes ditas como erradas, é necessária a confissão, quer seja, 

para Deus ou para uma outra pessoa. O sexto é o passo da transformação, um novo nascimento, para 

uma vida diferente. 

  A partir do sétimo passo os A.A. e a Pastoral da Sobriedade seguem caminhos diferentes, 

como foi mostrado anteriormente do sétimo ao décimo passo dos Alcoólicos Anônimos a reparação 

dos males causados pela dependência, o arrependimento dos mesmos e o renascimento para uma 

mudança no modo de vida são a base desses passos, enquanto na pastoral é trabalhado também a 

reparação, mas partindo do oitavo passo percebe-se uma inclinação para os valores cristãos da 

Igreja católica, como o engajamento com a igreja professando a fé, a oração, a caridade servindo ao 

próximo e a celebração da eucaristia. O décimo segundo e último passo, em ambos os programas, 

fala da esperança e da alegria de se tornar capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas que 

anteriormente não conseguia. Tanto na Pastoral como no A.A. os passos levam o indivíduo a se 

reconhecer como um doente incurável, a se submeter a um poder maior que ele próprio como 

condição de vivenciar a recuperação, a refletir sobre os erros que cometeu durante a fase crítica de 

sua doença, e a transmitir a mensagem de recuperação para outros na mesma condição. 

 

1.2. A dependência como Doença 

 Como já foi dito, a antropologia social procura deslindar como fatores socioculturais e 

simbólicos produzem e significam a experiência do adoecimento e da saúde e os critérios utilizados 

para definir as fronteiras entre normalidade e patologia em um determinado contexto social. 

Também analisa as práticas de autocuidado peculiarmente vinculados à construção da Pessoa e 

intimamente relacionados à cosmologia e ao ritualismo evidentes no processo de socialidade que a 

Antropologia Médica, sub-ramo da antropologia predominante no cenário teórico estadunidense, 

denomina de “experiência da enfermidade” (ALVES, 1993, p. 263).  

 Desde os estudos clássicos de Marcel Mauss (2003), sobre as técnicas do corpo e a noção da 

Pessoa incluindo-se as referências dos autores da Escola de Cultura e Personalidade que estudaram 

a relação entre sistemas culturais e desordens psicológicas
8
, bem como a tradição sociológica 

                                                           

8 Neste sentido, por desordem psicológica estes autores definem quaisquer disfunções psicológicas associadas a estressores, ou 

incapacidade de funcionamento social que não é típica, ou culturalmente esperada pelo grupo social onde ocorre. 
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estrutural-funcionalista iniciada por Talcott-Parsons, pioneiro na discussão sobre a experiência da 

enfermidade, os autores da antropologia e da sociologia têm evidenciado a existência de modelos 

explicativos das experiências de enfermidade e saúde. Isto é, para as estruturas cognitivas e 

comportamentais induzidas pelas interações intersubjetivas que constituem o corpus cultural de 

técnicas empregadas no tratamento de doenças durante um processo clínico (ALVES, 1993).  

 A doença do alcoolismo deixou de ser objeto exclusivo da medicina e psiquiatria. Douglas 

(1992) e Faizang (1996) apud Campos (2005) evocam uma teoria cultural do contágio buscando 

traçar os contornos de uma definição antropológica e cultural do contágio, relacionada às 

representações construídas pelos A.A.s e seus familiares sobre o álcool e o alcoolismo. Neste caso, 

dos frequentadores do A.A., os mesmos se auto reconhecem como doentes alcoólicos, sendo o 

alcoolismo compreendido como doença e o ato de beber entendido sob o signo da patologia. 

 Uma singularidade da Pastoral da Sobriedade é o fato de não ser focada em apenas um tipo 

de dependência, e durante as reuniões é comum pais e familiares de dependentes assumirem que 

depois de participarem deste grupo identificaram suas próprias dependências. Nas publicações da 

Pastoral, é comum aparecer a questão do “pluralismo das dependências”. Como evidencia o texto de 

apresentação da própria pastoral “São tratadas dependências químicas, não químicas, passando 

pelas compulsões, manias, condicionamentos, chegando a depressão e ao pecado”.
9
  

 Ainda que outras associações de ex-bebedores compartilhem a ideia de que o alcoolismo é 

uma “doença” o A. A. exerce um papel fundamental na sedimentação desse conceito. O alcoolismo 

para a maioria dos membros do A.A é uma doença progressiva e incurável e que representa a 

combinação de uma sensibilidade física ao álcool com uma obsessão mental pela bebida que, apesar 

das consequências, não pode ser superada somente pela força de vontade. Deste modo,  

O A.A. acredita que os alcoólicos são pessoas enfermas, passíveis de recuperação se 

seguirem um simples programa. Uma vez que o alcoolismo se tenha fixado, não há pecado 

algum em ser doente. A esta altura, o livre arbítrio inexiste e o sofredor já perdeu seu poder 

de decidir se continua a beber ou não (CAMPOS, 2005, p.326).  

  

 Observando o comportamento e discursos dos membros da Pastoral, percebe-se que essa 

passividade do dependente não é de fato comprovada, o usuário (independente se de álcool ou crack) 

tem vontades e faz suas próprias escolhas. Ou seja, para os agentes da pastoral, ele permanece na 

condição de dependente se assim o desejar. Sendo a dependência uma doença “incurável” esta não 

pode ser curada, mas sim controlada. De acordo com a pastoral, este controle é alcançado 

freqüentando as reuniões de autoajuda. 

  Segundo Fainzang (1996) apud CAMPOS (2005), existe uma tradição biologizante nos 

                                                           

9 In www.sobriedade.org,br. Acesso em: 05/02/2014) 

http://www.sobriedade.org,br/
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Estados Unidos, segundo a qual a doença do alcoolismo é definida como inata, de base genética, 

enraizada no organismo do alcoólico. Uma doença crônica de base orgânica e mental que independe 

da força de vontade do alcoólico para sua superação e controle. E vemos que para os A.A.s, o 

indivíduo não é responsável pela aquisição da doença. Esta é remetida ao terreno da fatalidade e da 

aleatoridade, pois independe tanto da vontade do indivíduo como da quantidade de álcool ingerida. 

Mas a literatura do A.A. também define o alcoolismo como uma “doença espiritual, que se articula 

à dimensão propriamente moral do indivíduo, alterando seu comportamento, tornando-o 

“egocêntrico” e, com isso, afetando todas as dimensões de sua vida social” (CAMPOS, 2005, 

p.328). 

 Em entrevista com uma agente da pastoral que tem um filho usuário de maconha perguntei 

se a dependência pode ser considerada uma doença, esta me diz que sim, é uma doença e que esse 

fato já é comprovado clinicamente: 

Claro. Então, mas quando é... ela é uma doença... e que... como outras doenças, como uma 

pressão alta, que a pessoa tem que a vida toda se cuidar, né? Não ingerir muito sal na 

comida, tomar aquele remedinho, e às vezes a dependência química também chega nesse 

ponto, de ficar às vezes, ter que a vida toda precisar a nível de psiquiatria, tomar um 

remedinho, pra não se sentir tão depressivo, pra não buscar novamente a droga. Então ela é. 

E a nível espiritual ela, ela machuca muito né, então quando uma pessoa ta machucada, a 

tendência é ela também se afastar de Deus. (A., 48 anos, agente da Pastoral da Sobriedade e 

mãe de um dependente). 

  

 Questionada se uma pessoa que sofre de pressão alta precisa frequentar um grupo de 

autoajuda, ela responde:  

 Só que essa doença da dependência ela é a nível neurológica, e nível psicológica, afeta, a 

dependência química afeta fisicamente, neurologicamente, espiritualmente, afeta toda essa 

área ao passo que uma pressão alta não, a pressão alta é mais física. Então por isso, por isso 

que... e outra coisa também muito interessante que as... saiu inclusive na revista Veja, que 

as comunidades terapêuticas que tratam da dependência química que são conduzidas pela fé, 

são as que mais tem resultado de cura, de cura entende, mesmo que seja uma cura que vai 

ser sempre tendo que aconselha sempre a se cuidar. É porque uma vez dependente... né. 

Mas a... e essas, esses lugares que só tomam remédio, vamos supor a pessoas vai pro SUS 

pra se desintoxicar e fica lá naquele hospital e toma remédio, isso que,  isso que... Eles não 

dão bons resultados, é necessário ter acompanhamento. (A, 48 anos, agente da Pastoral da 

Sobriedade e mãe de um dependente). 

  

 Esta mãe que é também agente da pastoral, possui nível de escolaridade e de renda, 

diferentemente da maioria dos frequentadores das reuniões – de baixa instrução formal e poder 

aquisitivo. O seu filho é usuário de maconha e conversa abertamente com a mãe sobre o assunto, ele 

é químico, casado, doutorando e atualmente mora em Portugal com a esposa. Durante a conversa a 

mãe diz que por mais que o filho chegasse em casa com livros sobre a cannabis falando que não faz 

mal à saúde, ela diz saber que “mata neurônios” e que o filho pode desenvolver uma esquizofrenia 

futuramente, pois “a maconha mata muita gente”. 
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 Os membros das associações de ex-bebedores “tem na realidade quase sempre uma 

explicação a propor sobre seu alcoolismo, mesmo que eles se recusem frequentemente a dizê-la 

quando são interrogados durante uma entrevista formal” (FAIZANG, 1995, p.73 apud CAMPOS, 

2005). Na Pastoral da Sobriedade é comum os integrantes falarem de uma “hereditariedade”, tanto 

biológica com o discurso de que o “gene do álcool está na minha família” quanto como uma 

“hereditariedade cultural”, onde o aprender a beber foi iniciado no ambiente familiar. Em entrevista 

com J., Coordenador do grupo da Pastoral da Sobriedade no bairro Cajuru, este diz que a família 

tem uma parcela de culpa pela sua dependência:  

Eu comecei a usar drogas com 11 anos de idade, né, eu já via, já (...) na verdade, eu tinha 

uma vontade porque eu via, via minha mãe fumando, minha mãe biológica fumando, eu via 

o meu avô, né que me criou, o qual eu chamava de pai, tomando cerveja, tomando sua 

caipirinha. Volta e meia como eu sempre comento dentro dos grupos da pastoral, ele me 

dava a espuminha da cerveja, eu achava aquilo muito legal, ele cuidava do bar da igreja né, 

o que é um absurdo dentro da igreja um bar né, mas ele cuidava e aquilo pra mim era a 

maior moral (sic) ter o meu pai ali. (J., 41 anos, dependente e coordenador do grupo de 

autoajuda). 

  

Faizang (1989, apud CAMPOS, 2004), em um estudo sobre a interpretação da doença em 

famílias de origens culturais diferentes, aponta que os esquemas interpretativos das causas das 

doenças são possíveis de ser expressos em quatro modelos, que podem conviver entre si numa 

mesma situação: a auto acusação, a acusação de um outro próximo (familiar), a acusação de um 

Outro distante (estrangeiro) e a acusação da sociedade. O modelo de interpretação do alcoolismo do 

A.A. “situa” as “causas” da dependência do álcool no plano “físico” e “espiritual” do indivíduo, e 

não no exterior. Este tipo de discurso está ligado à observância de códigos, tais como vigiar, 

controlar-se, moderar-se, próprios a um esquema de interpretação da doença baseado na ideia da 

responsabilidade do indivíduo sobre o que ocorre, cujo objetivo é tornar o doente responsável pela 

sua recuperação.  

 Na linguagem da doença formulada pelos A.A.s, o alcoolismo assume os contornos de uma 

perturbação físico-moral e psicológica, provocando efeitos que afetam tanto o âmbito fisiológico 

como o âmbito social, moral, etc. A chamada “doença do alcoolismo” é traduzida tanto a partir dos 

seus efeitos sobre o organismo, atingindo o âmbito físico e mental da pessoa, como a partir de seus 

efeitos sobre o plano moral, afetando, sobretudo, o âmbito relacional da família.  

 A literatura antropológica tem se ocupado da relação do indivíduo com sua própria doença, 

ressaltando o modo como os indivíduos elaboram uma interpretação própria para os efeitos do 

álcool sobre os nervos, bem como sobre suas consequências na vida social do bebedor. Segundo 

Fainzang (1996) apud Campos (2004), os nervos são entendidos como uma categoria cultural, 

coletivamente construída, compondo um sistema simbólico, pelo qual os indivíduos podem 

expressar e significar suas aflições. 
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  Seguindo esta concepção, a autora aponta para a complexidade dos elos que unem o álcool 

e os nervos nas representações dos ex-bebedores, que constituem um esquema próprio de 

causalidade, elaborado para dar conta da doença do alcoolismo. Para ela este esquema de 

“causalidade” pode ser expresso de duas maneiras, contraditórias entre si: ora os nervos “estão 

doentes” e são entendidos como a causa da alcoolização e do alcoolismo, ora eles são “afetados” 

pelo álcool, em decorrência de um beber considerado abusivo. Os nervos são idioma ou uma 

metáfora da perda de controle de si. 

  Na medida em que a experiência dos integrantes (participantes) das reuniões da Pastoral 

que compõem as atividades semanalmente realizadas no grupo é evocada por meio do auto relato 

(narrativa oral) o sujeito, “dependente químico”, para compor o grupo de tratamento o mesmo 

assume para si o papel de “enfermo”, de “dependente químico”, por meio da assunção de que é um 

“dependente químico em recuperação”. 

 De acordo com Alves (1993), não obstante, a escolha do tratamento da enfermidade, que 

constitui o itinerário terapêutico do sujeito em recuperação e as crenças a ele relacionadas 

perpassam a rede de parentesco e outros vínculos sociais. O fato de o dependente reconhecer que 

não consegue deixar de consumir uma determinada substância é decorrência de uma série de 

acontecimentos como perder o emprego, brigas e casos de violência, pequenos furtos e muitos casos 

o abandono do lar para viver na rua. Isto aponta para a diversidade de experiências sociais e 

compreensões sobre a doença, as quais também podem ser empregadas estrategicamente pelo 

sujeito “enfermo”, isto é, instrumentalizadas na resolução de possíveis impasses provocados durante 

a interação com familiares, ou outros atores sociais diretamente ligados ao “episódio de doença”, 

como terapeutas, médicos, padres, etc.  

Deste modo, a deterioração da relação com os familiares pode ser um elemento decisivo 

para a procura de tratamento do dependente, assim como o fato assumir esta condição, pode ser 

empregado para outros fins. Segundo G. o filho buscou tratamento em função de ter prejudicado sua 

relação com a família, e deixava o valor da pensão da sua filha com a mãe para não correr o risco de 

gastar, mas que posteriormente houve uma mudança na postura: “ele conseguia me enganar, e 

quando eu me dava conta já tinha entregue o dinheiro da pensão para ele, aí ele sumia um ou dois 

dias, ele ficava na rua usando drogas”(G.,51 anos, mãe de dependente de crack). 

 Assim como para J., a relação com a filha mais velha foi fundamental para sua decisão de 

buscar um tratamento:  

Então depois de tanto tempo que eu usei, tanta droga, acabei com tudo, minha família se 

afastou, tava na rua. Na verdade daí eu não vi mais saída, falei: ‘Poxa vida’; um belo dia a 

minha filha mais velha me escreveu uma carta. Porque eu dei facadas num rapaz né, numa 

briga, por conta disso que eu fui preso no ano passado. Nessa época eu tinha uma rixa e era 

briguento e essas coisas e tal (sic) e desferi umas facadas num rapaz e tempos depois o 
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rapaz e mais uns 4 amigos dele me pegaram aqui na esquina me deram pedrada, paulada, 

um monte de coisa e eu fui pro hospital com traumatismo craniano e tudo mais. Não quis 

nem ficar no hospital, porque eu queria usar droga, e a minha filha, diante daquele estado 

deplorável que eu tava, ela pediu, clamou que eu ficasse em casa, que eu não saísse, de 

medo que me matassem, uma série de coisas. E ela falou que viria no outro dia pela manhã 

pra cuidar de mim, ela falou que vinha 8 horas e 7 horas eu já tava longe, entendeu? Então 

eu já tava no bar bebendo e tudo e ela me escreveu uma carta assim que realmente aquela 

carta foi pior que a própria surra que eu levei dos rapazes lá. Porque ela desabafou tudo, ela 

falou que me amava muito, que não queria me ver morrer, que eu tava não só morrendo, 

mas matando a todos que me amavam, entende? E aquilo assim, me incomodou mesmo, 

sabe. (J., 41 anos, dependente e coordenador do grupo de autoajuda). 

  

Neste caso, observamos que o processo do tornar-se um “dependente químico” está atrelado 

à trajetória do sujeito, quando reconhece que está adoecendo, ou adoecido, assumindo a 

responsabilidade, embora que parcial, por sua doença e por seu tratamento. Cabe esclarecer aqui 

que esta concepção advém primariamente das influências da biomedicina (em particular nos campos 

da psiquiatria, neurologia, incluindo-se também a psicologia), no processo de formação dos sujeitos 

enfermos, onde alguns poderão passar a assumir um papel ativo na promoção da terapêutica como 

coordenadores para seu grupo no interior da pastoral, o que, em tese, alguns nativos compreendem 

como essencial para o processo de autorrecuperação. 

 Ora, está claro que quando transportadas categorias biomédicas de doença e saúde para o 

plano dos sistemas etnopsicológicos subjacentes às interações intrafamiliares, inclusas as relações 

estabelecidas junto ao grupo religioso (paróquia) que dá suporte as reuniões do grupo, bem como às 

interações no âmbito de trabalho, ou outras, ocorre um deslocamento semântico dos atributos da 

doença. Do fato vivido do uso da bebida ao fato pensado e significado como doença, daquilo que, 

em essência, constitui o processo do adoecer. E também do que se entende como “condição do 

dependente químico”, na medida em que nestes modelos explicativos (não médicos/folk) a doença 

se caracteriza pela ausência de responsabilidade do sujeito por sua ocorrência, tanto durante seu 

aparecimento, quanto ao longo de seu tratamento. 

Outrossim, como demonstrou uma agente da pastoral e mãe de um dependente químico em 

entrevista realizada, uma pessoa doente não pode “querer estar doente”. Conforme esta esclarece, os 

casos de dependência química, que exigem do doente o desejo de cura, não apresentam os 

elementos necessários para a configuração de uma doença – uma vez que existe o entendimento 

tácito de que doenças são ocorrências involuntárias e com curso predestinado independentemente da 

volição do indivíduo. 

 Portanto, é comum que o que será ressignificado como a dependência química se apresente 

durante o uso da substância como um problema, sobretudo moral e não médico, para o grupo 

familiar – pois produz vergonha na paróquia/trabalho/etc. a qual pertence o usuário, e atua como 

forma de coerção de seu comportamento, considerado desviante – e ético para o sujeito, pois se 
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entende que este deve assumir uma conduta condizente com os padrões de comportamento 

reconhecidamente humanos e adequados à socialidade entre parentes. Evitando, desta forma, a 

incursão em atos subversivos à organização socioeconômica e psicológica do grupo por meio de 

roubos, agressões, dentre outras condutas socialmente reprováveis e motivo de vergonha para a 

família destes dependentes, conforme transcrito nessas palavras quando G. é questionada sobre o 

que é dependência química: 

A dependência química não é uma doença, esse papo não cola comigo, é falta de vergonha 

na cara. Porque um doente que passa mal, que tem um problema no coração eu posso levar 

no hospital para se tratar, o meu filho não, ele tem que querer, se eu não posso levar ele no 

hospital. Se uma pessoa tá doente ela tem que procurar o médico, tem que procurar ajuda. 
(G.,51 anos, mãe de dependente de crack). 

  

Destarte, a narrativa supracitada demonstra e confirma a tese de Kleinmann & Good (1981) 

apud Alves (1993) sobre a sobreposição de proposições, ou generalizações, tanto explícitas quanto 

tácitas, dos processos de adoecimento e tratamento, isto é, sobreposição de modelos explicativos 

que determinam o que é considerado como evidência clínica relevante e nos demonstram como essa 

evidência é organizada e interpretada por abordagens racionalizadas de tratamento culturalmente 

específico desenvolvido entre diferentes grupos. 

 Ainda que os sistemas de explicação sobre os episódios de adoecimento e cura estejam 

embasados no modelo biomédico, pois partem da ressignificação do itinerário terapêutico de cada 

enfermo (illness career), considerando-se que “uma vez doente o sujeito deve procurar um médico”, 

“procurar ajuda”, as interpretações sobre o mesmo fenômeno diferem entre si qualitativamente na 

medida em que outras formas de compreensão se tornam evidentes. Como exemplo, encontramos as 

constatações frequentemente ouvidas em grupos de recuperação para dependentes químicos, em 

particular referentes ao consumo do álcool em que ao menos alguns dos membros, entendem ser o 

processo de alcoolização um fenômeno hereditário, transmitido geneticamente, a qual é 

filogeneticamente determinante do comportamento do sujeito, ele “é um alcoolista” e não “está 

alcoolista”. 

 Igualmente à situação do dependente químico que se apresenta como um sujeito que não está 

necessariamente doente, pois, como demonstrou G., o processo de seu adoecimento não possui um 

modelo terapêutico correspondente que possa resultar em sua cura, o “tratamento”, se assim 

podemos chamá-lo, não possui um término, pois seu problema “trata-se de falta de vergonha na 

cara”. Isto é, de um traço de caráter vinculado à personalidade social do drogadicto e que deve ser 

interrompido por sua livre vontade a partir da adequada ponderação sobre a moralidade implícita 

em suas ações, no âmbito do grupo a que este pertence.  

 No próximo capítulo, veremos que a etnografia da Pastoral da Sobriedade, revela a 
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existência de mais outros modelos interpretativos sobre a condição do dependente químico e seu 

processo de tratamento. A doença, tida como “incurável” é então “controlada” através do 

desenvolvimento de uma espiritualidade religiosa, em que a família e o próprio ambiente familiar 

tornam-se fundamentais na constituição do sujeito dependente químico e também em seu tratamento. 

Fatores que influem decisivamente em sua transformação.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DAS REUNIÕES DA PASTORAL DA SOBRIEDADE E SEUS 

MEMBROS 

 De acordo com a literatura da Pastoral da Sobriedade, “Na 36º Assembleia Geral da CNBB, 

realizada em Itaici (SP), de 22 de abril a 1º de maio de 1998, Dom Irineu Danelon propôs uma ação 

articulada na Igreja, onde foi implantada a Pastoral da Sobriedade, anteriormente chamada de 

Pastoral da Prevenção e Recuperação em Dependência Química” (Manual de Formação e 

Capacitação do Agente da Pastoral, p.23). Nos três livros da pastoral da Sobriedade, no site e em 

periódicos, esta é a história da Pastoral. Por outro lado, conforme relata Mota (2008, p.14) em sua 

tese de Doutorado, “nesses anos de convívio com pesquisadores e terapeutas do ramo constatei que 

a maioria das pessoas que trabalham com dependentes químicos são ex-usuários ou familiares de 

indivíduos que tiveram o problema”. No caso da implantação deste grupo não foi diferente. Em uma 

entrevista no programa Tribuna Independente do canal Rede Vida Dom Irinei relata a origem da 

Pastoral da Sobriedade: 

A Pastoral surgiu pela dor, dois sobrinhos meus, um deles tinha o meu nome, Irineu 

Danelon Sobrinho, morreram vítimas da droga, eles foram presos por causa das drogas e 

morreram na cadeia. Eu fiz enquanto possível, tudo que estava ao meu alcance, mas ao 

acompanhar o enterro dos dois eu senti um chamado especial da parte de Deus, que essa 

tristeza não se repita sem intervenção especial da Igreja. Eu já era bispo responsável a nível 

nacional pela Pastoral da Juventude, Então conclamei e apareceram 72 pessoas num 

primeiro encontro que aconteceu em Lins e daí pra frente ninguém mais segurou. Então foi 

a dor o primeiro impulso. Eu ainda me lembro da minha cunhada carinhosamente chamada 

de “Tonica”, e ela caminhando de joelhos lá em Aparecida, com os joelhos sangrando 

subindo aquela ladeira, eu falei assim, nossa se nem o sangue da mãe comoveu, é preciso 

que a igreja reúna todas as mães, porque o mau esta muito bem organizado é preciso 

organizar bem o Bem e foi assim que nasceu a pastoral da sobriedade de um impulso que eu 

recebi pela dor. (https://www.youtube.com/watch?v=yB4_q52lwIQ Acesso 

em:15/05/2014). 
  

 As reuniões do “grupo da Palotti” são realizadas todas as terças-feiras das 20:00 às 22:00 

composta em média por 12 a 15 pessoas, as quais são dependentes e familiares, que podem ou não 

ser agentes da pastoral, estes últimos responsáveis em conduzir as reuniões. Semanalmente, é 

vivenciado periódica e ciclicamente um passo baseado em uma citação Bíblica, que segue o 

Calendário Nacional da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), trazendo um 

“Programa de Mudança de Vida”. Em todo o Brasil, durante a semana, simultaneamente, o mesmo 

Passo é trabalhado em cada paróquia.  

 A pastoral tem toda uma literatura e manuais de como organizar cada reunião, o mesmo 
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passo e estrutura deve ser realizado em todos os grupos e o grupo é orientado a seguir o modelo do 

Manual da Reunião de Autoajuda, mais conhecido pelos membros do grupo como o “livro amarelo”. 

Conforme este manual, a reunião deve seguir uma estrutura que começa com a “Acolhida: acolher 

quem chega pela primeira vez para que se sinta bem vindo”. Pode ser conduzida pela equipe de 

animação. Entoar cantos para descontrair e unir os participantes durante 15 minutos.  

  A acolhida começa quando a pessoa chega à reunião, um agente da pastoral fica 

responsável em receber todas as pessoas que chegam e solicitar que assinem o livro de presença, 

neste livro consta o passo do dia, a data, local para o nome, telefone e quanto tempo de pastoral. 

Esse agente é orientado a receber com um abraço todas as pessoas que chegam, mas conversando 

com L., que é a agente responsável em abrir a igreja e recepcionar quem chega ela diz que “temos 

que respeitar o jeito de cada um, tem gente que é mais fechada, tem mulher que não gosta que 

abracem o seu marido”. Ou seja, nem sempre é possível seguir este roteiro à risca. L., é casada, tem 

duas filhas, que frequentam as reuniões, e é filha de um dependente do álcool. 

  A reunião é realizada dentro da Igreja. As pessoas sentam nos bancos da frente e 

normalmente se alguém tenta ficar mais afastado, um membro do grupo, podendo ser um agente ou 

não, faz questão que a pessoa sente junto aos demais. O início da reunião é marcado pelo sinal da 

cruz, que pode ser falado, mas na maioria das vezes é cantado, sendo alguns agentes responsáveis 

pela música, mas não é uma responsabilidade fixa. Em alguns dias há uma banda com violões, 

guitarras, baixo e bateria, outras, somente uma pessoa cantando com acompanhamento do violão. 

As composições são alegres, falam da importância de estar lá, da alegria de ter Jesus no coração e 

de como Jesus te ama, são cantadas com palmas e algumas coreografias. A pessoa responsável em 

conduzir a reunião solicita que todos se sentem e para quem estiver participando pela primeira vez 

fique em pé e se apresente. Após dizer seu nome, um coro é feito com todos os participantes dando 

as boas vindas. Foi observado que em algumas reuniões pessoas puxaram palmas, mas sempre 

foram recriminadas, e é explicado que esse não é o momento para palmas, pois quem vem pela 

primeira vez está começando uma caminhada, as palmas devem ser para os que dão seu depoimento 

ou testemunho. Em pé todos rezam a Oração da Sobriedade
10

. 

 Após a Oração da Sobriedade, inicia-se o momento da “Palavra - leitura do texto bíblico 

feita pelo coordenador.” Neste momento, um trecho de uma passagem da bíblia é lido por quem 

esta conduzindo a reunião, passagem esta que consta no manual da reunião, e conforme fui 

                                                           

10  Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do 

Programa de Vida Nova.Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para 

renascer no Teu Espírito sendo uma criatura nova.Quero, reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair 

em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, 

sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. “Piedade Redentora de Cristo, dai-

nos a Sobriedade.” (3x) “Sobriedade e Paz, só por hoje, graças a Deus.” 
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informada todos os grupos seguem o mesmo passo, logo é feita a mesma leitura indicada no “livro 

amarelo” o trecho lido está relacionado com o passo do dia. 

 Daí passa-se para o momento da “Reflexão: Explicação sobre o que foi lido e sobre o Passo 

do dia.”, quem está conduzindo a reunião fala sobre os “12 passos”, faz um breve resumo dos 

passos anteriores e faz uma analogia entre o texto da bíblia e o passo do dia. 

 Segue a “Oração espontânea - momento das preces partilhadas.” Algumas preces são feitas 

em voz alta, outras pessoas preferem fazer seus pedidos e agradecimentos em silêncio.  

 Após a oração espontânea, ocorrem as “Perguntas para partilha: Questionamentos a serem 

trabalhados durante os grupos de autoajuda.”. No manual existe um questionamento que deve ser 

feito durante o momento da partilha, sobre o passo do dia. Durante as reuniões frequentadas, 

percebe-se que nem todos os grupos trabalham a questão do livro, por exemplo, se há alguma 

questão de ordem mais urgente surgida dentro do grupo, o questionamento pode ser feito sobre isto. 

Presenciei casos em que devido às situações conflituosas ocorridas no âmbito familiar de algum dos 

membros, as perguntas se voltaram para estes casos em específico. Assim, ficou evidente que por 

seguirem à máxima de que estão em igualdade e que necessitam ajudarem-se mutuamente, o grupo 

se volta para as questões que estão afligindo um de seus membros, considerando isto mais urgente 

do que obedecer rigidamente a metodologia.  

 Passa-se então para a “Partilha: dividir os participantes em grupos de dez pessoas, com 4 

minutos para cada um, responder os questionamentos, partilhar suas experiências, dificuldades, 

angústias, alegrias e conquistas. Importante observar: devemos separar as pessoas da mesma 

família, colocando-as em grupos diferentes.” A “partilha” é o momento em que os participantes são 

subdivididos em pequenos grupos para falar sobre o passo da reunião, neste momento as pessoas 

partilham suas experiências, dificuldades, angústias, alegrias e conquistas. Duas regras são 

estabelecidas: a primeira a de que membros de uma mesma família não podem ficar no mesmo 

grupo, sendo separados em grupos diferentes para terem maior liberdade para falar. E a segunda 

regra é de que “o que se fala na partilha fica na partilha”, é uma segurança que é passada garantindo 

que nenhuma pessoa vai comentar com outras sobre o que foi dito. Ficou acordado que a 

pesquisadora poderia participar desta conversa, mas que eu não poderia usar o que foi dito como 

relato. Este momento foi essencial para levantar questões que foram trabalhadas com alguns 

participantes nas entrevistas. 

 No momento da "partilha" fica clara a diferença do grupo de autoajuda da pastoral em 

relação aos outros citados anteriormente. Ao contrario dos outros grupos de ajuda mútua, que focam 

no indivíduo dependente, a pastoral tem como objetivo uma tranformação (cura) de toda a família. 

Mães, filhos e cônjuges de famílias diferentes, identificam no relato do "outro" situações comuns do 
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seu cotidiano, mas reinterpretam de maneira diferente. Quando um filho dependente, de outro grupo 

familiar fala das suas dificuldades e angústias, outras mães, tendem a compreender melhor as 

atitudes dos seus dependentes, motivando uma mudança na maneira de lidar com o seu familiar e 

também uma mudança interna. A eficácia do tratamento gira em torno de uma recuperação da 

família como um todo. 

 “Retorno - canto de meditação sobre o passo.” Os grupos das partilhas não necessariamente 

ocupam o mesmo tempo, alguns acabam mais rapidamente, outros levam mais tempo. Durante a 

espera até que todos os grupos voltem a se reunir, um cântico sereno ou somente instrumental é 

tocado. Quando todos retornam aos seus lugares, sentam-se e inicia-se o depoimento (ocorre um 

depoimento por reunião).  

 “Depoimentos - oportunidade para testemunhar.” Neste momento, a pessoa que está 

conduzindo a reunião pede para alguém que está há mais de um mês em sobriedade, que se levante 

e vá até a frente do altar testemunhar. Posteriormente percebi que este testemunho é organizado 

antes da reunião, não presenciei nenhum depoimento espontâneo, todos foram combinados 

anteriormente. Isto é uma estratégia adotada pelos coordenadores para que a pessoa que for dar o 

depoimento esteja preparada (e não se corra o risco de que não ocorra reuniões sem depoimento) e 

para que ele sirva de exemplo aos demais membros do grupo. O testemunho é feito por dependentes 

e familiares, alguns dos familiares frequentam o grupo sem o seu dependente. Estes falam da 

mudança em lidar com o familiar que não está em “sobriedade”.  

 Como exemplos, presenciei o testemunho de G., mãe de um filho dependente de crack, que 

não frequenta o grupo e usa a substância, falou de como aprendeu a lidar melhor com o filho, que 

frequentando o grupo da pastoral aprendeu a ter mais paciência, mas que “não se faz de cega”, não 

compactua com o comportamento do filho. Ela relata que mesmo o filho não tendo mudado, ela 

renasceu, parou de fumar e beber e segue os valores da pastoral, frequentando as reuniões e 

ajudando quem precisa. Ela fala que o seu problema com o filho foi uma dádiva, uma benção, pois 

através dele ela se tornou uma pessoa melhor. 

 L., que é a responsável pela acolhida, fala do seu pai que está em uma chácara terapêutica e 

do medo de seu retorno, relata que o pai é dependente de álcool, que é violento com a esposa, mãe 

de L., e que ele não aceita estar na chácara, ela fala da angústia e sofrimento que sente só em pensar 

que o pai vai voltar para casa. Mas através do Programa dos 12 Passos da Pastoral ela “perdoou o 

pai” e conta que está desenvolvendo a serenidade e compreensão necessárias para auxiliar tanto o 

pai em seu retorno, quanto à mãe em sua aflição.  

 Diferentemente de L., e G., T., uma senhora de aproximadamente 50 anos falou sobre sua 

história, ela começa o depoimento narrando a dificuldade em que sentiu ao trabalhar em uma festa 
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junina da Igreja. Nesta festa estavam servindo quentão, e esta senhora falava de como o aroma da 

bebida fazia sua boca “encher d'água”, e da dificuldade em se manter sóbria. Contou que seu 

marido bebia muito e sempre a agredia quando chegava em casa, ou haviam discussões. Ela diz que 

de tanto brigar e apanhar decidiu compartilhar o vício dele. Mesmo após a separação, continuou 

dependente do álcool, relata que em um determinado dia entrou em surto, jogou álcool em si mesma 

e ateou fogo, ela tem as marcas das queimaduras. Ela perdeu um filho vítima da violência do tráfico 

de drogas e o outro filho vivo é traficante. Esta senhora se refere à vontade de beber, como sendo o 

“inimigo”, que “sempre está na espreita”. A vontade de beber então não está somente relacionada à 

sua vontade, mas sim ao “mal”, forças exteriores que criam a tentação e segundo ela, só através da 

oração consegue resistir ao vício.  

 Tanto no momento da partilha como no depoimento, as dores, o mal estar, o “sentir-se mal”, 

se mostram evidentes. É neste contexto que o discurso clínico se junta com o espiritual e moral. Em 

um mesmo relato as pessoas podem falar da dependência como uma doença que tem sintomas e 

causa sequelas, como pode falar que o “inimigo”, uma força maligna, sempre está a espreita para as 

fazerem beber ou usar algum outro tipo de entorpecente. 

 Por fim, ocorre a “Oração final - compromisso – Benção”. Após o depoimento todos fazem 

uma oração de mãos dadas, o compromisso de se manter em sobriedade é reafirmado e é encerrada 

reunião. 

 Assim, há uma metodologia formalizada pelos manuais da Pastoral que é adotada nas 

reuniões como forma de seguir as orientações propostas nos 12 passos. No entanto, nem sempre 

esta metodologia é empregada ipsis litteris, ocorrem modificações, principalmente no que tange ao 

momento das “perguntas para partilha” e nos depoimentos. Estas adaptações são realizadas pelo 

coordenador e os agentes a fim de garantir a eficácia das reuniões, do conteúdo das falas e o 

andamento do tratamento de acordo com as necessidades do grupo.  

 Nos depoimentos geralmente emergem interpretações espirituais de que o “mal” (ou seja, o 

“inimigo” ou “demônio”) é agente que ronda os indivíduos, sendo co-responsável pelas suas 

aflições e eventuais recaídas. Os membros da Pastoral, ainda que assumam para si – tanto os 

dependentes quanto os familiares – a responsabilidade em assumir o controle sobre suas vidas, 

interpretam o fenômeno da dependência como algo que também é externo, e que portanto, corre-se 

o risco de escapar ao seu controle. A superação do vício, baseia-se tanto na força de vontade quanto 

no fortalecimento e purificação do espírito através da fé. Aqui, fica evidente a dicotomia presente 

na tradição cristã do bem x mal, sendo o “bem” a resistência ao vício, que mantém os indivíduos em 

“sobriedade” e o “mal” a dependência química, o “pecado”. Esta interpretação está presente tanto 

na literatura da pastoral, quanto no discurso dos coordenadores e agentes, sendo assimilada pelos 
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demais membros dos grupos.   

1.  

1.1. A abordagem dos participantes da Pastoral da Sobriedade 

 O tema central das entrevistas é a história de vida destes participantes, sendo a pastoral um 

grupo que não é exclusivo para dependentes, mas também para os familiares destes. Então, as 

entrevistas foram realizadas com dependentes e familiares. As entrevistas foram realizadas sem um 

questionário fechado, optei por narrativas das histórias de vida dos membros do grupo. As 

conversas foram realizadas uma na casa de J., coordenador do grupo da Pallotti, dependente em 

recuperação e em sobriedade há 8 anos. Outra foi realizada no salão paroquial da Igreja São Vicente 

Pallotti com A., agente da pastoral, mãe de um dependente que nunca frequentou as reuniões. E por 

último, uma entrevista em uma sala da Igreja Cristo Redentor com G., mãe de um dependente 

químico que deixou de frequentar o grupo. 

 Durante as entrevistas, os questionamentos buscavam conduzir a narrativa dos entrevistados 

para questões pontuais que durante o meu trabalho de campo tornaram-se fundamentais. No 

primeiro ponto abordado foi a narrativa de vida antes da procura por um tratamento, como era sua 

rotina, o primeiro contato com as drogas e sua relação com a família. O segundo ponto foi o 

encontro com a Pastoral da Sobriedade e sua inserção no grupo. Perguntas específicas foram feitas 

com o intuito de saber como os entrevistados compreendiam as noções de dependência química, 

doença e cura. Por fim, o seu itinerário enquanto membro da pastoral. 

 A narrativa das experiências que causam dependência é fundamental para percebermos que 

tanto os relatos dos outros participantes do grupo, quanto os relatos dos entrevistados apontam para 

uma identidade cristã, e uma relação com a Igreja Católica. Todos são batizados, e se não o 

dependente, os familiares faziam parte da Igreja Católica. Este dado foi recorrente em todas as 

entrevistas. No modo como narraram as experiências ficou evidente que o primeiro contato com 

determinadas substâncias causadoras de dependência química se deu na família, família que 

também se identifica como cristã. Fator que é fundamental para que tenham buscado tratamento em 

uma instituição com este perfil religioso/católico. A questão familiar, já abordada no primeiro 

capítulo, enquanto elemento de “hereditariedade”, reaparece nos relatos como decisiva em termos 

de criar um ambiente propício ao desenvolvimento da dependência química.  

 Essa relação de vivência religiosa na Igreja Católica na família e o primeiro “uso de drogas” 
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é identificada no relato de J. Ele teve seu primeiro contato aos 11 anos de idade, o seu ambiente 

familiar era formado por seu avô, ao qual ele se refere como “pai” e a avó que ele identifica como 

“mãe” e sua mãe biológica, durante um período da sua infância, um tio, irmão da sua mãe, morou 

em uma “casinha” no mesmo terreno que eles. O fato de a mãe biológica ser fumante e o avô 

consumir bebidas alcoólicas em casa é interpretado por J., como um “aprender a beber”, a 

“espuminha da cerveja” que o avô sempre lhe dava seria sua apresentação a bebida alcoólica, da 

qual neste período ele achava “muito legal”. O avô cuidava do bar da Igreja, a mesma que hoje ele 

coordena o grupo de autoajuda, em algumas paróquias a venda de bebidas alcoólicas é ambientada 

em festas, jantares e vendas de alimentos no salão paroquial da igreja. J., relata que o fato de o avô 

trabalhar no bar da igreja lhe favoreceu o acesso às bebidas alcoólicas e isso lhe rendia um certo 

“status” perante seus amigos: “aquilo pra mim era a maior moral ter o meu pai ali”. A 

compreensão dele hoje demonstra certa indignação ao fato de que ele começou a fumar e beber nas 

três instituições que deveriam o “instruir para a vida”: a escola onde fumava, a igreja onde bebia e 

a família que logo no início da sua adolescência não via problema dele fumar, ele diz que começou 

a fumar escondido, mas sua mãe biológica o orientava e ajudava a esconder dos seus avós. A 

convivência com as drogas no ambiente escolar, começou com o uso esporádico de maconha no 

período em que estudava pela manhã, e a partir do momento que passou a estudar no período da 

noite e trabalhar durante o dia, o consumo que agora poderia ser bancado por ele aumentou e se 

diversificou, como ele diz: 

Comecei a usar outras drogas, já naquela época, anos 80 né, comecei a usar 

LSD, drogas injetáveis né, comecei a cheirar, conhecia vários amigos que já 

injetavam a cocaína né, que hoje em dia não é tão comum isso né, mas 

naquela época era bem comum (J., 41 anos, dependente e coordenador do 

grupo de autoajuda). 
  

 O contato com a bebida no ambiente familiar também está na narrativa de G., que fala que 

apesar do seu marido nunca ter desenvolvido o costume de beber, ela por sua vez, fumava e bebia 

dentro de casa, muitas vezes pedia para seu filho ainda pequeno ir à banca de jornal comprar 

cigarros ou ao bar comprar cerveja. O consumo de cerveja, caipirinha ou vinho era diário segundo 

G., dificilmente ficava mais que dois dias sem beber. A forma como ela interpreta o consumo de 

bebidas alcoólicas em casa, na presença dos filhos, demonstra como a participação no grupo da 

pastoral muda a forma de pensar dos seus membros. O que outrora era considerado normal, como o 

consumo de bebias no ambiente familiar, hoje é visto como errado e que “os pais não se dão conta, 

acham que isso é comum que é normal, que não é errado, os pais que bebem incentivam o seu filho 

a beber”. 

 Mesmo demonstrando uma parcela de culpa em relação à dependência do filho, ela também 
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responsabiliza os amigos, pois o filho que era um “bom menino” começou a mostrar uma mudança 

de comportamento quando mudou de colégio: 

Ele mudou de colégio, e foi ai que começou os problemas, porque 

antigamente ele era um menino responsável, que ajudava em casa ele era 

um bom menino e o problema foram as más amizades que ele fez nesse 

novo colégio. Nessa época ele começou a beber muito. Teve uma vez que 

ligaram do colégio pra casa para buscar o filho em uma praça que ficava ao 

lado do colégio, pois ele tava desmaiado de bêbado, eu não estava em casa 

nesse dia, a minha mãe foi lá, e disse que ele parecia estar morto, estava 

completamente desmaiado. Aí ela pegou e colocou ele num taxi e levou 

para casa (G.,51 anos, mãe de dependente de crack). 
  

 A relação do filho com os amigos também é citada por A., que fala que percebeu a mudança 

de comportamento do filho por volta dos 16 anos, quando estava recém divorciada, conforme seu 

relato, o filho é dependente de maconha. Diferente dos outros casos, o filho de A., leva uma vida 

normal perante a sociedade, na época da entrevista ele estava no Doutorado em uma Universidade 

pública, estava com casamento marcado e junto com a futura esposa iria fazer intercâmbio em uma 

Universidade em Portugal. A entrevistada comenta que nunca teve problemas, como violência em 

casa, ou roubo de objetos, como aconteceram nas casas de J., e G., mas que o fato de o filho usar 

uma substância psicoativa diariamente o torna um dependente.  

 Ela relata que o filho chegava “alterado” em casa, comia muito e um dia ela encontrou a 

substância no carro, logo após o uso do filho. Questionando se o filho fumava maconha, este 

respondeu que sim, neste momento ela começou a procurar ajuda, de psicólogo cristão e 

futuramente da Pastoral da Sobriedade. O filho tem um diálogo aberto sobre o uso da cannabis com 

a mãe, os dois possuem escolaridade de nível superior completo, ela em Teologia e ele em Química, 

trocam artigos científicos, tentando mostrar o ponto de vista de cada um. A., não aceita o 

comportamento do filho, tentou levá-lo à pastoral, mas ele não aceitou. Ela argumenta que a questão 

do uso de substâncias também está relacionada ao ambiente familiar, mostrando o foto de seu filho 

junto com os amigos, alegando que estes têm liberdade de fumar na casa de alguns pais que são 

favoráveis ao consumo.  

E inclusive, tem mães... e eu acho que o pior nisso, é que as... não sei se todas, mas algumas 

mães dos amigos dele, concordam, aceitam eles na casa delas fumando. Então inclusive 

uma das mães, mandou ele me falar que ia enviar um livro, que iam liberar a maconha, que 

não era para eu ficar tão preocupada, que a liberação tava acontecendo. E eu disse: Filho 

nem venha com esse livro. Que uma pessoa dessa que escreve um livro desse, ele não tem 

embasamento científico, assim, principalmente na área médica, porque na área médica é 

provado cientificamente que ela mata os neurônios saudáveis, ela mata. Então pode 

acontecer dele daqui uns tempos, ter esquizofrenia. Causa um monte de coisa a maconha. 

Então ela mata. Então eu falei pra ele nem traga esse livro, porque uma pessoa dessa, o 

autor desse livro, eu nem quero saber (A, 48 anos, agente da Pastoral da Sobriedade e mãe 

de um dependente). 
  

 A. também citou que havia uso recreativo do álcool em sua família em uma conversa 
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informal – algo em que ela foi a única a evitar comentar na entrevista, indicando que a mesma 

preocupa-se com o que irá constar em seu relato para a pesquisa. Pude perceber que na maioria de 

suas falas, evitava dar maiores detalhes sobre o que acontecia em seu ambiente familiar inclusive o 

consumo de maconha do filho, dado que tive certa dificuldade em acessar. E, como se percebe, para 

ela a influência das mães tem peso importante no consumo de drogas dos filhos, o que leva a crer 

que este seja o motivo de sua resistência em falar sobre o assunto.  

 Analisando os discursos das entrevistas em relação ao consumo de bebidas e substâncias no 

próprio domicílio, percebe-se que há uma moralidade no discurso sobre a origem da dependência 

que leva à sua justificativa, pois “se aprende a beber em casa”, é no ambiente familiar que o contato 

com a substância vai desencadear o seu flagelo, a “hereditariedade cultural”, mencionada no 

primeiro capítulo. Além disto, há outros ambientes de convívio social em que se compartilha a 

culpabilização da dependência, em que a companhia e “más influências” dos amigos exercem 

grande influência. Assim, estes fatores, além da genética, são exteriores aos indivíduos e colaboram 

para a noção de que foram “culpados” pelo desenvolvimento da dependência.   

 A descoberta de um grupo Católico que trabalha com dependentes químicos pode ocorrer de 

várias formas, pode ser uma propaganda em um programa de rádio, como foi o caso de J., ou 

visualização de uma faixa que ficava na frente a uma igreja que mantinha o grupo na sua paróquia 

ou até um recado no final da missa como foi o caso de A,. O ponto que liga estas trajetórias está no 

da inserção na pastoral derivar da relação familiar, nos relatos consta que foi alguém da família que 

procurou o grupo de autoajuda, mesmo que no primeiro momento a adesão ao grupo não tenha se 

concretizado, como no caso de J.: 

Meu pai me levou lá na Pastoral... é, então com 30 anos.  Meu pai me levou 

nessa tal de pastoral, por isso que eu até, eu sou bem amigo do J. A. S., que 

tem o programa na rádio lá e tudo. Então foi através desse programa na 

rádio que meu pai ouviu: ‘Se você tem um dependente em casa, não o 

despreze, não sei o quê’; e tem outras coisas interessantes, por exemplo: lá 

em meados de 96, por aí, eu trabalhava de motorista no “G. R.” e eu 

passava na frente da Pastoral da Sobriedade das Mercês, direto, e com 

baseadão, dirigindo o carro e com um baseadão na boca (risos), e eu lia no 

muro lá: ‘Drogas, liberte-se’, ‘Jesus te ama’, ‘Não sei que lá’, né, ‘Cuide de 

seu filho antes que um traficante o adote’, um monte de coisarada eu lia lá e 

eu tirava sarro e dava muita risada (J., 41 anos, dependente e coordenador 

do grupo de autoajuda) 
  

 Neste primeiro contato com a pastoral J., foi orientado a passar por um hospital ou clínica 

para se desintoxicar, passada a desintoxicação ele só retornaria ao grupo três anos depois. A questão 

dos laços familiares além de ser um elemento de motivação, conforme descrito no primeiro capítulo, 

também se revelou fundamental para o primeiro contato com a Pastoral e início do tratamento. 

Segundo J., mesmo já tendo morado na rua, passado por diversos hospitais psiquiátricos voltados ao 
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tratamento de dependência química, foi a carta da sua filha que motivou ele a buscar tratamento 

(relato citado anteriormente). Ele procurou o FAS por conta própria para pedir uma vaga em uma 

casa de recuperação, como ele já teve contato com a pastoral ele pediu para tentarem uma vaga em 

uma casa de apoio dirigida por um padre que coordenava a Pastoral da Sobriedade em Curitiba. No 

momento que ele conseguiu uma vaga, se deparou com a orientação que antes de frequentarem a 

casa os futuros internos deveriam passar pela desintoxicação em algum hospital ou virem 

previamente medicados, J. não estava em nenhuma dessas opções, mas relata que após muita 

conversa conseguiu convencer os diretores a o deixarem ficar, ele permaneceu na casa de apoio por 

13 meses e lá existia um grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. A família dele não 

frequentou o grupo de autoajuda. 

 O filho de G., passou pela mesma casa de apoio que J., mas em períodos diferentes, ela ficou 

sabendo da pastoral por intermédio de sua irmã que viu uma faixa na frente da Igreja do Cristo 

Redentor, o filho neste momento dormia fora de casa, na realidade ela fala que seu marido, após 

muitas brigas e roubos dentro de casa o colocou para fora, mas ele sempre aparecia para fazer 

alguma refeição. Ela lembra que um dia em que o filho foi jantar na sua casa, e foi embora, na 

manhã seguinte, quando seu marido foi tirar o carro de uma garagem que estava em construção 

percebeu que seu filho estava dormindo em um canto desta construção inacabada, ela fala que 

mesmo como inverno rigoroso, ele estava deitado sem cobertas ou algo para se proteger do frio. Ela 

levou algumas cobertas e uma esteira para ele. O que chama a atenção é que durante esse tempo ela 

diz que via cachimbos e latas vazias, mas que ela não tinha um conhecimento, para ela o filho usava 

maconha. 

 Buscando a pastoral, antes de conseguir uma vaga na casa de apoio para o filho, o padre 

responsável falou-lhe que para conseguir uma vaga para seu filho ela deveria participar do grupo de 

autoajuda que tinha reuniões semanais na mesma paróquia. O padre também falou que ela deveria 

mudar o seu comportamento antes de exigir qualquer coisa do seu filho, que fumando e bebendo em 

casa ela não tinha “moral” para falar de seu filho. Neste momento em diante, ela parou de beber, o 

cigarro ela já tinha parado há três meses, o filho ficou dois meses na casa de apoio, e decidiu voltar 

para casa, ele se dizia curado e frequentou três reuniões do grupo de autoajuda e não voltou mais. 

Atualmente ele mora com os pais, mas continua usando o crack de maneira mais controlada, ela diz. 

Agora o filho também trabalha e já está um bom tempo no emprego. Ela e o marido continuam 

frequentando o grupo de autoajuda. 

 De acordo com os relatos, as duas dimensões, a familiar e a religiosa se interrelacionam e 

exercem papel fundamental na forma com que será buscado e realizado o tratamento da 

dependência. A família pode tanto colaborar para o desenvolvimento do vício, quanto para atacá-lo, 
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cumprindo duas funções contrárias entre si. Do mesmo modo que a fé familiar, a identificação dela 

com a Igreja Católica irá conformar o modo com que o dependente e seu familiar serão 

“conscientizados” sobre o “problema”, bem como irá determinar o próprio tratamento.  

 

1.2. Doença e “cura” espiritual 

 Durante as entrevistas, foram evidenciados que existem compromissos com a Igreja além 

das reuniões que fazem parte do tratamento. Os membros do grupo frequentam a missa, grupos de 

oração, grupos de outros bairros da pastoral e se envolvem em demais eventos promovidos pela 

Igreja. Também visitam chácaras e casas de apoio da Igreja Católica que auxiliam dependentes 

químicos. Deduzi que este envolvimento é importante para o tratamento pois está relacionado aos 

Passos “Professar a Fé” e “Servir”, assim como o sentimento de igualdade e necessidade de ajuda 

mútua que levam os membros a “se doarem” a serviço da Igreja e ao “próximo”.  

 Este envolvimento se dá de forma tão intensa que influencia na maneira com que os 

frequentadores da pastoral irão perceber e interpretar o tratamento para a dependência química. Pois, 

percebe-se que estes reproduzem a visão da Igreja Católica de que a dependência, além de se 

constituir em patologia (interpretação biomédica) também pode ser considerada como uma 

“provação divina” e um “mal” que acomete o espírito. Desta forma, o tratamento só obterá sucesso 

se o dependente for “perseverante”, se seguir professando sua fé e não se deixar vencer pelas 

tentações porque “Jesus o libertou”. Assim, conforme foi afirmado por A. :  

 
Os passos da pastoral são baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo 

Libertador. [...] Por exemplo: pedagogia de Jesus Cristo Libertador, são todas as partes 

bíblicas, textos bíblicos em que Jesus fala de uma libertação, de uma salvação, não é só 

Jesus, Paulo... Textos bíblicos que são direcionados mais pra essa... E já a pastoral da 

sobriedade, “meu irmão venha! Aqui você encontra Jesus Cristo Libertador”, fala de uma 

liberdade... É mais direcionada pra liberdade. E é muito interessante que na pastoral da 

sobriedade eu aprendi bastante a diferença de ser livre e ser liberto há uma diferença. Livre 

é quando você é livre de coisas externas...Coisas externas por exemplo. Você não está presa 

você não está numa cela, é livre para ir e vir, é livre para votar em que quiser, você é livre 

para escolher o homem que quer, namorado, você é livre de coisas externas. Liberto é 

quando você é livre daquilo de interior que te prende, de uma mágoa, uma tristeza a falta de 

perdão. Você se culpar muito porque você não consegue deixar a dependência, uma 

dependência te deixa também escravo, então quando você se livra de uma dependência 

química, quando perdoa, quando faz com que a tristeza não tá mais em você, está liberto, 

quando você está indo e vindo na hora que você quiser está livre, há uma diferença grande, 

E isso eu gostei muito de aprender. Estar liberto para amar (A. 48 anos, agente da Pastoral 

da Sobriedade e mãe de um dependente). 
  

 Para A., seu filho é um dependente, por que ele “depende”, ele se torna “amarrado, escravo 

que não consegue ser liberto”, ela relata que ele já tentou parar e não consegue e que todos os 
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amigos dele também são dependentes. De acordo com esta interpretação descrita, já que a doença é 

“incurável”, o que pode ser tratado e o que se cura de fato na pastoral é o espírito. Este, por 

intermédio da profissão da fé é então “liberto”, pois o dependente passa a ter autocontrole sobre 

suas vontades através das orações, da participação na Igreja, da não interrupção do tratamento, 

enfim, por uma vivência religiosa permanente. Portanto, não só os hábitos, mas o modo de vida que 

deve ser transformado se assim o dependente desejar verdadeiramente controlar suas vontades. O 

relato abaixo explicita bem esta noção: 

 
Na verdade a cura não existe, quando a pessoa acha que a cura existiu, a probabilidade dela 

recair é muito grande, entende? Porque Deus cura espiritualmente. Existem duas linhas, na 

verdade existe uma linha tênue entre a recuperação e a recaída, que é pra qualquer 

momento, por isso que... nós temos que levar... por exemplo nós que pautamos na palavra 

de Deus. Porque as pessoas muitas vezes elas pautam-se nas palavras de Deus, mas pouco 

conhecem da palavra de Deus e pouco estudam da palavra de Deus. E a palavra de Deus é 

bem clara quando diz: “Aquele que está de pé, ore para não cair” (J., 41 anos, dependente e 

coordenador do grupo de autoajuda).  
  

 Para G., que é mãe de um dependente, também é importante prosseguir com o tratamento. 

Ela, conforme já citado anteriormente, mudou seus hábitos em função do filho e dos 

aconselhamentos recebidos da pastoral. Ainda que o filho não tenha realizado o tratamento, G., 

considera que para ela, é fundamental continuar participando do Programa e frequentar a Igreja, 

para continuar lidando com o filho e para ela mesma manter as mudanças pelas quais passou.  

  A questão do desenvolvimento de uma “espiritualidade”, torna-se crucial para a mudança 

total no estilo de vida que irá “livrar” a pessoa de toda e qualquer dependência química – até aquela 

legalizada (não só o álcool e tabaco) e que não é considerada nociva. Para J. estar em “sobriedade” 

não consiste apenas em abandonar o uso da substância que o levou até o grupo, mas se abster de 

qualquer outra substância que possa vir a viciar ou que cause alteração na consciência.  

É necessário, não foi só a pastoral que me curou, foi na verdade uma espiritualidade que eu 

aprendi né, porque é necessário, todos admitem, até o governo admite que a espiritualidade 

é necessária, porque o índice de pessoas recuperadas só existe daquelas que tem 

espiritualidade, são pouquíssimas que não tem espiritualidade que se recuperaram. Algumas 

até dizem que se recuperaram, mas é uma recuperação fictícia, porque a pessoa ta usando... 

fumando cigarro, bebendo e acha que ta recuperada, entendeu? Eu tinha ouvido falar e 

frequentado A.A. e N.A. né. Não menosprezo né, porque pessoas se recuperaram do álcool 

e tudo, mas também não acredito na efetividade, pois eles trabalham com redução de danos. 

Você vai numa reunião de A.A., tem um cinzeiro lá na mesinha, pra você fumar. Ou 

pessoal que se reúne no N.A. pra abandonar as drogas, sai e se reúne daí pra tomar cerveja. 

Então é uma coisa contraditória. Não adianta eu me libertar de uma coisa e continuar com a 

outra. Por isso que dentro da Pastoral da Sobriedade eu entendi isso, mesmo eu não 

concordando com muitas coisas dentro da casa de apoio onde eu estava. O programa ‘vida 

nova’, se não existisse o programa da Pastoral dentro da casa de apoio que eu me internei, 

eu não teria me recuperado. Eu me recuperei só por conta desse programa, porque é um 

programa de sobriedade e acima de tudo, porque o primeiro papo que eu ouvi dentro da 

Pastoral da Sobriedade foi isso, que todos nós somos dependentes e que a Pastoral luta pra 

recuperar das dependências, né, pra recuperar das dependências, não só química, mas tantas 

outras dependências que nos levam à, de repente aí, pra dependência química, então eu 

achei muito interessante aquilo. Pela primeira vez na minha vida eu tinha sido colocado no 
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mesmo nível que os outros, porque até então eu tava abaixo, né, eu só via todas as pessoas 

acima de mim, eu me achava uma pessoa inferior, derrotada e que eu não merecia 

recuperação. Mas daí ali, eu via assim as pessoas falarem, vi pessoas recuperadas falando 

de uma maneira legal e vi as pessoas falarem que nós somos todos iguais e aquilo me 

deixou muito feliz, entende? 
 

No depoimento acima, também se fala em libertação no aspecto da autoestima, o 

reconhecimento de que há outros em situação semelhante, proporciona aos dependentes a sensação 

de que não estão mais “excluídos”. Este fator é fundamental para ocorrer o “renascimento”, a 

transformação da pessoa que era vista e se via como “vagabundo” e “sem vergonha” em 

“dependente químico” em tratamento que recupera sua dignidade e amor próprio fortalecendo-se 

“espiritualmente”.  

Atrelado à noção de cura espiritual está o fato de que o “mal” está sempre à espreita, e por 

isto também que se faz necessária a manutenção da fé e o exercício da vida religiosa. Por mal, de 

acordo com os relatos, entende-se a presença de espíritos maléficos, ou do “diabo” que surgem para 

perturbar a paz e tentar os dependentes.
11

 De acordo com G., seu filho nunca está sozinho, está 

sempre acompanhado dos “invisíveis”, que para ela são “coisa ruim, coisa lá do inferno” porque “se 

você tá vivendo no mal se você tá fazendo coisa ruim, você tá abrindo porta pras coisas ruins”. Ou 

seja, a moralidade ressurge aqui novamente no discurso de que o simples fato de utilizar alguma 

“droga” já é mal em si, porque você está “fazendo coisa ruim” e isto atrairia mais mal. G. afirma 

que reza todos os dias para combater os “espíritos ruins”, porque eles “rodeiam quando você bebe, 

quando você fuma”. 

Não apenas nas entrevistas, mas nas reuniões, era sempre comentado que era importante 

“orar e vigiar” para não cair em tentação porque o “inimigo sempre está à espreita”. Se “Jesus 

salva”, o diabo está lá para fazer você “cair”. Conforme já foi descrito, esta faceta do discurso em 

relação à dependência química está presente na literatura da pastoral, e nas falas de líderes da Igreja 

(padres, bispos ligados à pastoral), coordenadores e agentes.  

Frequentando as reuniões semanais do grupo de autoajuda pude perceber que esse discurso 

sobre o “bem” e o” mal”, o “inimigo” e o pecado são recorrentes. Durante umas das reuniões 

observadas, no momento da “Palavra” foi lido um trecho da bíblia para e reflexão do passo Admitir: 

“ Não consigo entender nem mesmo o que eu faço; pois não faço aquilo que eu quero, mas 

aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a Lei é boa; 

portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim.Sei que o bem não mora 

em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz 

de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que 

não quero, não sou eu que o faço, mas o pecado que mora em mim” (Bíblia Sagrada, 

                                                           

11   Os chamados “espíritos” citados pelos membros compõem sua interpretação sobre o mal, esta advinda da própria Igreja Católica.  
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Romanos, capítulo 7, versículos 15-20) 

 

A reflexão seguida desta leitura girou em torno do pecado (o bem e o mal), de como o 

indivíduo é fraco e impotente perante as situações externas, as quais não consegue controlar, e o que 

deve ser feito para que os seus impulsos não interfiram de maneira “maléfica” na sua vida. As 

situações podem ser externas, mas conforme foi dito pelo agente que estava conduzindo a reunião 

do passo Admitir, a libertação é de dentro para fora. O indivíduo deve admitir que o bem e o mal 

moram dentro dele, o mal gera sofrimento e angústia. Mas todo sofrimento tem remédio e pode ser 

aceito, dominado e superado para ser transformado em “Benção”, alegria, redenção e sobriedade. E 

que a partir do momento em que se desenvolve uma espiritualidade o pecado vai perdendo sua força. 

Essa luta contínua contra o mal, também foi vista em outra reunião, o passo deste dia era o  

Renascer. A reflexão foi sobre o capítulo 6, dos Efésios: “Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na 

força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir as manobras do diabo”. 

Conforme foi dito na reunião, todo indivíduo “batizado” é agraciado  com a força e o poder do 

Senhor. Essa força é a armadura de Deus contra o mal, que “resiste às dependências e pecados que 

podem fazer de sua vida um inferno”. Essa luta interior, entre o bem e o mal, se trava na 

consciência do indivíduo, ela afeta o corpo, os relacionamentos e até a sua vontade de viver. Torna 

a vida dominada por um mundo de trevas, de desânimo “onde quem reina é o espírito do mal, a 

opção pela morte”. 

A “morte” também é interpretada de outra maneira, como foi visto em uma reunião em que 

o passo vivenciado era o Entregar,”A morte de Jesus é a sua libertação nas mão de Deus”. A morte 

nesse momento é interpretada como libertação que é conquistada através da total entrega, 

obediência e confiança em Deus. Deve-se “morrer” para “ressuscitar”. Os integrantes da pastoral 

não falam somente de transformação, mas também de uma “vida nova”.  Eles se veem de uma 

forma diferente daquela que tinham enquanto usavam determinadas substâncias, na sua “outra vida”. 

Participando da pastoral eles relatam que sua aparência mudou, a sua linguagem é outra e que estão 

mais comprometidos com sua “vida nova”, 

Os dependentes passam a assimilar esse discurso religioso no momento em que se tornam 

freqüentadores assíduos dos grupos de autoajuda. Por mais que, no caso do grupo analisado, todos 

se declarassem católicos de batismo, possuindo uma ligação com a Igreja, somente após o ingresso 

no tratamento da pastoral que estes passam a reproduzir este discurso sobre o “mal” e promover sua 

“mudança interior”. Ou seja, há uma internalização do discurso religioso que será o elemento 

fundamental para a transformação do dependente. Segundo esta leitura, a transformação, na verdade, 

é a “cura espiritual”. 
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CONCLUSÃO 

  

A experiência de campo junto aos familiares de consumidores compulsivos de substâncias 

psicoativas tais como o crack, álcool e outras “drogas” através da Pastoral da Sobriedade em 

Curitiba - PR, demonstrou que a situação deles não pode ser considerada, assim como afirmam os 

autores trabalhados, como um processo exclusivamente clínico, ou médico e de interposição de 

modelos explicativos exclusivamente clínicos. Se por um lado os sistemas de explicação sobre os 

episódios de adoecimento e cura estejam profundamente embebidos do modelo de discursividade 

biomédica, por outro lado, diferem entre si qualitativamente significativas na medida em que 

articulam outras formas de compreensão deste mesmo fenômeno, que se tornam evidentes ao longo 

do processo de ressignificação moral-religiosa a que está sujeito. A exemplo das constatações 

frequentemente ouvidas em grupos de recuperação para dependentes químicos, em particular 

referentes ao consumo do álcool – cujos membros, ao menos alguns deles, entendem ser o processo 

de alcoolização um fenômeno hereditário, “uma espécie de doença sem cura” transmitida 

geneticamente, e também culturalmente, pela influência do ambiente a qual é filogeneticamente 

determinante do comportamento do sujeito. 

 Igualmente à situação do alcoolista, que não está sofrendo uma doença – uma das 

explicações oferecidas pelo modelo explicativo familiar/tradicional católico identificável nas 

reuniões semanais da Pastoral da Sobriedade e que alterna continuamente explicações fornecidas 

por outros modelos explicativos assentados em explanações espirituais, religiosas e até mesmo 

médicas – o dependente químico se apresenta como um sujeito que não está necessariamente doente, 

pois, como demonstram relatos contidos nesta pesquisa “trata-se de falta de vergonha na cara”, isto 

é, de um traço de caráter socialmente vinculado à figura do drogadicto enquanto personagem social, 

o qual deve ser moldado/adaptado segundo os padrões de moralidade, pensamento e sentimento, 

característicos do grupo social ao qual o indivíduo pertence. Neste sentido, o discurso acerca do 

dependente químico amplia a própria concepção da doença, uma vez que nesse modelo de 

pensamento a doença deixa de ser exclusivamente involuntária e tratável – em concordância com o 

discurso biomédico é uma vez que a dependência química é percebida como condição vinculada a 

sua Pessoa. 

 Não obstante, a resistência do material etnográfico ao emprego sistemático de uma 

classificação unicamente médica torna inviável a compreensão do contexto do fenômeno da 

dependência química como ela se nos apresenta inicialmente, a saber, como uma condição de 

constituição ontológica da Pessoa, prevista na transmissão substancial e hereditária, das 

características que constituem o sujeito neste contexto sociocultural. 
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Neste aspecto, é interessante ressaltar a coexistência das crenças na hereditariedade 

fisiológica do sujeito, com a presença da crença na reencarnação de espíritos que retornam a este 

mundo psicológica, emocional e espiritualmente comprometidos e consequentemente, “doentes”, 

uma vez que situações de dependência química são percebidas como indício lógico-dedutivo de um 

passado conturbado em que o “enfermo”, se assim se pode chamá-lo, deve “pagar uma dívida”, isto 

é, efetivar um acerto de contas onde o sofrimento é percebido como parte do processo de 

pagamento da dívida herdada com vistas a transformação da personalidade social e reprodução de 

uma nova Pessoa. 

 Neste caso, a etnografia junto a Pastoral da Sobriedade se demonstra reveladora, uma vez 

que não tendo cura, o fenômeno da “dependência química” passa a ser vivida diariamente por meio 

da atualização dos 12 passos, sem previsão de sua interrupção, ao menos durante esta vida – fato 

curioso, uma vez que aqui está aberta a hipótese de que uma “cura” para este mal físico-espiritual 

hereditário deva ser atingível somente após uma próxima reencarnação do mesmo espírito (caso 

venha a acontecer), já livre das amarras que determinavam sua condição de dependente químico no 

corpo em que se encontra atualmente corporificado a alma da Pessoa. 

 Deste modo, pode-se afirmar que a Pastoral da Sobriedade enquanto instituição de caráter 

religioso apropria-se do discurso biomédico ao interpretar a dependência química como doença, 

porém o ressignifica, ao transportar seu sentido para além do adoecimento físico e psíquico, 

colocando-a como um mal espiritual. E este é o “sintoma” que receberá tratamento contínuo no 

grupo investigado, pois para a Pastoral não há cura para o vício, o que pode ser remediado é o 

espírito que foi acometido por um mal. Ao ressignificar a dependência química, o tratamento 

também passa a receber uma elaboração e metodologia específicas que vão de encontro a este mal 

que se pretende curar. Por estas razões que o próprio Programa dos 12 Passos foi adaptado do A.A. 

para corresponder ao modelo interpretativo embasado na religiosidade católica. 

 A etnografia procurou demonstrar o processo de transformação do sujeito dependente 

químico, que enquanto mero consumidor compulsivo não consciente de seu estado e não motivado 

a livrar-se desta condição, transforma-se em um personagem social vinculado à “sem-vergonhice” 

recebendo a pecha de “drogado” e “vagabundo”.  

Por este mesmo motivo, compreende-se que o dependente químico não conseguiria sozinho 

ultrapassar esta condição, sendo necessário reconhecer-se enquanto tal, enquadrando-se nos padrões 

de moralidade impostos pelo seu grupo social (família, amigos, local de trabalho). Assumindo que 

existe um “problema” que deve ser “resolvido”, o sujeito transmite a condição de dependente 

químico para si e para os outros, assim como assume que necessita de apoio e ajuda, encontrando-os 

nas relações familiares e nas reuniões do grupo de autoajuda realizadas na Paróquia.  
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Ao recorrer e dar continuidade ao tratamento, ainda que sua condição seja permanente, a 

imagem do dependente químico tende a se reverter positivamente no âmbito moral, pois agora, não 

somente este reconhece sua “doença” (condição) como passa a desenvolver sua espiritualidade, 

combatendo o “mal” que assola a si e a sua família. Portanto, a transformação da personagem social 

do dependente químico no grupo da Pastoral da Sobriedade desde o reconhecimento de sua doença 

por parte de familiares até o seu tratamento segue sob um crivo de uma moral religiosa, que passa a 

ser internalizado processualmente e reproduzida pelo próprio sujeito dependente em suas relações 

sociais significativas.  
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