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RESUMO 
 
 

Este estudo pretende compreender e analisar o vivido pelo sujeito no contexto 

específico do grupo de auto-ajuda Neuróticos Anônimos, em como esses doentes 

fazem para superar, ou ainda, para re-significar essa experiência de enfermidade 

que marca a sua biografia. Mais especificamente, preocupo-me em compreender a 

concepção de doença e de cura dos participantes e a do discurso oficial do 

Neuróticos Anônimos, em perspectiva comparada. Outro aspecto fundamental para 

esta pesquisa é conhecer o itinerário terapêutico desses doentes, investigando os 

processos de escolha do tratamento. A pesquisa de campo foi realizada com o 

grupo Neuróticos Anônimos de Curitiba, entre os meses de setembro de 2008 a 

março de 2009, as técnicas utilizadas foram a observação participante, e a 

entrevista semi-estruturada, ao todo foram entrevistados seis membros do grupo. A 

doença, para os neuróticos anônimos, se apresenta como elemento de 

desorganização da vida e representa a descontinuidade das práticas cotidianas, 

nessa medida, a busca pelo grupo é orientada pela possibilidade de convivência 

social com outros sujeitos doentes com quem compartilham as experiências de 

enfermidade, o que lhes permite arquitetar modos diversos de lidar com essa 

experiência.  

 

Palavras-chave: experiência de doença; itinerário terapêutico; Neuróticos Anônimos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Por certo tempo pensou-se que a doença pertencesse à natureza, fazendo 

parte, portanto, do domínio das ciências biológicas. Contra essa tendência, a 

Sociologia e a Antropologia da Saúde tem procurado demonstrar que a aflição, a 

doença, e o corpo são realidades profundamente imersas em domínios culturais e 

contextos sociais particulares.        

 Dentro disso, este estudo se propõe a analisar e compreender a experiência 

de doença dos Neuróticos Anônimos, um grupo de auto-ajuda que objetiva recuperar 

pessoas que sofrem de neuroses. Dentre os objetivos da pesquisa estão: entender 

como esses doentes fazem para superar ou re-significar a experiência de doença 

que marca as suas biografias; comparar a concepção de doença dos membros do 

Neuróticos Anônimos e a do discurso oficial do grupo e ainda, conhecer o itinerário 

terapêutico desses sujeitos, investigando os processos de escolha do tratamento. 

 A pesquisa de campo foi realizada com o grupo Neuróticos Anônimos de 

Curitiba, entre os meses de setembro de 2008 a março de 2009, as técnicas 

utilizadas foram a observação participante, e a entrevista semi-estruturada, ao todo 

foram entrevistados seis membros do grupo. 

Para tanto, delimitei o caminho desta pesquisa da seguinte maneira: 

O capítulo 1 versa sobre os caminhos percorridos até o desenho final do 

problema de pesquisa. Este primeiro capítulo também apresenta os pressupostos 

teóricos que embasam as discussões sobre experiência de doença, além da escolha 

das técnicas para a realização da pesquisa de campo.  

O capítulo 2 descreve historicamente o nascimento do programa de 

recuperação do Alcoólicos e do Neuróticos Anônimos, traçando pontos de 

aproximação e de distanciamento entre esses dois grupos, dando ênfase a lógica de 

funcionamento do segundo.  

O capítulo 3 apresenta as percepções e configurações proporcionadas pela 

experiência no campo, descrevendo as reuniões do Neuróticos Anônimos e 

apresentando os protagonistas deste estudo, ou seja, os seis membros do grupo 

que aceitaram narrar suas experiências com a enfermidade.  

Entre as discussões presentes no capítulo 4 estão: a análise teórica sobre o 

conceito de experiência de doença, a relação percebida no campo entre a doença e 
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a descontinuidade das práticas cotidianas, a diferenciação entre doença mental e 

emocional, e ainda, os nexos existentes entre a neurose e o autocontrole.  

O capítulo 5 traz, por fim, a investigação do itinerário terapêutico, das 

escolhas por determinados tratamentos e da chegada dos entrevistados até o 

Neuróticos Anônimos.  
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1 CAMINHOS E SENSAÇÕES: DESENHANDO A PESQUISA 
 

Os meus primeiros estudos na área da Saúde foram realizados no Programa 

de Ensino Tutorial – PET, do curso de Ciências Sociais, coordenado pela Profª. Drª. 

Liliana de Mendonça Porto e do qual faço parte desde 2006. Essas leituras 

renderam um artigo que apresenta uma revisão bibliográfica dos principais conceitos 

encontrados na Antropologia sobre a análise de doença, e também, um projeto de 

pesquisa para a disciplina de “Técnicas e Métodos de Pesquisa em Sociologia” no 

segundo semestre de 2007, ministrada pela Profª. Drª. Marlene Tamanini, que 

contribuiu enormemente com a pesquisa demonstrando as inúmeras possibilidades 

dos estudos de saúde através da lente das Ciências Sociais. Esse primeiro projeto 

versava sobre a experiência de enfermidade engendrada pela depressão, essa 

doença me chamou atenção porque freqüentemente a mídia trazia notícias sobre o 

crescimento do número de depressivos, chegando a indicá-los em níveis 

epidêmicos, e, além disso, encontrava cada vez mais pessoas no meu meio social 

que se diziam doentes e tomavam antidepressivos. A minha proposta de pesquisa 

era trabalhar indivíduos que tivessem sido diagnosticados ou que se auto definissem 

depressivos. Mas onde encontraria esses sujeitos? Fiquei sabendo de um grupo de 

Anônimos que funcionava na Igreja Bom Jesus, na frente da Praça Rui Barbosa, e 

pensei ter encontrado meu campo. Fui até lá e me deparei com o cartaz do 

Neuróticos Anônimos, confundido entre outras programas de auto-ajuda, o cartaz 

dizia para as pessoas que  tivessem problemas com ansiedade, depressão, raiva, 

insônia, que procurassem o grupo, o cartaz ainda indicava um número de telefone. 

Liguei no dia seguinte e ouvi uma mensagem eletrônica explicando local e horário 

das reuniões.  

Procurei o grupo Neuróticos Anônimos pensando ainda em trabalhar a 

depressão, mas logo na primeira reunião compreendi que para os freqüentadores 

desse grupo, a depressão era percebida como um sintoma da neurose, e não como 

uma doença propriamente dita, a conversa com Valdir1, membro do Neuróticos 

Anônimos, demonstra isso com nitidez: “[...] a depressão, para nós, é um sintoma da 

neurose.” (13 de setembro de 2008, notas do Caderno de Campo). 

Foi a partir daí, já com a orientação oficial do Profº. Drº. José Miguel Rasia, 

que resolvi caminhar para a pesquisa sobre a experiência de doença proporcionada 
                                                
1 Para preservar o anonimato do grupo, todos os nomes utilizados nesta monografia são fictícios.  
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pela neurose, não de suas definições médicas e institucionalizadas, mas 

considerando a neurose do ponto de vista do sujeito, da experiência de enfermidade 

marcada na biografia dos membros do Neuróticos Anônimos. Enfim havia 

encontrado o meu campo, e mais que isso, uma nova proposta de trabalho e de 

pesquisa.  

1.1 Objeto de pesquisa e proposta de análise  
 

Esta monografia apresenta a experiência vivida pelo sujeito neurótico, aqui a 

doença é vista como uma construção sócio-cultural, ou seja, a doença é entendida 

como um processo subjetivo construído através de contextos sócio-culturais e 

vivenciada pelos atores. A doença não é mais um conjunto de sintomas físicos, mas 

é um processo subjetivo no qual a experiência de doença é mediada pela cultura. 

Para a análise de doença é fundamental trabalhar pelo viés da experiência, como 

modo de o sujeito ajustar o conhecimento indispensável na sua biografia. O conceito 

de experiência utilizado neste estudo foi desenvolvido por Schutz (1979), orientado 

pela Fenomenologia de Husserl, segundo Schutz (1979, p. 312):  
O ponto de partida básico de todas as considerações fenomenológicas é a 
experiência essencialmente real ou imediatamente vivida, isto é, a corrente subjetiva, 
que flui espontaneamente, na qual o indivíduo vive e que, como uma corrente de 
consciência, carrega consigo laços espontâneos, traços de memória, etc., relativos a 
outras experiências anteriores. A experiência se torna experiência subjetivamente 
significativa somente através de um ato de reflexão, através do qual uma experiência 
essencialmente real é, em retrospectiva, conscientemente apreendida e 
cognitivamente constituída.  

 
É a partir da perspectiva fenomenológica que desenvolvo a reflexão sobre a 

experiência dos neuróticos anônimos, fora ou no contexto do grupo. Pois traz o 

conteúdo da experiência de doença, elaborado a partir da reflexão sobre essa 

realidade.  

O adoecimento é compreendido como um processo de ruptura de elos sólidos 

que conectavam o indivíduo ao contexto, consiste na perda de lugar ou situação, 

que compele ao sujeito projetar práticas para lidar com a doença, e incorporar novos 

significados à experiência pela qual está passando. 

Paulo César Alves e Míriam Rabelo afirmam que é importante considerar que 

as respostas aos problemas criados pela doença constituem-se socialmente e 

remetem diretamente a um mundo compartilhado de práticas, crenças e valores.  Na 

vivência com a enfermidade, o doente e aqueles que estão envolvidos na situação 
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(como familiares, vizinhos, amigos e terapeutas) formulam, produzem e transmitem 

um conjunto de soluções, receitas práticas e proposições genéricas para lidar com a 

doença, de acordo com o universo sociocultural do qual fazem parte (ALVES & 

RABELO, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 171).  

É partindo dessas considerações que configuro a investigação sobre a 

experiência de doença.  O meu problema se foca na análise do vivido pelo sujeito no 

contexto específico do Neuróticos Anônimos, em como esses doentes fazem para 

superar, ou ainda, para re-significar essa experiência de enfermidade que marca a 

sua biografia. Mais especificamente, preocupo-me em compreender a concepção de 

doença e de cura dos participantes e a do discurso oficial do Neuróticos Anônimos, 

em perspectiva comparada. Outro aspecto fundamental para esta pesquisa é 

conhecer o itinerário terapêutico desses doentes, investigando os processos de 

escolha do tratamento. A minha hipótese é que a doença, para os neuróticos 

anônimos, se apresenta como elemento de desorganização da vida, representa a 

descontinuidade das práticas cotidianas, e que portanto, a busca pelo grupo 

Neuróticos Anônimos é orientada pela possibilidade de convivência social com 

outros sujeitos doentes com quem compartilham as experiências de enfermidade, o 

que lhes permite arquitetar modos diversos de lidar com essa experiência.  

As discussões socioantropológicas sobre itinerário terapêutico tem como 

principal objetivo interpretar os processos pelos quais os indivíduos ou grupos 

sociais escolhem, avaliam e aderem a determinadas formas de tratamento (ALVES 

& SOUZA, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 125).  Essa perspectiva 

fundamenta-se na evidência de que os indivíduos encontram diferentes maneiras de 

resolver seus problemas de saúde. É possível afirmar que as possibilidades de 

serviços terapêuticos são inúmeras e variadas, e cada uma dessas terapias 

desenvolve diferentes métodos e premissas para explicar e tratar as aflições dos 

pacientes.  

Neste sentido, a narrativa é etapa fundamental no processo de construção e 

incorporação dos significados da experiência de doença, a partir das narrativas e 

dos processos de incorporação do conhecimento por ela provocados que os sujeitos 

arquitetam seus desejos e projetos para o futuro. Podemos, assim, dizer que a vida 

olhada de forma retrospectiva apresenta uma visão total de seu conjunto, e que é o 

tempo presente, com o conhecimento atual que torna possível uma compreensão 

mais aprofundada do passado. 
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A descrição da experiência de doença é também a elaboração de uma 

narrativa sobre a doença, é uma reconstituição de uma imagem de si que se 

expressa na narrativa e que envolve a colaboração dos outros sujeitos. 

Alves e Rabelo (1999) defendem que as narrativas permitem apreender 

dimensões importantes da experiência de doença, na medida que põe à vista uma 

relação percebida entre sujeito e contexto, fundante dessa experiência. Eis que as 

narrativas representam um recurso metodológico valioso para uma abordagem 

socioantropológica de questões relativas à constituição da subjetividade do sujeito. 

Para eles, “a totalidade semântica do discurso narrativo constrói-se pela relação 

entre ‘segmentos narrativos’, isto é, unidades mínimas de significado” (mínimas em 

relação ao campo de exploração escolhido pelo narrador) referentes a ações, 

experiências, acontecimentos passados.  Em uma narrativa biográfica, o locutor 

sintetiza situações e eventos vividos, avaliando-os, emitindo opiniões e expressando 

sentimentos. Neste aspecto, os segmentos narrativos não se constituem apenas por 

descrições de acontecimentos factuais.  

Diante disso, as técnicas escolhidas para a pesquisa de campo foram a 

observação participante, com a produção de um caderno de campo, e a entrevista 

semi-estruturada, posto que neste modelo de entrevista são feitas algumas 

perguntas chave, mas objetiva-se não interromper a fala dos entrevistados, o 

importante é que eles construam uma narrativa sobre a experiência vivida.  

A observação participante foi realizada em doze reuniões do grupo de auto-

ajuda Neuróticos Anônimos, entre os meses de setembro de 2008 e março de 2009. 

As reuniões acontecem nas quartas-feiras às 19:00 e nos sábados às 9:30, e tem 

duração média de duas horas. A sala utilizada para a reunião fica localizada na 

Unidade de Saúde da Praça Ouvidor Pardinho, no bairro Rebouças, em Curitiba.  

Foram realizadas seis entrevistas com os freqüentadores do Neuróticos 

Anônimos, nos meses de fevereiro e março de 2009, as entrevistas foram gravadas 

e transcritas na íntegra, os locais de entrevista foram escolhidos pelos entrevistados, 

sendo que quatro delas foram feitas nas redondezas da Praça Ouvidor Pardinho, 

antes ou depois das reuniões do grupo. 
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2  A “IRMANDADE” NEURÓTICOS ANÔNIMOS  

 

2.1 O Alcoólicos Anônimos   
 

O grupo Neuróticos Anônimos (N/A) surgiu a partir do programa de 

recuperação do Alcoólicos Anônimos (A/A), nessa medida, acredito ser relevante 

esclarecer a história e o funcionamento do grupo que deu origem ao objeto desta 

pesquisa2. O Alcoólicos Anônimos, se define como uma irmandade que compartilha 

experiências, forças e esperanças, afim de resolver seu problema comum e ajudar 

outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo 3, tendo como propósito manter 

seus membros sóbrios e ajudar outros alcoólicos4 a alcançar a sobriedade.  

  Alcoólicos Anônimos considera que o grupo iniciou em 1935, nos 

Estados Unidos. Seus dois fundadores são Bill5 W., corretor da bolsa de valores e 

Bob, médico cirurgião, ambos apresentavam problemas com o alcoolismo, eles 

perceberam que falar sobre suas aflições os ajudava a ficar longe das bebidas. 

Antes de se conhecerem, Bill e o Dr. Bob tinham tido contato com o Grupo Oxford, 

uma sociedade composta, em sua maior parte, por pessoas não alcoólicas, que 

defendia a aplicação de valores espirituais universais na vida diária. Sob sua 

influência espiritual, e com a ajuda de um amigo, Bill havia conseguido sua 

sobriedade e vinha mantendo sua recuperação trabalhando com outros alcoólicos, 

apesar do fato de que nenhum de seus "candidatos" haver se recuperado. 

Entretanto, para Bob o fato de ser membro do Grupo Oxford não havia 

oferecido a suficiente ajuda para alcançar a sobriedade. Quando finalmente o Dr. 

Bob e Bill se conheceram, o encontro produziu no Dr. Bob um efeito imediato. Desta 

vez encontrava-se cara a cara com um companheiro alcoólico que havia conseguido 

deixar de beber. Bill insistia que o alcoolismo era uma doença da mente, das 

emoções e do corpo. Esse importantíssimo fato fora-lhe comunicado pelo Dr. William 

D. Silkworth, do Hospital Towns, de Nova Iorque, instituição em que Bill fora 

internado várias vezes. Apesar de médico, Dr. Bob não tivera conhecimento de que 

o alcoolismo era uma doença. Bob acabou convencido pelas idéias contundentes de 
                                                
2 O levantamento dos dados sobre o surgimento do Alcoólicos e do Neuróticos Anônimos foram realizados a 
partir de pesquisas feitas na internet, sobretudo nos sites oficiais que esses grupos mantém.    
3 Retirado do site oficial do Alcoólicos Anônimos: www.alcoolicosanonimos.org.br.  
4 O A/A prefere utilizar o termo alcoólicos ao invés de alcoólatras.  
5 Todas as fontes de pesquisa histórica trazem apenas os primeiros nomes dos membros fundadores, tanto do 
A/A, como de N/A, respeitando sua filosofia que se baseia no anonimato.  
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Bill e em pouco tempo alcançou sua sobriedade, e nunca mais voltou a beber. 

Ambos começaram a trabalhar com os alcoólicos internados no Hospital Municipal 

de Akron. Como conseqüência de seus esforços, logo um paciente alcançou sua 

sobriedade. Apesar de ainda não existir o nome Alcoólicos Anônimos, eles 

constituíram o núcleo do primeiro grupo de A/A. No outono de 1935, o segundo 

grupo foi tomando forma gradualmente em Nova Iorque. O terceiro iniciou-se em 

Cleveland, em 1939. Havia-se gasto mais de quatro anos para conseguir 100 

alcoólicos sóbrios, nos três grupos iniciais.  

Em princípio de 1939, a Irmandade publicou seu livro de texto básico, 

Alcoólicos Anônimos. Nesse livro, escrito por Bill, expunha-se a filosofia e os 

métodos de A/A, a essência dos quais se encontram agora nos Doze Passos de 

recuperação. A partir daí, A/A. desenvolveu-se rapidamente.  

Também em 1939, o Cleveland Plain Dealer publicou uma série de artigos 

sobre Alcoólicos Anônimos, seguida por alguns editoriais muito favoráveis. O grupo 

de Cleveland, composto por uns 20 membros, logo se viu inundado por incontáveis 

pedidos de ajuda. Os alcoólicos que chegavam, logo após algumas semanas de 

sobriedade, eram encarregados de trabalhar com os novos casos. Passados poucos 

meses, o número de membros de Cleveland havia crescido para 500. Enquanto isso, 

o Dr. Bob e Bill haviam estabelecido em Nova Iorque, em 1939, uma Junta de 

Custódios para ocupar-se da administração geral da Irmandade recém-nascida. 

Deu-se à Junta o nome de Fundação Alcoólica. No entanto, todas as tentativas de 

se conseguir grandes quantias de dinheiro fracassaram, e também porque eles 

chegaram à conclusão de que grandes somas poderiam atrapalhar a nascente 

“Irmandade”. Apesar disso, a Fundação conseguiu abrir um pequeno escritório em 

Nova Iorque, para responder aos pedidos de ajuda e de informações e para distribuir 

o livro de A/A, um empreendimento, diga-se de passagem, que havia sido financiado 

principalmente pelos membros de A/A. 

Ainda em 1939, a revista “Liberty” publicou um artigo sobre Alcoólicos 

Anônimos e, como conseqüência, logo chegaram ao escritório cerca de 800 

urgentes pedidos de ajuda. Cada pedido era respondido com uma carta pessoal e 

um pequeno folheto. Além disso, fazia-se menção ao livro Alcoólicos Anônimos e 

logo começou-se a distribuir numerosos exemplares do livro. Ao final de 1940, A/A já 

tinha 2.000 membros. Apareceu então, em março de 1941, no Saturday Evening 

Post, um artigo sobre Alcoólicos Anônimos e a reação foi notável. No final daquele 
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ano o número de membros subira a 6.000 e o número de grupos multiplicara-se 

proporcionalmente em todas as partes dos EUA e do Canadá.   

Durante sua primeira década, Alcoólicos Anônimos acumulou uma 

experiência substancial que indicava que certos princípios e atitudes em nível de 

grupo tinham grande valor para assegurar a sobrevivência da estrutura da 

Irmandade. Em 1946, os co-fundadores e outros membros pioneiros condensaram 

esses princípios e os puseram por escrito na revista internacional de Alcoólicos 

Anônimos “A.A. Grapevine”, sob o título de ”As Doze Tradições de Alcoólicos 

Anônimos”, as quais foram aceitas pela Irmandade e aprovadas plenamente na 

Convenção Internacional de Cleveland, Ohio, em 1950. As Doze Tradições dizem 

respeito à vida da própria irmandade. Delineiam os meios pelos quais A/A mantém 

sua unidade e se relaciona com o mundo exterior e a sua forma de viver e 

desenvolver-se.    

Em 1950, havia no mundo inteiro perto de 100 mil alcoólicos em recuperação, 

mas a década de 1940 a 1950 foi de grande incerteza. A questão crucial era se 

todos aqueles alcoólicos volúveis poderiam viver e trabalhar juntos em seus grupos, 

se poderiam manter-se unidos e funcionar com eficácia. Esta pergunta ainda pairava 

sem resposta. Manter correspondência com milhares de grupos relativamente a 

seus problemas particulares chegou a ser um dos principais trabalhos do escritório 

de Nova Iorque. Desde então o Alcoólicos Anônimos passou a funcionar em outros 

países, hoje as reuniões de A/A acontecem em mais de 150 países.  

Alcoólicos Anônimos apresenta uma história de sucesso, e foi a partir disso 

que outras pessoas pensaram que uma “irmandade” que funcionasse nos moldes do 

Alcoólicos Anônimos poderia dar conta de tratar outras aflições e problemas dos 

indivíduos. Foi considerando essa idéia que nasceram os outros grupos de 

anônimos, como o Narcóticos e o Neuróticos Anônimos.  

 

2.2 O surgimento do Neuróticos Anônimos 
 

De acordo com o folheto de divulgação do Neuróticos Anônimos, o grupo 

nasceu nos Estados Unidos, em 1964, quando Grover B., um neurótico e alcoólatra 

recuperado pelo Alcoólicos Anônimos (A/A), sentiu que o programa de A/A poderia 

também ser aplicado a recuperação de pessoas neuróticas que não fossem 
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alcoólatras. Então ele adaptou a “literatura”6 do A/A para os problemas de ordem 

emocional, e criou um novo grupo de auto-ajuda que funcionava nos mesmos 

princípios do Alcoólicos Anônimos, chamou esse novo grupo de Neuróticos 

Anônimos (N/A). Lembrando que adaptar a literatura de Alcoólicos Anônimos 

significa ajustar a filosofia do grupo para o tratamento da neurose, assim como A/A 

faz com o alcoolismo.  

O Neuróticos Anônimos começou a configurar-se no Brasil na década de 60, 

quando Donald L. um jovem engenheiro americano radicado no Brasil, conseguira 

deter seu alcoolismo e alcançar a sobriedade graças à freqüência ao grupo de 

Alcoólicos Anônimos7. Numa das reuniões de que participava na capital paulista, 

veio a conhecer Sonia Maria M., que, apesar de não ser dependente do álcool, sofria 

de depressão e resolvera participar das reuniões de A/A, procurando encontrar nos 

depoimentos dos alcoólatras, recuperação e alívio para as suas dores e sofrimentos. 

Foi nessas trocas de experiências que Sonia e Donald tornaram-se amigos, 

passaram a namorar, e casaram-se.        

 Em princípios de 1969, Sonia e Donald acolheram em sua casa, uma 

alcoólatra de nacionalidade Russa, seu nome era Edita. Com a finalidade de ajudá-

la, Sonia sugeriu-lhe que procurasse fazer alguma coisa em benefício de outras 

pessoas, seria uma maneira de Edita sentir-se útil, e poderia contribuir para a 

solução de seu problema com o álcool. Edita acabou aceitando a sugestão e foram 

ambas falar com a Irmã Maria Assunção, religiosa responsável pelo presídio 

feminino do Carandiru , na cidade de São Paulo, a quem solicitara permissão para 

promover reuniões com as detentas. O propósito era poder conversar com elas a 

respeito do problema do alcoolismo, bem como transmitir-lhes mensagens baseadas 

em princípios morais. Tendo a Irmã concordado com a idéia, Sonia e Edita, com a 

colaboração de Donald, logo deram inicio às reuniões. Mas não era um novo grupo 

de A/A, pois as reuniões não se destinavam apenas às detentas alcoólatras, mas a 

todas que tivessem interesse em participar. Dois ou três meses depois, Sonia 

pensou em restringir as reuniões, tendo em vista que somente participassem as 

detentas alcoólatras, embora sem qualquer intenção, como no começo, de formar 

                                                
6 Modo como os freqüentadores do Neuróticos Anônimos se referem aos livros que trazem a filosofia e os 
ensinamentos do grupo.  
7 A pesquisa histórica sobre o Neuróticos Anônimos foi realizada no site oficial do Neuróticos Anônimos: 
www.neuroticosanonimos.org.br, e também na página do Escritório Regional de serviços de São Paulo: 
www.neuroticosanonimossp.kit.net.   
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um grupo de A/A. A idéia, no entanto, não foi bem recebida pelas presidiárias, 

principalmente pelas não alcoólatras. Houve muita insistência para que as reuniões 

continuassem da mesma forma, sem nenhuma discriminação, e assim foi feito, a 

vontade das detentas foi respeitada e as reuniões continuaram abertas para todas.

 Em seu contato com as participantes das reuniões, Sonia sentiu ser 

necessário encontrar alguma coisa que lhe proporcionasse meios de ajudá-las na 

solução de seus problemas mentais e emocionais, pedindo ajuda a Donald. Nessa 

época Donald trabalhava para a SERPEL - Serviço de Publicações Especializadas, 

com sede na Rua Brigadeiro Tobias. Um dia, falando com sua secretária, ele lhe 

contou a conversa que tivera com Sonia. A secretária então lembrou-se de que 

havia no arquivo da firma, um número da revista “Médico Moderno”, editada em 

espanhol pela SERPEL, na qual havia um artigo sobre Grover e Neuróticos 

Anônimos nos Estados Unidos, cujo titulo era: “Cura-te por catálago”. Donald pediu-

lhe que desarquivasse aquele número da revista. Sonia se interessou pelo que leu, 

achando que ali poderia estar o que vinha procurando. Então Sônia resolveu 

escrever a Grover solicitando informações, em resposta Grover enviou alguns 

folhetos que explicavam a filosofia do Neuróticos Anônimos.    

 Com base nesse material traduzido, em abril de 1969, Sonia decidiu fundar 

com as detentas que participavam das reuniões no presídio do Carandiru, o primeiro 

Grupo de N/A no Brasil, contando com a colaboração de Donald e Edita. Esse grupo 

funcionou durante quatro anos mais ou menos. Uns seis meses após o seu início, e 

já não contando mais com a participação de Edita, Sonia e Donald, pois eles abriram 

outro grupo na entidade religiosa Sedes Sapientiae, onde receberam apoio e 

colaboração da Madre Cristina da Congregação Cônegas de Santo Agostinho, há 

muitos anos dedicada ao estudo de medicina e psicologia. Passados mais seis 

meses aproximadamente, esse grupo se transferiu para a Paróquia Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, na Rua Sampaio Vidal, onde até hoje continua realizando suas 

reuniões. Nesse novo local, a colaboração do Padre João Clímaco Cabral, que não 

somente cedeu a sala para as reuniões como também se interessou pelo programa 

de recuperação de N/A, passando a recomendá-lo às pessoas que o procuravam, 

com problemas mentais e emocionais. Em 1970, Donald, que era membro atuante 

do Neuróticos Anônimos, participou da Convenção Internacional, do 35º aniversário 

de Alcoólicos Anônimos, em Miami Beach , Estados Unidos, e teve a oportunidade 

de conhecer Grover. Mostrou-lhe então a tradução da literatura que Sonia havia 
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recebido e contou-lhe o que já vinha sendo realizado no Brasil em termos de N/A. 

Grover por sua vez, demonstrando grande interesse pelo que ouvira, solicitou que 

Donald assumisse o cargo de Coordenador Geral de Serviços de N/A para a 

América Latina.      

A prestação de Serviços dos dois primeiros Grupos brasileiros, bem como dos 

demais que depois foram surgindo, teve no início a casa de Sonia e Donald como 

sede. Como o volume dos serviços continuava a aumentar, foi então criado, em 

1975, o primeiro escritório de serviços do Neuróticos Anônimos, denominado Central 

de N/A no Brasil. E concomitante a isso o desenvolvimento de um estatuto para o 

N/A no país. Em 1987, o Estatuto sofreu algumas alterações, e uma delas foi a 

mudança do nome do escritório para Neuróticos Anônimos – Escritório de Serviços 

Gerais do Brasil – ENABRA.  

No Paraná, o grupo mais antigo é o de Curitiba, que acaba de completar 15 

anos de funcionamento, existem ainda, de acordo com uma entrevistada outros 

cinco grupos em funcionamento, em Ponta Grossa, Guarapuava, Apucarana, 

Arapongas e Maringá (Relato de Rosa, concedido em 25 de março de 2009).  

 A principal referência teórica de N/A é o livro As Leis da Doença Mental e 

Emocional (1996), conhecido entre os membros do grupo como livro vermelho. Esse 

trabalho consiste numa coletânea de artigos publicados no “Journal of Mental 

Health” (EUA), entre 1965 e 1970. Os textos - 30 mais o prefácio - foram escritos, 

quase todos, na primeira pessoa do plural em nome de N/A, com exceção de quatro 

cujos autores são indicados: dois textos de Grover B., um de um psiquiatra e outro 

de um padre. O livro verde traz os “Os Doze Passos a as Doze Tradições”, uma 

série de sugestões para a pessoa que procura recuperar-se, as Tradições são 

normas condensadas pelos pioneiros e aprovadas democraticamente que 

asseguram a unidade da instituição. Os Doze Passos e as Doze Tradições são as 

mesmas do Alcoólicos Anônimos, com a diferença que são orientadas para a 

recuperação da neurose. O livro azul é o livro que conduz as reuniões do N/A, é lido 

pelo coordenador durante a reunião, ele traz a estrutura da reunião indicando o que 

se deve fazer em cada momento da reunião, por exemplo: a leitura de um dos 

passos ou das tradições, a hora de rezar a Oração da Serenidade e o momento em 

que a reunião fica aberta para ouvir o depoimento das pessoas.  
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2.3 A lógica de funcionamento do Neuróticos Anônimos  
 

Neuróticos Anônimos é um grupo de auto-ajuda que tem como proposta tratar 

pessoas que sofram de neuroses. Segundo a coordenadora do grupo, quando 

indagada sobre o que é ser neurótico, responde:  
Tudo aquilo que me traga desconforto, no meu caso eu lhe disse, eu estava com 
preguiça mental e aquilo pra mim era um sério problema, estava me prejudicando 
profissionalmente. Tudo aquilo que lhe tire do seu estado emocional... do seu 
equilíbrio sabe, tudo aquilo que me traz um desconforto, um mal estar, um 
comportamento inadequado, isso é ser neurótico. O ranger da porta lhe incomoda a 
ponto de lhe tirar do sério? Procura recurso. Porque a porta rangendo incomoda a 
todos, mas tem uns que passam por cima, tem outros que vão embora da reunião por 
causa do ranger da porta, então é muito relativo, o grau está em cada um. (Relato de 
Rosa, concedido em 25 de março de 2009). 
 

O grupo se define como uma “irmandade” onde as pessoas que se 

reconhecem neuróticas se ajudam mutuamente na solução de seus problemas 

mentais e emocionais, através daquilo que eles chamam de “Programa de 

Recuperação”. Programa este que funciona pela “lógica do espelho”, ou seja, as 

pessoas ouvem os depoimentos dos colegas e repensam suas ações a partir desses 

depoimentos. O folheto de divulgação do grupo explica esse processo: 
Em N/A, não doutrinamos e nunca procuramos analisar ou diagnosticar os outros. 
Nosso conhecimento da neurose e do caminho para a recuperação se deve às 
nossas trocas de experiências pessoais como neuróticos em recuperação. É essa 
troca de experiência que constitui a ajuda por nós oferecida a todos os Neuróticos 
que ainda sofrem e que realmente desejam libertar-se de seu sofrimento e 
descontrole emocional. (Neuróticos Anônimos, folheto de divulgação, s/d).  
 

As narrativas dos membros do Neuróticos Anônimos também apresentam 

explicações sobre a terapia do espelho,  e mais que isso, pois na entrevista procurei 

indagar o quê fazia a irmandade funcionar, segundo Rosa, que é coordenadora do 

grupo e tem quase quinze anos de participação, um dos pontos fundamentais para 

que o grupo funcione é a seriedade que o programa é encarado, para ela:  
Você precisa acreditar que o programa tem algo a lhe oferecer e que funciona. 
 
[...]  
 
Porque se é a terapia do espelho, se é pelos depoimentos dos companheiros que 
você se vê, então é preciso que você seja assídua, que você preste atenção nos 
depoimentos, nós temos um texto, um trechinho da nossa reunião que diz: “o 
companheiro que estiver com a palavra merece toda a atenção e respeito”, saber 
ouvir também faz parte da nossa recuperação, mas o que é saber ouvir? Não é só 
você se manter em silêncio, é você prestar atenção no depoimento, porque se o 
companheiro está falando e você está divagando, você está com o juízo sei lá aonde, 
preso aos seus pensamentos, às suas dificuldades, às duas dores, você está apenas 
de corpo presente na reunião, você não vai assimilar, você não vai aproveitar. Então 
se é preciso por um lado que você saiba ouvir, que você também faça seus 
depoimentos. Quando você tiver depoimento de recuperação, depoimento de 
mensagem de esperança não se furte em fazer, mas se você tiver só dores a externar 
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também você faça porque aqui é o lugar, é aqui que você pode abrir seu coração, 
aqui nós dizemos coisas que não dizemos pra parentes, pra amigos, não temos esta 
coragem nem esta liberdade, mas aqui dentro da sala somos todos iguais, estamos 
todos no mesmo barco, em busca de um mesmo resultado então o lugar é aqui, não 
perca a oportunidade porque no seu depoimento de dor você também vai servir de 
espelho pra outros. Não é só no depoimento de recuperação e de esperança, mas 
também no de dor, se, por exemplo eu ouço, você é jovenzinha, se eu ouço você num 
depoimento, é externar que a sua mãe fez determinada coisa que te magoou, que te 
fez sofrer e você não tem como dizer pra sua mãe que aquilo te incomoda e te faz 
mal, se eu como mãe tenho um comportamento semelhante com meus filhos, eu 
passo a pensar ‘mas eu estou fazendo o mesmo com os meus filhos’, eu estou 
provocando tamanha dor e igual resultado negativo pros meus filhos e eles nunca 
externaram isso. É por isso que nós dizemos que é terapia do  espelho, eu me vejo 
através de você. (Relato concedido em 25 de março de 2009). 
 

Patrícia, que freqüenta o grupo há pouco menos de um ano, diz que não é 

fácil explicar como o grupo funciona, mas para ela, o anonimato e a liberdade que o 

grupo proporciona aos seus membros são fundamentais:  
Eu acho que o grande segredo do grupo é essa confiança que tem do anonimato, de 
você tá ouvindo uma coisa que ninguém mais pode falar. Às vezes nem com a família 
pode falar, ali você fala sem compromisso, você não tem uma ligação, às vezes você 
fala hoje aqui, na próxima reunião não tinha ninguém que estava na reunião anterior, 
então é tudo muito novo e não tem um compromisso, você não vai ter que ver a 
pessoa de novo, não vai ter que se explicar sobre o que você diz, você fala o que 
você quiser, acho que essa liberdade e o anonimato são o segredo. (Relato 
concedido em 28 de fevereiro de 2009). 

 
Mas quem são as pessoas que procuram esse tipo de grupo de auto-ajuda? 

Qual o perfil desses anônimos? Na opinião de Marcelo, membro do Neuróticos 

Anônimos há um mês, 
As pessoas que procuram NA são pessoas que perderam uma certa esperança no 
outro, ela não tem mais esperança que outro possa ajuda-la, que possa resolver. Ela 
não tem mais confiança num terapeuta que possa auxiliá-la, ela está num poço muito 
profundo que ela não vê... a não ser num grupo de anônimos, porque no anonimato 
eu posso me manifestar, então eu vejo que o que mais atende a pessoa é isso, e 
também em termos de trabalho né: o custo, que é muito baixo em termos de custo.” 
(Relato concedido em 28 de março de 2009)  
 

Nesse momento, Marcelo levanta uma outra característica do Neuróticos 

Anônimos: uma terapia de baixo custo, levando em conta que os membros 

contribuem com a quantia que acharem necessário. Essa característica do grupo é 

melhor apresentada nos depoimentos das pessoas que já fizeram outros tipos de 

tratamento nos serviços privados de saúde, pois é a partir da comparação entre o 

custo desses serviços e os custos do N/A que fica evidente a vantagem econômica 

de se participar de um grupo que não é orientado pela lógica do lucro. 

Antônio Carlos, membro do Alcoólicos Anônimos há 17 anos, e membro do 

Neuróticos Anônimos há um ano, constrói toda sua explicação sobre o grupo numa 

perspectiva comparada entre N/A e A/A. Nessa medida, ele consegue apontar tanto 
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pontos positivos, quanto negativos desses dois grupos. Para ele, “nem todo 

neurótico é bêbado, mas todo bêbado é neurótico” é por isso que ele procurou o N/A 

para dar conta dos outros sentimentos, que o A/A não dá conta de tratar.  
Antônio Carlos: A direção do A/A, com o tempo eles vão descobrir que é necessário 
também esse tipo de terapia de outros sentimentos que o ser humano tem, não só a 
cachaça, só álcool, sabe? Porque torna-se a reunião do A/A muito ‘cachaçal’, daí fica 
monótona. O cara vai levantar lá eu já sei o que ele vai falar e daí no N/A não, eu 
nunca sei sobre o que o cara vai falar. Por isso que eu presto atenção, e ele vai fazer 
de coisas em casa, do trânsito, do serviço, e coisas que eu nunca na vida vi, e vai 
falar coisas que nem padre vai ouvir, e isso me ajuda muito. 
 
Giseli: O ápice da reunião seriam então os depoimentos?  
 
Antônio Carlos: Os depoimentos e digamos assim, os 10 minutos que eu falo e todos 
me ouvem e me fitam (...) Porque eu acredito quando eu falar a pessoa fica me 
escutando, assim quando ele falar qualquer abobrinha, eu tenho por obrigação olhar 
ele, mas eu me esforço pra entrar dentro dele, e isso, entrar dentro dele ta me 
fazendo bem... (Relato concedido em 4 de março de 2009). 
 

Na literatura do N/A, “neurótico é qualquer pessoa cujas emoções 

descontroladas interferem em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer 

grau, segundo ela mesma o reconheça” (Neuróticos Anônimos, folheto de 

divulgação, s/d). Nessa medida, é importante salientar o fato de que o conceito de 

doença que o Neuróticos Anônimos propõe tratar é amplo e complexo se comparado 

com o Alcoólicos Anônimos, orientado para o tratamento específico do alcoolismo, 

uma doença marcada pela materialidade da bebida.  A neurose aparece aqui como 

a doença propriamente dita, e que acaba envolvendo outras doenças, sendo essas 

percebidas pelo grupo e por seus membros como sintomas da neurose, exemplo 

disso é a depressão, que nos serviços institucionalizados de assistência a saúde é 

tratada como doença, e não como sintoma.  

Mas apesar de a doença tratada por A/A e por N/A terem modos diversos de 

se apresentar, um ponto fundamental e que aproxima esses dois grupos na 

discussão sobre doença é a necessidade do auto-reconhecimento do sentir-se 

doente.  Por conseguinte, a doença, tanto em N/A quanto em A/A, não precisa 

passar pelo diagnóstico médico, visto que ela é elaborada no sujeito, na sua 

experiência com a enfermidade. A filosofia do Neuróticos Anônimos coloca como 

fundamental para a recuperação da pessoa o seu reconhecimento na neurose. Isso 

fica bem declarado na sua literatura, uma vez que já o primeiro dos seus “Passos” 

sugeridos para a recuperação traz a idéia do sujeito admitir-se doente: “Admitimos 

que éramos impotentes perante nossas emoções – e que tínhamos perdido o 

domínio sobre as nossas vidas”.  O que acaba sendo interiorizado no discurso dos 
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seus membros. Patrícia conta já ter convidado sua mãe para participar das reuniões, 

por acreditar que ela também é neurótica, mas explica que a pessoa tem que 

freqüentar o grupo por vontade própria, “porque se a pessoa não percebe que ela 

tem um problema, ou não quer se curar, não adianta ela vim”.    

Outro ponto a ser considerado da “irmandade” Neuróticos Anônimos e que 

será melhor abordado na análise das entrevistas, é a diferenciação entre doença 

emocional de doença física presente tanto na “literatura”, quanto nos depoimentos 

dos membros do grupo. A doença que N/A trata é a doença emocional 
Em N/A, compartilhamos experiências, forças e esperança a fim de resolvermos 
nossos problemas comuns e ajudarmos outras pessoas a também se recuperarem da 
doença emocional através da prática do Programa de Recuperação de Alcoólicos 
Anônimos, adaptado para Neuróticos Anônimos. 
 
[...] 
 
O único requisito para se tornar membro da N/A é o desejo de recuperar-se da 
doença emocional.  
 
[...] 
 
Nosso propósito é mantermo-nos serenos (equilibrados emocionalmente) e 
ajudarmos outros neuróticos alcançarem a serenidade a fim de podermos desfrutar 
uma vida feliz, livre das angústias da doença emocional. Portanto, se você admite 
que é uma das milhares de pessoas cujas emoções interferem em seu 
comportamento, sofrendo de ansiedade, depressão, angústia, nervosismo, medo, 
insegurança e outras emoções torturantes, existe uma saída para você.  
 

 O trecho acima além de sublinhar o que está sendo apresentado, traz ainda a 

definição da doença emocional segundo o Neuróticos Anônimos. Comumente os 

depoimentos se referem às doenças físicas – câncer, dores no estômago – numa 

relação causal com as doenças emocionais, ou seja, na concepção dos neuróticos 

anônimos as doenças emocionais levam ao desenvolvimento de doenças físicas.  
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3  A EXPERIÊNCIA NO CAMPO 
 

3.1 As reuniões do Neuróticos Anônimos 
 

O meu primeiro contato com o grupo Neuróticos Anônimos foi numa reunião 

de sábado, cheguei na Unidade de Saúde às 8:30. Pelo fato de a reunião ser num 

local de assistência pública de saúde, muitas pessoas, inclusive eu, têm a impressão 

que o “programa de recuperação de N/A” é oferecido por esta instituição, a sala é 

apenas cedida para o encontro.  

 Em uma sala bem iluminada e ventilada acontecem as reuniões, as cadeiras 

estofadas distribuídas em círculo em volta de uma mesa coberta por uma toalha 

verde, apresentam um ambiente acolhedor. Sobre a mesa observei três cartazes, 

um deles trazia a mensagem: “Só por hoje evitarei o descontrole emocional”, o outro 

falava sobre a importância do anonimato sobre as coisas que eram ouvidas ali, e o 

terceiro traz a figura de algumas máscaras que representam sentimentos de raiva, 

ansiedade, descontrole... e diz que N/A pode ajudar a ”livrar-se delas”. Havia três 

pessoas na sala, a coordenadora8 e dois freqüentadores, imediatamente me 

identifiquei e falei sobre o meu interesse em conhecer o grupo. O primeiro olhar foi 

de reprovação, seguido pela explicação: “A reunião é aberta, qualquer um pode 

assistir, mas não esqueça que ela é anônima!” (Coordenadora do grupo em 13 de 

setembro de 2008, notas do Caderno de Campo). Expliquei que compreendia o 

anonimato e que minha intenção era conhecer o funcionamento do grupo.  

 No que se refere ao formato ou a estrutura da reunião, não há diferença entre 

as reuniões da quarta e as do sábado. Quanto à participação dos membros, as 

reuniões de quarta possuem número maior de participantes, em média quinze 

participantes, na maioria homens com idade acima de 50 anos, nas reuniões de 

sábado a média cai para onze participantes, e o perfil dos participantes é mais 

heterogêneo, média entre homens e mulheres, com idades que variam de 28 a 70 

anos. Oito membros participam de reuniões nos dois dias da semana. Em geral, há 

um mínimo de duas pessoas por reunião participando pela primeira vez, 

pouquíssimos retornam e tornam-se membros, de setembro a março apenas duas 

                                                
8 A coordenação do N/A é feita, em geral, pelos membros mais antigos da “Irmandade” e que se propõe a 
trabalhar por ela sem remuneração alguma.  O “Programa de Recuperação” do N/A não possui nenhum 
acompanhamento de profissionais de saúde. Segundo o grupo, o único requisito para tornar-se um membro do 
N/A é o desejo de sarar. 
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pessoas entraram no grupo. Sempre nos depoimentos dos membros mais antigos 

há a indicação para os iniciantes que não fiquem apenas com a primeira impressão 

do grupo:  
Você que está participando pela primeira vez, volte outras vezes, porque pode ser 
que hoje os depoimentos dos colegas não tenham ido ao encontro do que você está 
precisando, por isso retorne outras vezes. (Depoimento de Silvana, membro há dois 
anos, notas do Caderno de Campo).  
 

Do mesmo modo, foi comum encontrar nas entrevistas explicações sobre o 

porquê muitas pessoas vão ao N/A e não conseguem permanecer, segundo Patrícia 

 
[...] se a pessoa não percebe que ela tem problema ou não quer se curar, não adianta 
ela vim. (Relato concedido em 28 de fevereiro de 2009) 
 

A diferença de renda dos participantes é bem acentuada, varia de um a onze 

salários mínimos. Alguns depoimentos trazem a questão do baixo custo como um 

diferencial no processo de escolha do Neuróticos Anônimos entre outras 

possibilidades de tratamento.  
Eu não tenho dinheiro para pagar terapia, psicólogo, aqui eu não pago nada e me 
acalmo, desabafo, escuto o depoimento de vocês, aprendo a evitar o descontrole 
emocional, pego o ônibus e vou embora. Só por hoje! (Depoimento de Itamar, notas 
do Caderno de Campo). 
 

 Todas as reuniões iniciam com a “Oração da Serenidade”, dita por todos em 

voz alta: “Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que 

não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria 

para distinguir umas das outras.” Após a oração, que é feita em pé, as pessoas se 

sentam para ouvir as orientações do coordenador, uma das primeiras coisas que 

são explicadas, através da leitura do livro azul, é que o N/A não impõe nenhuma 

crença religiosa a seus membros, ele não está ligada a nenhuma seita ou 

organização religiosa. “O programa apenas sugere que se creia num Poder Superior 

ao próprio indivíduo, num Deus como cada um o concebe” (Livro Azul, notas do 

Caderno de Campo). Após isso, é iniciada a leitura de um dos “Doze Passos”, ou 

uma das “Doze Tradições” conforme a vez, sendo que é lido um por reunião. Os 

“Doze Passos” trazem sugestões de práticas a serem seguidas pelo membro da 

“Irmandade” visando a sua recuperação. As “Doze Tradições” dizem respeito a 

própria história da “irmandade” e dicas de como ela deve ser conduzida e vivida por 

seus membros.  Em seguida, o coordenador “abre a palavra” e iniciam-se os 

depoimentos. Não há uma delimitação sobre o que se deve falar, mas o livro azul 
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sugere que os membros mais antigos dêem seus depoimentos de recuperação, 

demonstrando as melhoras proporcionados pelo programa.  

 Os depoimentos versam sobre inúmeros pontos: problemas de 

relacionamento, tentativa de suicídio, exemplos de recuperação, problemas com a 

esposa e filhos, fracasso profissional, depressão, ansiedade, e principalmente 

controle e descontrole emocional. Por descontrole emocional eles entendem 

qualquer atitude exacerbada, de briga ou discussão na família, no trabalho, na vida 

cotidiana, que se afaste da paz e serenidade buscada pelo programa de auto-ajuda.  

O “lema” do N/A é: “Só por hoje evitarei o descontrole emocional”, “só por 

hoje” vem de encontro ao sentido do programa “24 horas” do Alcoólicos Anônimos, 

que pretende cortar a vida em “pedacinhos mastigáveis”. Algumas pessoas se 

apresentam ansiosas em falar, mas em geral, o ambiente é tomado por um silêncio 

ligeiro antes do início de um depoimento. O tempo dos depoimentos é controlado 

pela coordenadora e não passa de dez minutos.  

 No fim da reunião uma sacola é passada pelos membros do grupo para 

arrecadar o dinheiro que sustenta o programa – despesas com a sala de reuniões, 

contribuição com o escritório nacional, compra de literatura e conta da linha 

telefônica – contudo, os que participam pela primeira vez são proibidos de contribuir, 

os valores arrecadados giram entre R$ 15,00 e R$ 20,00 por reunião. O encontro 

encerra com a Oração da Serenidade, em seguida os membros cumprimentam uns 

aos outros desejando “24 horas de paz e serenidade”.    

 Durante o processo de observação participante pude compreender alguns 

fatos que não ficaram claros nas impressões do início, mas que foram marcados 

pela regularidade em que ocorriam. Exemplo disso é a similaridade entre os 

depoimentos dos membros que já participam a algum tempo da “Irmandade”, todos 

iniciam suas falas com: “Meu nome é..., sou um neurótico em recuperação...”. 

Patrícia, que é membro do N/A há pouco menos de um ano, também inicia seus 

depoimentos como o demonstrado acima, mas apesar de se reconhecer neurótica, 

no momento da entrevista prefere negar o termo “doença”, preferindo usar em vez 

disso o termo “dificuldade” ou “problema”:  
Mas como todos os outros neuróticos no começo, também eu não gosto de chamar 
como doença. Eu gosto de chamar como uma dificuldade. Mas como que eu descobri 
foi mais a partir do momento que eu vi essa reportagem e que outras pessoas 
também tinham essa dificuldade. Então com essa identificação eu me senti acolhida e 
me senti também: ‘Ah tem o mesmo problema’, digo assim, menos pior do que dizer 
doença. (Relato de Patrícia, concedido em 28 de fevereiro de 2009).  
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Diante disso podemos perceber no relato de Patrícia uma certa negação da 

expressão “doença”, mas que vai sendo diminuída ao longo da participação no 

grupo de auto-ajuda, ou seja, “neurótico” e “doença” vão sendo naturalizados e 

tornados freqüente na fala desses sujeitos. Na conversa com Patrícia está claro que 

fica mais fácil admitir que tem um “problema” quando ela reconhece em outras 

pessoas a mesma “dificuldade” que sentia.  

De acordo com Iara Maria A. Souza, qualquer que seja a natureza da doença, 

ela se integra à experiência humana e se torna objeto da ação humana com uma 

realidade construída significativamente.  

Nas palavras da autora: 
Definir e explicar uma experiência de aflição, dotá-la de sentido, envolve atos de 
interpretação, que não são redutíveis nem a mera projeção de significados subjetivos, 
nem a uma reprodução dos significados já previamente dados na cultura. Tentar 
conferir uma ordem à ameaça de desordem que acompanha a enfermidade é um 
processo que se desenrola em mundo compartilhado com outros, composto de uma 
pluralidade de vozes com as quais se dialoga, negocia, debate, para reproduzir 
definições e modos de manejar a doença (SOUZA, in RABELO, ALVES & SOUZA, 
1999: 89). 
  

Isto nos ajuda a pensar que a aflição, a doença, o corpo são realidades 

profundamente imersas em domínios culturais e contextos sociais particulares e que 

a experiência de doença é vivenciada pelos atores no domínio do social. 
 

 3.2 Os sujeitos da pesquisa 
 

O recrutamento iniciou em janeiro de 2009, sempre no final das reuniões do 

N/A eu procurava conversar individualmente com seus membros, explicando a 

proposta do meu trabalho e investigando a vontade deles em contar suas histórias 

sobre a doença e a sua relação com o grupo. O meu único critério de seleção foi 

entrevistar pessoas que tem tempos diferentes de participação no grupo, de 

iniciantes a pessoas que participam há vários anos. 

Minha primeira entrevistada foi Patrícia (Relato concedido em 28 de fevereiro 

de 2009), ela ficou muito empolgada com a possibilidade de ser entrevistada. 

Patrícia tem 31 anos, trabalha com suporte técnico em informática, e cursa Design 

na Universidade Federal do Paraná, mas atualmente está com a matrícula trancada. 

Patrícia tinha acabado de mudar de endereço quando conversamos, ela disse ter 

realizado um sonho: o de morar sozinha, numa casa com quintal grande.  A 
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entrevista foi marcada para depois da reunião de sábado, e foi realizada numa 

lanchonete em frente à Unidade de Saúde onde acontece a reunião do N/A, foi uma 

conversa rápida, a gravação durou pouco mais de 30 minutos.  

A análise se focou na narrativa discursiva da entrevistada, Patrícia foi 

descrevendo suas histórias a partir da memória. A minha impressão é que ela já 

tinha contado essas histórias muitas vezes, e que por isso ficava fácil responder as 

perguntas e reconstruir os contextos da doença. Patrícia faz terapia com psicólogo 

desde os seis anos, quando os pais separaram. Ela tem uma compulsão de arrancar 

cabelo que chama tricotilomania, mas conta ter procurado o N/A há nove meses 

após uma depressão desencadeada pelo término de um namoro.    

A entrevista seguinte foi realizada com Antônio Carlos (Relato concedido em 

04 de março de 2009), o mais expressivo dos meus entrevistados. Antônio Carlos 

tem 56 anos, mora com a esposa e dois filhos. Ele tem Ensino Superior, cursou 

Administração de Empresas, é aposentado pelo IBGE há seis anos. A entrevista foi 

marcada para uma tarde de quarta-feira num Café, perto da Praça Osório, mas 

Antônio Carlos preferiu que fossemos até a praça, explicando que tinha muita 

fumaça de cigarro naquele ambiente. Antônio Carlos se mostrou a vontade e ao 

mesmo tempo ansioso para contar suas histórias, como quem quer desabafar. Ele 

foi alcoólatra durante 22 anos e está há 17 anos sem beber com a ajuda do 

programa de recuperação do Alcoólicos Anônimos, foi a partir do A/A que Alberto 

ficou sabendo do Neuróticos Anônimos. Ele é membro assíduo dos dois grupos, mas 

se queixa do A/A dizendo que não dá conta dos seus sentimentos e por isso 

freqüenta há um ano o N/A, pois é aí que ele “recarrega suas baterias”.  

Depois de muita conversa sobre os grupos A/A e N/A, sobre a depressão, o 

alcoolismo, a neurose, e as suas experiências com essas doenças, Antônio Carlos 

conta a que mais lhe aflige: a recusa deliberada da esposa em manter relações 

sexuais. Nesta narrativa é possível sentir o conhecimento proporcionado por uma 

experiência de doença, e também os modos rotineiros que as pessoas desenvolvem 

para lidar com essas situações.  

A próxima entrevistada tem 58 anos e se chama Silvana (Relato concedido 

em 14 de março de 2009), trabalha como corretora de imóveis, é divorciada e mora 

sozinha. Silvana, assim como Antônio Carlos, é muito expressiva e diz gostar de 

falar bastante. A entrevista foi realizada no lado externo da Unidade de Saúde, na 

saída de uma reunião de sábado do N/A. Silvana que é bipolar, conta ter como 
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marco do desenvolvimento da doença a separação da filha, que foi estudar na 

Austrália. Ela relata com detalhes a sua doença, os tratamentos, as recaídas, o 

internamento e a relação com N/A. Silvana tem um discurso muito conciso, muito 

bem articulado, fala com autoridade e sempre tem “teorias” para suas histórias.  

A quarta pessoa entrevistada chama-se Rosa (Relato concedido em 25 de 

março de 2009), tem 65 anos, já é aposentada, mas continua trabalhando como 

advogada. Rosa é divorciada, tem cinco filhos e mora com quatro deles. A entrevista 

aconteceu na própria sala onde N/A realiza suas reuniões. Rosa caminhou por 

itinerários diferentes dos de seus colegas, já que, com sintomas de depressão, 

segundo o seu relato, nunca procurou um médico e nunca usou medicação, sendo o 

N/A sua única participação em terapia.  Rosa é coordenadora do Neuróticos 

Anônimos e também tem maior tempo de participação na “Irmandade”, quase 15 

anos, ela iniciou sua participação quando o N/A tinha apenas um mês de 

funcionamento e permanece até hoje. Rosa traz considerações valiosas sobre a 

história do N/A, e sua relação com ele, fica satisfeita em ser entrevistada porque 

percebe na entrevista a oportunidade de “difundir a existência da irmandade”.  

A entrevista seguinte foi a que teve maior tempo de conversa, Olavo (Relato 

concedido em 27 de março de 2009) já tinha ficado de conversar comigo por outras 

duas vezes, mas ficou de confirmar e não ligou. O terceira tentativa foi marcada para 

uma sexta de manhã, Olavo sugeriu um Café no centro, cheguei um pouco antes e 

receei que ele não aparecesse. Pedimos um café e iniciei a nossa conversa, sem o 

gravador. Olavo parecia tímido no início da conversa, meio desconfiado, falando 

muito baixo. Expliquei a ele sobre o meu trabalho e aos poucos ele foi se mostrando 

mais a vontade para contar a sua vivência, as suas experiências de enfermidade, 

inclusive da sua dificuldade financeira. Olavo é artista plástico, trabalha com pintura 

de telas, mas não tem emprego fixo. Tem 64 anos, é divorciado há dois anos, e 

mora sozinho num quarto alugado.  

Olavo se diz neurótico e tem como marca do desenvolvimento da sua 

neurose, primeiro na separação do pai com a sua morte em 1987, e depois na 

separação da sua esposa com o fim do casamento em 2007.  Já tentou tomar 

remédio para controlar depressão, ansiedade, mas eles causam efeitos colaterais 

sérios. Olavo participa do N/A há um ano e meio, e atualmente presta serviços ao 

grupo na função de secretário das reuniões. Ele nos apresenta uma história de 

doença longa e dolorosa, agravada pelos seus problemas financeiros.  
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A última entrevista foi realizada com Marcelo (Relato concedido em 28 de 

março de 2009), que dentre os outros entrevistados tem o menor tempo de 

participação no Neuróticos Anônimos, apenas um mês. Marcelo parecia não querer 

falar sobre alguns pontos, procurava esquivar-se das indagações. Ele tem 50 anos, 

é formado em Desenho Industrial e trabalha como decorador de interiores. Conta 

que é divorciado, mas que já mora com outra pessoa há quase três anos.  

Imaginei, no início, que essa entrevista teria pouco a contribuir nas minhas 

discussões, mas ao analisar com mais calma a narrativa de Marcelo é possível 

perceber que o seu discurso se diferencia dos demais, e que a sua visão de grupo 

N/A está num certo descompasso com o relato dos demais entrevistados, 

favorecendo deste modo a minha análise acerca das diferenças do discurso entre os 

“neuróticos em recuperação” e os iniciantes.   

Esses são os sujeitos da minha pesquisa, escritores da sua biografia. Ao todo 

foram entrevistadas seis pessoas, três homens – Antônio Carlos, Olavo e Marcelo – 

e três mulheres – Patrícia, Silvana e Rosa – as entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra. As idades dos entrevistados variam de 31 a 65 anos. Todos 

eles relatam experiências de enfermidade, e narram os caminhos percorridos em 

busca de solucionar suas aflições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

4  CONCEPÇÃO DE DOENÇA 
 

4.1 O conceito de experiência de doença 
 

Umas das temáticas mais importantes nos estudos socioantropológicos da 

saúde diz respeito ao conceito de experiência da enfermidade, que se refere 

basicamente “à forma pela qual os indivíduos situam-se perante ou assumem a 

situação de doença conferindo-lhes significados e desenvolvendo modos rotineiros 

de lidar com a situação” (ALVES & RABELO, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 

171).  

Como explicam Alves, Rabelo e Souza (1999: 12), a idéia de experiência 

enquanto modo de estar no mundo remete diretamente ao corpo, como fundamento 

da inserção dos indivíduos no mundo. É o corpo que fornece a perspectiva pela qual 

nos colocamos no espaço e manipulamos os objetos. É por ter ou ser um corpo que 

estamos situados, que somos seres em situação. Antes de constituir um objeto, “o 

corpo é dimensão de nosso próprio ser”. A subjetividade da pessoa não se refere a 

uma consciência que paira sobre o mundo e o avalia à distância: “é sempre uma 

consciência-corpo ou corpo-consciência, o que equivale também a considerar o 

corpo como ele mesmo, perpassando por uma dimensão subjetiva, de sentido”. 

Assim o corpo é o locus em que se inscrevem e se mostram as várias dimensões da 

vida: as experiências passadas, os projetos e esforços para intervir na realidade. 

Segundo estes autores, tais dimensões não se superpõem e nem se perdem na 

história, pois integram-se num esquema corporal que expressa uma modalidade 

particular de ser no mundo.  

Esses autores ressaltam, no entanto, que o corpo além de ser o locus do 

hábito é também o movimento de realização do projeto. 
Não só somos seres em situação, como também somos seres continuamente 
voltados para transcender a situação, orientados para o futuro. Ser um corpo é de 
fato, não apenas ter uma situação, mas estar sempre a ultrapassá-la rumo a novos 
estados ou modos de ser, pois o corpo vivido é corpo em ação antes que corpo 
contemplado. É essa dialética entre nosso enraizamento original no mundo da 
sociedade e da cultura e nosso engajamento com o futuro, característico da ação, 
que faz da ambigüidade a marca definidora da nossa existência. (ALVES, RABELO e 
SOUZA, 1999: 13).    
 

Neste mesmo sentido, encontramos a discussão de Esther Jean Langdon 

(1996), que realiza um mapeamento do conceito de doença, mostrando as 
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mudanças históricas desse conceito nos estudos antropológicos. Para essa análise, 

a autora lembra que é necessário entender a cultura como dinâmica e heterogênea 

e a doença como processo e como experiência. Ela apresenta como exemplo desse 

pressuposto a questão da dor, sendo que membros de culturas diferentes 

experimentam e expressam suas dores diferentemente. Langdon enfatiza que não 

quer dizer simplesmente que a dor se manifesta diferentemente dependendo da 

cultura, e sim que a relação corpo/cultura vai além da questão do sofrimento físico. 
O que o corpo sente não é separado do significado da sensação, isto é, a experiência 
corporal só pode ser entendida como uma realidade subjetiva onde o corpo, a 
percepção dele, e os significados se unem numa experiência única que vai além dos 
limites do corpo em si (LANGDON, 1996: 17).    
 

O corpo serve para o sujeito como uma matriz simbólica que organiza tanto 

sua experiência corporal como o mundo social, natural, e cosmológico. 

Para a antropologia atual, portanto, toda enfermidade envolve um processo 

subjetivo de construção de significado, que envolve interpretação e julgamento. Esse 

significado não é construído individualmente, a enfermidade dota-se de sentido à 

proporção que se afirma como real para os membros da sociedade, que por sua vez 

a aceitam como real. Deste modo, é possível afirmar que a enfermidade é formada a 

partir de processos comunicativos de interpretação e definição. A enfermidade tanto 

evoca representações sobre a doença quanto põe em movimento a nossa 

capacidade de transformar esta experiência em um conhecimento. A apreensão 

dessa experiência no cotidiano aponta para a condição de um ser-em-situação, num 

processo de coexistência social. Para Schutz (1979: 159), o mundo da vida é um 

mundo intersubjetivo, historicamente dado e compartilhado com outros, onde se 

pressupõe a esfera do Nós. Para Rubia Formighieri Giordani, (in RASIA & 

GIORDANI, 2007: 102) “o social - do qual não se pode subtrair-se - é também um 

campo móvel, onde o indivíduo está imerso ininterruptamente, e movimentando-se 

com alguma plasticidade compartilha espaço num mesmo momento com outros 

indivíduos e objetos”.  Desse modo, a intersubjetividade é o ser em situação.  

A experiência compreendida aqui, pela perspectiva fenomenológica, é a 

experiência pré-objetiva, significa dizer que o mundo se apresenta para nós, 

primeiramente como esfera de ação ou prática, antes de se apresentar como objeto 

de conhecimento. Alves e Rabelo explicam: 
O domínio da prática se define essencialmente por um engajamento ou imersão na 
situação: não requer ou pressupõe, ordinariamente, o posicionamento de um sujeito 
que se destaca do mundo e o ‘objetifica’. Nesta perspectiva, a situação da ação é um 
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campo de instrumentos que usamos - e não um espaço neutro de objetos que 
devemos primeiro conhecer para posteriormente instrumentalizar a nosso serviço 
(ALVES & RABELO, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 12).  
 

Assim, os fins da ação não são formulações abstratas que depois são 

colocadas em prática, são antes, parte integrante da própria situação. Desta maneira 

podemos afirmar que a experiência no sentido proposto, se contrapõe ao modelo 

dicotômico que separa o sujeito do objeto.   

Para Paulo César Alves, Míriam Rabelo e Iara Souza, problematizar a idéia 

de experiência significa assumir que a maneira como os indivíduos compreendem e 

se engajam ativamente nas situações em que se encontram ao longo de suas vidas 

não pode ser deduzida de um sistema coerente e ordenado de idéias, símbolos ou 

representações. “O conhecimento através do qual se vive não é necessariamente ao 

conhecimento através do qual se explica a vida”, observam Alves, Rabelo e Souza 

(1999: 11).  

A idéia de que o próprio indivíduo pode descrever sua experiência de doença 

e narrar sua história, pressupõe uma reflexão sobre os fatos passados à luz do que 

lhe é atual (SCHUTZ, 1979: 60-65). Quando o indivíduo se volta ao passado para 

interpretá-lo, ele utiliza seu estoque de conhecimento, “um código de interpretações 

de suas experiências passadas e presentes, e também determina sua antecipação 

das coisas que virão” (SCHUTZ, 1979: 74). 

Todo esse conhecimento é relativamente móvel e flexível, estruturado em 

diferentes zonas de interesse conforme a situação biográfica de um homem. Essa 

situação biográfica é o resultado de uma posição num dado espaço físico e social, 

ou seja, é ainda uma posição histórica (SCHUTZ, 1979: 73).  

De acordo com Iara Souza (in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 149), o 

estoque de conhecimento, utilizado como quadro de referências na interpretação de 

situações, nunca é completamente fechado e homogêneo, comportando 

incoerências e zonas de maior ou menor clareza. Este caráter fluido e relativamente 

pouco estruturado é que permite ao estoque de conhecimento dar conta de 

experiências e acontecimentos que podem, a princípio parecer contraditórios. 

Conforme Giordani (in RASIA & GIORDANI, 2007: 121), quando o indivíduo 

se volta para aquilo que é significativo na sua biografia - considerando seu 

conhecimento e interesses atuais - e consegue relacionar ordenadamente as etapas 

de sua experiência de vida, torna-se capaz de atribuir sentido aos sinais da doença.  
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Ainda em Giordani, a enfermidade surge como possibilidade do indivíduo 

“problematizar suas experiências e reelaborar os sentidos da sua vida, afinal coloca 

em xeque qualquer pressuposto dado como certo e natural que norteia e dá sentido 

à vida do indivíduo”. E por outro lado, ela compara o significado da doença a um 

mosaico, no qual “as impressões sensíveis entrecruzam-se à materialidade 

cotidiana, num contínuo refazer e retocar que é operado pelo indivíduo” (GIORDANI 

in RASIA & GIORDANI, 2007: 102).  

 

4.2 A doença e a descontinuidade das práticas cotidianas 
 

Fundamentalmente, é preciso reconhecer que a enfermidade é, antes de mais 

nada, “uma sensação de mal estar, uma expressão direta de aflição”. Se não 

sentíssemos a sensação de que “algo não está bem”, não saberíamos que estamos 

doentes.  Conforme defendem Alves e Rabelo,  
a enfermidade nos remete, em primeiro momento, à nossa corporeidade. Isso não 
significa dizer que seja necessariamente produto de alterações ou disfunções orgânicas, 
ou que todo processo ou estado patológico desperte uma experiência de sentir-se mal. O 
sentir-se mal remete ao corpo como corpo vivido, indissociável da nossa subjetividade 
(ALVES & RABELO, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 172).  
 

No entanto, os autores lembram que a sensação de mal-estar não constitui 

em si mesma a enfermidade. A enfermidade requer que o mal-estar seja 

transformado em objeto socialmente aceito de conhecimento e intervenção.  
A vivência pré-objetiva da dor, em que ela se confunde com meu corpo e constitui o ponto 
de vista mesmo segundo o qual eu me situo no mundo, transforma-se, mediante virada 
reflexiva, em experiência de ‘algo objetivo’: a enfermidade. Adquire significado -como 
coisa- na medida em que me volto reflexivamente para ela, destacando-a do meu fluxo de 
vivências e destacando-me dela. Desta forma, a vivência de estar ou sentir-se mal é 
organizada em uma totalidade discreta, transforma-se em objeto e representação, ou 
seja, em enfermidade (ALVES & RABELO, in RABELO, ALVES & SOUZA, 1999: 172).    
 

No caso dos Neuróticos Anônimos, apesar da diversidade das experiências 

individuais, todos os entrevistados narram suas histórias de doença de maneira mais 

ou menos semelhante. Para eles, relatar a doença significa, expressar e organizar, 

dentro da perspectiva de um grupo de auto-ajuda anônimo, a experiência pessoal 

proporcionada pela doença e a sua possibilidade de superação.  

É comum encontrar nos relatos dos sujeitos desta pesquisa, tanto em 

depoimentos no contexto do grupo, quanto nas entrevistas pessoais, uma relação 

entre a doença e descontinuidade das práticas cotidianas, principalmente do 
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trabalho, ou seja, os sinais da doença só adquirem sentido enquanto indicadores de 

morbidez na medida em que seu aparecimento acarreta conseqüências que rompem 

a continuidade do trabalho e das práticas cotidianas. Nesse sentido, os sintomas 

que limitam estas ações aparecem no discurso dos entrevistados como forma mais 

adequada de se descrever a doença, de se perceber doente.  

Esse ponto fica claro no depoimento de Antônio Carlos (Relato concedido em 

04 de março de 2009) quando indagado sobre os tratamentos realizados responde: 

“(...) daí quando eu via, quando eu sentia que ia perder a família, eu senti que eu ia 

perder o emprego, eu fui na missa!”, compreenda que a percepção sobre a doença, 

neste caso o alcoolismo, é percebida em relação direta com a perda da família e do 

emprego, uma vez que ele só procurava a religião quando sentia que as suas ações 

cotidianas de relação com a família e com o trabalho seriam destruídas, no discurso 

de Antônio Carlos, “ir na missa” significa reconhecer-se doente, significa admitir que 

não consegue ficar sem beber.  Antônio Carlos conseguiu recuperar-se do 

alcoolismo freqüentando as reuniões do Alcoólicos Anônimos, mas acabou 

desenvolvendo depressão, que assim como o alcoolismo, também foi definida em 

relação as práticas cotidianas: 
Olha, pra mim depressão é um estado assim, olhe, tipo um cansaço esquisito que o 
próprio descanso não cura, entende, é cama. Eu ia lá na cama via que não era 
cansaço. “Mas que droga, o que que é isso?” 
 
[...] 
 
Daí tinha dia, já ainda hoje, “jururu”, estado abatimento, não dá vontade de sair, nem 
de caminhar, nem passear com o cachorro, nem de pagar conta, nem de comer, nem 
tomar banho, não dá vontade de fazer nada, nem de ler, nem de música... É um 
fechar interior que... é ruim sozinho. E eu vi que a medicação me piorou. 
 
[...] 
 
Eu tomo viagra, depois de uma hora eu vou funcionar, viro um guri de 18 anos. 
Porque me deu a depressão e eu sexualmente não funcionava nada. 
 

Rosa conta que percebeu o primeiro sinal da doença quando sentiu aquilo 

que ela chama de “preguiça mental”, e que atrapalhou sua profissão de advogada: 
Porque me dei conta de que estava com preguiça mental, pela minha profissão eu 
preciso ler muito, e eu andava com muita preguiça de ler. E aquilo foi se agravando e 
prejudicando meu trabalho e eu não estava aposentada ainda, e foi assim meu 
primeiro sinal, primeiro sintoma da doença. (Relato concedido em 25 de março de 
2009).  
 

Este fragmento de entrevista traduz mais uma vez a ligação entre a 

concepção de doença e trabalho. Assim, a experiência vivida da doença se torna 
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concreta e perceptível para o sujeito na medida em que provoca interrupções no 

fluxo cotidiano de atividades rotineiras, no ambiente doméstico, no trabalho e nas 

relações familiares, marcando dessa maneira a biografia dos sujeitos.  

Conforme Alves e Rabelo (1999), uma das tarefas essenciais da antropologia 

da saúde é compreender como a enfermidade constitui-se em realidade dotada de 

significado reconhecido e legitimado socialmente e, além disso, compreender os 

modos pelos quais os indivíduos conseguem expressar, interpretar e comunicar 

suas experiências de aflição. A questão da significação da experiência reveste-se de 

especial relevância para a antropologia médica na medida em que diz respeito ao 

modo como os indivíduos compreendem, organizam, expressam e comunicam suas 

aflições. Trata-se de entender de que modo experiências subjetivas, firmadas na 

vivência do sentir-se mal, constituem-se em objeto - a enfermidade- que pode ser 

explicado e com o qual se pode lidar em contextos sociais específicos. Ou, como 

certas desordens de base orgânica, identificadas e classificadas pelas ciências 

biomédicas, incorporam-se à experiência dos sujeitos, conduzindo-os a certos 

modos de compreender e ajustar-se a situação de doença e agir sobre ela via 

elaboração e realização de projetos.  

Sobre este ponto, trago o estudo de Paula Montero (1985, 92) que discute a 

idéia de doença como desordem na vida do sujeito, para ela, a doença é entendida a 

partir do surgimento de uma “situação problema”, representada aqui pela imobilidade 

da pessoa. Nas palavras da autora 
somente com a suspensão da ação, isto é, a instalação de uma situação problema, é 
que o individuo se percebe doente; enquanto for possível “ir levando”, enquanto dores 
e mal-estares não desorganizam a atividade, a doença não obriga o indivíduo a 
maiores atenções.   
 

No caso da neurose, esse momento que apresenta a fronteira entre estar 

saudável e estar doente não é facilmente perceptível, sendo a fronteira muito tênue 

porque ela não imobiliza o corpo num primeiro momento, ou seja, por ser uma 

doença mental e emocional, o seu reconhecimento por parte dos sujeitos torna-se 

complexo. Pode-se dizer então que a descoberta do “estar doente” na neurose se dá 

pela “imobilidade mental” de realizar certas ações, tanto mecânicas como de 

relacionamento, ou seja, o sujeito se descobre doente a partir do momento que ele 

percebe a desorganização da sua vida, assim como vimos no relato de Antônio 

Carlos, em que a neurose causada pela depressão fazia com que ele não tivesse 

vontade de sair da cama.  
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Para Olavo, o neurótico sofre duas batalhas diárias:  
Pro neurótico é duro levantar de manhã, pensar o que eu vou fazer hoje? E depois 
tem os problemas financeiros, tem que pagar conta, tem que fazer um monte de 
coisa, então as preocupações do dia-a-dia ampliam ainda mais essa doença, então 
além de você se preocupar com a tua doença, com todo esse quadro neurótico, com 
essa desvalorização, de não saber o que fazer, de achar que você ta perdido, ainda 
tem que comer, pagar conta, então na verdade são duas batalhas diárias, as pessoas 
que tem seu trabalho, então é uma batalha só. Ela chega em casa, liga a televisão, lê 
seu livro, toma banho, e no dia seguinte ta legal, daí sai no final de semana pra 
passear... O neurótico não, ele ta sempre com aquela sensação que alguma coisa 
não ta legal, que você tem que tentar resolver, e não é fácil.  
 

Esse trecho da fala de Olavo demonstra a dificuldade que o neurótico tem de 

viver as práticas cotidianas, de trabalhar, passear, pagar conta, e de como isso é 

importante e faz parte do ideal de recuperação do doente, de poder viver bem o dia-

a-dia.  

Pode-se entender aqui que os sinais só são entendidos como doença quando 

esses sinais acarretam desorganização na vida dos sujeitos, quando eles instauram 

uma desordem na vida cotidiana. Nos discursos dos neuróticos anônimos a neurose 

aparece como doença quando ela, de uma maneira ou de outra, fragmenta a rotina 

das práticas cotidianas das pessoas, principalmente as relações de trabalho. Nessa 

medida, a enfermidade marca a biografia dos sujeitos, e a partir da experiência 

proporcionada pela neurose os neuróticos anônimos atribuem-lhe significado e 

desenvolvem modos de lidar com a enfermidade.  

 

4.3 Doença física e doença emocional 
 

Outro ponto importante a ser discutido é a diferença entre doença física e 

doença emocional encontrada no estudo de campo, essa distinção está presente em 

todos os níveis de discurso: na filosofia do grupo apresentada na sua literatura, nos 

depoimentos dos neuróticos anônimos no contexto da reunião e também na situação 

particular de entrevista.  

O termo doença utilizado pelo Neuróticos Anônimos é um termo amplo, que 

se configura numa relação comparativa entre estado de doença e estado de saúde. 

Mas os livros de referência da “irmandade” como “Passos e tradições: a caminho da 

sanidade” deixam claro que o programa de recuperação está voltado para a 

neurose, entendida como uma doença emocional, nesse contexto toda a referência 

feita à doença deve ser lida como doença emocional. O conteúdo desses livros 
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define doença emocional como a interferência das emoções no comportamento das 

pessoas, levando-as a sofrer de “ansiedade, depressão, angústia, nervosismo, 

medo, insegurança e outras emoções torturantes”, o termo doença emocional se 

constrói como oposição a doença física, definida pelos estados mórbidos do corpo, 

no sentido fisiológico do termo.  

No discurso dos membros do N/A também é possível encontrar a utilização do 

termo doença emocional para definir seu estado de enfermidade. Pode-se dizer que 

os membros se apropriam dos termos do programa de recuperação do Neuróticos 

Anônimos. Num trecho da conversa com Silvana, onde conta o episódio de uma 

crise que resultou num internamento, ela utiliza o termo doença emocional 
(...) eu dia 23 de dezembro me internei. Cheguei lá e disse “Pelo amor de Deus me dê 
soro, me dê isso, me dê aquilo, porque eu estou morrendo”. A garganta trancou de 
uma tal forma, quando eles dizem que a doença emocional mata, ela mata, se você 
não socorrer ela mata. Ela mata assim: ou a pessoa se mata, ou você começa não 
comer e acaba morrendo, ou se você tiver uma parte muito sensível no teu organismo 
ela ataca ali, ela atua ali e você morre. Daí te dá câncer, daí te dá hipoglicemia, te 
enfarta. (Relato concedido em 14 de março de 2009) 

 
Observe que Silvana utiliza o termo doença emocional numa relação causal 

com a doença física, neste caso a doença emocional de Silvana é a bipolaridade, 

que ela conta ter causado o trancamento da sua garganta. Comumente os 

neuróticos anônimos explicam que o câncer é causado pelos sofrimentos 

emocionais, ou seja, a doença emocional fragiliza o corpo, facilitando o 

aparecimento desse tipo de doença, dessa mesma maneira também são explicadas 

outras doenças como as dores de cabeça e do estômago:  
E a doença pra eles aqui é uma questão puramente emocional, de não conseguir 
resolver os seus problemas. Quer dizer, uma pessoa que não consegue resolver os 
seus problemas com filho, com alguma coisa, vai acontecer o que? Ela vai ter dor no 
estômago, toda doença é gerada no emocional e diante disso eu quero ver qual que é 
minha questão maior, me abrir um pouco mais.  Porque depois que você se abre fica 
fácil de resolver. (Relato de Marcelo, concedido em 28 de março de 2009).  
 

Se a doença é emocional, os sintomas também são percebidos na mesma 

lógica, ainda segundo Marcelo, o sintoma se revela por uma dor emocional:  
Eu sinto ás vezes uma dor, não é aquela dor física, é uma dor emocional algumas 
situações. Como se acordasse de manhã e aquele sentimento: “tenho que resolver 
isso”, é aquela que vai no fundo e você sabe que não é físico, esse é um dos 
sintomas que eu percebo em mim. 
 

Rosa que é a coordenadora do grupo, traz na definição de felicidade três 

coisas: saúde, amor e dinheiro, nas suas palavras:  
Pra mim, a felicidade está apoiada num tripé: saúde, amor e dinheiro. Não se espante 
de eu falar em dinheiro, dinheiro sim porque é hipocrisia dizer “Ah com saúde, saúde 
é tudo!” Não! A saúde é muito importante, mas quem é mantém saúde sem o mínimo 
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de dinheiro? E também este tripé, é o equilíbrio que a nossa literatura ensina, nos 
buscamos o equilíbrio emocional, nos buscamos o equilíbrio no geral, no todo da 
nossa vida, saúde, amor e dinheiro, e eu dizia pra ele (ao ex-marido) sempre, se você 
não pode manter esse equilíbrio no que diz a parte material, compense com amor, 
saúde, amor e dinheiro, e não pense você que eu estava dizendo para um homem 
que não tinha, não, ele tinha, ele apenas não contribuía, porque eu era profissional, 
bem remunerada, ele achava que não precisava que eu dava conta da família. 
Quando eu entendi a oração da serenidade que eu cheguei pra ele pra levar uma 
conversa lúcida, clara e disse a ele “Saúde, amor e dinheiro. Dinheiro não adianta 
esperar de você, amor também não, então eu quero manter o único pé do meu tripé, 
que ainda está em pé, que é a saúde”, e a saúde emocional, porque a hora que você 
perde a saúde emocional, o resto, a tendência é desandar, degringolar porque os 
males físicos que você já tem se agravam e os que você não tinha aparecem quando 
você não tem saúde emocional. 
 

O folheto de divulgação do grupo apresenta um quadro comparativo entre 

saúde emocional e doença emocional, esse quadro é construído pela comparação 

dos “defeitos e das qualidades de caráter”.  Segundo a filosofia do Neuróticos 

Anônimos, os defeitos de caráter criam a doença emocional, tanto quanto as 

qualidades de caráter são responsáveis pela saúde. Dentre os defeitos de caráter 

enunciados pelo folheto estão: autopiedade, ressentimento, raiva, culpar os outros, 

orgulho, impaciência, inveja e egoísmo, sendo que esses “defeitos de caráter” levam 

ao desenvolvimento das doenças emocionais como a depressão, ansiedade, 

tendências suicidas ou homicidas, solidão, abuso dos entes amados, doença 

psicossomática e insônia. Já a saúde vem explicada na relação invertida dos 

“defeitos de caráter”: as “qualidades de caráter”. São elas: amor, compreensão, 

aceitação da realidade, tolerância, honestidade, paciência, fé, interesse pelos outros, 

generosidade e compaixão. A saúde, portanto, vem representada pela felicidade, 

energia, ausência de sofrimento emocional, alegria de viver, paz de espírito, 

otimismo e propósito na vida. O que faz com que o programa de recuperação venha 

arquitetado no propósito de minimizar os “defeitos de caráter” responsáveis pela 

doença emocional e de maximizar as “qualidades de caráter” para que atinjam o 

estado de saúde emocional, arquitetado no controle dessas emoções.  

 

4.4 A neurose e o autocontrole  
 

A partir da discussão sobre a concepção de doença, que traz consigo a 

percepção de saúde, é importante atentar para o fato de que, no discurso do 

Neuróticos Anônimos como grupo de auto-ajuda e nas falas dos seus membros, a 

saúde sempre vem compreendida como um “estado” de saúde. Isso pode ser 
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explicado pelo fato de que a neurose é entendida neste contexto como uma doença 

que não tem cura. Nessa medida, a recuperação gira em torno do controle da 

doença pelo neurótico, por isso que o programa é baseado na idéia das 24 horas do 

Alcoólicos Anônimos, porque a filosofia do grupo entende que se a vida for dividida 

em pequenas partes, ou seja, dividida em dias, fica mais fácil controlar a si mesmo e 

às situações do dia-a-dia, por isso o Neuróticos Anônimos tem como lema “Só por 

hoje!”. Essa característica do grupo se confirma no discurso dos seus membros:  
Então na realidade, eu resolvi que agora duas coisas pra mim são importantes, que 
andam comigo todos os dias: o Poder Superior e “só por hoje”. (...) porque antes você 
dizia “só por hoje” e você lembrava do amanhã, pra mim o amanhã não existe, 
amanhã eu vou ver, inclusive as contas pra pagar. Quando chega o papel, chegou o 
papel do cartão de crédito pro dia 18 e eu recebo no dia 10, eu não abro, eu abro no 
dia 17, não vou fazendo acúmulo de problemas na minha cabeça. É “só por hoje”, a 
oração da serenidade, o Poder Superior e eu converso com ele. (Relato de Silvana,  
concedido em 14 de março de 2009). 
 

É consenso no grupo que sair de um quadro de doença é muito mais difícil 

que entrar, é dentro desta perspectiva que os entrevistados explicam por que a 

maior parte das pessoas não consegue permanecer no N/A, para eles, as pessoas 

que desistem de participar o fazem por não serem persistentes, por acharem que 

vão ficar curadas logo, e quando percebem que não é assim que acontece, esses 

iniciantes logo desistem: “Eles querem chegar aqui e como uma varinha de condão, 

pirilimpimpim você sai daqui boazinha. Mas nenhuma doença é assim, pra ficar 

doente você fica do dia pra noite, agora pra sair...” (Depoimento de Amanda, Notas 

do Caderno de Campo).  

 
Olha, assim, gostaria que as pessoas pedissem ao Poder Superior que tivessem 
qualquer doença menos essa. Eu penso que essa doença ela machuca muito, ela te 
fragiliza muito, chega uma hora que você desacredita do poder superior e você 
pergunta “por que eu?”. E que vou tornar a afirmar, que ela não tem cura, que você 
tem que ser um vigilante 24 hrs. Que você realmente tem que aprender a viver “só 
por hoje” e que você tem que entender, tem que assimilar que a tua cabeça é teu 
guia... que o que vem de fora, inclusive o N/A e os remédios, porque se você tomar 
remédio achando que ele não vai te ajudar, ele não vai te ajudar. Eu me apeguei ao 
N/A de novo e aos remédios como uma tábua de salvação e dizendo, eu fui 
ignorante, inclusive no meu primeiro depoimento eu disse: “eu sou uma neurótica”, 
eles dizem em recuperação, eu disse “sem recuperação”, porque eu não quero, eu 
não quis, eu negligente, eu brinquei com a doença. Quando eu descobri aqui que ela 
não tem cura e algumas pessoas acham ruim, mas hipertensão não tem cura, tireóide 
não tem cura, diabete não tem cura, mas tem contorno, tem como você conviver com 
a doença(...). Então que as pessoas procurem, que realmente elas levem a sério 
porque ela mata, ela fragiliza e o pior de tudo, ela faz você perder a fé, então eu 
sempre digo “Você só não pode perder a fé!”  
 

Perceba que no discurso de Silvana fica claro que a idéia da neurose como 

uma doença sem possibilidade de cura foi apresentada a ela pelo grupo, ou seja, o 
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programa de recuperação proposto por Neuróticos Anônimos apresenta a neurose 

como incurável, nessa medida, sua proposta se foca no controle da doença, 

alcançado pelos membros do N/A pela crença em um “Poder Superior”, e pelo 

controle emocional de cada dia. Esse ponto confirma a percepção de enfermidade 

encontrada nos estudos socioantropológicos, visto que a doença é compreendida 

não só como uma entidade biológica, e sim como experiência que se constitui e 

adquire sentido nas relações com os outros indivíduos, grupos e instituições. 

Na parte final da fala de Silvana, fica evidente que a neurose é percebida 

como uma doença que não tem cura, e também a neurose como uma doença 

emocional aparece na sua fala como uma doença muito grave, pois ela faz com que 

as pessoas “desacreditem do Poder Superior”, e desacreditando desse poder elas 

não conseguem contornar a doença.  

Assim como na narrativa de Silvana, nos depoimentos também foi possível 

encontrar comparações entre a neurose, e outras doenças que não tem cura, 

principalmente com a hipertensão e o diabetes, e que apesar, de serem doenças 

crônicas, possuem graus de controle e contorno. A partir disso, é possível afirmar 

que segundo a perspectiva construída no ambiente social do grupo, a neurose não 

tem cura, e que o contorno da doença é estabelecido pelo seu controle, controle 

esse de ordem fundamentalmente emocional9.  

Observe que, uma vez mais, aparece na fala dos entrevistados a 

diferenciação entre doença emocional e doença física, numa relação de 

causalidade, da primeira para a segunda. Mas o que quero chamar atenção neste 

trecho da conversa é questão do equilíbrio emocional, segundo Rosa, esse equilíbrio 

é o que ela busca e o que o grupo pretende proporcionar. Nesse momento o 

equilíbrio aparece como alternativa essencial no processo de felicidade, traduzido no 

contexto do grupo como sentimento que caracteriza a saúde emocional.  

 Tendo isso considerado, torna-se menos complexo entender a lógica de 

funcionamento do programa de recuperação proposto pelo Neuróticos Anônimos, 

assim como pelo Alcoólicos Anônimos,  e o que explica a necessidade de sempre 

freqüentar o grupo, pois tanto as neuroses como o alcoolismo, carecem 

constantemente de meios para atingir a “paz e a serenidade” necessárias ao 

controle diário da doença e à passagem para um estado de saúde. É como a 

                                                
9 Fundamental mas não exclusivo, pois os ensinamentos do grupo não impõe a suspensão de outros tratamentos 
aos membros do N/A, como, por exemplo, o controle da doença proporcionado pelo uso de medicamentos.  
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metáfora apresentada no início desta pesquisa, a de que a freqüência no grupo de 

auto-ajuda “carrega as baterias” do sujeito, para que ele possa lidar com as 

situações do cotidiano, levando ao controle das emoções, que por sua vez conduz 

ao estado de saúde.  

 Contudo, e apesar de a neurose aparecer como incurável na fala de cinco 

entrevistados, essa idéia não pode ser generalizada. Marcelo, que é o entrevistado 

com menor tempo de participação no grupo, ou seja de apenas dois meses, traz 

uma outra percepção de doença. Para ele, a neurose é “você querer alguma coisa, e 

não ter condições de conseguir, ou não estar em condições de resolver”, e vê a 

doença como “uma situação que você passa e pode ser resolvida”. Nesse sentido, a 

busca de Marcelo pelo grupo se dá porque ele sente a necessidade de resolver um 

problema que é passageiro, que tem cura. Diante disso, Marcelo acaba 

apresentando várias discordâncias ao modelo de recuperação proposto por 

Neuróticos Anônimos, uma delas é a falta de um coordenador, de um profissional 

que possa “dar um feedback sobre aquilo que está acontecendo com você”. A outra 

crítica é em relação ao anonimato entre os membros do N/A, “menos anonimato 

entre os participantes, falta maior envolvimento entre os participantes”. (Relato de 

Marcelo, concedido em 28 de março de 2009). Essa maneira descompassada que 

Marcelo e o grupo de anônimos tem de compreender a doença, talvez se explique 

pelo pouco tempo de participação que ele tem no grupo, e o que, em certa medida 

acaba traduzindo as suas críticas à filosofia do Neuróticos Anônimos.  
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5  O ITINERÁRIO TERAPEUTICO  
 

A literatura socioantropológica sobre itinerário terapêutico tem como principal 

objetivo interpretar os processos pelos quais os indivíduos ou grupos sociais 

escolhem, avaliam e aderem a determinadas formas de tratamento. Essa 

problemática fundamenta-se na evidência de que os indivíduos encontram diversas 

maneiras de resolver seus problemas de saúde.  

Mas a análise do itinerário terapêutico não se limita a identificar as variações 

de explicação, ou a disponibilidade das terapias, pois tais elementos são 

insuficientes para entender o complexo processo de escolha. Portanto, torna-se 

importante considerar que o processo de escolha do tratamento é influenciado pelo 

contexto sociocultural em que ocorre. Dessa maneira, a análise sobre itinerário 

terapêutico envolve a idéia de que “as distintas trajetórias individuais se viabilizam 

em um campo de possibilidades socioculturais, para elaboração e implementação de 

projetos específicos e até contraditórios” (ALVES & SOUZA, in RABELO, ALVES & 

SOUZA, 1999: 125). Analisar as buscas por tratamento remonta, antes de tudo, 

compreender o que está sendo entendido e experimentado por doença nesse 

contexto.  

Segundo Alves e Souza, para compreender o itinerário terapêutico, a análise 

deste ponto tem de mover-se dentro de uma lógica de incertezas e probabilidades, 

de tal forma que, ao querer generalizar, o pesquisador pode correr o risco de pouco 

contribuir para a compreensão do fenômeno humano. Diante disso, resolvi trabalhar 

individualmente os itinerários terapêuticos dos meus seis entrevistados.   

 

Patrícia  
 

Patrícia, de 31 anos, sofre de uma compulsão de arrancar cabelo chamada 

tricotilomania, diz também ter uma tendência a depressão e problemas de 

relacionamento. Segundo ela, o seu processo de adoecimento se deve à separação 

que ocorreu entre ela e a mãe. Como conta Patrícia, sua mãe, influenciada pelo 

behaviorismo que “tava na moda na época”, pôs a filha para dormir num quarto 

separado, já nos primeiros dias de vida, e que o sofrimento causado pela separação 

entre mãe e filha teria influenciado a ter problemas de relacionamento, diferente dos 
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seus irmãos mais novos, que não dormiram em quarto separado nos primeiros 

meses. Para Patrícia, “muito da personalidade da pessoa vem dos primeiros dias, 

meses de vida”, e que em comparação com seus irmãos, ela é diferente na questão 

do sentimento, da emoção, “eu já sou mais complicada, mal resolvida, eles já são 

melhores resolvidos”.   

Patrícia relata que iniciou na terapia individual com seis anos por causa da 

separação dos seus pais. Contudo, só foi perceber a tricotilomania como doença na 

adolescência, após assistir a uma reportagem na televisão sobre essa enfermidade, 

dentro disso, é preciso considerar que ela somente se identifica doente a partir do 

momento que percebe o mesmo problema em outras pessoas, voltando então à 

terapia com psicólogo. Depois disso, e pela “tendência à depressão”, ela resolveu 

procurar um psiquiatra, com quem iniciou um tratamento medicamentoso com a 

fluoxetina, medicamento do qual faz uso ainda hoje.  

Ao narrar sua busca pela resolução e entendimento dos seus problemas de 

saúde, Patrícia não segue uma ordem cronológica, mas lembra já ter usado a prática 

de exercícios como tratamento, fazia natação, academia e caminhada, o que teria 

ajudado na questão da ansiedade.  

 O itinerário terapêutico de Patrícia conta com a sua preocupação em 

encontrar um “direcionamento espiritual” que possa trazer respostas ao seu 

sofrimento, para isso resolveu estudar o budismo, que segundo ela, ajudou na 

questão do desapego, “mas não resolveu”. O budismo foi a única religião ou culto 

que Patrícia procurou conhecer melhor,  
Patrícia: Eu nunca me identifiquei com nenhuma, eu fui atéia desde criança, eu nunca 
tive nenhum direcionamento, sempre tive liberdade pra escolher e comecei a ler 
budismo agora bem recente, eu não me sinto budista, eu não me sinto parte de 
nenhuma religião.  
 
Giseli: Como você se define em relação à religião?  
 
Patrícia: Atéia, não consigo acreditar em Deus, não tenho nenhuma ligação assim 
espiritual, isso eu vejo até que se eu tivesse me ajudaria muito na minha recuperação 
né, nas dificuldades que eu tenho na vida... né. Ah eu vou rezar! Então eu sinto que 
meio que o N/A cumpre esse papel na minha vida, é o lugar que eu vou, que eu 
converso, que eu ouço, a oração da serenidade eu faço, porque eu não tenho religião 
então isso acho que meio que tá no lugar da religião na vida da maioria das pessoas, 
pra mim é o N/A a minha religião que eu sigo na minha vida espiritual. (Relato 
concedido em 28 de fevereiro de 2009).   
 

 Nessa fala notamos a aproximação feita entre religião e o Neuróticos 

Anônimos, o espiritual aparece aqui como ponto relevante na recuperação da 
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doença, e como Patrícia não tem outro direcionamento espiritual, ela re-significa 

esse papel, passando-o para o grupo de auto-ajuda.  

 Patrícia ficou sabendo da existência do Neuróticos Anônimos através de um 

namorado que freqüentava o Narcóticos Anônimos. Contudo, só passou a freqüentá-

lo há um ano, quando entrou em depressão por causa do término desse namoro. 

Para ela, é difícil explicar como o N/A funciona, mas que o grupo é o que sente 

proporcionar melhores resultados na sua recuperação, “os anônimos foi o que eu 

sinto que deu mais resultado, mais do que psicólogo, mais do que remédio, foi o que 

eu me identifiquei mais, desde que entrei no N/A não tive mais depressão”. O trecho 

abaixo apresenta uma comparação entre a terapia individual feita com o psicólogo e 

terapia do Neuróticos Anônimos:  
Na terapia você fala com o psicólogo e você tem o feedback de um psicólogo te 
ouvindo, o psicólogo não vai falar dos problemas dele pra você. Agora, você indo no 
N/A você ouve as pessoas falando as mesmas coisas que você sente, e às vezes 
você nem sabia que aquilo era um problema e você descobre, “puxa aquela pessoa 
vê isso dessa forma, eu posso melhorar nesse sentido também”, então eu acho que 
vai um pouco mais além que a terapia individual. 
 

A partir do itinerário terapêutico narrado por Patrícia, é possível afirmar que, 

para ela, uma terapia não exclui a outra, que você pode, ao mesmo tempo, buscar e 

freqüentar várias agências de cura, e que até o momento, o N/A tem se apresentado 

como a melhor forma de tratamento, ou seja, o que conduz o sujeito a melhores 

resultados na recuperação da sua doença.  

 

Antônio Carlos 
 

Antônio Carlos tem 56 anos, foi diagnosticado pelo psiquiatra por depressivo 

e bipolar. Ele percebeu o aparecimento dessas doenças emocionais após uma longa 

batalha contra o alcoolismo, sobre isso, Antônio Carlos relata que não percebia sua 

doença, que achava que ele poderia parar de beber quando quisesse. Foi a partir de 

ameaças em perder a família e o emprego que resolveu buscar ajuda, procurou 

então a Igreja Católica, da qual sempre participara, mas que havia algum tempo 

estava afastado. Porém o seu reengajamento com a Igreja não deu conta de afastá-

lo das bebidas, foi então que um freqüentador dessa mesma Igreja o convidou para 

conhecer o Alcoólicos Anônimos. Na sua primeira reunião, Antônio Carlos 

compareceu embriagado e conta ter achado “tudo aquilo uma baboseira”, mas 
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resolveu dar uma segunda chance ao grupo e retornou, dessa vez sóbrio e 

consciente de que precisava de ajuda. Depois desse dia, nunca mais voltou a beber 

e isso já faz quase 18 anos. Mas apesar de o alcoolismo estar controlado, há dois 

anos e meio Antônio Carlos percebeu que não estava bem, sentia um “cansaço que 

o descanso não dava conta de curar”, foi então que procurou uma psiquiatra, através 

do convênio de saúde. Essa psiquiatra constatou que Antônio Carlos sofria de 

bipolaridade e depressão, e o tratamento foi a base de medicamentos. Ele conta que 

a medicação o fez piorar, e a psiquiatra resolveu suspender os remédios.  

Nesse momento, e sem nunca deixar de freqüentar o Alcoólicos Anônimos, 

Antônio Carlos se deparou com uma reportagem no jornal sobre o Neuróticos 

Anônimos, achou que encaixava com o que ele estava precisando e resolveu 

conhecer o grupo. Ele gostou do N/A porque lá as pessoas podem falar de outros 

sentimentos, que não a bebida, para Antônio Carlos 
É necessário também esse tipo de terapia de outros sentimentos que o ser humano 
tem, não só a cachaça, só álcool, sabe. Porque torna-se a reunião do A/A muito 
“cachaçal”, daí fica monótona, o cara vai levantar lá eu já sei o que ele vai falar e daí 
no N/A não, eu nunca sei sobre o que o cara vai falar, por isso que eu presto atenção. 
E ele vai fazer de coisas em casa, do trânsito, do serviço, e coisas que eu nunca na 
vida vi, e vai falar coisas que nem padre vai ouvir, e isso me ajuda muito.  
 

 A participação de Antônio Carlos no Neuróticos Anônimos já completou um 

ano, sobre a depressão conta que ela “volta e meia” aparece, e que são muito 

poucas as duas reuniões na semana. Lembra ainda que o N/A tem muito ainda o 

que melhorar, o que aprender com o A/A, mas que gosta do formato das reuniões e 

espera a semana toda pelos dez minutos que tem pra “desabafar”.  

 Durante a entrevista, Antônio Carlos conta ter se inscrito com psicólogo na 

Unidade de Saúde, segundo ele, um psicólogo poderia ajudá-lo a se orientar, 

principalmente sobre um problema que vem lhe afligindo e deixando doente há um 

ano: a recusa, por parte da esposa, em manter relações sexuais. O discurso de 

Antônio Carlos é o de que sem fumar, sem beber, sem nervosismo e fazendo 

caminhada ele vira “um guri de 18 anos”, inclusive sexualmente falando, e já que a 

mulher não quer fazer sexo, ele tem que “se virar, senão fica doente”.   
Digamos assim a conclusão que eu cheguei: “O senhor é casado não faz em casa 
porque a mulher não quer, aí fora não dá porque o senhor é casado”, eu entrei em 
xeque-mate, aí alguém me falou, “olha, existem casas de massagem”, e eu como 
homem, uma vez por semana vou nas casas de massagem e daí eu melhoro, me 
passa até a dor na coluna, eu não tenho em casa então... Uso camisinha pra não 
pegar doença e to levando a vida. (Relato concedido em 04 de março de 2009).
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Diante da experiência vivida por Antônio Carlos, é possível verificar que o 

estado de saúde se apresenta numa sincronia entre o sentir-se bem emocional e 

corporal. Aqui, a resolução dos problemas de saúde vai além da busca por agências 

de cura, sendo que o sujeito é capaz de engendrar práticas diversas na tentativa 

alcançar ou manter seu bem estar.  

 

Silvana 
 

 Silvana tem 58 anos, e assim como Patrícia, interpreta que o seu 

adoecimento tenha iniciado na infância, mas aqui devido a um trauma: 
Na realidade eu acho que doença veio da infância, eu aos 3 anos de idade eu vi meu 
pai ser assassinado a facadas. E penso que isso possa ter deixado um trauma muito 
forte em mim, até porque a pessoa que fez isso ela mandava eu calar a boca, porque 
claro eu comecei a chorar, a mãe tava junto, que senão ele me mataria também, é... 
Essa cena eu vejo como se fosse agora, inclusive o punhal que depois ele colocou 
dentro da bainha. (Relato de Silvana, concedido em 14 de março de 2009). 

 

 Apesar de considerar que a doença tenha iniciado na infância, ela lembra que 

a primeira vez que sentiu que realmente estava doente foi quando a filha viajou para 

a Austrália para estudar, há dez anos atrás. 

 Desde então Silvana tem sentido aquilo que descreve como “vazio da alma”, 

foi então que procurou ajuda de uma psicóloga, e mais tarde de um psiquiatra, que 

diagnosticaram bipolaridade. Silvana também buscou sua cura nas religiões, foi 

umbandista, católica, depois kardecista. Mas nada adiantava e sua busca só 

piorava: “o psiquiatra era mais louco do que eu não me acrescentava nada, a 

psicóloga no sim também era uma bipolar a gente trocava figurinha”.  

 Foi então que começou a se tratar com uma médica neurologista, a qual 

tratava da mãe de Silvana, iniciando deste modo, uma terapia a base de 

medicamentos para a bipolaridade. Simultâneo a isso, Silvana ficou sabendo do 

Neuróticos Anônimos, através de uma cliente da corretora de imóveis na qual 

trabalha.  

 Silvana foi até a reunião do grupo com o raciocínio de que não tinha nada pra 

perder, “eu já paguei tanta coisa e não deu certo, se eu for lá e não der certo não 

tem problema nenhum, eu não vou pagar nada”. Ela relata que, no primeiro 

momento, achou o grupo uma “grande baboseira”, porque imaginou que a reunião 

fosse coordenada por um psicólogo, não imaginava que era a terapia do espelho e 
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não fazia idéia de como funcionava. Silvana descreve que foi se “encantando” com o 

grupo pelas pessoas que dele faziam parte. Segundo ela, “lá você vê que tem gente 

com todos os tipos de problemas e mais um pouco, e você tem certeza que você vai 

falar e que ninguém vai te responder, esta é a grande beleza do N/A”, além de ser 

um ambiente muito acolhedor. Para Silvana, “o N/A me da o que a oração me dá: 

paz e serenidade”, e uma vez mais, o grupo aparece definido em termos de oração e 

espiritualidade.  

  

Rosa 
 

 Rosa, que é coordenadora do Neuróticos Anônimos de Curitiba, tem 65 anos 

e apresenta, dentre os entrevistados, o itinerário terapêutico menos complexo, uma 

vez que, sua única busca de tratamento foi o Neuróticos Anônimos.  

 Rosa nunca procurou um médico e portanto não possui um diagnóstico, o que 

não significa que ela não tenha construído conhecimento a partir da enfermidade, 

pois a experiência de doença tratada nesta pesquisa, é a doença experimentada 

pelo sujeito na sua biografia, sem a necessidade da legitimação da ciência médica. 

Para Rosa, o que deu origem a doença foi a sua infelicidade conjugal. O primeiro 

sinal da doença foi “a preguiça mental” que sentia, e que descobriu mais tarde, 

através do Neuróticos Anônimos, ser sintoma da depressão.  

Rosa descobriu o grupo em 1994, através de uma reportagem feita sobre o 

Neuróticos Anônimos num programa de TV nacional, no dia seguinte ela foi até um 

grupo de A/A pedir informações sobre o N/A, o grupo tinha acabado de nascer em 

Curitiba, e Rosa imediatamente começou a freqüentá-lo.  

 A sua participação na “irmandade” já tem 15 anos, segundo Rosa, ela se 

mantém no grupo por duas razões: a primeira é para manter-se em equilíbrio 

emocional e para lidar com os desafios do dia-a-dia, a segunda é o reconhecimento 

dos ganhos que obteve fazendo parte do grupo, sendo que um deles foi a coragem 

de pedir a separação ao marido, que só foi possível a partir do entendimento da 

Oração da Serenidade. Nas palavras de Rosa:  
O dia em que eu entendi a profundidade da Oração da Serenidade (...) eu cheguei a 
conclusão que eu não tinha como modificar a situação do meu casamento, o meu 
casamento estava acabado, só me faltava coragem pra modificar a situação. O meu 
casamento não tinha modificação eu é que precisava de coragem pra modificar 
aquela situação, como? Buscando a separação.  
 



 49

Para Rosa, o que delimita o funcionamento do programa do Neuróticos 

Anônimos é a seriedade com que o programa é encarado, você precisa acreditar 

que o programa tem algo a oferecer e que ele funciona. Sobre a sua experiência:  
“a minha história com N/A foi a primeira vista, porque eu cheguei e entendi o que 
estava acontecendo como se eu já conhecesse pelo menos teoricamente e eu nunca 
tinha ouvido falar daquela irmandade” (Relato concedido em 25 de março de 2009).  
 

Olavo  
 

  Olavo tem 64 anos e trabalha como artista plástico. Em seu discurso, ele 

sempre foi doente, mesmo que a doença não tenha se manifestado de uma maneira 

“muito severa”. A percepção de doença para Olavo está construída na comparação 

entre ele e o irmão, neste caso, o irmão aparece como uma pessoa equilibrada, bem 

resolvida, o oposto de Olavo, o que hoje em dia ele interpreta como um 

comportamento depressivo. Em 1986, com o adoecimento do pai, Olavo desenvolve 

uma doença chamada pelos médicos de distúrbio neuro-vegetativo, nessa doença:  

 
Você entra em tanta angústia, tanta ansiedade, tanta tristeza por saber que o teu pai 
vai morrer, que você começa a acarretar algumas dores que o cérebro não raciocina 
mais logicamente. O distúrbio neuro-vegetativo é o máximo que você entra em 
doença, a cabeça não funciona mais, tudo é dominado pelo medo, ansiedade e 
angústia, você fica desesperado, não consegue mais dormir. (Relato de Olavo, 
concedido em 27 de março de 2009).  
 

Nesse momento, Olavo estava fazendo tratamento com um psicanalista e 

tomando apenas calmantes, porque desde aquela época já era intolerante a 

antidepressivos. A psicanálise só foi interrompida porque não tinha dinheiro para 

continuar pagando o psicanalista, que durante um ano de tratamento havia cobrado 

um preço mais baixo a Olavo por ser amigo de seu pai. Olavo conta que foi horrível, 

porque ele não sabia quem procurar, pois ele queria continuar fazendo psicanálise, 

mas não é um tratamento oferecido pelo Sistema Público de Saúde e “se você pode 

pagar você tem, se você não pode não tem. Tanto é que quem não tem dinheiro vai 

no N/A. Para bem o N/A hoje é uma terapia, o que você faz ali? Você fala.” (Relato 

de Olavo, concedido em 27 de março de 2009). Olavo diz que a psicanálise não deu 

conta de curá-lo, porque um ano de tratamento foi muito pouco tempo.  

Depois disso, que foi no final da década de 80, e ainda sofrendo dos mesmos 

problemas como depressão e dificuldade de relacionamento, problemas com falta de 

emprego e dinheiro, Olavo resolve consultar com um psiquiatra. Mas a crítica de 
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Olavo à psiquiatria é que ela não trata do doente, ela só serve para receitar remédio, 

e que por este motivo não considera tratamento.  

Olavo só foi procurar ajuda no N/A, em 2007, após o término do seu 

casamento. Olavo descobriu o N/A na lista telefônica, no desespero de encontrar 

alguém pra conversar. Ele conta que gosta do N/A, porque é maneira de “você por 

pra fora os seus problemas, você sente um alívio interno, um alívio da alma”. 

Segundo Olavo, esse alívio na alma possa ajudar a “encontrar caminhos pra por a 

cabeça no lugar”.  

 

Marcelo  
 

 Marcelo tem 50 anos, e seu discurso diverge em muitos pontos dos outros 

entrevistados. Como já foi discutido acima, para Marcelo, a doença se apresenta de 

forma situacional, a doença é percebida como uma “situação que pode ser 

resolvida”. Diante disso, e oposto ao que a literatura e o membros mais antigos de 

N/A entendem, para Marcelo a neurose tem cura. Por isso, a sua busca pelas 

agências de cura se dá toda vez que ele sente necessidade de alguma ajuda para 

resolver um problema pelo qual está passando. 

Deste modo, a busca pelas respostas aos seus problemas de saúde se dão 

de formas diversas, e em vários momentos da sua vida:  
Olha, um tempo eu fui, eu comecei a trabalhar com o espiritismo, mas achei eles 
muito racionais, não gostei, acabei me sentindo muito pior, não adaptou. Daí uma 
amiga minha me levou na umbanda, até gostei mas não me senti a vontade, sabe 
não descreio disso mas não serve pra mim. (Relato de Marcelo, concedido em 28 de 
março de 2009).  
  

O itinerário terapêutico de Marcelo é o mais variado entre os seis 

acompanhados, ele procurou orientações na religião, na ciência médica, na 

astrologia, na homeopatia, e ainda em terapias alternativas, como a terapia marrom. 

Como explica Marcelo, a terapia marrom é uma reunião entre cinco ou seis pessoas, 

num bar, onde se discutem questões puramente emocionais.  
Marcelo: Eu fiz terapia várias vezes e eu gostava do feedback do profissional “Olha 
você não ta seguindo isso aqui, você ta se perdendo por aqui”. Situacionar você, é 
isso que eu acho interessante, e quando é grupo funciona melhor.  
 
Giseli: Você já fez terapia individual? 
 
Marcelo: Fiz individual, fiz em grupo, fiz sonoterapia... 
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Quando tinha 24 anos, Marcelo disse ter passado por um processo de auto-

descoberta, então procurou uma pessoa que pudesse direcionar suas escolhas:  
Daí que eu comecei a estudar astrologia, e ela era astróloga e psicóloga e então 
dentro dessa situação que a gente trabalhou, ela direcionava “Olha você tem esse 
tipo de personalidade, se encaixa com você”, daí viu mapa astral, essas coisas que te 
situa no tempo e espaço, minha dificuldade com realidade, que a neurose você tem 
uma noção da realidade, mas essa realidade não ta dentro de um contexto, ela está 
um pouco fora, ela está descolada disso, você não é bem aquilo que você mostra, 
então foi isso que foi trabalhado na época. 
 

 Na entrevista, Marcelo conta que esta fazendo tratamento com uma 

biomédica que havia indicado o uso dos florais, o que, segundo ele, havia 

proporcionado bons resultados.  

Já no início da entrevista, Marcelo deixa claro que não se sente doente pela 

neurose, e que a procura pelo grupo se deu porque queria encontrar uma maneira 

de “se abrir mais com as pessoas”. Ele participa do Neuróticos Anônimos há dois 

meses, conheceu o grupo por meio de uma amiga. Sobre o resultado que o grupo 

tem proporcionado, conta que o primeiro é ver que existem pessoas com “problemas 

muito piores” que o seu. Porém, Marcelo diz sentir falta de mais profundidade nos 

questionamentos do grupo, e também de alguém que possa dar respostas sobre o 

que fazer, se está certo ou errado.  

Diante dos itinerários apresentados podemos discutir o fato de que embora 

pareça existir uma tendência de que a ocorrência de certos sinais e sintomas 

implique numa ação imediata de determinada busca de auxílio terapêutico, não se 

pode afirmar que exista um padrão único e definido no processo de tratamento. 

Como defendem Alves e Souza (1999), o itinerário terapêutico é um fenômeno por 

demais complexo para que possa ser subsumido a generalidades que procedam 

pela descoberta de leis que ordenam o social.  

Os estudos sobre itinerário terapêutico levam em conta não somente os 

“lugares” que os sujeitos procuraram para se tratar, mas também as suas 

experiências com essas agências de cura e com todo o processo de escolha pelo 

tratamento. Diante disso, é relevante reconhecer que a investigação do itinerário 

terapêutico, posta como um dos objetivos específicos no projeto desta monografia, 

não foi totalmente alcançada, uma vez que os dados obtidos através da entrevista e 

da observação participante foram insuficientes, ou seja, não permitiram avançar 

muito na construção dos itinerários, o que exigiria um estudo mais específico sobre o 

tema.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

A pesquisa realizada com os neuróticos anônimos tornou compreensível o 

fato de que o conceito de doença que o Neuróticos Anônimos propõe tratar, ou seja, 

a neurose, é amplo e complexo se comparado com o Alcoólicos Anônimos, 

orientado para tratamento específico do alcoolismo, uma doença marcada pela 

materialidade da bebida. E que apesar de a doença tratada por A/A e por N/A terem 

modos diversos de se apresentar, um ponto fundamental e que aproxima esses dois 

grupos na discussão sobre doença é a necessidade do auto-reconhecimento do 

sentir-se doente.  Por conseguinte, a doença, tanto em N/A quanto em A/A, não 

precisa passar pelo diagnóstico médico, visto que ela é elaborada no sujeito, na sua 

experiência com a enfermidade.  

Diante do que foi apresentado, podemos concluir ainda, que a doença só 

passa a ser entendida como neurose depois que os sujeitos entram no grupo de 

Neuróticos Anônimos, pois até aí os seus problemas de saúde tem nomes 

específicos, como depressão, bipolaridade, distúrbio neuro-vegetativo ou 

tricotilomania. Após a participação no grupo, todas essas doenças passam a ser 

compreendidas como sintomas da neurose, ou seja, a categoria neurose como 

doença emocional consegue abranger ou abarcar as doenças específicas de que 

falamos acima. No contexto do Neuróticos Anônimos, a concepção  de doença 

aparece dividida em duas categorias, a doença emocional e a doença física, sendo 

que a segunda geralmente aparece como conseqüência do agravamento da 

primeira.  

Além disso, é possível afirmar que segundo a perspectiva construída no 

ambiente social do grupo, a neurose não tem cura, e que o contorno da doença é 

estabelecido pelo seu controle, controle esse de ordem fundamentalmente 

emocional. 

 A pesquisa com os neuróticos anônimos demonstrou que os sinais de mal-

estar só são entendidos como doença quando acarretam desorganização na vida 

dos sujeitos, quando eles instauram uma desordem na vida cotidiana. A neurose 

aparece como doença quando ela, de uma maneira ou de outra, fragmenta a rotina 

das práticas cotidianas das pessoas, principalmente as relações de trabalho. Nessa 

medida, a enfermidade marca a biografia dos sujeitos, e a partir da experiência 
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proporcionada pela neurose os neuróticos anônimos atribuem-lhe significado e 

desenvolvem modos de lidar com a doença.  

A sincronia encontrada entre as opiniões dos membros do grupo e o discurso 

oficial do Neuróticos Anônimos, principalmente daqueles que participam a mais 

tempo, confirma o que a Antropologia e a Sociologia da Saúde entendem sobre a 

experiência de doença, ou seja, que ela é vivenciada pelos sujeitos no domínio do 

social, construída na relação com os grupos sociais.  

A recorrência simultânea a vários tratamentos e a existência de visões 

discordantes, e até mesmo contraditórias, sobre a questão terapêutica evidenciam 

que tanto a doença como a cura são experiências intersubjetivamente construídas, 

em que o paciente, sua família e aqueles que vivem próximos estão continuamente 

negociando significados. Vale ainda observar, que as decisões a respeito do 

tratamento se dão no interior de um complexo processo, em que importa tanto a 

adesão dos sujeitos a certas imagens, quanto as interações que ocorrem no interior 

das redes de relações dos indivíduos, que podem confirmar ou não essas imagens. 
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