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Este artigo visou compreender o papel da amizade e da função fraterna no grupo do NA,
promovendo um diálogo entre as concepções de amizade do campo da filosofia, enfocando aquelas
de Hannah Arendt e Jacques Derrida, e o entendimento freudiano das massas psicológicas,
focalizando os vínculos libidinais fraternos, de caráter horizontal. Para compreender o
funcionamento específico do NA, foi realizado um estudo teórico de sua literatura e de alguns
trabalhos publicados sobre o assunto. Percebeu-se pela literatura consultada que as relações de
amizade de caráter familialista são centrais para o efeito terapêutico do NA. A leitura dos Doze
Passos e das Doze Tradições permite concluir que o grupo do NA pode ser entendido como uma
fratria na qual predominam as identificações horizontais entre os membros e em que o ideal de
abstinência fornece a identificação vertical.
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1. INTRODUÇÃO

A toxicomania é um fenômeno bastante difundido na contemporaneidade, sendo considerada um
importante problema de saúde pública (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME,
2015). Sua relevância, contudo, extrapola sua incidência estatística, pois a toxicomania veicula uma
verdade basilar em uma sociedade na qual a lógica neoliberal, caracterizada pela hipertrofia do
individualismo e do consumismo, dissemina-se para todos os setores da vida, enfraquecendo as
relações com a alteridade, do que decorre uma pauperização das relações de amizade e dos coletivos
(GOMES; SILVA JUNIOR, 2007) e uma predominância do gozo imediato e autoerótico dos objetos
de consumo (TARRAB, 2015). O toxicômano encarna, ainda que de um modo marginalizado, o
consumidor ideal, para quem somente o produto a ser comprado importa. Ao se fechar numa relação
de exclusividade libidinal com a droga, o toxicômano experimenta um enfraquecimento dos vínculos
libidinais com a alteridade, que o afasta dos outros que antes faziam partes do seu convívio, dentre os
quais estão os amigos de diferentes círculos sociais assim como os diferentes grupos sociais aos
quais pertencia

Ao procurar ajuda no grupo de Narcóticos Anônimos (NA) para seus problemas com a toxicomania,
o que é oferecido ao sujeito como diretriz da recuperação é a relação fraterna com os outros membros
no âmbito grupal. O vínculo que se estabelece entre os membros do grupo caracteriza-se pela
horizontalidade e pela solidariedade características das relações de amizade (CAPITÃO, 1998;
GOMES; SILVA JUNIOR, 2010). É mediante o liame grupal fraterno e a relação de amizade, em
sua abertura para o outro e partilha de experiências, marcada pelo gosto e compromisso com este
outro, que é preconizada a recuperação nos Doze Passos e nas Doze Tradições dos Narcóticos
Anônimos, documentos estes que contém os preceitos pelos quais se guiam enquanto grupo.

Considerada a centralidade das relações grupais para as mudanças subjetivas de caráter terapêutico
proporcionadas pela irmandade dos Narcóticos Anônimos, o presente trabalho visou a investigar o
papel da amizade e da função fraterna no NA, promovendo um diálogo entre as concepções de
amizade do campo da filosofia, enfocando aquelas de Hannah Arendt e Jacques Derrida, e o
entendimento freudiano das massas psicológicas, focalizando os vínculos libidinais fraternos, de
caráter horizontal. Para compreender o funcionamento específico do NA, foi realizado um estudo
teórico de sua literatura e de alguns trabalhos publicados sobre o assunto.

1. DESENVOLVIMENTO

Os Narcóticos Anônimos são um tipo de grupo de mútua-ajuda que busca auxiliar, segundo o “Guia
Introdutório aos Narcóticos Anônimos” (1996) na recuperação dos adictos. Na sua literatura, o NA
utiliza o termo “adicto”, o qual destaca a subserviência ao objeto (GURFINKEL, 2011). Definem-se
como uma irmandade de pessoas para as quais as drogas se tornaram um problema maior e que é
unida pelo objetivo comum da abstinência, conforme é postulado no 3º passo (CAPITÃO, 1998).

Por sua vez, a psicanálise lacaniana utiliza o termo “toxicomania” para abordar o fenômeno,
fazendo-se mister apresentar a definição utilizada por tal orientação psicanalítica. A toxicomania
consiste numa posição subjetiva em que a droga vai se tornando central na existência do sujeito,
configurando-se, progressivamente, enquanto sua parceira principal ou exclusiva de gozo. De forma
breve, é possível definir o gozo como a satisfação pulsional nos seres falantes, configurando um
importante determinante psíquico do comportamento humano e subjazendo das experiências de
prazer às de sofrimento. Ressalte-se que a satisfação dos seres falantes é da ordem da desarmonia e
do paradoxo, sendo distinta do instinto animal. A incompletude da satisfação é o que caracteriza o
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desejo humano, o qual condena o sujeito à errância entre uma infinidade de objetos de satisfação e
aos reiterados descompassos na relação com os outros (MAIA, 1998). O recurso constante ao tóxico
configura um modo de gozo solitário, em que o sujeito busca suprimir a falta estrutural do desejo e o
mal-estar vinculado às relações sociais, mediante um objeto que traz a ilusão de completude
(FARIA, 2016). Na literatura psicanalítica, é usual referir o empobrecimento simbólico e o
decréscimo do gozo da palavra na toxicomania (MILLER, 2010; MILLER, 2016; NOGUEIRA
FILHO, 1999; OLIVEIRA, 2010), que resultam do afastamento do gozo fálico e da predominância
de um gozo autístico e mortífero, que prescinde da alteridade para a satisfação (SANTIAGO, 2001).
O gozo fálico é a base do laço social, sendo responsável pelos vínculos libidinais entre os seres
falantes, estando vinculado à manutenção das amizades e à formação dos grupos psicológicos, além
de também se atrelar à linguagem, enquanto código socialmente partilhado (MELMAN, 1992).

Os NA possuem um público-alvo amplo que abrange desde os alcoolistas aos adictos em crack
(NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, 1996). Os grupos de mútua-ajuda são um
fenômeno contemporâneo, tendo surgido após a Segunda Guerra Mundial, a partir do modelo
Alcoólicos Anônimos. Dentre os grupos de mútua-ajuda é possível citar: Comedores Compulsivos
Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, Jogadores Anônimos, etc. (ZANELLO et al.,
2015). Esses grupos de mútua-ajuda são formados por pessoas que se identificam a partir de uma
posição de gozo (MAGALHÃES, 2005; TARRAB, 2015). É a identificação enquanto “adicto” que
ensejará o engajamento na recuperação (NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, 1993)
assim como os laços libidinais entre os membros e a solidificação dos grupos de N.A enquanto
massa psicológica, capaz de propiciar modificações subjetivas denominadas de recuperação
(FREUD, 1921/ 2011).

O NA tem como um dos principais dispositivos as reuniões, as quais são denominadas de reuniões de
escolha e tem por finalidade “levar a mensagem de esperança e a promessa de libertação da adicção
ativa” (NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, 1996). O NA qualifica de reunião quando
ao menos dois adictos se reúnem com a finalidade de se ajudar mutuamente, podendo este encontro
ocorrer de maneira informal, sem o apadrinhamento do NA. Tal concepção destaca a centralidade do
outro e do grupo para a recuperação- colocando em segundo plano questões institucionais. Nessas
reuniões são partilhadas experiências concernentes à abstinência e ao passado da parceria com a
droga, que favorecem a empatia, a identificação imaginária e a recuperação entre os membros da
irmandade. Segundo a literatura do NA (1996), na partilha também é facultado narrar outras
experiências que não se limitem à relação com a droga. Há um mediador para conduzir a reunião e,
após pedir a palavra, cada um pode narrar suas experiências e opiniões, se assim desejar. Além das
partilhas - como são denominadas as narrativas - são realizadas a contagem do tempo abstinente, a
oração da serenidade e repetida algumas vezes a frase ‘só por hoje’. Essas reuniões seguem os
princípios dos Doze Passos e das Doze Tradições, nos quais se destacam a admoestação a crer em
um Poder Superior, a centralidade do objetivo de abstinência e a afirmativa da impotência frente à
adicção, que é qualificada como doença. Tais princípios podem ser compreendidos como ideais
responsáveis por unificar o grupo, à maneira de um líder (FREUD, 1921/2011), assim como pela sua
organização e durabilidade (CAPITÃO, 1998; NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES,
1993;).

Os Narcóticos Anônimos atuam sobre duas dimensões das quais o toxicômano se distanciara em sua
parceria de gozo exclusivo com a droga: a relação com o outro e com a narrativa. Pode-se afirmar
que o eixo terapêutico do NA consiste nos vínculos libidinais fraternos, baseado em identificações,
que se expressam nas relações de amizade e solidariedade que são construídas entre seus membros,
sendo um exemplo da potência de modificação subjetiva congregada na amizade e ilustrando um
funcionamento em que amizade se revela como valor maior para o homem (LESSING apud
ARENDT, 2008). Inclusive o próprio NA (1993) considera que a qualidade das reuniões será
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proporcional à solidariedade entre os membros.

Considerando-se a centralidade dos vínculos de amizade para o funcionamento do NA, faz-se mister
precisar em que acepção este conceito está sendo tomado no texto. Derrida (1993), partindo do
pensamento de Aristóteles, apresenta a amizade como uma dimensão fundamental da humanidade.
No senso comum, a amizade é usualmente vinculada à semântica familialista. Consolidada ao longo
da modernidade, a semântica familialista da amizade concebe- a como uma relação harmônica entre
indivíduos semelhantes, atrelada à intimidade e à confidência. O modelo familialista da amizade
comparece na lógica identitária, sendo a base da identidade grupal, que torna o grupo forte e coeso.
Contudo, a lógica familialista da amizade comporta a limitação de dificultar o contanto com o outro
em sua estrangeiridade podendo engendrar a desconfiança e a segregação da diferença. A lógica
familialista pode gerar uma homogeneização perniciosa que aniquila as individualidades e diferenças
e cujo extremo pode culminar na naturalização do extermínio da alteridade.

Arendt (2008, p.39) constata a predominância da semântica familialista da amizade nos tempos
sombrios: “ Vimos a forte necessidade que sentem os homens, em tais épocas, de se aproximarem
entre si, de buscarem no calor e na intimidade o substituto para aquela luz e iluminação que só
podem ser oferecidas pelo âmbito público”. É possível compreender o ressurgimento de tal
“celebração do gueto” da amizade familialista nesses outros tempos sombrios, a saber, a
contemporaneidade, caracterizada pelo enfraquecimento do coletivo, o esvaziamento do espaço
público, pela competitividade e pela solidão (GOMES; SILVA JUNIOR, 2005; 2007). A atual
disseminação dos grupos de mútua-ajuda reflete esta necessidade nesses outros tempos sombrios em
que vive a solidariedade e o reconhecimento do outro nas relações sociais de se reunir em uma
pequena comunidade de iguais, a qual partilha uma identidade de gozo (ARENDT, 2008; TARRAB,
2015).

A atualidade é caracterizada pelo predomínio do narcisismo. Para Freud (1914/2010), o narcisismo
consiste no investimento libidinal no próprio Eu, que é fundamental tanto a formação dessa instância
psíquica quanto para a formação de grupos. Por sua vez, Lacan (1948/1998) relaciona o narcisismo
com o registro do imaginário como domínio da imagem- no sentido de percepto- e da ficção em que
o Eu se constitui, sendo ele desde sua gênese alienado a imagem do outro que o determina. Nesse
contexto, os grupos de mútua-ajuda proliferam como massa que estabiliza o sujeito ao conferir-lhe
uma ilusão de identidade acabada e relações sociais que, à maneira das tribos, são marcadas pela
predominância do narcisismo, ou seja, pelo encontro com o semelhante. Nos grupos de mútua-ajuda,
constituídos por vínculos de caráter narcisista, destaca-se a relação entre a amizade familialista e a
massa psicológica, pois este tipo de amizade favorece a formação da massa, em que os Eus
semelhantes se homogeinizam formando um engrandecido Eu grupal (FREUD, 1921/2011; DA
POIAN, 2002).

A importância concedida à amizade por Lessing pode ser relacionado à conhecida afirmação de
Freud (2011) de que o conhecimento de um sujeito passa necessariamente pela compreensão dos
outros sujeitos e grupos com os quais se relaciona e se relacionou. Através das reuniões, nas quais é
usual a partilha de experiências relacionadas à toxicomania, ou seja, consiste numa conversa sobre
assuntos comuns, aqueles que inicialmente eram desconhecidos solidificam uma relação de amizade
pela construção de um mundo comum, formando uma comunidade que partilha ideais e objetivos
(ARENDT, 1993). É usual entre eles a enunciação “identifico” para referir que sentem empatia pela
situação ou emoção relatada na partilha.

As relações de amizade que dão coesão ao NA facultam um ambiente de igualdade política, em que,
segundo as Doze Tradições, todos os membros têm igual estatuto formal e direito à palavra, sendo
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esta franqueada de forma igualitária, independemente de tempo de abstinência e de qualquer insígnia
identitária que caracteriza a dimensão imaginária como gênero, cor ou classe social. A igualação
propiciada pela amizade no NA consiste em tornar os diferentes membros parceiros iguais apesar
dessas diferenças. O modo de gestão do NA também pode ser relacionado com a horizontalidade e o
vínculo de igualdade política propiciado pelas relações de amizade, pois o NA é autogerido pelos
próprios membros, sendo os cargos ocupados de maneira rotativa, além de não haverem hierarquias
formais. Contudo, há hierarquias informais que privilegiam na escolha de servidores do grupo
aqueles que tem maior participação e tempo de abstinência (ARENDT, 1993; CAPITÃO, 1998;
NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, 1993;1996).

A terapêutica do NA tem na amizade um de seus principais vetores da mudança subjetiva a nível
egóico, possibilitando a emergência de novas formas de existir mediante a constante troca de
experiências narradas entre os membros (GOMES; SILVA JUNIOR, 2010). Embora a meta de
abstinência seja a mesma para todos, o que poderia ser associado somente à homogeneização, há uma
miríade de desdobramentos possíveis na existência de cada sujeito a partir da decisão de manter-se
abstinente.

Na literatura do NA, assevera-se que o problema que os levou à adicção foi o egoísmo e, por
conseguinte, eles estimulam a filantropia, no sentido do gosto de partilhar o mundo com o outro. A
relação com o outro adicto, individualmente e no grupo, é fundamental para a recuperação: o 12º
passo preconiza que o principal meio para a recuperação é o auxílio a outro adicto e a 1º tradição
afirma que a recuperação do indivíduo depende do bem-estar do grupo. Na literatura do NA
assevera- se que o problema que os levou à adicção foi o egoísmo, e, por conseguinte, eles estimulam
a filantropia, no sentido de gosto por partilhar o mundo com outros homens. Consequentemente, é
possível articular a posição do toxicômano – anteriormente à sua entrada no NA- em sua relação
abusiva com a droga, marcada pelo fechamento com a droga em um gozo direto e cínico, por
prescindir do outro (MAIA,1998; MELMAN, 1992), com o misantropo, o qual “ não encontra
ninguém com quem trate de partilhar o mundo” (ARENDT, 1993, p.34). É a capacidade de agir em
conjunto que confere poder a esse grupo, um poder que permite romper com um status quo
precedente e instaurar o novo, atualizando a amizade enquanto experimentação política e
promovendo ação no sentido arendtiano do termo. Enquanto grupo mantido pelas relações de
amizade, o NA é um espaço de cultivo de sonhos e desejos, capaz de engendrar a ação a partir das
narrativas compartilhadas (GOMES; SILVA JUNIOR, 2010).

As trocas de experiências, denominadas pelos Narcóticos Anônimos de “partilhas”, feitas nas
reuniões podem ser vinculadas à amizade e sua qualidade discursiva. Para Arendt (2008), a narração
é uma forma de tentar dominar o passado, conquanto tal domínio seja parcial, sendo precisamente
através do discurso que os seres humanos se revelam uns aos outros ao mesmo tempo que criam um
mundo em comum. A fala sempre se dirige ao outro, enquanto parceiro ou testemunho (ARENDT
apud GOMES; SILVA JUNIOR, 2010), sempre demandando, ainda que inconscientemente, uma
resposta, ou seja, a presença do outro (LACAN, 1998). O 5º passo para a recuperação sugere a
necessidade de se revelar para outro ser humano e isso é constantemente colocado em prática nas
reuniões e também através da prática do apadrinhamento, a qual consiste na relação de ajuda que um
membro do NA oferecerá de forma direcionada à outro, consistindo numa referência, um “ombro”
com quem o adicto em recuperação poderá contar a qualquer hora, para além das reuniões
(NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES,1996). A partilha das narrativas nas reuniões
estimula à abertura ao outro e fornece um espaço de resgate da memória, que permite a alteração de
perspectivas assim como a ressignificação do mundo.

Contudo, essa abertura à alteridade é acentuadamente parcial haja vista que o grupo possui
prescrições morais e de conduta contidas nos Doze Passos e nas Doze Tradições, assim como
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demandam do indivíduo o engessamento imaginário na identidade de adicto. Ou seja, existe uma
abertura para a alteridade entre os membros, contanto que estes sigam a cartilha do NA. Conforme
reflete Capitão (2009) a partir de uma leitura comparativa dos 12 passos e 12 tradições, não há lugar
para toda e qualquer doxa para os membros do NA: não há espaço para quem não considere a
adicção o problema central de sua existência ou para aquele que aposte na moderação do uso como
saída terapêutica. A doxa na condição de opinião e abertura idiossincrática do homem para o mundo
supõe a pluralidade, que um grupo com preceitos e verdades como NA não pode admitir em sua
totalidade (ARENDT, 1993; 2008; CAPITÃO, 2009; GOMES; SILVA JUNIOR, 2010).

FRATRIA E SEMNTICAS DA AMIZADE NO N.A

Os narcóticos anônimos se reúnem em torno de uma identidade de gozo, ainda que para negá-lo: são
adictos em recuperação. É em torno do objetivo comum da “recuperação da doença” que o grupo se
constitui. Nessa operação, o sujeito em sua indeterminação fundamental é reduzido a uma identidade
de gozo, ao “adicto” e ao “narcótico, ficando circunscrito à dimensão do Eu (LACAN, 1964/1998).
Ao preço de se alienar nessa identidade engessada, tal arranjo proporciona uma estabilização
psíquica para o sujeito, pois tal identidade grupal é capaz de fortalecer o Eu, conferindo-lhe uma
certeza imaginária sobre o próprio ser (CAPITÃO, 1998; FREUD, 2011; KEHL, 2010; POIAN,
2002).

A abordagem freudiana da massa psicológica será fundamental para pensar a eficácia terapêutica do
N.A, a qual se relaciona a função fraterna ali vigente, e por isso será feita uma breve incursão na
teorização metapsicológica das massas. Freud (1921/2011) retoma Le Bon para compreender as
raízes psíquicas do conhecido fenômeno de que indivíduos, ao se reunirem em grupos, modificavam
seu comportamento, formando uma massa psicológica. Nem todo agrupamento de pessoas é uma
massa psicológica, sendo a massa psicológica definida como um grupo no qual há laços emocionais
entre os indivíduos, formados por investimentos libidinais inibidos na meta. Há, contudo, uma forte
tendência à formação de laços emocionais em grupos, mesmo naqueles grupos que são inicialmente
unidos em torno de necessidades.

A massa psicológica é caracterizada pela tendência à homogeneização, levando ao ofuscamento das
particularidades individuais. Ou seja, na massa, os laços libidinais entre os integrantes resulta na
redução do narcisismo e no aumento da tolerância em relação ao outro. A massa funciona como um
Eu numericamente engrandecido, e por isso possui potência, que se orienta por um ideal partilhado
coletivamente, que pode ser encarnada na figura de um líder, mas também pode comparecer como
uma ideia ou desejo. A massa fortalece assim o Eu do sujeito, dando-lhe potência. O entendimento
de Arendt (2008) de que o poder advém de quando as pessoas agem juntas se aproxima desse efeito
de engrandecimento do Eu no âmbito da massa salientado por Freud (1921/2011).

Além dos laços libidinais inibidos na meta, o outro processo psíquico constituinte da massa
psicológica é a identificação. A identificação consiste em querer ser como alguém, tomando algum
traço isolado desse outro como modelo para a constituição do próprio Eu. (FREUD, 1921/2011;
SEDAT, 1996). A identificação é a forma mais primitiva de investimento libidinal, estando
relacionada à incorporação, a qual é típica da fase oral. Em “Psicologia das massas”, o criador da
psicanálise afirma que a força da identificação aumentará conforme a importância do traço comum
partilhado. É possível afirmar que no NA ocorre uma forte identificação entre os membros haja vista
a importância do traço comum partilhado: os problemas relacionados à toxicomania e à abstinência
como meta. A adicção enquanto traço identificatório é central nos enunciados sobre si dos membros
de NA, indicando uma forma de gozo que foi hegemônica em suas vidas, tendo ocasionado
experiências de intenso prazer e sofrimento que são semelhantes. Nas reuniões do NA, há uma
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tentativa de partilhar e dar sentido às parcerias de gozo com a droga, embora tal trabalho seja
impossível, pois “ o gozo é o mais singular e não pode nem se homogeneizar e nem se compartilhar”
(TARRAB, 2015, p.12).

O Eu é um conjunto heteróclito de identificações, as quais podem ou não ser enunciadas sob a forma
racionalizada de uma identidade. A identidade consiste numa garantia imaginária para o Eu,
conferindo uma consistência e uma permanência ilusórias que buscam defender contra as angústias e
conflitos neuróticos, exacerbados em um mundo marcado pelo esvaziamento do Outro (MILLER,
2010), o lugar simbólico atrelado à garantia de certezas universais, assim como de identificações
estáveis. O Outro é representado pelo inconsciente, pelos pais e cuidadores, pelas leias da linguagem,
pelas tradições e pelos ideais (QUINET, 2012). A existência e a multiplicação de grupos regidos pela
função fraterna (KEHL, 2010) e que buscam conter o gozo (TARRAB, 2015) como o NA pode ser
remetida à lógica identitária, marcada pela tentativa de constituir um lugar e um posicionamento no
mundo nessa época de fragmentação do Outro e, por conseguinte, caracterizada por mudanças
perenes, pela insegurança e pelo risco.

A capacidade de influenciar a ação e as emoções é denominada de sugestão, sendo o sinônimo do
poder que essa pessoa ou ideia exercerá sobre a massa. A sugestão ocorre também em grupos que
não possuem líder, comparecendo sob a forma de sugestão mútua entre os membros. As orientações
presentes nos 12 passos e 12 tradições reafirmam o ideal que guia o grupo e as ações esperadas dos
membros, congruentes com o ideal de abstinência. O poder da sugestão é claro no N.A quando em
nome do ideal de auxiliar o adicto que ainda sofre, os membros sejam capazes de condutas elevadas
do ponto de vista moral (FREUD, 1921/2011; NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES,
1993;1996).

O NA nesse aspecto aproxima-se da massa psicológica pois os sujeitos se enunciam de forma
homogênea, a partir da identidade de adicto, postulando-se a abertura ao outro, contanto que esse
sujeito expresse sua vontade de parar de usar. A partir da identificação com o modo de gozo- “eu
fulano, sou adicto- é formado o grupo. Os laços libidinais que conferirão o caráter de massa
psicológica são estimulados pelo ideal comum de abstinência e pela importância conferida à relação
de amizade com o outro nas suas Tradições, as quais afirmam ser o enfoque nas semelhanças que
propiciará a mudança subjetiva. Consoante com a importância das relações grupais para seu poder
terapêutico, o N.A se denomina de irmandade. Ou seja, consiste numa comunidade de semelhantes,
baseada na identificação horizontal entre seus membros e por isso destacando-se neste grupo a
função fraterna (CAPITÃO, 1998; HALL, 2017; NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES,
1996).

Foi consolidada no campo psicanalítico uma equivalência entre a massa submissaa um líder, e fratria.
É necessário diferenciá-las através da observação de que nem todo grupo necessita de um líder
autoritário para manter sua coesão (KEHL, 2010). Freud (1921/2011) já intuíra a possibilidade de
que uma ideia ou desejo partilhado entre pessoas pudesse ser responsável pela coesão grupal,
conforme ocorre no N.A com o ideal de abstinência. A contagem de tempo de abstinência e a
distribuição de fichas para aqueles que atingem marcos temporais específicos revela a centralidade
do ideal de abstinência, que faculta a criação de regras e rituais próprios ao grupo. Esse
reconhecimento da abstinência confere a sensação de triunfo característico de quando o Eu se
aproxima do ideal de Eu, tanto para o sujeito quanto para o Eu grupal que tem reafirmada a eficácia
do grupo, a qual eles reiteram no final de cada reunião da seguinte forma: “continue voltando,
funciona! ” (CAPITÃO, 1998).

É a identificação horizontal, entre semelhantes, ainda que diferentes, com o semblante de adicto o
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que mantém o grupo coeso. Tal aspecto paradoxal da fratria permite afirmar que no NA as relações
de amizade, além de uma dimensão familialista, possuem uma dimensão agonística, caracterizada
pelo processo de transformação no encontro com o outro, por vezes atravessado pelo conflito e pelo
desprazer (ORTEGA apud GOMES; SILVA JUNIOR, 2005).

A função fraterna é constitutiva para o sujeito pois favorece a autonomização- sem, contudo, negá-la-
em relação à autoridade parental cuja função simbólica de interdição e estipulação de normas é
denominada de função paterna.Na relação com o semelhante, o sujeito acessa a diversidade de
identificações que constituem o Eu, pois o Eu desde o início é um outro. Não sendo um dado
primordial desde o nascimento, o Eu é constituído no Estádio do Espelho a partir de uma imagem e
ao longo da vida é atravessada continuamente pela presença do outro, dos quais incorpora os mais
variados traços através do processo de identificação para compor o conjunto heteróclito do Eu
(FREUD, 2011).

Na fratria do NA, que reúne seus membros em igualdade política, a amizade e os laços solidários são
estimulados. Afirmar que a recuperação do adicto passa pelo auxílio do semelhante através da
amizade e do companheirismo remete à importância dos laços libidinais sublimados na manutenção
do grupo e se relaciona à uma proposta de cura pela amizade, enquanto amor sublimado- ou seja,
desviado para fins pró-sociais (CAPITÃO, 1998; FREUD, 2011; HALL, 2017). Melman (1992)
referira a importância da fratria para o A.A, que segundo ele fornece a mesma estrutura da fratria que
antes eles obtinham no bar. É possível transpor, com algumas ressalvas, sua lógica para o NA
concebendo que o toxicômano, nos primeiros encontros com a droga, o fez em um contexto fraterno
de relações.

A analogia com o matrimônio na parceria entre o sujeito e as drogas comparece tanto na teorização
lacaniana quanto na teorização freudiana sobre a toxicomania.Freud (1912) citado por Maia (1998)
aproximará a relação do bebedor com o vinho de um casamento feliz, pois esta relação é marcada
pela completude de um parceiro que não se queixa. Já Lacan (1975/2016) a droga é apontada como o
meio pelo qual o toxicômano rompe o casamento da neurose com o gozo fálico. Há na toxicomania
uma relação de exclusividade libidinal e de um fechamento narcísico com a droga, a qual
proporciona uma satisfação pulsional direta. Há uma aproximação da toxicomania com o
enamoramento, na medida em que, em ambos, há um investimento libidinal maciço no objeto e uma
satisfação sexual direta (MAIA, 1998).

A função terapêutica do N.A se relaciona à captação da energia pulsional que investia a droga pelas
relações fraternas e pela narração. O gozo corporal e o gozo da palavra são em grande medida
intercambiáveis, assim como as pulsões de vida e de morte se fusionam e desfusionam, o que permite
conceber que com o gozo mortífero que antes investia a droga possa ser substituído pelo gozo fálico
e pela satisfação vinculada às pulsões de vida (FREUD, 1920/2011; MILLER, 2011).As
identificações entre os membros e o vínculo de amizade servem como a satisfação sexual inibida na
meta, ou ainda sublimada capazes de reintroduzir o sujeito no gozo fálico, relacionado à palavra e ao
laço social. Considerando os toxicômanos que tem estrutura neurótica, a droga funcionava para eles
como uma forma de romper com as atribulações e angústias do gozo fálico, consistindo numa
satisfação direta da ordem de um gozo autoerótico, da ordem do indizível, vinculado
predominantemente à pulsão de morte. Se a droga era um remédio contra o mal-estar atrelado ao
gozo fálico, com a retirada da substância, esse mal-estar que se buscou evitar retorna duplicado
(MELMAN, 1992). Os vínculos fraternos no N.A terão a função terapêutica de fornecer satisfação
erótica na relação com os pares, defendendo do ressurgimento do mal-estar frente à errância do
desejo.
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Algumas relações podem ser tecidas entre a terapêutica do N.A e da psicanálise. No N.A é
preconizada uma cura pelo amor inibido em sua meta através de uma relação horizontal com a
alteridade da ordem da amizade, na qual a fala é igualmente facultada a todos, enquanto na
psicanálise a cura também é feita através do amor inibido em sua meta que comparece na
transferência com o analista (FREUD, 1921/2011), porém este amor se manifesta numa relação
vertical por sua dissimetria porquanto o analista deve ser opaco ao analisante, não podendo
compartilhar sua doxa , sua visão de mundo com este (ARENDT, 1993), sendo a recomendação
fundamental da psicanálise a associação livre, que consiste em colocar o analisante como detentor
quase exclusivo do direito à narrativa de suas experiências e doxas- sendo o papel do analista apenas
intervir sobre a narrativa do analisante, fazendo-o perceber momentos de irrupção do inconsciente
(FREUD, 2010).

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teórico realizado permite tecer algumas considerações finais, à guisa de conclusão.
Percebeu-se pela literatura consultada que as relações de amizade são centrais para o efeito
terapêutico dos grupos de mútua-ajuda, pois criam um clima que favorece a solidariedade, o
compartilhamento de experiências e memórias, assim como estimulam a escuta deste outro que se
apresenta sob o rótulo de uma mesma identidade de gozo. A literatura também permitiu apontar a
predominância da semântica da amizade familialista no NA, marcada pela simetria, pela semelhança
e pela tendência à homogeneização. Relacionando-se intimamente com a amizade familialista, a
formação de uma massa psicológica do tipo fraterno está na gênese da solidariedade grupal, da
partilha de experiências e da homogeneização dos membros.

A leitura dos Doze Passos e das Doze Tradições permite concluir que o grupo do NA pode ser
entendido como uma fratria na qual predominam as identificações horizontais entre os membros e
em que o ideal de abstinência fornece a identificação vertical. Outra conclusão importante se
relaciona ao papel do grupo, na condição de massa psicológica, em fortalecer os sujeitos em sua
busca de aproximação com o ideal de abstinência. O grupo fornece também os vínculos de amizade,
as instâncias ideais e um espaço de fala que favorecem a transição do gozo autoerótico para o gozo
fálico. Os outros aspectos terapêuticos do grupo são fornecer relações libidinais inibidas na meta e
estimular a produção de narrativas sobre si, elementos que permitem ao sujeito reatar as relações
com o gozo fálico, das quais se extraviara em seu “casamento” com a droga.

Algumas críticas podem ser tecidas à terapêutica do NA a partir da psicanálise. Há eminentes tensões
entre a ética psicanalítica e a ética dos grupos de mútua-ajuda, como o NA. A primeira ruptura está
no enfoque que o NA confere ao tratamento da toxicomania, reduzindo o sujeito a sua modalidade de
gozo. Embora pareça uma abordagem pragmática, este direcionamento pode deixar intocados os
complexos e fantasias mais fundamentais do sujeito que contribuíram para a gênese de sua
toxicomania. Outro problema reside em estigmatizar o sujeito, contribuindo para a cronificação do
problema: o enunciado repetido “eu sou toxicômano”, por um lado, contribui para nomear o
sofrimento e limitá-lo, mas por outro, pode enquistar a identificação com a posição de toxicômano.

A segunda crítica à ética do NA se relaciona às inúmeras prescrições comportamentais e morais
feitas em sua literatura. De forma oposta à psicanálise de orientação lacaniana, há um claro
direcionamento do sujeito, acompanhado de recompensas pela obediência aos ideais terapêuticos.
Esse direcionamento, fixo para todos os sujeitos, é uma forma de barrar o advento do desejo que,
sendo um vazio por definição, pode assumir as mais variadas expressões. O NA se contrapõe em
grande medida à ética do desejo pelo qual se orienta a psicanálise, pois seus Doze Passos ensinam
como agir, enquanto a ética do desejo implica fazer o sujeito se confrontar com esse questionamento
que tanto o angustia: “o que quero? ”. Da perspectiva da ética do desejo, precipita-se uma questão:
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será que com os Doze Passos, nos quais se destaca a admoestação a crer em um Poder Superior e a
prioridade conferida ao bem-estar do grupo que funciona como massa psicológica, não ocorre
meramente a substituição da servidão ao objeto droga pela servidão aos ideais, eclipsando novamente
o sujeito do desejo?
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