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S UMA R I O 

Mudança de comportamento: eis um fenômeno que suscita 

dúvidas, polêmicas e toda sorte de questionamentos. Por que ele 

se dá, por que nao se dá, como fazer para que ocorra, como com

preendê-la quando se dá de forma autônoma - essas sao pergun

tas presentes na prática de muitos profissionais e no dia a dia 

mesmo das pessoas. Algumas destas p·erguntas fazem parte deste 

estudo, que tem como objetivo examinar o processo de mudança de 

comportamento diante de uma situação problemática. Para isso,t~ 

maremos ,como base teórica' os pressupostos oferecidos pela epis

temologia ecossistêmica de Bateson, visto que esta se apresen-

'ta como uma perspectiva fértil para a compreensao dos fenômenos 

ao encará-los sob um ponto de vista relacional~ 

A dinâmica da mudança será investigada a partir de ex

periências de membros de grupos AA relatadas em entrevistas. A 

razão pela qual escolhemos falar do tema a que nos propomos a

'través da situação específica do alcoolismo e daqueles que pas-

sam a frequentar o AA deve ser clarificada. Sendo a síndrome 

de dependência do álcool uma condição que traz problemas de gran 

de gravidade àqueles que a apresentam, e sendo o AA uma forma 

de tratamento que tem se mostrado muito eficaz, ambos merecem 

ser investigados, pois podem trazer luz à compreensão do proces 

so' de,mudança. E é a isto que nos propomos neste estudo. Mais 

que apres~ntar conclusões fechadas, desejamos abrir caminhos a 

~uestionamentos sobre a mudança, sobre o alcoolismo e a prática 

do AA, a qual parece oferecer uma sistemática para aquilo que a 

visão teórica ecossistêmica apresenta. 

,-,v -



s u riMA R Y 

. . . 

Behavior change: this theme has arous~d controversy, 

debate and alI sorts of doubts. The reason why it happens, or 

why i t doesn' t happen; ·wha t to do . to provoke i t; how to 

understand it when it ~appens spontaneously - these questions 

are present in many ~rofessionals' practices, and in people's 

everyday life itself .. Some of these points are included in 

this study, which aims at examining the behavior change . '. 
proc~ss in a problematic situation. So as to achieve such a 

.goal, the premises offered by Bateson's ecosystemic epistem~ 

logy will be taken as theoretical frame of referénce, since 

when it puts human phenomena under a relational point of view, 

it shows itself as a fertile perspective for their 

prehension. 

com-

The dynamics of change will be investigated having as 

'a. starting point interview reports of Alcoholics Anonymous' 

members experiences. We should clarify why we chose analysing 

. our theme through alcoholism and AA members' experiences. AI-
. , 

cohol dependency being a condition that brings grave problems 

to those who present it, and since AA has proved to be an ef

fectiveway of treatment for many alcoholics, both deserve our 

close attention, for they can be or great help in understand

ing the process of behavior changing. And this is our objective 

. in this study. Further than presenting closed conclusions, we 

wish to leave an open way to questioning ·change, alcoholism.and 

,AA's' practice the l,atter seeming to offer th.e·-,ecosystemic theo

rical viewpoint a systematic procedure. 

- v--t -



PALAVRAS INICIAIS 
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2. 

Muito se tem falado ~ respeito do fenômeno da mudança 

de comportamento. Em que consiste a mudança~ a que leis obedece, 

o que fazer para propicii-la são questões presentes nos estudos 

sobre atitudes, na prática dos psicoterapeutas, no dia a dia dos 

seres humanos em geral. A mudança é um objetivo' almejado quan

do nos vemos, por exemplo, diante de uma situação desagradável, 

espontânea ou provocada. Pode carrearconsigo'outras 

na vida de uma pessoa. 

mudanças 

A questão da mudança esti presente na filosofia de for 

ma muito marcante. A necessidade de· encontrar, por detrás do m~ 

vimento~ alguma imobilidade que pudesse ser apreendida pelo pe!!, 

sarnento fez gerar uma série de noçoes acerca da mudança, opondo-

a, na maior parte das vezes, - imobilidade, ao momento estático. a 

A 'idéia de devir foi objeto de estudo de toda a filosofia gr~ 

ga. Parmênides, por exemplo, mostrando uma atitude de desconfi 

ança diante do mundo sensível em sua multiplicidade e mudança, 

. afirma que o ser uno e único, inalterável e imutivel. que perma 

nece idêntico a ~i mesmo é que é o verdadeiro. Portanto, Parmê

nides ra t'ifica o que os jônicos j á haviam apontado, que a mud~ 

ça e o movimento nao possuem existência verdadeira. O eleatis-

mo, o atomismo e o platonismo percebem a mudança como reduzida 

a movimento, ã imagem daquilo que constitui a verdade -'- a rea

lidade imóvel. Também Aristóteles definiu a mudança como passa 

gem da potencialidade para a realidade, a realização do .. 
POSSl.-

vel como possível. Assim, o ser e o devir passaram a ser vis-
. ... .. . tos,de forma geral, um como prl.ncl.pl.O estatl.CO, e o outro. como 

inapreensível. Herácli to, no entanto, encar9~~ a mudança sob uma 

ótica diferente. Para ele, o fluir éo princípio m'esmo das coi 
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sas. Tudo que se move tem vida já imobilidade é a morte. A con 

tradição passa a ser, em Heráclito, 'dimensão básic~ da mudan-

ça, a essência mesma do real. Nas palavras de'Ferrater Mora, 

"Opo4ici;n y a~monla de lo, opue4~o 40n pa~a He~acli~o 
in4epa~able4, como 40n in4epa~able4 el dIa y la noche, 
y como el agua puede 4e~ al mi4mo ~iempo po~able y vene 
n04a. La unidad de l04 con~~~io4 e4 la unidad de ~o~ 
da4 la4 C04a4 en la a~monla y enla jU4~icia ( ... ) Todo 
6luye y cambia pe~pe~uamen~e; no hay un 4e~ ~igido, ún~ 
co y immu~able, 4ino una pe~pe~ua 6luencia, un e~e~no 
deveni~ y movlmien~o." (p. 430) 

Esta breve visita ã filosofia nos mostra que a mudança 

e a persistência têm sido apresentadas, portanto, na maior par

te das v~zes, como fenômenos opostos. A invariância tem sido en 

cara da como um estado natural, espontâneo, e a mudança como a-

quilo que difere deste estado, devendo ser, consequentemente ex 

plicada: Não nos propomos aqui a fazer uma investigação apro-

fundada das noções de devir, mudança, estabilidade ou persis-

, tência na filosofia, mas antes a observar a forma como tal no-

çao vem sendo tratada e que tem se refletido na psicologia, já 

que nosso objetivo neste trabalho relaciona-se ã mudança de com 

portamento frente a uma situação problemática. 

A partir, por conseguinte, da orientação filosófica bre 

vemente sumariada aqui, podemos dizer que também a psicologia 

tem'discutido a mudança de comportamento a partir da análise do 

fenômeno "atitudes": mantém-se a linha de compreender o movi-

mento como variação que deve ser analisada em separado, 

'como referencial a estabilidade. A idéia de atitude, 

McDavid e Harari(p. 89), tem oferecido um dos conceitos 

tendo 

segundo 

mais 

férteis para se lidar'com a organização da experiência e do com 
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portamento. Várias definições têm sido dadas a tal organização., 

Allport, Heider, ,Newcomb e Festinger são alguns' dos autores que 

têm se dedicado a elucidar seu significado. Corno se formam as 

atitudes, suas 'funções, corno .podem ser transformadas têm sido 

pontos de referência mui to fortes em 'seus trabalhos. Não se po

~e negar, em absoluto, o valor nem o poder de tais estudos.Suas 

conclusões têm orientado muitas pesquisas importantes, e marcam 

presença na prática dos psicoterapeutas. Entretanto,' essa abor 
, -

da~em tem deixado algumas lacunas. A maioria dos textos produ-

zidos sobre esse terna enfatiza "o que" e "corno" fazer para mu-

dar ati,tudes. Sabemos mui to sobre os procedimentos que podem 

gerar mudanças, mas muito pouco sobre o fenômeno "mudança" em 

si, pois ternos nos acostumado a percebê-lo de maneira isolada. 

Em outras palavras, ternos escolhido um caminho fragmentado, que 

tem fornecido respostas também fragmentadas. Tal forma de 'com

preensão tem seus reflexos na prática - quantas vezes já nao 

nos perguntamos por que sabemos exatamente o que nos aflige e o 

que deveríamos fazer para evitar tal aflição e isso não parece 

fazer a 'menor diferença, j á que continuamos repe,tindo da mesma 

forma as situações que nos angustiam? 

J. Haley, em sua obra "Psicoterapia Familiar", afirma 

que 

"A man~i~a pela qual o dilema humano i ~o~ulado pode 
c.~,L6~ali..za~ um p~o blema e ~o~nã.-lo c.~ô nic.o ." (p. 18) 

Se encararmos urna situação conflitante, conseqUentemen +. 

te, corno apenas 'algo que, por ser problemático, deve ser resol-

vido rapidamente poderemos estar perdendo de vista dimensões mui 
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to importantes para sua compreensão, tais como: 

Ca) att que ponto nOssa pr6pria forma de ver a situa-. 
ção pode estar cronificando-a? 

(b) sabemos como a situação chegou a ser problemática? 

Cc) que tipo de soluções estão sendo tentadas? Em que 

medida estas soluções estão, servindo para alimen

tar o problema, mantendo-o como está? 

Levar em conta estes questionamentos pode abrir novos 

caminhos para a reflexão sobre a formação de problemas e sua re 

solução. Temos nos habituado a pensar,como já assinalamos an-
< 

teriormente, ou no problema (persistência) ou na solução (mudan 

ça), esquecendo que eles podem ser. considerados em conjunto.For 

mular' uma teoria da persistência ~ da mudança significa abrir 

um novo referencial que permita incluir os opostos lado a lado. 

Signi~ica ~m outro principio de organização, segundo o qual es~ 

tesopostos fazem parte de uma unidade caracterizada por laços 

de interação muito intensos e que só pode ser compreendida como 
« ' 

tal. Significa uma outra forma de pensar, conhecer e decidir. 

De acordo com Maruyama, 

,.' 
"A" eoneei~uaçio da in6o~maçio depende da manei~a pela 
qual o~ganizamo~ o unive~~o em no~~a men~e. Vepende do 
p~neZpio iue e~eolhemo~ ao 6o~mula~ no~~a epi~temolo
g~a. Há va~ia~ manei~a~ de olha~ o unive~o, e o p~in 
eXpio da o~ganizaçio depende do in~ê~p~ete." (1973, p~ 
150) 

E a premissa de que partimos aqui é aquela da epistem~ 

logia ecossistêmica ~naugurada por Gregory Bateson. Antropólo-
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go, Bateson fez descobertas muito importantes para o campo das 

relações interpessoais, em extensa obra que· inclui livros e ar

tigos ~ Durante. vinte anos foi abrindo um caminho que tomou for 

ma mais defini~a a partir do artigo publicado em colaboração com 

Don D. Jackson, Jay Haley e J. Weakland intitulado "Toward a 

·Theory of Schizophrenia" (1956). Ã guisa de exemplificação, p~ 

demos citar vários cpnceitos com que Bateson já vinha trabalhan 

do a esta época: introduzindo a idéia de cismogênese na antro-

pologia, passou a operar com os conceitos de simetria e comple-
, . '. 

mentaridade (1935). A noção de deutero-aprendizagem redimensi 

ona a questão da aprendizagem, enfatizando a importância da a

preensão do contexto para que aquele processo si dê. Por volta 

dos primeiros anos da década de 1950, Bateson começou a se uti-

lizar de concepções sistêmicas e cibernéticas. Tendo sido convi 

dado em 1949 para trabalhar como etnólogo num hospital psiquiá

trico juntamente com o psiquiatra J. Ruesch, Bateson pode estu

dar melhor a códificação da informação e a informação lógica. 

Confrontando seus trabalhos sobre a comunicação humana com os 

de Russe1l e Whitehead sobre a teoria dos tipos lógicos, Bate-

son vislumbrou a possibilidade de aplicar tais noções, junto 
... 
a 

teoria dos sistemas e aos conhecimentos da cibernética ã psico-

patologia. Afirmou que a comunicação humana implica níveis di-

ferenciados, e aponta a metamensagem -- uma mensagem acerca de 

outra mensagem -- como elemento essencial ao sentido de 

quer mensagem. Surge aí a questão do duplo vínculo, 

central ã sua teoria. 

qual-

conceito 

Bateson estendeu seus estudos por várias áreas a fim 

de continuar a investigar os signos e a regulação das relações 
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e das trocas, bem como das ambigUidades presentes na comunica

çao • Tais . áreas foram as fo'rmas lúdicas de comunic,ação (humor, 

blefe, etc) e os rituais, cerimônias e sacramentos. Assim cami 

,nharam suas pes·quisa·s até chegar ã esfera do imaginário, da psi-

copatologia. A doença mental passou a ser vista, em sua conce~ 

çao, menos em sua etiologia e mais em sua característica de se 

constituir num universo relacional no qual a comunicação tem 

por função negar-se a si mesma.' 

A psicologia tem se caracterizado, de forma geral, por 

conceber o comportamento como resposta ou aprendida frente a 

estimulos, restabelecimento do equilibrio rompido, redução de 

tensões ~urgidas de impulsos não satisfeitos, ou satisfação de 

nec~ssidades. A investigação cientifica tem-se centrado, por-

tanto, na detecção de entidades elementares. A epistemologia ~ 

cossistêmica, ao contrário, sugere um conceito molar do organi~ 

mo, que passa a ser visto como uma ordem dinâmica de processos 

. em constante interação mútua, onde há uma diferenciação e uma 

. ordem hierárquica de funções (o que, em regra, mostraria que os 
.,. . 

. nlvelS ,superlores pressupoem os inferiores). Para Bateson, lo-

go, a interação humana pode ser considerada um sistema (como di 

ria Bertalanffy), para cuja compreensao e ~ torna-se mais 

importante que o porque: é ele que vai dizer por que meios as 

re_lações se mantêm de determinada forma. Nesta perspectiva,não 

há sentido em determinar causas e efeitos, pois tudo variará em 

função do ponto onde se "corta" a seqUência interacional - a-

quilo a que chamamos "causa" e "efeito" passam a depender um do 

outro para que se comp~rtem desta ou daquela maneira. 
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Tendo, portanto, como referencial teórico a epistemolo 

gia ecossistêmica, este estudo tem como objetivo primeiro inve~ 
• r . 

tigaro fenômeno "mudança,de'comportamento numa situação proble 
. 

mática", . sua dinâmica, suas relações com o problema em questão e 

os procedimentos para que seja alcançada. Esse tema foi tra

balhado a partir do relato de experiências reais, vividas por 

pessoas que passaram por situações muito, problemáticas e que 

.conseg~.lÍ!am mudar seus comportamentos, solucionando seus. proble 

mas. A experi'ên,cia conflitante escolhida neste trabalho foi 

o ilcoolismo, e as experiências selecionadas foram aquelas das 

pessoas que freqUentam uma entidade conhecida, como Alcoólicos 

Anônimos (AA). Os relatos foram aqui examinados como uma for-
< 

ma de alcançar a compreensão daquilo a que nos propomos. 

'Duas' ques~õ,es podem ser feitas neste ponto: 

(~) por que ·abordar o tema objetivado lançando mao do 

alcoolismo? 

(b) por que o AA? 

No dizer de Masur, 

"0 a.lc.oolLsmo é um pILO blema. mu.Lto .6 éll.i..o, c.om lLepelLc.u.6-
.6oe.6 .6oc.~a.~.6 ~mpolLta.nte.6. O númelLo de a.lc.oõla.tlLa..6 é 
glLa.'nde. E.6 t~ma-.6 e que em vã.Il.i..O.6 pa.l.6 e.6 at~nj a c.elLc.a de. 
5-10% da. população adutta. No BlLa.6il, onde a..6 e.6ta.tZ.6-
ti,c.a.6 .6 ~o ab.6 oll;!tamente. plLe c.ã.lLia.6 , a. in.6 peçã.o ~olLma.l 
(pOIL ex.emplo, nume.ILO de leito.6 o cupa.do.6 pOIL a..e.C.OOe.a.tJtM 
em hO.6p~ta~.6 p~iqu~ãtlLic.o~ e de c.lZnic.a. gelLa.t1 e a ob
.6elLvação in60ILmal (é ~õ atenta.ll. pa.lLa o núme.lLo de. pe..6-' 
.6oa.6'que c.ontam telL 6a.milialLe.6 e/ou amigo.6 a.lc.oõ~a.6) 
mO.6tlLam a. dimen~ão que. o 6en5menc a.6~ume." (1988, p. 
16) 
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Esta dependência, marcada pela ultrapassagem da fron

teira entre ouso social do ilcool ~ a compulsão de, beber, faz 

com que a vida pessoal do bebedor se desorganize totalmente. O 

, relacionamento 'famil'iar é o primeiro aspecto a ser atingido por 

essa doença (de acordo com a OMS) , pois rapidamente a família 

mostra sinais de não estar conseguindo conviver com a realida

de que se lhe apresenta. Monta-se, então~ um esquema relaciona! 

familiar próprio e característico da dependência química. As 're 

lações sociais em geral e a atividade profissional são as próx~ 

'mas áreas a ser atingidas, à proporçao que o alcoolismo se ins

tala. 

Porém, mesmo sendo uma complicação tão comum, tão pre

sente e tão grave no dia a dia da população, o alcoolismo é de 

difícil tratamento. Essa doença multifatorial (como veremos me . 
lhor mais à frente) requer uma abordagem também multifacetadapa 

ra que a recuperação possa ocorrer. Entretanto, a maior parte 

. das terapêuticas que vêm sendo utilizadas têm-se mostrado inó-

cuas: internações, drogas aversivas, psicoterapias, nada pare

ce 'ter ,um efeito duradouro. Ao sair do hospital, por exemplo, 

, mui tos bebedores retomam seus antigos hábitos (agora, talvez, com 

seus organismos impregnados pelos sedativos de que fez uso du-

rante sua internação). Em pouco tempo, estarão, com grandes pro 

b~bilidades, de volta ao hospital (que acaba por se transformar 

num ~lbergue para aqueles que já não têm onde comer ou dormir). 

~ nesse momento que, pelo menos para uma parcela dos alcoóli-

cos, um tipo de tratamento parece ser de grande valia: os gru

pos de ajuda mútua, como é o AA. Sem a presença de profissio

nais de formação específica, composto apenas por ex-bebedores , 



os grupos de Alcoólicos Anônimos parecem dar o suporte 

rio para que o alcoólatra possa reestruturar sua vida. 

10 • 

.. 
necessa 

Aqueles 

qu~ recorreram a essa alternativa e que permaneceram frequentan 

do o grupo atestam as mudanças sofridas: Não só deixaram de be 

bel' como também mudaram seu comportamento de forma mais ampla. 

Estes grupos se constituem, portanto, em fonte preciosa de recu 

peraçao para muitos alcoólicos. 

. O que faz com que os bebedores que buscam o AA possam 

passar por um processo de mudança tão claro? Essa pergunta le

va'ao teor mesmo deste estudo. O que pretendemos aqui ê compr~ 

ender o fenômeno "mudança de comportamento" a partir das exper,!. 

·ências 'de membros do AA, tendo como referencial para alei tura 

'delás a epistemologia ecossistêmica de Bateson e seus colabora 

dores. 

Para que este objetivo seja alcançado, passaremos por 

quatro etapas:. no primeiro Capítulo, examinaremos o suporte 

teórico, ou seja, a' chamada perspectiva sistêmica. No segundo, 

abordaremos o alcoolismo (o que ê, suas determinações), o AA co 
~ 

mo forma de tratamento. No Capítulo seguinte, comentaremos o 

prpcesso de. mudança com base nas entrevistas feitas com membros 

do AA. O último Capítulo trará um balanço final do que foi fa

lado em todo o trabalho. 



. CAPITULO. I: 

-A 'EPISTEMOLOGIA ECOSSISTEMICA 

"Qua.ndo de.6cobJt-i. :toda..6 

a..6 Jte.6pO.6:ta..6, muda.Jta.m

.6e a..6 peJtgun:ta..6." 

. (J-i.m Va.v-i..6) 

11 . 
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'Como já dissemos, o tema "atitudes" tem ocupado papel 

central na psicologia social., A forma como tem sido trabalha

do na maior parte dos estudos j á ,feitos, segue ~ orientação das 

culturas de tradição greco-europ~ia-americana: a pergunta bás! 

ca feita ao fenômeno é "O que é isto?", o que dá origem à con 

tepção de um universo classificador, de acordo com Maruyama. 

Neste trabalho, a noção de universo -relacional, em que a per-
. . 

gunta básica é "Como isto se relaciona com outras coisas?", 
.. 
e 

a que fundamenta nossa orientação. A preocupação com o even

to, 'com as relações mGtuas entre os fenômenos, presente de for 

ma tão pregnante na obra' de Bateson, aponta a tendência ao a-

o bandono do mecanicismo da visão monádica do indivíduo (que tem 

caracterizado tão fortemente as ciências do comportamento).Tal 

tendência tem trazido, na psicologia, influências da ciberné

tica da teoria dos sistemas e da teoria da comunicação por' um 

lado, e da fenomenologia, do existencialismo, do estruturalis~ 

mo, por outro, criando uma epistemologia que confere às ciên

cias psicossociais o caráter de ciências fundadas numa "lógi

ca'do paradoxo, da contradição, dos saltos quântícos." (Benoit, 

p. 47). 

Para que possamos compreender como Bateson trabalha 

com o fenômeno "mudança" (e, conseqUentemente, com a noçao de 

atitudes) em termos relacionais, é necessário que examinemos os 

pressupostos de tal perspectiva. 
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A PELAÇAO PRECEDE AS COISAS E,AS PESSOAS 

De acordo com Bateson (1980, p. 146), 

"~ela.:Uon~h.ip .i~ no-t .in-teJLnal -to -the .6.ingle peJL.6on. l-t 
i. non.6en.6e -to -talk abou-t "dependeney" OJL "aggJLe.6.6.ive
ne.6.6" OJL "pJL.i~e", and .60 on. All .6ueh WOJLd.6 have -the.iJL 
JLoo-t.6 .in wha-t happen.6 be-tween peJL.6on.6, no-t.in .6ometh-
.ing-oJL-o-theJL .in.6.ide a peJL.6on. . 

( ••• ) TheJLe aJLe ehange.6 .in A and ehange.6.in B wh.ieh 
eOJLJLe.6pond -to -the dependeney, .6ueeOUJLanee 06 -the JLela 
-t.ion.6h.ip. Bu-t -the JLela-t.ion.6h.ip eome.6 6.iJL.6-t: U pJLeeedu-''' 
( 9 4 6 o do au-to JL ) 

" A implicação de tais afirmações é de grande alcance.Se 

a relação é prioritária para o estudo dos fenômenos, é mais que 

necessário que levemos em conta a idéia de ser humano como um 

sistema aberto (no sentido proposto por Bertalanffy), capaz de 

se auto-regular Ce, por isso mesmo, de manter sua estabilidade). 

Nas palavras de Sigelmann Cp. 180), 

"O homem oJLgan.i.6mo -tJLaduz a .id~.ia de mov.imen-to, de au
-to-JLegulaç.ã.o, de pJLoee.6.6o, 0.6 qua.i.6 expuJLgam, pOJL pJL.in 
elp.io, nóç.õe.6 .6ub.6tane.ial.i.6-ta.6, eau.6a.i.6, homeo.6-tã-t.ieió 
~eJLpetJLada.6 no.6 e.6-tudo.6 do homem." 

, , 

E nessa perspectiva orgânica, sistêmica, há um proces

so que se estabelece entre os seres humanos que se reveste de 

um caráter fundamental, a comunicação. Para que a relação en-

tre as pessoas se dê, alguma comunicação precisa ocorrer. Esta-

mos, portanto, em presença do segundo pressuposto. 
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NAO SE PODE NAO COf1UN I CA R 

Tudo é mensagem numa situação interacional. Até mesmo 

o"esqúizofrêniço, que tenta negar sua comunicação com o mundo, 

interage, troca mensag"ens através, por exemplo, de seu silêncio, 

de sua imobilidade. 

Comunicar significa influenciar, significa assumir um 

compromisso, pois ao mesmo tempo em que supõe a transmissão de 

informações,· sign(fica a imposição de um comportamento. Há, en

tão, dois aspectos em qualquer comunicação: o de relato, que 

diz respeito ao conteúdo da mensagem, e o de or.dem, que se re

fereãs relações entre aqueles que se comunicam (Watzlawick et 

alii, p. 46,44,48)~ 

g interessante notarmos "que, ao transmitir informação 

eimpo.r um comportamento, a comunicação define a relaçã·o que se 

estabelece. Mas isso já se relaciona com o pressuposto segui~ 

te. 

'. -
A COMUNI CACAO If~PLI CA O USO DE CATEGORIAS E CLASSES , 

Para que possamos compreender o que Bateson quis dizer 

com isso, ternos que nos remeter a urna das vertentes que este a~ 

tor usou em seu trabalho: a teoria dos tipos lógicos de Rus

sell. De acordo com esta teoria, há uma descontinuidade entre 

uma classe e seus membros, ou seja, nem uma classe pode ser mem 

bro. ~e si mesma nem ~ualquer um de seus membros pode ser a ela! 

se - pertencem a tipos lógicos diferentes e ," como tal, exigem 

termos diferentes para designá-las. A conseqUência da influên-
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cia da teoria dos tipos lógicos na obra de Bateson pode ser pe!, 

cebida na afirmação que ele faz com relação ã comunicação: ela 

implica níveis diferenciados: quais sejam mensagem e metamensa

gem, ou conteúdo e indicações de como o conteúdo deve ser deco-

dificado e compreendido, ou ainda, mensagem e definição da rela 

çao atrav~s da classificação da mensagem num contexto determina 

do. 

. 
'Assim, o aspecto de relato da comunicação classifica o 

de. conteúdo': a existência de tipos variados de classes aprese!!, 

.ta .. se como fundamental ã comunicação humana. E quando nos dete-

mos na observação de tais categorias comunicacionais, podemos 

perceber qtie a~ relaçócis entre as pessoas se estabelecem de for 

. mas específicas, isto ~, se definem em função mesmo destes as 

pectos da comunicação: 

"Cuando una'pe4~ona t4an~mite u~ men~aje a ot4a, e~ti 
~aniob4ando pa4a de6ini4 la 4elaci~n. A la ot4a pe4~~ 
na, p04 lo tanto, ~e le plantea el p40blema de accep
.ta4 o 4echaza4 el tipo de 4elaciôn que ~e le p4opone." 
(8ate~on, apud Ha.ley, 1971, p. 188} 

A força desta luta pelo controle da relação pode bem 

ser percebida nas palavras de Bateson: 
.• ' 

" { .' .. I Nadie puede dej a4 de veM e involuc4a.do en la lu 
cha p04 de6ini4 la. 4elaciôn que entabla con ot4o ~e4 
( •.•. }" (.Op. cit., p. 189} 

A prbpôsit0 disto, diz Haley: 

"Una n04ma. ti~ica. de la teo4ia. de la.~ comunica.cione~ 
p4opue~ta. p04 Ba.te~on ~o~tiene que pa.4a. una pe~ona. 
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é..6 d-i6-ic.-il ab.6teneJL.6~ de de6-in-iJL o c.ontJLolaJL la de6in-i 
c.-iõn de .6U JLelac.-iõn c.on otJLa. Veac.ueJLdo c.on e.6ta Ile.
g'la,' lo.6 men.6aje.6, e.n hU integJti..dad, no' holo h-iJLvem 
paJLa -in~oJLmaJL,hino paJLa in6luiJL o ,oJLdenaJL." (1971, p. 
1891 ' 

Duas pessoas 'em relação" portanto, decidem conjuntame!!, 

te através de suas açoes e de suas reações o que fará parte da 

relação e o que del~ será excluído, e ainda, que tipo de compo! 

tamerito terãO uma com a outra. Lutam para controlar a situação 

,ou 'Sej a, par.a defender e manter um espaço psíquico construído p~ 

ra si mesmo e para o qual espera respeito. A definição da rela 

ção sup~e, desta forma, a definição do eu. 

Embora a confusão entre os níveis de comunicação seja 

. comum em nossa vida cotidiana (no humor, no jogo, nas metáfo-

ras, etc), hi um momento em que a distorção se torna tão siste-

mática e tão forte que a(s) pàtologia(s), se instalam(m). Estare· 

mos, então, diante de impasses do tipo "paradoxo". 

OS SERES HUMAt~OS COHUtHCAM-SE DIGITAL E ANALOGICANEtJTE 

'. 
,Quando estamos em presença de um objeto, podemos desig, 

n'á-lo de duas mane iras: por uma semelhança, como num desenho, 

ou por um nome. Se usamos um nome, isto significa que há uma 

convenção, uma relação arbitrariamente estabelecida entre o no-

me e o objeto por ele designado, da qual partilhamos. Através 

desta convenção, tanto nos é possível compartilhar informações 

sobre objetos como ~ransmitir conhecimento~ - estamos aqui nos 

referindo ã comunicação digital. Por outro. ,l,ado, podemos tentar 

a comunicação por meio de uma "semelhança aLto-explicativa", em 
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que há uma referência mais fácil e direta àquilo que se quer re 

presentar., A comunicação analógica abrange toda a comunicação 

verbal, bem como o contexto em que ocorre a interação. Torna

se, assim, o tipo de comunicação mais confiável. 

Quando nos referimos, anteriormente, à existência de 

diferentes níveis na comunicação, falamos no aspecto de relato 

e no de contefido. Pois bem, aquilo que' uma pessoa fala, seu 

tom de 'voz, seus gestos, e sua movimentação, 'sua expreSSa0 fa

ci.al, o ritmo das palavras podem se apresentar de forma incon-

gruente. ConseqUentemente, se estas pistas nos fazem sentir 

que há algum tipo de desacordo entre a informação oferecida e 

'a relação 'que se estabelece na transmissão deste conhecimento, ~ 

cabamos, IÍluitas'vezes, de confiar mais naquilo que nos é comuni 

cadoanalogicamente. Os dois modos de comunicação, vale lem

brar, complementam-se em todas as mensagens de tal forma que,e~ 

quanto o aspecto de tontefido parece ser transmitido digitalmen

te, o ~specto de relato aparece sob a forma analógica . 

. - ... - ,t-
A NATUREZA DE Ur1A RELACAO REFERE -SE A PONTUAÇAO DAS SEQUENCIAS 

COMUNI CACI ONAI S ENTRE OS QUE PARTI CI PAr1 DA I NTERAÇAO 

Temos aqui mais uma dímensão a ser considerada na rela 

'ção. Quando observamos, por exemplo, um casal discutindo, ten

demos a afirmar ,que um dos cônjuges tomou a iniciativa da dis-

,cussao, sendo um deles o causador dela. Ora, se pensarmos que , 

antes de mais nada, estamos presenciando uma seqUência de tro

cas, e que tal seqUência pode ser interrompida, por assim di

zer, em vários pontos, estaremos abrindo espaço ã noção de pon-
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tuação dá relação. Is.so a que chamamos aqui de. pontuação fun

cionacomo um fator de organização dos eventos comportamentais, 

tendo um papel fundámental nas relações .Um dos grandes proble

'mas das relaçõe~ refere-se, e~atamente, i discordincia sobre co 

mo pontuar a seqUência de eventos. Há·ainda algumas considera-

çoes que devem ser feitas a respeito da pontuação, e que virão 

mais adiante, em contexto mais especffico. 

-
TOD~S AS PERMUTAS COMutlICACIONAIS SAO SIMETRICAS OU Cor1PLE~1ENTA 

RES 

Podemos pontuar as seqUências interacionais com base 

na igualdade ou na diferença entre os comportamentos (Bateson, 

1978; Haley, 1971). Para melhor compreender o que queremos di

zer com isso, vale lembrarmos o início do trabalho de Batesbn. 

Ao observar a tribo Iatmul, da Nova Guiné, este autor percebeu 

que havia um processo de diferenciação das normas de comporta

. mento individual que resul tava da interação cumulativa entre in 

: divfduos~ dando-lhe o nome de cismogênese. A cismogênese ocor-

. reria d~vido ao fato.de que mesmo sem qualquer perturbação de 

origem externa, as relações dos indivfduos poderiam sofrer alte 

raçoes' de tempos em tempos. Dito de outra forma, há uma tendên 

cia para a mudança progressiva presente nos sistemas de rela-

ç~es, que poderia se dar no sentido de uma cismogênese comple-

mentarou de uma cismogênese simétrica. Desta maneira, a inte 

ração complementar se caracteriza através da complementação do 

comportamento de um parceiro pelo outro: um comporta-se de for 

ma a pressupor o comportamento do outro -- as definições da re

lação de ambos encaixam-se perfeitamente, enquanto a interação 
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simétrica se delineia através da tendência que os parceiros mos 

tram em refletir o comportamento um do outro. Enquanto na inte

ração complementar percebemoS maximização da diferença, na inte 
, . 

ração simétrica, verificamos igualdade e minimização da diferen 

ça. Tais permutas comunicacionais podem adotar um caráter fran 

camente patológico, conforme se apresentem como escalada simé

trica ou'complementaridade rígida. Numa relação simétrica, o p~ 

.rigo da'competitividade está sempre presente, e uma vez que o 

sistema interacional se' desestabilize, dá-se início a uma guer

ra mais ou menos aberta. Numa relação complementar, uma defini 

ção de eu só pode ser mantida se o parceiro oferece o papel com 

plementar específico, e se essa característica se enrijece, os 

parceiros se tornam incapazes de perceber que o padrão relacio-

nal precisa mudar, restando-lhes a.penas um sentimento crescente 

de frustração e de'sespero. 

Vale dizer que estes estilos de interação tendem a in-

tercambiar-se, embora nem sempre as pessoas se disponham a acei 

tar modificações que farão com que se altere a luta pelo contro 

le da -relàção. 

pqdemos perceber que os pressupostos que acabamos de 

menciona'r oferecem a base de uma epistemologia de caráter não

linear, relacional. E é a partir desta base que o fenômeno "mu 

dança" 'vai ser investigado neste estudo. 

Paul Watzlawick, John H. Weakland e Richard Fisch, au

tore~ que pa~t{lham da orientação proposta pela epistemologia 

sistêmica, dedicaram-se também a uma investigação mais aprofun-

dada da questão da lllUdança. Nas palavras destes estudiosos (e 
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em acordo com o que di~cutimos na introdução deste trabalho). 

" . pe.JL.6i..ldê,n.c.'i.a. e. muda.n.ça. t~m que. .6 e.JL c.on..6i..de.JLa.da..6 
e.m' c.on.jun.t~, a.pe..6a.JL de. ~ua. n.a.tUJLe.za. apa.JLen.temen.te 0-
pO.6ta. '( ••• 1 poi...6 toda. peJLc.epção e todo pen..6a.men.to.6ão 
JLeLa.ti..vo.6, opeJLa.n.do ~OJL meio de c.ompa.JLa.ção e c.on.tJLa..6 
te." (1 9 77, P .' 1 9 ) 

~ tomando por base tal concepçao de mudança, referida 

ã perspectiva sistêmica, que este estudo será encaminhado. 

Dentro de tal perspectiva, o fenômeno da mudança e o 

da invariância sao concebidos de fo!ma complementar. 

Há" de acordo com os autores ji citados~ dois tipos di 

ferentes de mudanças: aquela que 'se dá dentro de um sistema, e 

que o mantém inalterado, e aquela que muda o sistema no qual o-

corre. A primeira forma pode ser chamada de mudança de primei-

ra ordem ao passo que a segunda pode ser desilnada como mudança 

de segunda ordem. Esta última, que altera o próprio sistema, 

diz respeito às regras que regem o sistema. Relaciona-se à mu

dança da' própria mudança, caracterizando-se por uma descontinu~ 

dade, ou um salto lógico. A ocorrência de mudança de segunda 

ordem é tida geralmente como incompreensível ou incontrolável.~ 

como um lampejo que surge repentinamente, se for vista a partir 

do interior do sistema. A característica mais básica das mudan 

,ças de segunda ordem é que se resumem a uma alteração das pre-

missas que organizam e regem todo o sistema. Em outras 

vras, aitera-se a pontuação da seqUência de eventos. 

pala-

Cabe uma investigação maior da noçao de pontuação. Co 

nhecer a fonte das experiências que nos cercam parece ser-nos vi 

. 
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tal. 
.. 

Compreender os eventos que ocorrem a nossa volta, expli 

car·suas causas geradoras para melhor controlar o mundo parece 

ser um fator de grande importância em nossas vidas (Dela Cole

ta, p~ 1) e fazemos isso com base numa forma de pensar que se 

traduz na fragmentação e posterior brdenação dos fenSmenos que 

se apresentam. Por outro lado, vivemos em interação com os 

outros, conosco, com o mundo, enfim.· Comunicamo-nos sem cessar, 

o que significa que há trocas de mensagens, vivências~ signifi 

cados, sentimentos e informações de forma geral a cada instan-

te vivido. Podemos perceber uma interação como uma seqUência 

contínua de comunicações~ de trocas, que cada participante ten-

.de a "paralisar" em determinado ponto ("Foi você quem começou. 

Estou apenas reagindo"), ou seja, que cada um vai pontuar de 

forma específica. Segundo Whorf, Bateson e Jackson, 

" numa longa ~eqaincia de pe~mu~a~ e o~gani~mo en
volvido -- e~pecialmen~e no ca~o de pe~~o~ -- pon~ua
~ã., de '6a~o, a ~ eqllência de mo do a ~ica~ mani6 u~o q,ue 
um ou ou~~o ~em a inicia~iva, o dom~nio, a dependen
cia~ e~c. 1~~o ê, e~~abelece~ão en~~e ele~ pad~õe~ de 
pe~mu~a (~ob~e o~ quai~ pode~ão ou não e~~a~ de aco~
do) ... " (Wa~zlawick, Beavin e Jack~on, p. 51). 

Precisamos organizar suas experiências e relações e o 

fazemos. por intermédio de "agrupamentos" do que ocorre segundo 

r~gras determinadas. 
... 

Escolhemos um ponto de partida e e dai 

que ,passamos a perceber a interação em que nos vemos envolvidos, 

:0 papel do outro e o nosso próprio sob um prisma específico (va 

le lembrar aqui que é a percepção que temos de um fenSmeno que 

vai determinar nossa participação nele •.. ). A questão crucial 

é que, sendo a pontuação um fenômeno estreitamente ligado à pe,!:. 

cepção, existe grande discordância entre as pessoas quanto 
_. 
a 
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'forma de pontuar as seqUências de eventos, o que nos leva a lu

tar demais em torno das relações e de suas definições. Isto a

carreta, em ~ltima anili~e, o seguinte raciocí~io: diferentes 

percepçoes levam a diferentes pontuações, ou seja, a diferentes 

sequências de causas e efeitos. Tais·seqUências definirão e re 

velarão realidades também discrepantes. Na luta por definir a 

relação e por definirmo-nos nela acabamos por atribuir um cari

ter de "irracionalidade" ou de '''mi vontade do outro" (Watzlawick, 

p. 86) a cada realidade que se faz manifestação diferente da

. quela que esperamos. Assim, existe,apenas, uma r~alidade, aqu~ 

la que çorresponde à forma por que nós vemos o mundo • 

lawick, 

. 0 que gera a mudança? Segundo Fisch, Weakland e Watz-

"Em geJta..t, o que pJtomove a. muda.nç.a. (me.6mo em c.eJtto.6 a..6 
pec.to.6 do c.Jte.6c.~mento e do de.6envo.tv~mento) ê o de.6v~õ 
de a..tguma. rioJtma.." (p. 45) 

~ interessante notarmos que, em algumas situações, tu-

do que 'podemos fazer parece apenas contribuir para agravar o 

probtema. O'alcoolismo, por exemplo, representa uma sério pro

blema. Proibições, acusações ou sanções (legais ou não) só con 

tribuem para agravar o problema, pois reconhecem-lhe o cariter 

problemitico e o confirmam enquanto tal. Ainda nas palavras dos 

autores supraci tados, 

" em·c.eJtta..6 c.~Jtc.un.6tanc.~a..6 .6uJtg~Jta.o pJtob.tema..6 meJta.
mente em c.on.6eqnênc.~a. de tenta.t~v~ eJtJtônea..6 de a..tte
Jta.Jt uma. d~6~c.u..tda.de eX~.6tente ••• " (op. c.~t., p. 49) { .. 
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Assim, em muitas situações, deixamos de tentar perce

ber o padrãd de interação envolvido dando prioridade is solu

ções tentadas, que acabam por constituir "o problema, ji que, na 

maioria das vezes, elas apenas mantêm o padrão interativo. Dito 

de outra forma, tentamos uma mudança de primeira ordem onde o 

problema reside na própria estruturação do sistema. Basicamente, 

hi três formas de tent~r mudanças de primeira ordem onde seriam 

necessirias mudanças de segunda ordem (p. 52):" 

(a) Negamos a existência de um problema e atacamos aqueles que 
" . 

nele reconhecem o caráter de impasse ou beco sem saída: 

»A~ ~ituaçõe~ de~te tipo podem to~na~-~e muito mai~ in 
~idio~a~ e patogêniea~ quando, atém de ~e nega~ a exl~ 
tênela do p~obtema, nega-~e também a p~õpua negação. lT 

( o p. " eit. , " p. 56) 

. 
Assinalar tal comportamento, neste caso, e ser louco ou mau 

como quer a simplificação de que falamos aqui. Ou como diz 

Laing (1982): 

»Ete~ e~tcio jogando o jogo dete~. 
Ete~ e~tcio jogando de não joga~ um jogo. 
Se eu the~ mo~t~a~ que o~ vejo tat quat ete~ e~tão, 
queb~a~ei a~ ~eg~M do ~ eu jogo 
e ~eeebe~ei a ~ua punição. 
O que eu devo, poi~, é joga~ o jogo dete~, 
o jogo de não ve~ o jogo que ete~ jogam." (p. 7) 

O processo de simplificação deixa o problema inalterado. Os 

problemas humanos irresolvidos tendem a se intensificar 

proporçao que o tempo passa, e as simplificações podem 

mar-se ao problema original, terminando por agravi-lo. 

.. 
a 

so-
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(b) A açao é praticada quando não devia sê-lo. Aqui, vemos uma 

solução 6nde ela nã~ existe~ Por estranho que possa parecer, 

os' problemas' ie ~ornam mAis extremos em resultado da crença 
" . 

na' possibilidade de se encontrar a "solução final de todos 

os problemas" (op. ,cit., p. 61). O comportamento que resul 

ta daí pode ser chamada de síndrome da utopia, apresentan 

do-se sob três 'formas possíveis: 

, 
b .1), forma introjet.iva: Suas consequências resultam de um 

i~cômodo e doloroso sentimento de insuficiência pes-

soaI, fazendo com que nos venha uma sensação de nao con 

s~guir alcahçir nosso objetivo. Ji que este ~ltimo 
.. 
e 

" . 
utópico atribuiremos o fracasso, mais provavelmente,a 

~ossa própria incapacidade que i natureza irrealista~ 

, objetivo em questão. As conseqUências prováveis desta for

ma de síndrome da utopia são, entre outras: depressão, 

"suicídio', alienação, álcool, drogas. 

'b.2) "antes viajar esperançoso que chegar." (Robert Louis 

Stevenson, apud Watzlawick, Weakland e Fisch, p. 63): 

N~sta ~odalidade de síndrome da utopia, não sofremos 

" por nossa incapacidade de operar mudanças utópicas, mas con 

, vivemos com um adiamento cQnstante dos problemas e de suas 

possíveis' soluções. 

b.3) forma pTojetiva: Se a natureza fez alguém bom e fe-
, 

liz e esse alguém não se sente assim, a culpa é da so-
'. 

ciedad~. Se a verdade pode ser percebida por todo ser 

humano de boa vontade, aqueles que 'dela não querem sa

ber (ou partilhar) devem estar agindo de má fé. Ou, co 

plO diz Laing: 



"Algo de e~~ado deve have~ com ele 
po~~ ê ce~to que a~~~m ~ão ag~~~a 

~e algo de e~ado ~ão houve~~e; 
~o~ta~to ~e ê a~~~m que ele age 
ê po~que ,há com ele alg o de. e~~a.do." (p.. 11) 

25. 

De forma geral, hi dois tipos de utopias: as utopias positi-

vas, que sugerem a inexistência de problemas, e as negativas, 

que apontam não haver soluções. De qualquer maneira, as premi~ 

sas em que a síndrome da utopia se baseia~acabam sendo perce-

bidas c'orno mais reais ,que a própria realidade. Isto implica 

que, quando o indivíduo, na tentativa de organizar seu mundo de 

acordo com suas premissas esbarra em algum problema, as 

ces de que ele·culpe fatores externos ou até mesmo a si 

chan 
.. 

pr~ 

prio são maiores que aquelas de revisão de suas próprias pre

missas (pois elas se constituem na realidade em si:). Voltamos 

aqui ã questão' da p~ntuação e da produção de uma realidade, de 

uma verdade. Pontuamos as situações tomando como base a certe

z~ sobre a ?rdenação do sistema, embora o procedimento que aca 

baria com o problema seria pontuá-lo de forma diferente (e mu

dar as regras de organização do sistema -- seus pressupostos). 

A"cura"~, :a-ssiJll, ê a própria doença. Pior ainda, a "cura" ten

de a ser necessária ã manutenção da doença que pretende extermi 

nai~ Nas palavras de Watzlawick, Weakland e Fisch, 

"Po~ta~to, ê a p~em~~~a de a~ cO~~Mdeve~em ~e~ de de 
teJi.m~~ada. óo~ma d que cO~htLtM o p~ob:e:ema e o que ex.-<. 
9 e mudanç.a, e ~ão o modo como ah co,ü ahhão. Não 60h:: 
he a p~em~hha utõpica, a ~e.al~dade da hituaç.ão pode~~a 
he~ ba~ta~:te ~upo~tã.vel ( ... ) Ex.pel.!.~me~ta-~e mudanç.a 
de p~imei~a o~dem o~de ~õ muda~ç.ah de ~egu~da o~dem p~ 
de~~am leva~ a alguma ~oluç.ã.o." (p. 72) (g~~6o~ dOh au 
to~e~) . 
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Cc) A partir do momento em que cometemos um erro de representa-

.çã·o lógica, estabelecemos.um jogo sem fim, ou; seja, esta

belecemos uma seqUência interminãvelde tentativas de mudan 

ça de primeira ordem sem que ocorra uma alteração sistêmica. 

O sistema não pode produzir leis que regulamentem a trans-

. formação de suas próprias leis. A ação, conseqUentemente,i 

praticada em um nível impróprio," criando uma situação insu~ 

.tentável. . Falamos aqui de paradoxo, de "uma contradição 

que resulta de uma dedução correta a partir de premissas c~ 

"erentes." (Watzlawick, Beavin & Jackson, p. 169). O parado

xo .pa~ece atravis d~ uma confu~ão entre membro e clese,que 

promove a auto-reflexão da declaração (Watzlawick, Weak

land & Fisch, p. 77). 

Há três tipos de paradoxos: 

c.l) os lôgico-~atemáticos (antinomias) - situados a nívél 

sintático, surgem nos sistemas fo~malizados. Os parad~ 

xos deste tipo resumem-se em enunciados simultaneamen

te contraditórios e demonstráveis: são uma contradi--

ção" lógica. 

c;2) as definições paradoxais (antinomias seminticas) - ba-

seiam-se não em termos tais como o número e a classe 

formal, mas relacionam-se a incoerências ocultas na es 

trutura de níveis do pensamento e da linguagem. ~ o 

caso, 'por exemplo, do homem que diz a respeito de si 

próprio: "Eu estou mentindo". Se analisarmos cuidado 

samenteesta"mensagem poderemos concluir que tal afir

mação "só i 'verdadeira se não for verdadeira" (Watzla-" 
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wick, Beavin e Jackson, p. 179), ou seja, se o homem 

estiver dizendo a verdade, estari mentind~., e se esti

ver mentindo estari dizendo a verdade (o que não se co 

aduna com aquilo que diz •.. ). Não hi, nestas pala-

vras, uma hierarquia de tipos lógicos, mas hi um enun

ciado a um nível e um outro num segundo nível que con

tradiz o que foi dito no primeiro nível. 

ç.3) paradoxos pragmiticos - as chamadas injunções e previ

sões paradoxais surgem nas interações em desenvolvimen 

to, determinand? o comport~mento. Ou, dito de outra 

forma, referem-se às conseqUências comportamentais do 

paradoxo. 

- injunções paradoxais - impedem as pessoas que se en

contram nesta posição de tomar qualquer decisão que 

lhes, permita romper o enquadramento por elas determi 

nado,'pois ao impor uma forte relação complementar 

aos comunicantes, não lhes oferece a possibilidade de 

dissolver o paradoxo por meio de metacomunicação. 

De acordo com Bateson, Jackson, Haley e Weakland (To 

ward a Theory of Schizophrenia") o fenômeno chamado 

de duplo vínculo ("double bind") seria um dos mais 

graves efeitos do paradoxo na interação humana. Tal 

fenômeno aparece na presença do seguinte quadro: 

• uma relação intensa com alto grau de sobrevivência 

para uma, virias ou todas as pessoas nela envolvi

das. A~ situações em que relações deste tipo oco~ 

rem abrangem contextos influenciados por normas ou 
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tradições sociais . 

• emissão de uma ,mensagem que afirma algo e desconfirma es

te. mesmo algo num níve-l imediatamente superior - metame!! 

sagem e mensagem se excluem mutuamente. O significado da 

mensagem torna-se, como resultado, indefinível . 

. o receptor da mensagem vê-se impedido de sair da referên 

~i. que a mensagem lhe estabelece por meio de ret~ação ou 

metacom~n~cação pois qualquer reação sua torna-o passível 

- de ser punido por suas percepçoes corretas através, de acu 

sações de loucura e maldade . 

. 
, O efeito geral do paradoxo pragmático é paralisante, pois 

o sujeito fica sem escolha possível: 

" ... - "~da ~ po~~Zvel e uma ~~~i~ o~cilante, que ~e pe~ 
petua a '~i me~ma, ~ po~ta. em movimento." IWa.tzlawick.-;

··Bea.vi.n g Ja.ck.~on, p. 1961. 

Sem escólhas a p~~soa é levada a concluir que esti ignoran-
~ . 

do indícios vitais de seu meio, podendo passar a obedecer 

-a qualquer ordem (j á que "abandonou" sua capacidade de pen

sar independentemente), ou pode ainda renunciar a todo en

volvimênto humano, isolando-se física ou comunicacionalmen-

te: 

"El 'cct;~ o e~ que no puede elegi~ la. ún.ica. a.lte~n.a.tiva. 
que'lo ayüda.~ia. a. de~cub~i~ que quie~e deci~ la. gen. 
te; ~in.una. con.~ide~a.ble. ayuda., no puede di~cuti~lax 
men~aje~ de lo~ ot~o~. Y ~i no puede hace~lo, e.l_~e~ 
humano e~ como cualquie~ ~i~tema con. autoco~~ecion. 
que ha pe~dido ~u gobie.~no, ~e mueve. en e~pi~al,_ e.n. 
deno~macion.e~ inte~min.a.ble~, pe~o ~iemp~e ~i~te.mati
c.a.&." 18ate~on, 1956, p. 63) 
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A comunicação, portanto, tem um caráter de realidade praK 

mática ,e cria em si mesma um círculo vicioso: o duplo vín 
. . .' -

'culo gera0 paradoxo, que gera um duplo vínculo para quem 

o estabeleceu (Watzlawick, Beavin & Jackson, p. 193). 

- previsões paradoxais - lidamos, neste caso, com um proje

to que não pode se realizar como t,al, pois se a nível da 

~inguagem há uma previsão de um acontecimento, a ~ível de 

me'talinguagem há uma previsão que nega a anterior - am-

'bas excluem-se mutuamente, e o emissor da mensagem pode 

impedir que o receptor saia da situação criada a fim de 

descobrir com certeza aquilo sobre que a previsão fala. 

Também as previsões paradoxais têm um efeito paralisante 
, ' 

sobre o comp.ortamento, visto que toda previsão se relaci~ 

na com o fenô~eno da confiança (Watzlawick, Beavin e Jac~ 

son,. p. 204): se a confiança é quebrada por um paradoxo, 

como confiar? O que há mais a fazer senão sentar e espe 

rar? 

Podemos,pois, concluir que os padrões paradoxais vistos 

têm em comum o fato de trazerem consigo a impossibilidade 

de' qualquer mudança ocorrer de dentro para fora do siste

ma, já que uma alteração s5 tem chances de ocorrer se hou 

ver quebra do padrão relacional. Desta forma, as alterna 
, , 

tivas de mudança oriundas do próprio ?istema estabelecido 

"esboça~ O' que chamamos "ilusão de alternativas" tudo 

será feito para que tudo permaneça como está, e assim in

finitamente, até que o sistema se perpetue e qualquer chaE 

ce de mudança se torne cada vez mais longínqua. 
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E como se podem efet~ar as mudanças de segunda ordem ? 

P.ara me1ho'r examinarmos este ponto, vej amos um exemplo que Watz 

1a.wick,: Weak1and & Fisch nos ofer~cem: 

"Em .6 eu pJLime"iJLo dia de ·óJLeqU.ênc.ia ao j aJLdim de in6ân
cid, uma menina de quatJLo ano.6 de idade áic.ou tãotnan.6 
tOJc..nada quand"o a mãe .6 e apJLontava paJLa deixá-la, que 
e.6ta .6e viu áOJLçada a peJLmanec.eJL ate o teJLmino da.6 au
lM. o me.6-mo ac.ontec.eu todo.6 0.6 dia.6 .6 eguinte.6. A .6i-
tuação logo .6e tJLan.6áoJLmou num c.on.6ideJLável apeJLto pa 
!La toda.6 a.6 pe.6.6oa.6 envolvida.6, ma.6 toda.6 a.6 tentati-:
va.6 de .601uc.ionaJL o pJLoblema malogJLaJLam. CeJLta manhã, 
a. mie não. pode c.onduziJL a c.JLiança e então o pai lhe deu 

"c.aJLona, quando .6e diJLigia paJLa o tJLabalho, áazendo-a 
de..6 c.eJL ã" pOJLta da e.6 c.ola. A c.JLiança c.hOJLOU um POUc.o , 
ma.6 logo .6e ac.almou. Q.uan'do a mãe toJLnou a c.onduzI-la, 
'na manhã .6eguinte, não houve JLe.c.aZdaj a menina peJLmane 
c.eu c.alma e o pJLoblema não tOJLnou. a oc.oJLJLeJL." (p. 89): 

Pois bem, que conclusões podemos tirar? 

(1) na ausência de comportamento's que rea1imentam todo o siste

ma, este parece se reorganizar com base em no~as piemissas. 

'(2) a situação parece ser reformu1ada de modo aceitive1 para a-

que1es que neJa estão envolvidos, o que faz com que cada um 

'. sinta-s~. pouco ameaçado em abandonar o problema e suas "so-

luções". 

Vemos assim que as mudanças espontâneas sao mudanças 

. de segunda ordem, pois correspondem a uma reorganização do sis-

tema paitindo-se de premissas que foram alteradas. Em resumo, 

podemos dizer que a mudança de segunda ordem ~ aplicada i solu

çãoque se tornou o, problema, parecendo esq,üsita, absurda,i

nesperada, co~ um'certo ingrediente paradoxal. 
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A pergunta que vem à tona quando técnicas de mudança 

de segunda ordem são aplicadas à solução êo quê, já que a si

tuação em jogo é vista no aqui eno agora. Sabemos que a maior 

parte de nós tem enraizada em si a necessidade de saber o por 
. 

quê dos problemas para0 buscar, então, sua solução. Os autores 

anteriormente citados assinalam que 

o' 

" qualque~ tentativa de abo~da~ tal p~obl~ma apena~ 
em 6unção de ~ua p~e~ente e~t~utu~a e atuai~ con~eqaên 
cia~ ~ con~ide~ada o c~mulo da ~upe~6icialidade." (p: 
93) 

A matemática e a cibernética, por exemplo, têm mostra-

40, entretanto, que não é imprescindível conhecer origens e cau 

sas dos sistemas para que seu significado seja apreendido. Na 

área de estudos do comportamento humano, contudo, parece haver , 

uma sup"ervalorização do ''por quê': mesmo que a explicação da ra-

zao dos comportamentos não forneça o meio de alterá-los. A pre~ . 

cupação maior tem sido saber que experiências do passado pare--

cem ter provocado o comportamento presente, deixando de lado a 

investigação daquilo que, aqui e agora, está sento feito para 

perpetuar o problema, e daquilo que é possível fazer, no contex 

to, para provocar alguma mudança. 

As técnicas de mudança de segunda ordem produzem situa 

çoes paradoxais, pondo o problema num ângulo diferente de obser 

vaçao. A "fórmula" da mudança de segunda ordem seria, então, 

"não a. mas também, não não-a" (Watzlawick, Weakland & Fisch,p. 

99 - grifo dos autores), mudança que se dá de forma mais espe

cial quando os fatos concretos da situação se apresentam de for 

ma imutável. 
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,Mudar,sob a ótica sistêmica, seria equivalente a re

formular a per'spectiva emocional e/ou conceitual de uma situa 

,çã,o, alterando-lhe o significado. Isto significa pontuar a se

qÜência interacion~l que se apresenta a partir de outros pon

tos, delimitando uma outra realidade: 

'"EL concepto de "~eaLidad" e~ ~e~baLadizo, po~que La 
, "lteaLidad e~tã. ~iempJr..e Jr..eLa.cionada. con eL contexto, 'd 

, , eL contexto ~eha.LLa deteJr..minado poJr.. La~ pJr..egunta~ que 
',' 6oltm~Lamo~ a Lo~ hecho~." (Bate~on ,g Rue~ch, p: 1971 

A mudança, ou a reformulação, ocorre a nível de meta-

real~dade -- aí as mudanças ocorrem mesmo que as circunstâncias 

,estejam completamente, fora de qualquer controle. Reformular,de~ 

, ta maneira, significa mudar a classe do evento ou da si tuação 

em quest'ão. 'Ora', ,se nossa experiência do mundo tem como base 

as categorizações daquilo que percebemos e sua distribuição en

tr~ m~mbrose ~lasses (definindo-se aí a realidade do que ~ per 
, , 

cebido), a partir do momento em que apreendemos a possibilidade 
, . 

de existência de alternativas de filiação de classe, não conse

gui remo~s' voi t,ar tão fácilmen te ã perspectiva, ã "real idade" an

terior (Watzlawick~ Weakland & Fisch, p~ 108) .. A resolução de 

u~ problemá, por conseguinte, pode vir em função da redefinição 

de suas circunstâncias (redefinição esta que se faz precedida 

de .um e,stado 'de confusão, necessário ã reformulação), o que faz 

'com que ençaremo,s a situação sob um novo prisma, agindo corres

pondentemente. Para obter algum tipo de mudança, portanto, um 

protedimento 'd~ quatro etapas se apresenta (op. cit., p. 118). 

(1) "uma clara definição do problema em termos concretos" - is

to per~ite que possamos distinguir claramente entre probl~ 
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mas e falsos problemas. 

(2) "uma investigação das soluções já apresentadas" - aqui, de

tectamos qqe tipo de mudança "não deve ser" tentada, aquela 

que mantém a situação como tal. pm outras palavras, ao fa

.zer tal investigação é que encontramos o ponto a ser mudado. 

(3) "uma clara definição da mudança concreta a ser produzida" -

o que procuramos, ne s te pori to, é a pergunta certa", e a con

seqUente definição da meta em termos bem concretos. 

(4) "a formulação e a im}'lementação. de um plano para produzir 

essa mudança". 

Nas palavras ainda de Watzlawick, Weakland & Fisch, 

" ... o atvo da mudança ê a ~otução tentada; e a tãt~ea 
e4eoth~da deve-~e t~aduz~~ pa~a a p~5p~ia "t~nguagem" 
da pe4~oa; i~to ê, eta deve ~e~-lhe ap~e~entada numa 
6o~md que utitize ~eu p~õp~io modo de eoneeitual~za~ a 
~eat~dade." (p. 1211 



.. 
. CAPITULO 11: 

o . ALCOOLISMO: 
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.. 
Ur~A ANALISE 

"Toda6 a6 coi6a6 tim 6eu tempo ( ... ) 

Há tempo de planta~, e tempo de 

a~~anca~. o que 6e plantou ( ... ) 

Há tempo de gue~~a, e tempo de paz." 

(Ecle6ia6te6 ) 
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,Oque vem a ser, na verdade, o alcoolismo? Quando o 

" hábito de beber se transforma em alcoolismo? Por q~e algumas 

p~ssoas se torna'I11'alcoólatra~ e outras, não? Estas são pergun

tas que sempre vêm ã tona quando mencionamos tão polêmico assun 

to. E são questões ainda sem urna resposta definida -- corno diz 

Masur (p.8), 

,', ' "0 quebJta-c.abeça.6 do alc.ool.i...6mo a.i..nda nao óo.i.. totaJ.mente 
'. ' ILe.6 o.f.;v.i..do. " , 

B'eber é um costume muito antigo, um costume que acomp! 

nha a humanidade desde, pelo menos 6000 A.C. (Masur, p.lO)~ Hi! 

toricamente o álcool tem ocupado urna posição especial, servin

'do de acompanhante de comidas, símbolo sagrado, meio de intensi 

ficar a alegria,p~rticipante de celebrações, bebida para a oca 

siões cotidianas e embriagante (oferecendo, neste caso, prazer 

fíSico). 9ál~ool sempre foi urna substincia facilmente encon

trável, 'produt~ de fermentação de açficares que é. Outros fato

res ~arecem contribuir para que o álcool seja mais popular que 

. outras ~rogas~ custo'menor que o dos outros psicotrópicos, for 

necimento de energia (a cada grama de álcool correspondem sete 

calorias ditas "vazias", pois não fornecem vitaminas, proteínas 

ou sais ~inerais) e conseqUente' eliminação temporária da fome. 

Há ainda fato~es que dizem respeito ao efeito depressor do ál

'coolsobre ~ sis~ema nervoso, bem corno i produção de urna sensa

çao de euforia. Nas palavras de Mayer-Gross, Slatere' Roth, 
" 

"A ação .i..med.i..ata do álc.ool no .6.i...6tema neJtvo.6O é de
pILe.6.6oJta, apaJtec.endo .6eu.6 e6e.i..to.6 plt.i..me.i..ILamente no.6 
c.entJto.6 ma.i..~ elevado.6. Como a 6unção de.6.6e4 c.entJt04 
ê, em gJtande paJtte, de .i..n.i..b.i..ção e c.ontJtole d04 .i..nóeJt.i..~ 



.' 

" 

36. 

~eb, quando ~ua a~ão.lnlbltõ~la ê ~eduzida o ~ompo~ta
mento do indivIduo 6i~a mai~ ln~tintivo,mal~ p~lmitlvo 
~ mai~ e~pontãneo. A libe~a~ão tempo~i~la dab inibi
~õe~ ~au~a a expe~iên~ia ~ubjetiva de maio~ auto~on6l
an~a ( ... ) O allvio dab p~eo~upa~õeb, da tenbio ou da 
timldez a~onte~e ã~ ~ubta~ da vigllân~ia, do julgamen
to e da auto~~Iti~a." (p. 410 - g~i6o dOb auto~eb). 

Em outras palavras o álcool provoca uma desinibição c~ 

portamental que se reflete no aumento das expressões afetivas, 

na hilaridade e na diminuição da autocrítica. Ao que parece, .. 
e 

o efeito euforizante o mais procurado, pelos que bebem, ao lado 

do efeito de "apagamento" (o beber ~ara esquecer Masur. p. 

12); os, que bebem querem ficar alegres, "afogar as mágoas", de 

sinibir-se. e issim que pessoas t!midas se tornam falantes e 
,~ , 

SOC1ave1S, e pessoas que se sentem inferiorizadas mostram-se de 

maneira mais positiva, pois sentem-se mais confiantes. O ál

cool, além disso, também provoca'redução no controle motor ( os 

movimentos ficam mais lentos e mais sujeitos a erros ); 

O estudo sistemático do alcoolismo iniciou-se no sécu~ 

10 XIx', tomando a, forma de um estudo descritivo ou estatístico 

do comporta~~nto. Nesse século e no seguinte, o foco dos estu

dos foi o efeito do alcoolismo sobre o cérebro e de suas seqUe

las clínicas, como o "delirium tremens" e a psicose de Korsakoff 

(Carvalho, p. 6). Buscaram-se as causas que levam algumas pes-

soas a se manterem como "bebedores sociais" e que levam outras 

a se tornarem alcoólatras. Várias têm sido as tentativas de es-

tabelecer este limite: ênfase no volume de álcool ingerido,fr! 

qUência da ingestão de grandes quantidades ,la substância e con 

seqUentes prejuízos físicos. Um critério mais abrangente par~ 

ce ser aquele que considera que o alcoolismo existe quando aqu~ 
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le que b~be perde a liberdade sobre o beber,fazendo-o independe! 

temente das complicações que este atQ possa trazer ou da impor

tância (cada vez menor) que outras ações que nao o beber possam 

'ter. Caracter{za-se aí a dep~nd~ncia do i1coo1, ou alcoolismo. 

Por volta de 1943 a Organização Mundial de Saúde define 

aqueles chamados "a1coolistas" corno 

" bebedo~e~ exce~~ivo~ CUja depend~ncia ao alcool 
chega a ponto de ele~ ap~e~enta~em pe~tu~bação mental 
evidente, mani6e~taçõe~ a6etando ~ua ~aúde 6Z~ica e 
mental, ~ua~ ~elaçõe~ individuai~, ~eu compo~tamento~o 
c-i.al ou p~ód~omo~ de pe~tu~~açõe~ de~~e tipo." (OMS a=
pud ~ngel, p. 6) 

A mesma O.M.S., em sua nova revisão da classificação 

internacional de doenças substitui o termo alcoolismo 

drome de depend~ncia ao álcool". 

por "s ín 
-= 

"Um 'e~tado de mudança do compo~tamento de um indivIduo 
que inclui, além de uma alte~ação que ~e m~ni6e~ta po~ 
um con~umo exce~~ivo de beb1da~ alcoõliea~, uma conti
nuidade de~te con~umo de manei~a não ap~ovada em ~eu 

. ambiente ~ociocultu~al, ape~a~ da~ dolo~o~a~ con~egaê~ 
eia~ di~eta~ que podem ~o6~e~, como en6enmidade~ 6~~i
ca~, ~echaço po~ pante de ~ua 6amIlia, p~ejuIzo~econõ 
mi~oa e ~ançõe~ penai~. Também ~e ~e6e~e a um e~tad~ 
de a~te~ação ~ubjetiva, em que ~e dete~iona o domInio 
da pe~~oa dependente ~ob~e ~ua 6o~ma de beben, exi~te 
a u~gência de inge~i~ alcool e ~e põe de mani6e~to uma 
'impo~tãncia 6undamental do alcool' em que o planeja
mento da~ oca~iõe~ de bebe~ pode te~ p~e6e~ência ~ob~e 
out~a~ atividade~. Além de~ta~ mudança~ ~e ob~e~va um 
e~tado de alte~ação p~icobiolõgica, com ~inai~ e ~into 
ma~ dep~ivação ao álcool, inge~tão de bebida~ alcoólI 
ca6 pa~a obte~ alIvio e aumento de tole~ãneia." (O.M.S. 
apud ~o baya~ hi, p. 12) 

De forma mais ampla podemos falar de' depend~ncia quí- ..,1 

mica ao ilco'ol , já que a expressão "dependência química" se a-

plica à dependência de qualquer substância psicoativa, signifl 
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cando o consumo repetido de uma substância, acompanhado pela 

tendência ao aumento dá dose e estruturação da dependência fí

sica e química (B~nto, p. 24)." 

A síndrome da "dependência ao álcool, ou a dependência 

química ao álcool se caracteriza, de forma resumida, da seguin-

te forma: perda de variedade em relação às bebidas (um sinto-

ma muito precoce); aumento da importância do beber; aumento' 

da tolerância ao álcool~ sintomas no período de abstinência; 

busca de mais bebida para o alívio dos sintomas da abstinência; 

sensação subjetiva de compulsão pelo álcool; 

síndrome após abstinência, (Ramos, p._ "15) • 

reinstalação da 

Esta síndrome apresenta-se, basicamente, em três fa-

d dI .~. 1 ses, e ca a uma e as traz seus s1ntomas t1p1COS 

(1) Fase prodrômica 

Negação 
Perda da variedade 
"Drink" extra 

(2)" Fase Crucial 

Negàção 
C'Black out") 

Sintomas de Absti
nência 

Busca de mais bebi 
da para alívio
de sintomas 

"Sensação subjetiva 
da compulsão pe 
lo álcool -

Perda de controle 

Beber escondido 
Aumento da tolerância 

Racionalização 
Períodos de absti

nência 
Reinstalação da sín 

drome após "a 
abstinência 

Mudança de padrões 
de bebida 

Mudança geográfica 

Mudança de Emprego 

Culpa 
Esforço consciente 
da abstinência 

Re s sen timen to 
Distúrbios familia 

res 
Beber matutino 

Multiplicidade de 
acidentes e des 
graças pessoais 

(1) Ma.teJt,[a.l gent'[lmente c.ed'[do pelo VJt. AlbeJtto VuJt,[ngeJt. 



3) Fase crônica 

Beber fora do ,nível social 

Intoxicação todo o dia 
Tremor incontrolável 

Medos indefinidos 

40. 

Perda da família, posição, em 

prego 
Nada" i possível sem o álcool 

Bebe substitutos Racionalização falha 
Queda drástica da tOle,rância 

Com o tempo, o álcool provoca efeitos pouco 

veis no organismo. Todos os aparelhos sao atingidos de 

agradá-

forma 

mais ou 'menos grave. Sintomas físicos tais como cirrose hepáti 

ca, azia, náuseas, vômitos, diarriia, hipertensão arterial, ar

ritmias cardíacas, éoronariopatias, perda de cálcio e magnésio, 

pneumoriia, edema facial, perda de pelos, amenorriia, impotência, 

diminuição da acuidade visual, polineurite são freqUentes. De

mência e apagamentos de memória tambim são conseqUências da in

gestão continuada e excessiva de álcool. Por trazer a reboque 

tantas alterações fisiológicas, o alcoolismo i tido como doença 

primária. 

-Em presença da deprivação do álcool, o organismo entra 

e~ hiperatividade. As extremidades superiores apresentam tremo 

res grosseiros, exacerbados por ansiedade e diminuindo com re

-pouso e álcooi~ Angústias, insônia, convulsões, alucinação, de

sorientação e agitação podem tambim ocorrer, configurando o cha 

mado "delirium tremens". 
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Muito se tem pesquisado a respeito das causas do alcoo 

lismo. De acordo com Mayer-Gross, Slater e.Roth, 

"PaJLece ev-Ldente, entJLetanto, que 6atoJte.6 .6oc..ta..t.6, cul 
tuJLa-L.6e pl.J-Lcolõgico.6 tJtazem uma -LmpoJLtante. contJt-Lbu..t 
çao, e que. a lnte.Jtaçao e.ntJte. álcool e peJt.6onalidade. e. 
entJte peJL.6onal-Ldade e. amb-Lente .6oc-Lal de.ve. .6eJL le.vada 
em con.6-LdeJLação na aboJtdagem do pJLoblema da de.pendên-
c-La.." (p. 412 gJt-L6o do.6 autoJt~.6) 

Vejamos os argumentos em favor de cada uma das determi 

nações possíveis do alcoolismo: 

(A) DETERMINAÇÃO BIOLÓGICA 

O princfpio de que se parte aqui i que o desenvolvimen 

to da depend~ncia dri iicoo1 vai ocorrer em função de caractprí! 

ticas inatas. E Jel1inek (1952) i um dos primeiros a conceber 

o' alcoolismo como doença, que se caracterizaria por perda de 

controle e incapacidade de o indivíduo se manter longe da bebi-

da, fornecendo, portanto, o paradigma mais tradicional para a 

compreensão do fenômeno "alcoolismo". 

A ci t·ada perda de controle ocorreria em função de uma 

reaçao fisiológica em cadeia, "desencadeada por uma quantidade 

i~icial de álcool (Masur, p. 29). Tal reação fisiológica leva

ria ~ pessoa a beber quantidades cada vez maiores,independente 

de sua disposição de tomar uma ou duas doses ou mesmo de parar 

de beber. O alcoólatra, vítima de uma doença, já não poderia 

ser mais visto sob um prisma moralista, como um fraco de -cara-

ter. No entanto, algumas pesquisas mostraram que o comportamen 

to de beber não está ligado apenas a fatores biológicos traduzi 
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dos numa compulsão de beber até a ambriaguez. De qualquer ma

,ne~ira, é importante que' estej amos atentos à determinação bioló

, gi~a' do alcoolism~'. Enquantó no início do século o alcoolismo 

foi ap6ntado como uma alergia física e uma obsessão mental, a~ 

tualmente a maioria das pesquisas busca uma resposta na ativida 

de química e elétrica do cérebro. Recentemente a resposta -a 

pergunta "Por que algumas pessoas se tor~am dependentes do ál

.cool e·.~l,ltras, não?" "Tem focalizado o papel dos neurotr?-nsmis

sores cerebrais. Substâncias químicas produzidas pelos, neuro 

nios "atuam na ligação entre estas células. Alguns deles têm 

propriedades anestésicas, semelhantes às morfinas, como é o ca

so das beta-endorfinas, metancefalinas e leuencefalinas. Há ou-
. 

tros neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina e a se-

rotonina - alguJ1!.as pesquisas têm mostrado que diminuições drá~ 
, . 

ticas' no nível de algumas delas aumentam o beber. Nas palavras 

de Wallace, 

"The neu~ot~an4mitte~4 acting alone a~e 06 much 
inte~e4t in the 6ield 06 alcoholi4m. The 6act that 
they can combine with othe~ 4ub4tance4 to 60~m 6u~the~ 

'chemical p~od~ct4 in the b~ain i4 06 even g~eate~ 4ig
nk6icance. One 06 the4e with which the neu~ot~an4mitte~4 
can ~eact i4 acetaldehyde, the 6i~4t b~ea~down p~oduct 
06 alcohol in the body." (p. 20 - g~i6o do auto~) 

Quàn~o ingerimos álcool, enzimas entram em açao, a ní-

vel'hepático, produzindo o 'acetaldeído, a substância -responsa-

vel pelas reações desagradáveis que se seguem a sua queda na 

cor~~nte sang~í~ea (sudorese, taquicardia, náuseas, vômi tos, ' 

etc.),~ Quando chega ao cérebro, este acetaldeído reage com os 

neurotransmissores, produzindo substâncias denominadas tetrahi

d~oisoquinolinas (TIQ). Diferentes TIQ são formadas através da 
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reaçao do acetaldeído com os variados neurotransmissores. Esta 

re~ção poderia ser esquematizada assim: 

ENZIfv1AS 
ÁLCOOL ETíLICO ----> ACETALDEíDO ----> ACIDO AC~TICO 

V 
'NEUROTRANSMISSORES, 

V EXCREÇÃO 

TETRAHIDROISOQUINOLINAS 
(TIQ) 

Ao que parece, os alcoólicos desenvolvem deficiências 

relativas a alguns neurotransmissores. Uma vez que comecem a 

beber,' a bebida provê as substâncias que lhe faltam em sua quí 

~ica cerebral, ou se~a, a bebida parece agir "compensando" a 

deficiência, através das TIQ. Segundo Wallace, 

".The.6e' c.ompound.6, 60ILmed when we dJÚnk. a.lc.ohol, a.ppea.IL 
~ tÇJ b-e hi..ghly a.ddi..c.:ti..ve bILa.i..n .6ub.6:ta.nc.e.6, .6,[mi..la.1L :to 

mOILphlne pILec.uIL.6oIL.6." (p. 23)' . 

'Repetimos que esta é u.ma das tendências atuais na com

preensão da determinação biológica do alcoolismo, muito embora 

alguns cientistas ainda poriham tais hipóteses em dfivida. 

Na visão de Masur, 

"COn.6i..deILa.da..6 em .6eu :todo, a..6 pe.6qui.6a..6 .6obILe a. c.on:tlLf 
bu,[çâo da. hene:t,[c.a. no de.6envolv,[men:to do a.lc.ool,[.6mo .6U 
geILem que a.6 pO.6.6Zve,[.6 d,[óeILença..6 b,[olôg,[c.a..6 que d'[.6~ 
:tingu,[ILia.m a.lc.oôla.:tILa..6 de nâo-a.lc.ôla.:tILa..6 não implic.a.m 
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em plLed .. UlpO.6-Lç.ã.o olLgân-Lca. a.o a.lco.oli...6mo plLoplL-La.mente 
d-Lto,ma..6 .6-Lm em di..6elLente.6 plLoba.b-Ll-Lda.de.6 de pe.6.6oa..6 
6·a.zelLem U.60 contInuo do álcool, que. ê a. plL-Lme-LlLa. c.on
di..ç.ã.o pa.lLa. (} de..6envolvi..mento do a.lcooli...6mo. Em .6Inte
.6e~ {] b-Lolõg-Lco da.IL-La. a. pO.6.6-Lb-Ll-Lda.de de de.6 envolvelL a..e. 
~ool-L.6mo m4! nã.o o detelLm-Lna.IL-La.. SelL-La. um do.6 6a.tolLe~ 
de vu.e,.nelLa.b-Ll-Lda.de." (p. 36) 

Assjm, podemos dizer que as virias versoes acerca da 

determinação biol6gica do alcoolismo (alergia, distGrbios meta-
. . 

b6lico ·semelhante a uma deficiência na química cerebral, "erro" 

genético etc) por.,si só não alcançam a extensão do 

f'beber descontroladamente". 

(B) DETERMINACÃO PSICOLÓGICA . , 

fenômeno 

As hip6teses que lidam com algum tipo de determinismo 

psicol6gico para o alcoolismo situam-se no âmbito das teorias 
. , 

da personalidade e da aprendizagem. 

Bacon, por exemplo (1973), sugere que o fenômeno da 

perda de controle'pode ser um processo desenvolvido ao longo do .. 
tempo, de aéordo com as premissas da teoria da aprendizagem. Ha 

veria, no conceito de perda de controle, três outros conceitos 

implí"citos (Carvalho, p. 15). 

d·esintegração social ("dissocialization") - ocorre uma diminui. 

ção na atividade social, havendo mudança de grupo so

cial: o bebedor passa a associar-se com pessoas de 

grupo sociâl abaixo do seu, afastando-se de seu conví~ 

vio habitual e desfazendo laços sociais. 
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especificação da natureza do controle - o controle é desen

volvido num processo de aprendizag~m, necessitando, p! 

ra se efetuar satisfatoriamente, de tempo, energia e 

uma certa dose de sofrimento. De alguma forma, por aI 

guma razão, o alcoólatra teve tal aprendizagem prejudi 

cada. 

a função do álcool o alcoólatra transforma o álcool numa 

sub.stância que lhe fornece algum tipo de apoio e prote 

ção, através ,da qual ele ~onsegue alívio diante de si 

tuações ansiogênicas. 

Para Bacon, a perda de controle (da qual fazem parte 

estes outros itens acima assinalados, compondo um mosaico de ca 

. racterísticas bem específicas: distorção na aprendizagem do 

controle, mudança de grupo social e busca de apoio no . álcool) 

seria um jogo de aprendizagens, cujos participantes seriam o 

·ator - alcoólatra e os outros atores - família, amigos, traba

lho, etc. Osmod~los médico e ético não seriam, ~onseqUenteme~ 

te, .suficierites para explicar ou compreender o fenômeno "alcoo

lismo". Para este estudioso, a simples modificação dos sistema 

familiar permitiria a recuperação do alcoólatra. 

Uma outra hipótese refere-se à possível existência de 

traços que caracterizariam a personalidade do alcoólatra (Ma

sur, p. 36). Esses traços seriam a dependência, a insegurança, 

a passividade e a introversão, bem como um baixo limiar de'tole 

rância à frustração e um humor lábil e inconstante. Os estudos 

feitos no sentido de comprovar tal teoria, ou mesmo de embasá

la, nao foram bem sucedidos, no entanto. De acordo com alguns 
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especialistas, o imediatismo, a incapacidade de esperar, a ne

cessid~de de viver intensamente~ anegação,e,a baixa auto-esti 

ma, ad lado de sentimentos de raiva, cul~a e a~to-piedade par! 

cem s~r traços que acompanham o uso continuado do álcool mais 
. 

que típicos sinais de candidatos ao alcoolismo. 

Uma terceira suposição na determinação psicológica d0 

alcoolismo seria a de que o alcoólatra teria aprendid~ a lidar 

com seus problemas existenciais através do álcool, ou melhor,de 

seu·s efeitos , já, que esta droga teria adqui rido ,para ele, "pr~ 

'priedades reforçadoras" (Masur, p. 37) suficientemente fortes 

para detonar a perda de controle. 

Todas essas alternativas de explicação para o alcoolis 

mo, no entanto, parecem esbarrar num mesmo ponto: a dependên-

cia, seu estabelecimento, sua manutenção. Apesar de vis'arem 

atingir a razão pela qual tal mecanismo se instala na relação 

do ser humano com o mundo, não oferecem um quadro satisfatório 

na resolução deste problema. A relação de dependência está pre 

sente em nossa interação com o mundo desde que nascemos: depen 

demos de pess~as, objetos e situaç6es. Estabelecemos algumas 

relaç6es de dependência que são funcionais, pois têm importante 

papel no alcance de nosso bem estar, e outras que impedem esse 

bem estar. E é aqui que cabe perguntar de que forma relaç6es de 

necessidade tão próprias do ser humano se tornam compul~6es, c~ 

mo no alcoolismo. E se, neste caso específico, a questão bioló 

gica não foi suficiente para a compreensão de tal síndrome, a 

questão psicológica parece não ter, tampouco, fôlego suficiente, 

para abarcar, de forma satisfatória todo o fenômeno. 

.~ 
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(C) DETERMINAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS 

Não i uma tarefa fácil falar das determinações sociais 
. 

de qualquer fenômeno humano, muito menos de um fenômeno como o 

alcoolismo. Temos nos habituado, na maioria das vezes, a nos 

resumir ã questão que envolve o poder aquisitivo da população 

ou à estrutura de sua organização política, esgotando aí toda 

,nossa ~rgumentação. ~ inegável que a síndrome de dependência ao 

álcool atinge 'de. forma avassaladora uma camada da população que 

se situa num nível de pequeno poder aquisitivo. Certamente, até 

. mesmo quando a pessoa resolve deixar de beber as maiores proba

bilidades de sucesso estarão ao lado daquele que tiver um me

lhor suporte social. Mas a observação tem mostrado que a depeg 

dência atinge uma parcela determinpda da pop~lação (por 

de dez, por cento), independente de sua condição social. 

volta 

As normas culturais relativas ao consumo do álcoo par~ 

cem ter um importante papel no desenvolvimento do alcoolismo.Os 

hábitos sociais têm uma parcela de responsabilidade muito gran

de na c,ria'ção. do hábito de beber, j á que as práticas, estilos e 

atitudes com relação ã bebida são aprendidos socialmente atra

vés de obs'ervação e imitação. Nossa cultura (cf. Augras, 1985 

e Sodri, 1~83), de caráter ocidental, privilegia alguns tipos de 

at~tude~ em detrimento de outras. Beber pode ser sinal de viri 

. lidade, de,aprov~ção social. AgUentar uma quantidade substanci 

aI de álcool tem um significado de superioridade com relação a 

certos grupo~ (Mayer-Gross, Slater e Roth, p. 413). Por outro 

lado, culturas em que o beber tem uma função ritual, por exem

plo, havendo determinação de onde, quando e como ingerir subs

tâncias alcoólicas têm taxas de alcoolismo relativamente meno--



48 •. 

res. 

Podemos afirmar, em vista do que discutimos aqui, que 

o alcoolismo tem em sua etiologia uma combinação de fatores de 

vulnerabilidade de ordem biológica, psicológica e social, de 

forma bem ampla. 

Antes de passarmos adiante '. é importante que examine':" 

mos a questão familiar na síndtome de'dependência ao álcool. O 

alcodlismo parece ser uma doença familiar. O grupo familiar do 

bebedor demonstrà, rapidamente, a instalação da doença, muito 

embora esse grupo resista tanto ou ~ais que o próprio bebedor a 

reconhecer a realidade que se lhe apresenta. A negação de am-

bos os lados faz com que as relações se tornem rigidamente com

plementares. Sem perceber, os familiares acabam por reforçar o 

comportamento do bebedor, facilitando seu habito através da a

ceitaçao dos papéis impostos na definição de relações que se es 

t~belece. A família, portanto, adoece junto com o alcoólico, e 

passa a agir por ele e a cobrar dele as alterações que cada me~ 

bro dela percebe em suas vidas (esquecendo que apenas esta acei 

tando o'~ogo alcoólicd~ digamos assim). Onde o depen~ente mos-

tra culpa, medo e vergonha, o familiar responde com vergonha, 

medo ~ culpa, e a troca de expressões de agressividade se torna 

comum. Estamos, pois, diante de um sistema perfeitamente esta-

vel, em que cada familiar adota um p~pel, nele se fixando. Se-

gundo Wallace. 

"L16e wIth an aetIve aleoholle Ih ve~y mueh ll~e llv
Ing too nea~home natu~4l dIhahte~, ll~e a voleano 
that Ih alwaYh e~uptIng and h endIng the huJrJLound6 Into 
te~~o~ and ~haoh." (p. 41) 

:,' 

".-' 
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"O tratamento do alco.olismo é, em essência o tratamen-

.to do hábito". E assim que Mayer-Gross, Slater e Roth Cp. 426) 

iriicia~ seu comentário aceica das formas de tratamento do alcoo 

lismo.· Psicoterapias, internaç6es em hospitais especializados, 

drogas anti-álcool, participação em grupos de ajuda mútua, qual 

. será o caminho? Cada um deles parece oferecer pontos positivos 

e pontos negativos .. Para encontrar qualquer tipo de tratamento 
.-

que sejà eficiente, temos que levar em consideração que se e 

tão 'd~fícil ~omo p~!ece romper o vínculo de dependência de uma 

p'es'soa com relação· ao ~lcool é porque este, ou seus efeitos· já 

se torna.-:am parte da vida desta pessoa, desempenhando aí um pa

pel positivo, e que qualquer procedimento que vise a recuperação 

precisa, de alguma forma! lidar com o espaço vazio que sobra na 

'vida do bebedor sem a bebida. Nenhum procedimento cura magica

mente o alcoolismo, mas há, entre oi recursos citados, um que 

fornec~ ao alc06lico não s5 a possibilid~de de deixar'a bebi 

da, mas também~ um programa que acaba por interferir em suas a

titudes frente ao álcool e ã pr5pria vida. 

2.1 ALCOOLICOS ANONIMOS 

De acordo com um dos vários folhetos publicados pelo 

M, esta é: 

"Um4 i~mandade de homen~ e mul~e~e~ ~ue compa~tilham 
ent~e ~i ~ua expe~iência, 6o~ça e ehpe~ança, a 6im 
de ~e~olveK ~eu p~oblema comum e aj~da~ out~Oh a ~e 
~ecupe~a~~m do alcoolihmo." (Alcoo.f.~~mo - Voença e 
P~econceito, p. 71 
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A partir de 1935, o AA se tornou uma organização mundi 

almente conhecida, devendo sua existência ã associação de dois 

alcoólicos, um corretor da Bolsa de Nova Iorque e um médico de 

Akron, Ohio ("O Artigo de Jack Alexander sobre Alcoólicos Anôni 

mos".p. 15). Ambos descobriram que, trabalhando com outros al

coólicos, conseguiam manter sua compulsão sob 'controle, e assim 

começaram os primeiros grupos de alcoólatras. 

Para aqueles que fazem parte desta organização, o alco 

o11smo é uma doença que algumas pessoas carregam e outras, nao. 

Seria algo assim como um~ espécie d~ "alergia" ao álcool, que 

traria como "produto final" uma compulsão de beber mais e mais, 

~rogressivamente, a partir do momento em que o organismo entra 

em contato com o álcool. 

nCon~ide~amo~ o alcooli~mo como uma doenca e~magado~a 
-- 6Z~ica, mo~al e e~pi~itual. t, pa~a nõ~, uma ob~e~ 
~ioconjugada a uma e~p~cie de ale~gia." (Alcoõlico~
Anônimo~, p. 3 J 

" •.. Alcooli~mo ~ uma doenca, e doenca p~og~e~~iva ... " 
(Alcooli~mo, a 6al~a imagem - 6olhetoJ 

g comum para os membros do AA a analogia entre a situação do aI 

coólatra e do diabético: ambos possuem em seus organismos um 

"fator de incompatibilidade", com o álcoolou com o açúcar. Como 

conseqUência, creditam ao alcoolismo a condição de doença incu 

rável. Portanto, o único caminho a seguir seria o da abstinên

cia total, caminho esse que é experimentado a cada dia: um dos 

lemas do AA diz respeito exatamente à manutenção da sobriedade, 

um dia de cada vez. 
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Os AA' reúnem-se em grupos, e todo seu trabalho ba

seia-se no relato pessoal de cada integrante de seu envolvimen

to, com o ilcool (o fenSmeno da perda de controle ~ a mola mes

tra dos depoimentos). Esses grupos dão a seus participantes a 

oportunidade de, sem nenhum tipo de pagamento, poder estar con~ 

tantemente em contato com outras pessoas que vivem ou já vive

ram problemas semelhantes aos seus. Dão tamb~m a seus membros 

o sent~mento de pertencer a um grupo, de com ele se iden~ificar, 

enfim, o sentimento deter um lugar seu, onde poderão ~er ouvi 

dos naquilo que quiserem dizer sem ser alvo de piedade por parte 

de ningu~m. Outra característica destes grupos ~ guardar o ano 

nimato de seus membros (ver d~cima primeira tradição, i p. S3 

deste capítulo), o que significa que nomes ou fotos dos inte

grantes dos grupos nao devem enquanto tal ser expostos publica

mente de nenhuma forma. 

0$ AA' oferecem, repetimos, um "programa de vida",fu!!, 

damentado em doze passos. Esses passos nada mais são que pon

tos de refer~ncia para mudanças (radicais is vezes) na forma de 

, atuar no mundo. são um conjunto de regras básicas para a melh~ 

ria da qualidade de vida, por meio da aprendizagem de como li

dar com a realidade de forma menos conflituosa, menos neuróti

ca. Ao lado dos doze passos, que oferecem uma programação diá

ria. para a recuperação individual, o AA se orienta tamb~m pela 

doze tradições, que regulam a vida do grupo entre seus membros, 

entre os virios grupos e com relação i sociedade. 

Os doze passos, que constituem o primeiro legado dos 

fundadores desta organização sao: 
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(1) "Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tí 

nhamos perdido o domínio sobre nossas vidas." 

(2) "Viemos a acreditar. que um Poder Superior a nós mesmos po

deria devolver-nos à serenidade~" 

(3) "Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuida-' 

dos de. Deus, na forma em que o concebíamos." 

(4} "Fizemos minucióso e destemido inventár'iomoral de nós mes 

mos. " 

(5) "Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante ou-

tro s~r hlJmano, a,natureza exata de nossas falhas." 

(6) "Proritificámo-nos inteiramente a deixar que Deus removes

·se todos esses defeitos de caráter." 

(7) "Humildemente,r?gamos a Ele que nos livrasse de nossas im 

perfeições." 

(8) "Fizemos urna relação de todas as pessoas que tínhamos pr~ 

jutlic;,ldo' e nos dispusemos a reparar os danos a elas causa-

dos" 

(9) "Fizemos' reparaçoes diret.as dos danos causados a tais pe~ 

soas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significa~ 

,se prejudicá-las ou a' outrem." 

(lO) "Continuamos fazendo o inventário pessoal e, qu~ndo estáva 
-, 

mos err,ados, nós o admi timos prontamente." 

(11) "Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nos 

so contato consciente com Deus, na forma em que o concebía 
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mos, rogarido apenas o conhecimento de sua vontade em rela 

ção a nós e forças para realizar essa vontade." 

(12) "Tendo experimentado um. despertar espiritual, graças a es 

ses· passos. procuramos transmitir esta mensagem aos alco~ 

licos e praticar estes princípios em todas as atividades." 

As doze t'radições l (o segundo legado). que dizem respe,!. 

to ao grupo" sua organização, são: 

(1) Nosso bem estar éo~um deve estar em primeiro lugar; a rea

bilitação individual depende da unidade do AA. 

(2) Somente uma autoridade preside, em ~ltima ,análise, ao nos-
, , 

so propósito comum - um Deus amantíssimo que se manifes-

ta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes sao ape

nas servidores de confiança; pao têm poderes para gover-

nar. ' 

(3), Para ser membro de AA, o ~nico requisito é o desejo de 

abandonar à bebida. 

(4) 'Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam 

respeito ,a outros' 'grupos ou a AA em seu conjunto. 

(5) Cada grupo é animado de um ~nico propósito primordial o 

det~ansmitir su~ mensagem ao alcoólatra que ainda sofre. 

(6) Nenhum gr~po de AA deverá jamais sancionar ou emprestar o 

. nome de AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento 

alheio 'à lrmàndade, a fim de que proble~as de dinheiro, pr~ 

priedade e prestígio não nos afastem do nosso objetivo pri~, 

,(11 Segundo in6o~maç5e~ do~ AA, ~ao he~ança do p~agmati~mo de 
William Jame~ na ob~a "Va~iedade~ da Expe~i~ncia Religio~a 
e E~ pi~Ltual" . 
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mordial. 

(7) Todos os grupos de AA deverão ser absolutamente auto-sufi

cientes, rejeitando quaisqu~r doações de fora. 

(8) Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não-profissio

nal, embora nossos centros de serviço possam contratar fun 

cionários especializados. 

(9) AA jamais deverá organizar-se como tal; podemos, porém, 

criar juntas ou comitês de serviço diretamente responsá

veis perante aqueles a quem p:estam serviços. 

(lO') Alcoólicos Anônimos nao opina sobre questões alheias ã Ir 

mandade; portanto, o nome de AA jamais devera aparecer em 

controvérsias públicas . 

. (11) Nossas relações com o ~úblico baseiam-se na atração em vez 

promoçao; cabe~nos sempre preservar o anonimato pessoal na 

imprensa, no rádio e em filmes . 

. ' (12) O anonimato é o alicerce espiritual das nossas Tradições lem 

brando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios a 

cima das personalidades. 

Estes princípios evidenciam a mudança de foco preconi

zada na prática do AA: o poder que o beber exercia sobre o aI 

coólico .passa a ser creditado ao grupo, ao programa, enfim, a 

,qualquer coisa que possa ser vista como um poder superior ao 

seu. 
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Assim como o AA se d,lrig.e aos alcoólicos, outras orga

nizações como o Al-Anon,e o Al-Ateen existem para dar apoio ao 

g~upo familiar do be~edor e a s~us filhos adolescentes. A estru 

furação, dos grl:lpos'Al-anon e Al-ateen é semelhante em tudo ã do 

M. Tambéin eles seguem os doze passos, adaptados ã sua reali 

dade. Esses grupos se' revestem de enorme importância, pois a 

famrlia pode se recuperar a despeito do dependente, aprendendo 

o que é a'doença e como lidar coma sua própria. E o mais inte 

ressante é que o alcoólico pode ser levado a procurar algum ti 

pode tratamento na medida em que s~a famrlia se trata, já que 

a parti~ ~ar a facilitação d~s circunstâncias para o alcoólico 

que cara~teri~a'~ relação familiai (fruto da própria negaçao 

da doença, como já assinalamos) sai de cena, dando lugar a um 

outro tipo de relacionamento. 

o AA, cabe lembrar, não funciona da mesma forma para t~ 

dos os alcoólatras. Alguns começam a freqUentar as reuniões e 

nãó se sentem ajudados. Várias podem ser as razoes para isso . 

. Masúr, (p. 46) leN'anta a hipótese de que pessoas ,com um grau me 

nor de de'peu9.ência têm mais dificuldade de se adaptar ao M. Es 

te, porém, é um assunto que mereceria um estudo mais aprofund~ 

do, que foge ao objetivo do trabalho que apre~entamos. 

Segundo Bateson, 

" Aic.ohoii.6m i.6 ba.6e.d upon :the. aic.ohoiic.'.6 v..te.W 06 
:the.wo~ld and hi.6 c.on.6e.que.n:t be.havio~." (B~undage., p. 
40) 

ConseqUentemente, a mudança do alcoólatra também deve

tá basear-se numa visão de mundo alterada, já que a obsessão que 
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se~podera dele, por assim dizer,. leva-o, com seus sentimentos 

de orgulh6, auto-sufici~ncia, rebeldia e obstinação a uma esco 

lh~impossível: ele.não pode mais beber e não pode não beber, 

tampouco, pois·não consegue se perceber dominado por sua com

pulsão nem suporta a humilhação que beber lhe traz. Estes as

pectos, entretanto, serao melhor analisados no próximo capítu

lo. 



. CAPITULO 111: 

DA' SIMETRIA À COHPLEMENTARIDADE 

-. 

"Coneedei-me, Senho~, 

a ~e~enidade neee~~ã~ia 

pa~a aeeita~ a~ eoi~a~ que 

não po~~o modi6iea~; 
eo~agem pa~a modi6iea~ 

aquela~ que po~~o, 
e ~abedo~ia pa~a di~tingui~ 

um a da~ o ut~a~ . " 

(O~ação da Se~enidade-AA) 

56 • 
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3.1 - DA METODOLOGIA 

A fim de melhor atingir.os objetivos deste estudo, pro 

. cedemos, como' ji foi assinalado, i entrevista de ex-bebedores 

que estivessem freqUentando o AA, tentando delas apreender a di

nâmica das transformações vividas por essas pessoas. 

o relato das entrevis~as, feitas no período de janeiro 

a março de 1989, tiveram sua forma inspirada na técnica chamada 

história de vida. Cabem algumas palavras sobre o uso de tal téc-

nica neste estudo. 

De maneira geral, um investigador tem várias alternati

vas para sua pesquisa. Ele pode postular hipóteses (ou seja, r~ 

lações entre variáveis) acerca de um fenômeno e testá-las experi 

mentalmente, por meio de procedimentos sistemiticos e provas es

tatísticas. Pode, também, fazer um levantamento de idéias sobre 

urna realidade com vistas a sua compreensão. O ponto crucial que 

deve ser focalizado é que cada recorte da realidade se coaduna 

com urna teoria, condicionando um procedimento particular. 

Neste estudo, partimos da premissa de que o conhecime~ 
.-

to e um risco para o pesquisador. Este tem, corno observador, um 

papel não menos ativo que o observado. Nas palavras de Ferraroti, 

o conhecimento se torna 

na mutually 4haned knowledge nooted in the inten4ubjec 
tivity 06 the intenaction ( ... ) Knowledge thu4 becomei 
what 40ciological methodology ha4 alwaY4 wi4hed to 
avoid: a ni4k. n (Fennanoti, apud Bentaux, p. 20). 
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Assim, o pesquisador, está profundamente relacionado ã-

• quilo que pesquisa, e o obj eto de uma ciência que parte de tal 

referencial diz r~speito ã' apreensão da realidade hist5rica e 

social, naquilo. que ela tem de singular (Dil they, apud Clapier-

Valladon,p. 719). 

Nesta perspectiva, a hist5ria de vida situa-se como um 

instrumento valioso. O que interessa é o outro, sua fala, sua 

pr5priaversão de sua hist5ria. O outro, aq~ele que fala de si 
. . '-

mesmo, parece assumir, então, o papel principal. Sua hist5ria 

se tece em função da relação estabelecida entre entrevistador e 

entrevii~a~o. Segundo Langness, 

"Ae.o.te:ta.' a.dequ.a.da. e d.ign.a. de e.on.b.ia.r~t1 de uma. h.i.6:tólt.ia. 
de v.ida. en.vo.tve um glta.u de .in.:t.im.ida.de e.om o .in.óoltma.n.
:te e o e.on.hee..imen.:to da. e.omun..ida.de, que .6ultge .6omen.:te 
a.:tlta.vi.6 de um bom lta.ppOIt:t." (p. 61) 

Ou ainda, de acordo com Clapier-Valladon: 

"Li ~ie..i~ de v.ie ex.ige don.e. la. .6.i:tua.:t.ion. d'en.:tlte:t.ien. 
: •• U:t.i.t.i.6elt le Itie..i:t de v.ie e.'e.6:t e.on..6.ideltelt .te 
m~l' e.6mme la.n.ga.ge." (p. 720/721) 

A hist5ria de vida é um tipo de instrumento fértil, na 

visão de Salem, para lia geração de hip5teses de trabalho." Cp. 

56), o que permite o redimensionamento do conhecimento. No pre

sente'estudo, essa possibilidade é essencial, já que o que se 

,deseja é investigar o processo de mudança e lançar questões 

que se relacionem ã" sua compreensao. Com r~lação a este ponto 

diz Clapier-Valladon: 
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" ••• te niveau d'anaIYl>e dUllêcit:. de vie Ileteve pIul> 
d'une hellmêneut:.ique au l>enl> tallge que t'explicat:.ion 
l>cient:.i6ique ••• fIle /I'anaIYl>e dy Ilêcit:. de vie/ l>e 
veut:. compllehenl>ion du dit:.." (p. 719J 

Historicamente, a história de vida parece ter um víncu 

10 com o desvio, com a marginalidade. No dizer de Bertaux, 

" ••• t:.he Ch-icago l>t:.udiel> ••• alI 6ocul>ed upon a pallti
c.ulaJt l> et:. 06 l> o c-ial pilO cel>l> el> gllouped undell t:.he 9 ene
Jr.al head-ing 06 dev-iancy." (p. 5) 

Neste trabalho foca1izamos·o alcoólatra, o marginaliz~ 

do, aqu~le que exibe um hibito socialmente aceito e incentivado, 

levando-o às últimas conseqUências. Carrega, portanto, um es

tigma social, e, cómo tal, permite que compreendamos muito acer 

cada sociedade de que faz parte: 

" la pelll>Onne el>t:. conl>-idêllêe comme le m-illo-ill de l>on 
t:.empl>et:. de l>on envillonment:.." (Clapiell-Valladon, p.720) 

"A man -il> nevell an -indiv-idual: a bet:.t:.ell tellm woutd be 
a l>-ingulall un-ivelll>al; hav-ing been t:.otalized, and t:.hul> 
unZvelll>aIZzed, by hZl> epoch, he Ilet:.otal-izel> it by Ile
plloduc-ing h-iml>eló -int:.o -it:. al> a l>-inguIallit:.y. 
Beúig at:. once UniVelll>al t:.hllough the l>-ingIe univelll>al-i 
t:.y o Ó human h-il>tolly, and l>-ingutall thlloug h the univeMã." 
Iiz-ing l>inguIall-it:.y 06 hil> pllojecú, he. needl> t:.o be 
l>t:.ud-ied óllom both pelll>pect-ivel> l>-imult:.aneoul>ly." (Sall-
t:.lle, apud Bellt:.aux, p. 21) " 

Em suma, a técnica da história de vida serviu, corno ins 

piraçi6, perfeitamente aos propósitos deste trabalho: investigar 

o processo de· mudança de comportamento com base em experiências 

reais, relatadas por quem as viveu. 

As pessoas entrevistadas, cujas idades variaram dos 27 
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aos 60 anos, fazem parte de um mesmo grupo de Alcoólicos Anôni

mos, o qrupo"Condór. Este grupo tem por caracteristica (e por 

isso'mesmo foi o escolhido entre taritos outros) manter suas reu 

niões abertas a outras pessoas que nao ~penas seus membros. 

Como já foi assinalado, as entrevistas foram feitas no 

pet-iodo de janeiro a março de 1989. Durante esse periodo, fre-

qU~ntam()s o grupo (que tem reuniões diárias em três ., .. horários 
. 

diferent~s) duas vezes, por semana, assistinao .às reuniões, ou-

vindo os depoimentos~ conversarido com seus integrantes. Mesmo 

depois que as entrev1stas foram feitas, continuamos a freqUen-

tar as reu~iõ~s' espo~ad~camente. O contato com o grupo foi, de 

maneira ge~a1,' fácil.' ·Muitos se mostraram interessados no tra

balho, se~s objetivos e seu alcance. Os entrevistados foram es 

colhidos de acordo' com indicações oferecidas pelos membros do 

próprio grupo; e se ·colocaram em nosso contato, de forma bastan 

te dispoI?-ive1. As entrevistas, gravadas em fita cassete, foram 

submetidas a outras pessoas, membros de outros grupos de AA,que 

~oncordaram c6m as' conclusões tiradas. 

O'universo de pessoas entrevistadas compôs-se de ho

mens e mulheres com um tempo variável de freqUência ao AA: de 

. três meses a doze anos. Não se ftefiniu, a priori, um nGmero de 

pessoas para 'as entrevistas. Foram colhidos sete depoimentos,aos 

'quais a diretriz básica dada foi a seguinte: "Fale-me de sua 

vida, como era antes do AA e como está sendo agora; ,das dife

renças que você-está sentindo, e de como você se via antes e c~ 

mo você se vê agord~ ~ interessante assinalar que, a despeito 

de a1guma~ hesitações iniciais, os entrevistados tomaram as ré-

deas de suas entrevistas, dando a seus relatos o curso que con-
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sideraram o melhor. Aqui e ali houve interferências nossas sob 

a forma de perguntas do tipo: E corno era sua vida no período 

de ativa? Quem era você antes do AA? Corno você está se sentin 

do agora? O que você acha que mudou? Estas perguntas nada 

mais são que recolocações da pergunta inicial, feitas de acordo 

coma dinimica de cada relacionamento . 

. ' g importante acrescentarmos que' as entrevistas forne

ceram um material riéo e variado. Tivemos di'ficuldade com rela-

ção ao caminho a seguir para examiná-las, e gostaríamos de assi 

nalar que, certamente, teremos deixado de lado pontos interes-

santes, que tâlvez possam inspirar outros trabalhos. 

Feitas estas considerações, passemos ao estudo do pro-

cesso de mudança apontado por estes relatos. Este estudo 
.. sera 

9ividido em três partes, conforme três períodos considerados"bá 

sicos" nas entrevistas. 

3.2 - A "ATIVA" 

Ao firia1 do capítulo anterior, dissemos que o alcoóli

co exibe sentimentos de orgulho, auto-suficiência, rebeldia e 

obstinação. Dissemos tamb6m que ele se vê frente a urna escolha 

impossível; não poder beber e não poder não beber. 

Bateson afirma que, quando sóbrio"o alcoólico 

" believea that he could be, o~, at leaat ought to 
be the captain 06 hia aoul." (1971, p. 312) 
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Ou seja, a atitude que o alcoólico parece assumir diante da vi

da. pode ser bem intitulada de orgulho. Esse orgulho, na visão 

.de Bateson, origina-s~ de u~a epistemologia tipicamente ociden 
. 

tal. "Epistemologia" nesse sentido, é um termo que diz respei 

to às regras pelas quais "traduzimos " nossa experiência (Brunda 

ge, p. 40). g uma visão do mundo, dito de outra forma. g Bate~ 

son quem fala que 
... , 

."In· the natu~al hi~to~y 06 the living human being anta 
logy and epi~temolo 9 yc.annot b e ~ epa~ated. Hi~ '( c.ommo ri" 
ly unc.on~c.iou~) belie6~ about what ~o~t 06 wo~ld it i"i 
will dete~mine how be ~ee~ it and ac.t~ within it, and 
hi~ way~ 06 pe~c.eiving andac.ting will dete~mine hi~ 
be.lie·6~ about it~ natu~e. The living man i~ thu~ bound 
within a net 06 epi~temologic.al and ontologic.al p~em~~ 
whic.h- ~ega~dle~~ 06 ultimate t~uth 06 6al~ity -bec.ome 
pa~tially ~el6 - validating 60~ him." (1971, p. 314) 

A epistemólogia ocidental de que Bateson fala é dualis 

ta.' A tendênc'i~'que'predomina em nosso mundo é a de reificarou 

~e atiibuii ao .corpo todos os fen6menos da consciência. Em ou-

tras paJavras, dividimos o ser em partes e substancializamos es 

. tas partes, abandorian~? o sentido que, enquanto todo, apresent~ 

vamo O~autor'citado vai ainda mais longe. Ele afirma que é a 

forma ocidental de pensar, agir e sentir o mundo que faz com 

que o alcoólico beba: 
.... 

"In Bate~on'~ theo~y, alc.oholi~m i~ ba~ed upon the al
c.oholic.'h view 06 the wo~ld and hi~ c.onhequent be
ha~io~.~ (B~undage, p. 40) 

" 

O orgulho do alcoólatra, portanto, nao seria fruto de 

uma sensação da realização de algo, mas o resultado de uma deu-

tero-aprendizagem (riu seja, de uma capacidade de apreender si-
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multaneamente a tarefa e o contexto, além da forma pela qual se 

dá. essa aquisição): 

. 
"The emphaAlA lA not upon '1 huc~eded', but ~athe~ upon 
DI can ... ' It lA an obAeA~lve acceptance 06 a challen
ge, a ~epudlatlon 06 the p~ópoAltlon. '1 cannot'." {Ba
te4 o n, 1911, p. 321} 

o interessante é que quanto mais o alcoólico se colo

ca este desafio, mais intensamente ele sente, que pode, mais ele 

se. aproxima de uma nova bebedeira. O comportamento que marca o 

alcoólico na ativa poderia ser esquematizado da seguinte forma: 

,..-----> "Eu CONSIGO FICAR SÓBRIO" 

I ' I Ú RISCO DE w SUCESSO 

BEBER SE TORNA v 
DESTRUIÇÃO DO DESAFIO 

NOVAMENTE U~ I .. 
DESAFIO 

. . 4_--:--- R 'V -l ELAXAMENTO DA DETERMINAÇAO: 
UM GOLE~ UMA BEBEDEIRA 

Isto nada mais é que o estabelecimento de uma relação 

simétrica entre o alcoólico e seu mundo, ou seja, de uma rela

ção onde ~ regr~ fundamental ê a exacerbação do sentido de i-

gualdade entre o que está entrando em relação. Assim, o bebe-

dor pode começár S1la "carreira" num simples jogo (mui to comum 

na cultura ocidental) de quem bebe mais. ~proporçao que os me 

canismos de dependê~cia começam a ser detonados, o bebedor ten-
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ta resistir ã bebida, embora sinta uma dificuldade cada vez 

maior. Quandri sua situação piora, e as pessoas começam a lhe 

dizer que el~ não c6nseg~e controlar seu beber~ sua reação 
.. ' 

e 

afirm~r, com ressentimento, que o controle é possível, sim: 

bebe porque quer e quando quer, e pode parar se quiser. E, 
.. 
as 

vezes, ele para'mesmo, dUllante um certo período, até que "nin

guém" lhe exija mais esse desafio ----. o ciclo se renova, e ele 

recomeça a beber. Aos poucos, 'porém, 'resistirã garráfa já não 

é s.uficiente. Aos poucos, o que passa a importar é sobreviver 

ã garrafa. As relações com a família ou com superiores no se!. 

viço começam a se tornar insuportáveis, pois não há (aparente

mente ... ) lugar para papéis complementares numa peça em que o 

roteiro é pontuado por atitudes simétricas com o mundo durante 

todo o tempo. Cabe observar que, muito embora o alcoólico e 

sua família mantenham' uma relação complementar patológica, 'tal 

tipo de interação é,negado, camuflado, sob pena de desestabill 

zar o sistema que o bebedor e seus familiares alimentam . 

. As atitudes simétricas do alcoólico acabam por levar 

a um piocesso de escalada, do qual pode resultar um beber mui

to miüs dese·nfreado. O alcoólico parece ter uma noção bem cla 

ra de; pelo menos, 'parte deste mecanismo: 

»Onipotin~ia. A palav~a ~e~ta i e66a. A gente pode tu 
do. Auto-6uói~iên~ia, de6p~ezo pelo6 out~o6, peli6 
no~ma6. Eu não ~on6eguia me ate~ ãquela6 no~ma6 de 
6e~vi~o ( ... ) naquele tempo eu não me impo~tava, eu óa 
zia da minha manei~a. E toda a vida i660 deu ~e~to, ã 
ti o dia em que não deu. Quando não deu, eu já tinhã 
a~umulado 6uói~iente antipatia n06 alto6 ~Z~~Ul06 pa~a 
não te~ ninguem que me 6, e9u~a66 e ( ... JaZ eu a~~anj ei 
uma po~ção de p~oblema6 em ~a6a, p~oblema6 no t~abalho, 
en~olei minha vida toda. AI eu ~ome~ei a bebe~ de6e6-

, pe~adam ente:" . ( C., p. 135) 
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"Ma..6 eu na.o queJt.ia. en;tlLega.1L 0.6 pon;to.6. Eu na.o quelLia., 

pOlLque o a.l~o;la.;tILa. i olLgulho.6o em dema..6ia. e pOIL exce 

lên cia.. li ( r ., p. 7 09') 

Toda essa visão de mundo que orienta o comportamento 

do alcoólico parece estar a um nível muito mais profundo que 

se imagina. De acordo com Bateson, o nível mental em que tal 

episte~ologia se organiza € pr€-linguístico. E o orgulhq que 

o alcoólatra ost~nta, dentro deste contexto, parece ser, uma 

foima de provar, ao mesmo tempo, que ele vai conseguir vencer 

isso, pois cada vez que ele põe à prova seu auto-controle ele 

acaba por beber, coisa que ele parece fazer para derrubar sua 

própria luta com a garrafa. 

"The helLoic ba.;t;tle wi;th ;the bo;t;tle, ;tha.;t &lc;tic;tion~ 
'o;thelL" end.6 up in a. 'kl.6.6 a.nd ma.ke 6ILiend.6 ' ." (Ba.;t! 

.6 o n ,7 9 7 1, p. 3 2 71 

. g interessante notarmos que, ao passar de um estado de 

sobriedade para um ~st~do de intoxicação, o bebedor passa tam

bém de u'ma relação marcada por um desafio sim€trico para outra 

de submissão complementar, embora ele não perceba claramente o 

que ocorre. Tudo que ele sabe € que hi uma possibilidade de a

lívio para sua luta constante com a vontade de beber. Essa pos

sibilidade se traduz exatamente por beber, pois aí suas ansieda 

des, seus medos e' ressentimentos parecem de~aparecer. Não hi 

mais necessidade de uma comparação contínua com os outros; aqu~ 

les que ele ama ou de quem depende, eles e todos os outros se 

transformam em uma paisagem da qual ele, agora, faz parte: 
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"MM aquLf.o me envolviamu..it.o I eu 6icava com .6enUmen

t.o de.culpa. E como eu podia me livILaIL di.6.6o? Beben

do.."· (L·. C ., p. 2 O 5) . 

. O yeriodo da ativa do alc051ico caracteriza muito bem 

o que Watzl"awick,Weakland e Fisch' denominaram de "síndrome de 

·utopia" em sua forma iritrojetiva, pois a crença numa solução fi 

nal (do tipo "achar a dose ideal de bebida") torna seu 

cada vez mais descontrolado. 

beber 

Cab~ aqui '~ma observação. Bateson, em seu artigo, dis

cute a possibilidade dé 6 organismo,' sob certas circunstâncias, 

ativar cam seu incômodo um feed-back positivo qu~ acaba por i~ 

crementar o comportamento anterior ao incômodo. Ora, isso faz 

com que o organismo se veja preso num duplo vínculo, ao mesmo 

tempo em que lhe permite discriminar que comportamento trouxe o 

"incômodo. Este estado pode che~ar a um pqnto "de saturação tal 

que, p·aradoxalmente. a mudança se faz possível. ~ o que os mem 

·bro.$ do AA chamam de "fundo do poço" . 

. 3,3 - b FUNDO DO POCO 

"Toda a vida, at.~e.6.6e pont.o de eu t.eILpeILdido a peILda 

da geILência 60i o que ILealment.e det.onou a coi.6a ( ... ) 

Ent.ão quando aconteceu e.6.6e negócio da geILência, aI eu 

~ecomecei a bebeIL e não con.6eguilL paILaIL mai.6 ( •.. ) 

. Veja você, nao eILa a 6amZlia, n~o eILa o ~mpILego, nao e 

ILa a .6aúde, -eILa eu. Eu. Aquela coi.~a de dignidade hu

mana que a'..tnda ILe.6 ta na 9 ent.e, eu não:. queILia bebeJr. mai.6 . 
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E ape~a~ d~~~o, eu con~~nuava bebendo ( ... ) 

EU. e~a .um po~o de õ~o, ~~~o ê que eu e~a. Eu b~~gava, 

qua~e ~oda"~o~~e eu b~~gava. Aco~de~ alguma~ veze~ en

~~nglle'n~ado, e nã.o ~e~ o que ê que 6o~. Me lemb~o uma 

viz que eu vi, li em Cop~cabana, um ~apazinho pequen{ 

Mnho, a.6.6im mui~o aleg~e. Eu 6 ui andando a~~i~ dele 

e eu puxe~ ele pelo amb~o p~i .6oca~. Po~ quê? O que e 

que ele me óez? Ele e~a uma pe.6.6oa. Ele e~a alguêm 

que .e.6~ava. al~ e eu o od~ava po~que ele e.6~ava ( ... ) A 

quele ~e~Jto~ dele, aql.dlo 6.o~ um cho que mu~~o 

.. p~i m~m. Uma coi.6a que me .6acud~u mu~~o ( ... ) 

g~ande 

Aquilo 

me deu ~quela con.6c~ênc~a ~e ~n6e~no, de que eu e~a um 

~n 6 e~no, um ~ômMO che~o de Ó d~o, uma am.ea~a p~i m~m e 

p'~O.6 out~o.6. Ar eu comece~ a p~ocu~a~ o AA." 

(C. p.139) 

"E R. pe~cebia. E R. ~ambêm pe~cebia, o meu 6~lho. A 

~ê que um d~a eu .6en~~ um de.6e~pe~o eno~me e pedi a 

Veu.6 que ~e de.6.6e um cam~nho. E den~~o de um ôn~bu.6 
". 

eu eàmece~ a cho~a~, de~e.6pe~ada. Eu nã.o .6ab~a o que 

6aze~, numa ~e.6.6aca 6ede~al, uma cU~.6aho~~rvel, e me 

~en~ndo, a.6.6im, a última pe.6.6oa do mundo. A ma~.6 de

g~adada, a ma~~ pob~e, a ma~.6 ~n6el~z, a ma~.6 med~o.6a, 

a mai.6 ~udo que você pude~ imagina~o O 6im do .6eJt huma 

no, ê como eu e.6~ava me ~ entindo o " 

(A o, p .120 ) 

"(o .• ) A~ê que um dia, eu de.6e.6peJtada, num .6ibado, pe-
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d~ ~o~o~~o. Ped~ ~o~o~~o. Ped~ ~o~o~40 ~ um~ v~z~nh~ 

quenio entend~~ n~d~ de ~l~ool~~mo, m~~ j~ t~nh~ ouv~ 

do n~l~~ ~o'b~e o AA po~ te~~e~~o;t, r. ~.) m~;t, eu e~t~v~ 

mu~tode~e~pe~~d~. T~em~~ 6e~to m~lu~~ -- pu~e~~m ~o

be~to~e~ em ~~m~ de m~m. Jã'e~~ ~l~ool~~mo ~v~nç~dZ;t,

;t,~mo, po~que eu e~t~v~ vendo 6~gu~~~ na p~~ede, vendo 

M~n~~ de pe~~egu~çã.o .• ~ Eu ;t,e~ que 6o~ b~~vo, me~ 

mo. ~ n~~~o eu nio eo~~~, pd~;t,~v~ d~~~ ~em ~ome~, po~ 

que eu beb~~ o d~~ ~nte~~o, beb~~ ~ no~te tod~. Lev~-

n~ m~o. 

v~ bebid~ p~o ~huve~~o, lev~v~ bebid~ 

g~~ ~u t~nh~ quê. e;t, t~~ ~om 'um ~o po 

;t,~ã.oeu jã e~t~v~ bebendo ~~~h~ç~, 

d~ndo, mud~ndo: Ate que eu ~heguei 

po~qu.e 

~qu.~. 

p~ã todo lu.-

Ne~~~ o~~-

eu. 6u.i mu-

(R 1 ' p. 125 ) 

"E;t,tãv~mo~ n~ ~~tu~çã.o em qu.e ~ v~d~ ~e to~n~v~ impo~

~Zvel, e ~e tZnh~mo~ eheg~do ~ ~eg~io onde nã.o ~e pode 

volt~~ ~t~ã~ pel~ ~ju.d~ hu.m~n~, ~Õ no~ ~e~t~v~ du~~ ~l 

'te~n~t~v~~: ~eg~~ ~d~~nte ~tê ~heg~~ ~o 6~m ~m~~go, 

tent~ndo ~p~g~~ d~ ~on~~~ên~~~ no~~~ ;t,~tu~çã.o ~ntole~ã 

vel, ou. entã.o i~e~t~~ ~ju.d~ e~pi~~tu.~l." 

(Al~oõl~eo~ Anôn~mo~, p. 44) 

Parece .haver um momento na carreira do bebedor em que 

.ele percebe que, a despei to de seus es forços, a bebida sempre 

volta a fazer parte de sua rotina, até que beber se torna a úni 

ca coisa a fazer:ji nio hi mais possibilidade alguma de contro-. ~. 

le por parte do álcoólatra sobre seu beber, e tudo mais parece 

ruir à sua volta. Em outras palavras, o alcoólico se ve, a um 
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determinado ponto, diante de ~m paradoxo pragmático, de urna in

. junção paradoxal que lhe barra a possibilidade de escolha e que 

transforma seu comportamento numa sucessão alternada infini ta 

ou mesmo de urna previsão paradoxal que, por definição, nao pode 

realizar cada luta beber 
~ ~ urna bebe-se para nao so cessa apos 

deita (e luta, definição de .. mantida intocada). nessa S\la eu e 

A ilusão de aI terna ti vas vivenciada pelo alcoólico corno sua rea 

lidade faz com que a relação bebedor/beber permaneça corno esti 

infinitamente, sem qualquer possibilidade de mudança . . 

o fundo do poço é exatamente aquele momento em que, te!!. 

do estabelecido um real problema por seu padrão de interação com 

a bebida e com o'mundo, e pelas soiuções já tentadas (que ape

nas fizeram por onde refQrçi-Io), o alcoólico vê sua vida ba

lançar perigosamente. ]j o momento em que o bebedor consegue ter 

urna noção, ainda que rápida e imprecisa, de que a relação simé

trica"que mantém consigo e com o mundo está em escalada~ e que 

,se~ Gnico caminho é mergulhar na relação complementar que some!!. 

te agora percebe travar com a bebida. Isso pode significar um 

período de mais bebida, até que o sistema parece desorganizar--
, , 

se. Nas palavras de Lao Tsé, 

"PaJta c.on.tJta,[Jt uma c.o,[.6a., devemo.6, c.e"Jt.tamen.te pJt,[me,[Jto 
expancU -la 
PaJta enóJtaquec.ê-la, devemo.6, c.eJt.tamen.te, pJt,[me,[Jto óOJt 
.talec.~-la. -
PaJta deJtJto.tá-la, devemo.6, c.elt.tamen.te, pJt,[me,[Jto exal
.lá-la. 
PaJta de.6pojá-la, devemo.6, c.eJt.tamen.te, pJt,[me,[Jto pJte.6en 
.teã..-la. 
E.6.6a ê a c.hamada .6abedoJt,[a .6uül." (CapJta, p. 91). 

o paradoxo assim instalado abre-se ã possibilidade de 

mudança a partir da dolorosa percepçao, por' parte do alcoóla--
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tra, de que ele não tem controle sobre seu hibito de beber. Ji 

. nao há mais ~ecessidade, conseqUentemente, de continuar o desa

fio esqúematizadoalgumas pig.inas at~is. Tendo levado sua rela 

çao sim~tTica co~ ~ bebida is Gltima~ con~eqUências, sabe que 

sua manutenção só fez por reforçar sua posição de desafio, fechan 

do-lhe qualquer pQssibilidade de resolução de seu problema. 

~e.ssa possibilidade de quebra da rigidez do padrão in 

terativo'do bebedor qVe os membros do AA par~cem vislumbrar no 

mom~nto ~m ,que ele mergulha em sua dolorosa realidade. Se, nes 

te instante, nem parentes, nem amigos, nem patrões do alcoóla

tratra ten~are~, de alg~m modo, suavizar o que'ele percebe e v!. 

vencia,. el~ pode até a~otar uma relação diferente com seu mundo 

.e co.m a bébida. Por isto, chegar ao fundo do poço (o que pode 

ocorrer pelas mais variadas razões; assumindo as mais diferen-

tes formas) .é um prognóstico bastante favorável para o alcoóla

tra.Segundo Bat~~on, 

» 'bott~m' i~ a ~pell 06 panic which p~ovide~ a 6a
vo~able moment 60~ change, but not a moment at which 
.ch~nge·i~ inevitable I ... } 
The panic 06 the alcoholic who ha~ hit bottom i~ the 
panic 06 the man who thought he had cont~ol ove~ a 
vehicle but ~uddenly 6ind~ that the vehicle can ~un 
awáy with him. Suddenly, p~e~~u~e on what he know~ i~ 
~he b~ake ~eem~ to make the vehicle go 6a~te~. It i~ 
the panic o 6 di~ co ve~ing that it I the ~ y~tem ~ el6 plr 
vehiclel i~ bigge~ than he i~.w-11971, p. 330 - g~~ o 
do ·au.to~} 

", 
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3,:4 - O CORRER DAS AGUAS DO RIO (L. C'J p, 223 ) 

Perceber a necessidade de estabelecer um tipo diferen-

te de relacionamento com o mundo sob pena de não sobreviver 
... 
e 

uma coisa. Alterar esse mesmo padrão, em termos práticos, é ou 

tra. Já vimos que o fundo do poço é apenas uma possibilidade de 

mudança. De acordo com Watzlawick, Weakland e Fisch, podemos 

~izer qU,e, este é um momento de profunda confusão, de possível 
, 

destruiç~o de um sistema de referência. 

"A con6u~io, p~epa~ando o ceni~io pa~a a ~e6o~mulaçio, 
to~na:~e, de~~e modo, uma impo~tante ttapa no p~oce~~o 
de e6etua~ mudança~ de ~egunda o~dem e de 'mo~t~a~ ã 
mO..6ca a.~a1..da da ga~~a6a'." (p. 110) 

,Essa possibilidade vem a s~ viabilizar quando o alco6-

Lico ac~ita sua dependência da bebida. g neste instante que e-

1e 
: 

pode encontrar o AA. Brundage (p. 45) assinala que, quan-

do o alcoólico chega a seu fundo de poço, está diante de três 

escolhas ~ 

poder beber poder não beber,ir imposs1veis: nao e nao 

até o fim au_ aceitar algum tipo de ajuda (espiritual), dominar 

o que nao pode ou passar por aquilo que se lhe afigura humilha 

çao insuportável são suas alternativas. O bebedor se debate nes 

ses paradoxos que o paralisam at.é que pode vivenciar um estado, 

s~gundo o AA, de submissão e rendição ã sua realidade, experi-

mentando, sucessivamente, medo e alívio. 

Aceitar que não tem controle sobre a bebida, aceitar 

sua própria impotência diante do álcool, evidenciada na devasta 

çaoque este acaba por causar em sua vida, este é, portanto, o 

primeiro passo para o alcoólico que, desejando dar um fim ao 
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crrcu~o vicioso que se tornou sua realidade, passa a freqUentar 

as reuniões do AA. 

"O pa~~o mai~ impo~tante na p~og~amaçio ~ o p~imei~o. O 

p/limei~o pa~~o ~ o p~imo~dia.e.." 

(R 2, p.132) 

Isto significa ateitar que ele, o alc06lico, nao ~ to

do-po~eroso. Significa abrir mão do desafio diário ao mundo, a 

sim~smo e a seu beber, abrindo espaço a uma alteração em sua 

forma de se expressar no mundo. Significa que o alc06lico pas-

sa a se comporta~ como se reconhece.sse que faz parte de um sis

tema muito maior. Tal reconhecimento se traduz, na programaçao 

. do AA,no segundo eno terceiro passos, ou seja, na admissão da 

exist~ncia d~ um poder superior ao alc06lico, e na entrega da 

pr6pria vida a esse poder. Os alc06licos costumam falar desta .. 
. experi~ncia chamando-a de "despertar espiritual". O despertar 

espiritual, que ocorre de forma espontânea, ao lado da percep

&ão d~ que o alc05latra não pode ter controle sobre seu beber 
. .. 

abrem-lhe as,portas, então, para o estabelecimento de relações 

complementares com o mundo, pois agem como um ponto de ruptura. 

Dizem ~lguns membros do AA: 

"O mai~ b;~ico ne~~a p~og~amaçio, p~; voei te~ uma ~

d~ia de como eu pe~di tempo, eu encont~ei o pode~ ~up~ 

~io~ (. .. ) Foi inte~e~~ante po~qU:e6oi uma co.<.~a e~

ppntânea I ... ) Ma~ um dia eu ~enti que a.e.~m da con~ei

ência~ hdvia uma out~a coi~a que e~tava acima da con~

ciincia, acima de mim, acima de tudo. Q.ue~ dize~, eu 
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me .6 ent"{ ac.ompanhado., Fo..{ mu..{to ..{ntelte.6.6ante. Fo..{ um 

veltdade..{lto de.6 p elttalt e.6 p..{lt..{tua!. " 

(R 2, p.IS1) 

"O podelt .6upelt..{olt i ..{mpolttantZ.6.6..{mo. E e.6.6enc...{a!. A!-

c.oó!atlta i aquela po.6..{ção jU.6tamente a mudança da-

quela po~..{ção antelt..{olt que eu te 6ale..{. Eu não ac.e..{ta

va c.he6e, eu não ac.e..{tavanoltma.6, eu não ac.e..{tava c.o..{

.6a alguma" eu i que .6ab..{a. Então, um belo d..{a eu c.he

gue..{ ã c.onc.lU.6ão de que tu~o que eu .6ab..{a .6ó tinha' me 

"levado plti aquele bu~ac.o .6im 6undo onde eu e.6tava quan 

do eu c.hegue..{. Então, pOIt uma que.6tão de c.oeltênc...{a,eu 

adm..{t..{ que eu .6,0 z..{nho, e.6tava 6Jt..{to, e não po d..{a .6 aút 

dal..{. E eu t..{ve que bU.6c.alt alguma c.o..{.6a ma..{.6 .6ab"{daM 

que eu, que me aj uda.6.6 e 'a .6a..{lt. E.6.6a c.o..{.6a que ..{n..{c...{

almente 6o..{ o AA, hoje eu .6 e..{, tenho ab.6 oluta 'c.o nv..{c.

çao que Veu.6, da 60ltma que eu c.onc.ebo é o lte.6pon.6ivel 

d..{lteto. 

(C., p.143) 

Esta entrega ao poder superior, esta reestruturação do 

sistema alcoólico-mundo a partir de novas regras ocasiona um 

afastamento da dualidade mente-corpo contida nos hábitos simé

tricos anteriores em favor de uma percepção mais global de si 

e de seu meio, que vem de forma involuntária. 

Bateson af~rma que há premissas fundamentais, noçoes 

tais como a "atitude orgulhosa" demonstrada pelo alcoólico, que 

agem como programas de vida. Se tais premissas sofrem algum ti 

po de alteração, esta alteração se estenderá a toda sua vida e 
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a seu relacionamento CQm o mundo, pois fará com. que o sistema 

eu-meib se reorganize a partiT de outras leis: 

»16 a ~an achieve~ o~ ~u66e~~ change in p~emi~e~ which 
a~e deeply embedded in hi~ mind, he will ~u~ely 6ind 
tha:t :the ~e~ul:t~ 06 :tha:t chan"ge will ~ami6y :thMughou:t 
hi~ whole unive~~e." (Ba:te~on, 1971, p. 337) 

Assim, se no primeiro passo a. vida "perde" o velho con 

trole em função do duplo vínculo estabelecido e' rompido, no se

. gunâo passo a crise epistemológica vivida pelo alcoólico "força 

-o" à adoção involuntária de um novo. ponto de vista. A resolu

çaÇ> do paradoxo pragmático resulta, di to de out ra forma, numa 

nova pontuação da relação eu-mundo. -E se o que o~orre e uma 

mudança na pontuação do padrão interativo exibido pelo "siste

ma alcoólico", isto quer dizer que a organização de experiên

. cias e relações do bebedor ~ feita a partir de uma percepçao de 

causas e efeitos geradora de uma realidade bem diferente. Se an 

. tes a regra do jogo era obter o sucesso no'desafio de se manter 

sóbrio a qualquer preço (mesmo que isso significasse dar início 

a uma bebedeira para provar que o controle sobre a quantidade 00 

bebida ingerida ~ "possível " ... ), agora a regra ~ reconhecer-se 

parte de um esquema muito maior, parte de um sistema em que e-

xiste um poder superior' a si mesmo, sob pena de haver um retor

no à realidade anterior. Agora o controle, ou melhor, a ilusão 

de controle da situação passa a ter menos importância que a en

trega da própr'ia vida a um poder superior, a um poder maior que 

o seu. Não há m~is a urgência de ser Deus, mas antes a de en-

tregar-se a ele. 

Se as tentativas anteriores de parar de beber poderiam. 
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ser comparadas a mudanças de primeira ordem (que apenas mantêm 

um padrão interativo estável).; a sistemas em que a realidade pr~ 

duzida poderia ser caracterizada como "síndrome da utopia", a 

partir do reconhecimento da sua impotência diante da bebida, o 
. 

alcoólico passa por mudanças de segunda ordem, baseadas na rede-

finição das circunstâncias do problema. 

E a programação do AA,. expressa nos doze passos, tem 

um papel fundamental nestas mudanças: 

"Ma.6 - aq ui e.6 to u c.o n.6 eg u..in do JLe.6gataJL .60 eu 0.6 meu.6 va -

lOJLe~ . lnc.JL1.vel, nao -" e. E o que e.6tã .6 endo mai.6 im -

. pOJLtante pJLã i.6.6o e a 6e, a 6é de que Veu.6 JLealmente e 

xi.6 te . POJLque - pela 6é a gente ( ... ) .60 c.o n.6 eg ue 

A pJLogJLamaçã.o pJLã mim é. vital. POJLq ue pOJL uma qUe.6tãO de 

6é a gente.vai JLe.6gata~do 0.6 valoJLe.6. E e.6.6a 6é é. toda 

ela ba.6eada ne.6.6a pJLogJLamaçã.o do AA no.6 doze pa.6.6o.6 do 

AA e na.6 doze tJLadiçõe.6, que te dã.o um lado e.6piJLitual 

'e o lado mateJLial." 

(A., p.122) 

Seguir esses passos e essas tradições supoe , portanto, 

abrir a porta para uma relação com o mundo que permita a compl~ 

mentaridade. Traz como "efeito" uma mudança de segundo nível. 

g certo que nem sempre é simples acompanhar o que este progra

ma sugere, até porque nem sempre a postura essencialmente simé

. trica' com o mundo é realmente pos ta de lado. Em suas en trevis-

tas, RI, C., RZ,L. e L.C. deixaram isso bem claro, acrescen

tando que cumprir a programação exige e confere um senso de '~ 
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brigação" inexistente na ativa. E se esse sentido de abertura 

para o mundo w de ob~igação para com o grupo, de necessidade de 

reformulação não e'i1cont ra càrral adequado ã sua expressão, o be-
. 

bedor àciba por se encaminhar a passos largos para uma .. reca1 

daI: 

"Elal.> / aI.> 1te.c.a1.dal.> / c.ome.ç.altam'tipQ uma hoje., daI 

dali 
, . 

. do i I.> , , dali uma, I.> e.mana, daii doi I.> dial.> '( •.. ) Quando c.o-

me.ç.a, dó. aque.le. altlte.pe.,ndime.nto: Ah, me.u Ve.UI.>, o que. e 
que. e.u 6iz .•. Bom, já que. e.u 'tô aqui ( ••• ) E I.>e.mplte. 

aque.la plte.l.>~ão ( •.• ) e. e.u I.>e.mplte. te.ntando pOIt c.aMa doI.> 

outltol.>. Ate que. e.l.>l.>a minha última 1te.c.aIda 60i Ite.alme.n

te. a ,pio,lt de.lal.>, e. e.u e.nt~e.i n uma de. - que. I.> e. e.u não 6i

'ze.l.>l.>e. aigüma c.oil.> a, e.u, polt mim, Ite.al~e.nte. não have.ltia 

l.>aIda. E, g~açal.> a Ve.UI.>, iogo de. inIc.io a pltime.ilta c.o~ 

.I.>a. qu~ me. ve.io ã c.abe.ça, pOltque. e.u já tinha tido e. I.> I.> a 

in6oltmaç.ão~ e.lta o pitO c. e. I.> I.> o de. 1te.6oltmulação." 

(L., p.187) 

(1) A I.>tmpie.I.>' atitude. de. paltalt de. be.be.lt, I.>e.m ne.nhum tipo de. Ite.-
6oltmulação, não tltaz c.onl.>igo bonl.> pltognól.>tic.ol.>, pO~1.> a P0l.>
tulta diante. do mundo e.xibida no pe.ItZodo de. ativa ac.aba pOIt 
I.>e. mant~lt, e. o be.be.dolt e.ntlta de. novo no c.ic.lo do de.l.>a6io. A 
c.obltanç.a de. outltal.> pe.l.>l.>oal.> 61te.nte. ao alc.oólic.o, a pltópltia 
vontade. del.>te. de. mOl.>tltalt que. tudo agolta e di6e.Ite.nte. pode.m 
ie.valt ~ uma e.xpe.c.tativa e.xc.e.l.>l.>iva c.om Ite.lação a I.>i me.l.>mo,ãl.> 
o polttunk da de.I.> que. viltão a I.> ultgilt e.m I.> ua vida e. ã atitude. ~ 

• pe.l.>l.>oal.> (e.l.>pe.c.ialme.nte. 6amilialte.I.». Tal e.xpe.c.tativa le.va a 
6ltul.>tltação, ao 1te.I.>I.>e.ntime.nto, ã Itaiva, ã auto-pie.dade.: a Ite. 
lação ~imetltic.a c.om o mundo ainda palte.c.e. 1.>e.1t a mail.> plte.gnan 
te.. 11.> to 6ic.a c.ialto atltavel.> daI.> te.ntatival.> de. impol.>ição d~ 
um padltãoindividual de. I.>obltie.dade. aol.> outltOI.>, atitude.!.> de.-

'óe.nl.>ival.>,· ataque.I.> de. ilta, e.l.>tabe.le.c.ime.nto de. me.tal.> inatin-' 
g1.ve.il.> (e jUl.>ti6ic.atival.> palta o c.onl.>e.qUe.nte. 6Itac.aI.>I.>0). apa
Ite.nte. ind.i6e.Ite.nça, Ite.je.içã.o do auxIlio, me.do da louc.ulta e. 
de.l.>e.jo de. moltlte.lt. O be.be.dolt pal.>l.>a a ac.halt que. pode. c.ontlto-
lafL a .be.bida, e. te.nta Ite.aúne.nte. 6azê-lo. ate c.he.galt a um no 
vo 6undo de. poço, muito piolt que. o ante.fLiolt. 
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"Com tltê.6 ano.6 em AA, 60i.. quando na veltdade eu me pe

gue~ em 6lagltante na e.6taçio, do metlt5 do L4ltgo do Ma

chado, e pen.6ando em me jogalt. Um .6egultança não dei..xou 

e mandou que eu 60.6.6e palta o mei..o do.6 outltO.6 ( ••. ) Eu 

e.6tava em .6ala de AA ma.6 nio ~.6tava no mei..o 1'1.0.6 ou-

tltO.6 • " 

(L.C., p.216J' 

"Entio eu me i..denti..6i..quei.. mui..to, comecei.. a 6lteqUentalt, 

i..a to do.6 0.6 di..a.6 ( ••• ) Eu .6 ei.. que .6 ei...6 m e.6 e.6 ,e unlte

q Ue.ntei.. ( ••• ) eu, vi..nha do tnabalho mui..to can.6 ado , vi..-

nha mui..to can.6ado pitá ca.6a - mui..to can.6ado, nio. Eu vi.. 

'nha can.6ado ma.6 não tanto que não de.6.6e pitá i..1t ao gltu

po. Ma.6 eu U.6ava aquele altti..6Ici..o, como todo bom alco 

ólatlta, pltánao i..1t ao gltupo. -E o que ocoltlteu e , que 

( ••• ) eu comecei.. a tltabalhalt em ago.6to e no 6i..nal do 

ano,ei vendo o pe.6.6oal tomalt chope, eu di...6.6e: 'Bom,eu 

e.6tou paltado. Eu acho que eu p0.6.60, poltque agolta eu 

já .6ei.. como i que i'. E aI eu lte.6olvi.. tomalt um chope 

junto com ele.6. Bom, e.6.6e chope demoltou nove ano.6." 

(T., p. 109 ) 

Em seu trabalho, Watzlawick, Weakland e Fisch apresen

tam um procedimento visando alcançar mudanças de segundo nível 

(apresentado no final do primeiro capítulo deste estudo). Este 

esquema de quatro etapas pode relacionar-se de forma bastante 

curiosa com os doze passos propostos pelos Alcoólicos Anônimos 

para a reformulação e recuperação pessoais. Embora pertençam a 

quadros referenciais 'bem próprios e distin tos, ambos apontam 
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I>ar~ uma reorganização da situação, para uma possibilidade de 

'se aI terar' a pontuação dos' eventos e de se p'roduzir uma 

realidade. 

outra 

A 'primeira etapa proposta pelos citados autores no 

sentido de se alcançar uma mudança de segundo nível diz respei

to ã definição clara do problema existente. Isto permite, con-

" forme, já vimos, uma distinção entre problemas e falsos proble

mas, (cuja clarificação produz uma dissolução)~ O primeiro dos 

d,oze pa~sos de AA,como temos assinalado, diz respeito ã aceit~ 

ção da própria impotência perante o 'álcool. Ora, tal aceitação 

par~c~ ser a clara definição do problema do alcoólico. At~ o mo 

mertto em que passa a fazer esta afirmação tendo-a como verdade 

para si, o alcoólico já passou, certamente, pelas mais variadas 

formas de testar sua capacidade de controlar seu mundo, sua vi

da.Ji desafiou ao miximo tudo e todos que podia, de todas as 

formas que sabia ji levou sua relação sim~trica com seu mun-

"dOa0 ponto limite. Agora, encontra a pergunta certa que vai 

definir mais claramente seu problema, de uma forma simples e di 

reta : "Admitimos que éramos impotentes perante o ilcool - que 

tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas." O segundo e o 

terceiro passos -- a crença em um poder superior, forte o sufi

cierite para devolver ao alcoólatra sua serenidade e a decisão 

de entregar sua vida a este poder superior, seja ele concebido 

como for' - complementam a definição do problema. Se antes a re

lação com o mundo era pontuada por uma pos tura eminentemente s~ 

m~trica (e vale lembrar que mesmo aquel~s behedores que manti

nham alguma relação de f~ em algum tipo de po~er durante seu p~ 

ríodo de ativa,' faziam-no nos moldes de um relacionamento de de 

safio, exigindo respostas e soluções de um Deus erigido ã sua 
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própria imagem e semelhança. A partir do momento em que real

mente se deixam nas mãos de qualquer coisa que reconhecem supe 

rior, o fato de poderem tradu'Zi r tal dimensão em sua própria lin 

guagemos' tranqUiliza. Podem então descobrir algo novo numa re 

lação viciada, impregnada por uma acirrada disputa de forças),a 

gora não há mais necessidade de manter-se tal postura. A rela-, 

ção eu-mundo passa a ser pontuada por uma complementaridade que 

$e espalha a todos os comportamentos. A simples aceitação da e . -
xistência de um poder superior aponta para o problema dO,alcoó

lic'o: seu dilema é, como mui to bem afirmou L. C., algo como qu~ 

rer controlar as ondas do mar, uma tarefa por si só impossível, 

e que arrasta ao fracasso quem a ela se dedicar. 

A.segunda etapa para a mudança proposta por Watzlawick 

e seus colaboiadore~aponta para a ~nvestigação das soluções já 

tentadas, soluções que, na maior parte das vezes, serviram ape

nas para reforçara situação problemática, ou que se prestaram 

a transf6rmaçõe~ que não tinham que ser feitas. No caso do alco 

ó~ico, várias podem ter sido as tentativas de lidar com seu há-

bito de beber: tentar reduzir as doses, mudar o tipo de bebi-
~ 

da ingerida, passar períodos razoavelmente longos sem beber na

da~ Tais medidas, ao longo do tempo, apenas mantiveram acesa a 

necessidade de' continuar bebendo, ou seja, contribuíram para ~ 

ter inalterada a estabilidade do sistema bebedor-bebida. Ao su-

gerir a elaboração de um inventário de si mesmo, o quarto passo 

proposto pela programaçao de AA oferece ao alcoólico a oportun~. 

dade'de rever tudo jsso. Apesar da dimensão moral presente nes 

se passo ser em primeira instância muito importante para os gr~ 

pos AA, o que perceb~mos mais além é que, ao fazer um levanta--
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mento de seus erros e fraquezas, o alcoólico tem a oportunidade 

de se confrontar com a pontuáção que vinha fazendo de sua inte

raçao com o mundo, com a verdade e a realidade produzidas por 

,tal pontuação. . Se a' definição que ele fez de seu problema foi 

acurada, mais ainda se a aceitação cie "Sua própria impotência di 

ante· de seu beber, chave de todo o processo, foi efetiva, a ne

cessidade deste inventirio vem naturalmente, corno urna necessid~ 

de de separar o que tem 'funcionado e o que não tem em sua inte-

raçao.com as pessoas, com seu mundo. Detectando, por exemplo, 

.assituações em que o orgulho o fez agir de uma forma ou de ou

tra, o alcoólico percebe ~s características do relacionamento 

que vinha mantendo com seu meio. Através do processo sugerido 

.p~ra a execução do quarto passo -- perguntas e respostas -- o 

alcoólatra passa a ter uma visão mais nítida dos pontos de par

tida presentes em sua' interação com o mundo até este momento"po!!. 

tos esses chamados de orgulho, medo, auto-piedade, auto-justifi 

cativa, vergonhi. 

Ji que o problema do alcoólico foi definido na aceita 

çao da própria impotência diante do ilcool, e na desistência do 

contr~le sobre sua vida, deixando-o a cargo de um poder supe-

rior concebido .de acordo com suas crenças e necessidades, e as 

soluções ji tentadas foram levantadas por meio de um inventirio, 

urna nova dimensão aparece em seu processo de mudança. Agora, 

necessi rio que mudanças se quer produzi r, e i's to, que começou 

-e 

a 

ser feito no segundo e terceiro passos, se delineando melhor no 

quarto, se aprofunda no quinto, sexto e sétimo passos. Ou seja, 

para que o alcoólico não se perca em soluções erradas que agra

vam seu problema sem resolvê-lo, para que ele não estabeleça p~ 

;.l. 



81. 

ra si mesmo objetivos inatingíveis nem se faça perguntas erra-

das acerca de tais metas (Watzlawick, Weakland & Fisch, p. 120), 

o· que ti AA propõe é q~e ele s~ entregue ã tarefa de admitir di

ante dé si mesmo e de seu poder superior suas falhas, pedindo a 

esse poder que remova tais "defeitos de caráter" e que o livre 

deles. O importante aqui é que a transformação básica para o 

alcoólico vem em função dessa atitude complementar, desta entre 

ga da vrópria vida a um poder que venha controlá-la a partir de 

agora. Se o alc~ólico consegue abrir mão de sua antiga postura 

essencialmente simétrica para com o que chamava de força supe

rior, consegue aceitar o que quer que venha a lhe acontecer de 

forma nova. Se, antes, não conseguir algo que desejava era si-
.. -' nal de fracasso, de nao ser bom o bastante, acarretando um com-

portamento de teste de tal realidade, agora se o bebedor dese

ja algo que não al~ariça, consegue esperar uma oportunidade me

lhor, ao lado da revisão de suas metas e estratégias (sem que 

isso signifique. rejeição ou desconfirmação de seu próprio eu): 

"Eu hoje,a~ veze~, e~pe~o nao que aeonte~a, que eaLa 

~ do. eeu, ma~ eu e~pe~o o momento de uma nova Lnve~Uda. 

Eu, hoje, não deixo de Lnve~tL~ em nada, ma~ eu e~pe~o, 

ji, o momento de uma Lnve~tida. E o que eu vejo 
.' 

Pode~ Supe~io~ agindo e ju~tamente quando eu tenho dL~ 

-ee~nimento de e~pe~a~ o momento exato p~a agL~, uma n~ 

v~ opo~tunLdade de agi~, e que quando eu vou ne~~a no

va inve~tida a eoi~a 'ti mai~ 6ieLl','ti mai~ p~onta , 

maL~ o~gaYl...i..zada'. Quem o~ganizou p~ã mim não 60i o ou 

t~o, não 6uL eu, ma~ eu ae~edLto que Veu~. Eu tenho a

e~editado." 

(L., p.19Z1 
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li esta paci~ncia,esta nova atitude frente ao que o dia 
. . 

·a dia' traz,faz com que o alc06lico nio se sinta obrigado a pro~ 

var qüepode alterar o curso dos eventos . A 'pontuaçio deixa de 

s~r feita a partir de seu pseudo-controle do mundo - na medi

da em que e,le acei ta ser cont rolado, aceita também que há aI ter 

nativas para si mesmo. 

Resta agora"ao alc06lico que deseja mudar formular um 

plano para produzirt~l transformaçio, de acordo com Watzlawick 

e seus colaboradores. Muito embora se possa compreender todoe~ 

se p~ograma de doz~ passos de acordQ com a proposiçio contida 

nesta quaita etapa, há alguns passos que se prestam, bem espect 

almente ,a esta s·ugestio. Propor-se a reparar os danos causa-

dos a outras pessoas, desde que isso nio a~ prejudique, continu 

ar fazendo o inventário pessoal admitindo os pr6prios erros,pr~ 

" . curar aprofundar o contato como poder superior através de uma 

atitude de entrega expressa na prece e na meditaçio, transmitir 

~ mensagem de AA a outras pessoas que dela precisem, isto 
.. 
e o 

~ue ~ programaçio apresenta como projeto para que o bebedor po~ 

. sa,realmen.te passar por aquilo que Watzlawick, Weakland e Fisch 

chamam de mudança de segundo nível. E é nesta fase que a mudan 

ça se processa de maneira mais efetiva (Watzlawick et alii, p. 

121). 'Cabe aqui uma observaçio: vínhamos afirmando que o pro

blema do alc06lico situa-se no tipo de relaçio que passa a esta 

belecer ~om o mundo. Nio é de todo surpreendente, portanto, que 

sua re~uperaçioocorra mais eficazmente quando ele se propõe, a 

lé~ dos necessários encontros com seus colegas d~ grupo (com 

quem constr6i e, part'ilha "c6digos", pontuaçõçs novas e realida':' 

des bem diferentes de seus tempos de ativa), a entrar em conta-

to com outras pessoas que nio seus colegas de AA para mostrar 
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seu processo de mudança. g curioso que exatamente o que está 

contido no 12 9 passo da programação se apresente ·de forma tão 

prioritária para a m~nutenção da sobriedade: 

" una noc.he en la qualun homblLe llamado 8'[ll w. 
~olo en una c.u.idad extlLana, temblolLo~o y a~~u~tado lle 

gõ a la c.onclu~,[õn de que ~u ún,[ca e~pelLanza de mante 

nelL ~u plLe~ente y d,[ó,[e'[lmente loglLada ~obue'dad, elLa 

de c.omun,[calL~e y tlLatalL de ayudalL o otlLO alcohõl'[c.o." 

(Un punto de v'[~ta de un m,[emblLo de AA, p. 5) 

"Nã.o me .6ent,[a mu,[to bem naquela époc.a, po,[~ o~ lLe~~en 

t,[mento~ e a~ c.u~e~ azedavam meu e~pllL'[to. l~to qua

~e me levava, a.6 veze~, a bebelL, pOlLém logo me conven

c,[ de que quando a.6 outlLa~ med-tda.6 óalha~~em, o tlLdba

lho com outlLO aic.oõlatlLa ~alvalL,[a o meu d-ta. Mu.ita~ ve 

ze~ volte,[ ao ho~p'[tal de~e.6pelLado. Ao óaialL com algum 

alcoõlatlLa, ~ent,[a-me ,[nclL,[velmente lLev,[tal,[zado. t um 

plLoglLama de v'[da que óunc,[ona no~ momento~ d-tólc.e,[~." 

(Alcoõl'[c.o~ Anôn,[mo~, p. 34) 

Falar portanto, a outros alcoólicos sobre oAA funcio

na como uma forma de reafirmar uma nova pontuação das seqUên

clas ,in teracionais: se até o momento de adotar tal programaçao 

em sua vida diária o alcoólico procurava impor suas normas, sem 

nada conseguir, ao buscar comunicar suas experiências aos ou

tros passa a doar-se, sem esperar nada em troca além da confir

mação de sua própria sobriedade. 
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'De acordo com o que analisamos aqui, podemos ver que a 

prOposta de Watzlawick, Weakland e Fisch para a mudança e a pr2. 

gramação de vida do AA se aproximam bastante. Enquanto a propo~ 

ta ecossistêmica busca oferecer um quadro de referência para 

que compreendamos a mudança e sugere procedimentos para que ela 

seja alcançada, o 'programa de AA sistematiza tudo isso, mostran 

do uma apli~ação desta perspectiva. Emqora o AA use uma lin

gUéigem·. toda própria, enfa ti zando pontos aparentemente inçompa tí 
, , 

veis com'o referencial sistêmico, ambos lidam com a mudança co

moreformulação, como' mudança de perspectiva, de significado da 

situação, em Ultima anilise. Podemos concluir j de maneira bem 

simples, q~e a .resoluçã,o de um problema vem em função da redef~ 

,nição de Suas circunstâncias, o que faz com que a situação seja 

percebida a partir de um novo ponto de vista, e com que 

mos a agir de acordo esta nova pontuação. 

pass~ 

,IIPO-t-6 ·uma c.o-t-6a é: na.o me. pe.JLm-ttÚt a an-6-te.dade., e. a ou

t~a e não que.~e.~ c.ont~oia~ a-6 onda-6 do ma~ -- tanto uma 

c.om6 a'out~a vão da~ no me.-6mo 6undo do poço. Ve.vo ac.e.-t 

ta~ a mudança c.omo um c.o~~e.~ natu~al d~-6 água-6 do ~-tO 

-. pe.~6e.içã.o e e.-6ta~ -6 e.mp~e. e.m movime.nto." 

'(L.C., p. 1251 

" 



CAPITULO IV: 

PALAVRAS FINAIS 

r udo em :tudo. 

Cada homem em :todo~ o~ homen6, 

:todo~ o~ homeM em c.ada homem. 

r odM o~ ~ eJLU em cada ~ eJL. 

Cada ~ eJL em :to do~ o~ ~ eJL~ • 

rodo~ em cada um. 

Cada um em :todo~. 

85. 

roda fulinção ê. mente, pe1.a nJten:te, na mente, da mente. 

Sem cU...6.ti..nçã.o, não há. mente paJta cU...6:u'ngUÁ.Jr.. 

(R. V. Laing) 
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'De acordo com tudo que foi dito neste estudo, podemos 

perceber quehi pri~cipios bisicos no processo de formação e de 
, , 

,resolução de problemas. A mu'dança de atitudes, de comportamen-. 
to, torna-se possivel na medida em que o olhar se amplia até in 

cluir no sistema em consideração o problema, o organismo que o 

vivencia e o meio 'do qual este organismo faz parte. Desta for~ 

ma, os mecanismos que apenas contribuíam para .a persistência do 

proble~a,como tal podem ser identificados, permitindo um plano 

de ação que prop~cie reformulação de significados, de r~organ~ 

zaçaode premissas. 

A-mudança de segundo nivel é, pois, uma alteração epi~ 

,temo lógica ,( de 'acordo .com o que Ba teson denomina "epis temologia" 

'-- regras pelas quais interpretamos nossa experiência - 1971,p. 

314). Opera rio riível da meta-realidade, nível .em que,mesmo que 

as circunstâncias objetivas se mostrem fora de qualquer tipo 

q.e 'controle hum'ano, a mudança pode se verificar. Isso significa 

que, de 'acordo com a Teoria dos Tipos Lógicos, a ênfase dada 

filiação de um objeto a urna certa classe (ou o enrijecimento de~ 

ta pers~ectiv~) se desfaz diante da possibilidade de uma filia 

ção alternativa deste mesmo objeto. Aquilo que-se tinha como 

verdade irrefutivel passa a ser percebido como uma alternativa 

de ~ateg~rizaçio do mundo, por assim dizer, e o cariter de ver

dade, de realidade passa a ser dado pelo tipo de experiência . 
que temos do objeto, pela classe ã qual ele é filiado, enfim, . . 
por aquilo que é criado a partir, para e em 'função de,le. Tal 

percepção ocasióna na pessoa um estado de confusão,extremamente' 

riecessirio ã reformulação, de acordo com Watzlawick, Weakland e 

Fisch(p. 110). E esta confusão se torna possível quando aqu! 

las condutas que caracterizam o problema se exacerbam até o po~ 
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to em que algo tem que acont.ecer, pois o sistema nao suporta 

mais tal tipo de organização. 

g isto que podemos apontar a partir do estudo do proces 
. . 

so de mudança sofrido pelos membros de AA. As regras de relacio-

name.nto do alcoólico com o mundo produzem-lhe uma realidade mar

cada pelo desafio, pela simetria. Esta & sua verdade, e em nome 

dela o alcoólico acaba por ser ver num beco sem saída. Paradoxal 

mente, ver-se derrotado & o que lhe propicia libertar-se --
.. 
e 

depara'ndo-se 'com s~u fundo de poço que o alcoólico parecer poder 

perceber a pontuação que vinha usando em sua realidade. ~ exata-

mente a experiência do paradoxo de não poder beber e não poder 

não beber que o lança i confusão, .essencial ao processo de refor 

mulação. A convivência éom os grupos, o programa de vida propo~ 

to pelo AA, tudo isso proporciona ao alcoólico a possibilidadere 

efetuar metacomunicações sobre sua forma de existir no mundo. O' 

M funciona, então, como uma oportunidade para que a pessoa pos-

sa aprender a aprender maneiras diferentes de existir, de ser~ 

Funciona como uma ,afirmação de que a mudança & possível . 
.. 

Algumas questões devem aqui ser levantadas. Watzlawick 

e seus colaboradores afirmam que: 

"Ve.6de que o pJtoblema .6eja enc.aJtado c.omo .6intoma ni.6iE.. 
lôgic.o e/ou emoc.ional, e.6.6a pJtôpJt.ia e.6tJtutuJta c.onc.ei
tual impede a .6olução. O .6intoma então ou .6eJtã algo 

'que não .6e pode c.ontJtolaJt ou algo que .6e deva venc.eJt 
pela nOJtça de vontade, e o empJtego da nOJtça de vonta
de leva, então, ao agJtavamento do pJtoblema." (1977, p. 
111 ) 

Se o AA. encara o alcoolismo como doença, e se uma das 
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primeiras coisas que o alcoólico aprende é a inserir seu probl~ 

ma'no âmbi todos males incuráveis, e se encarar um problema co-
. 

mo 'sintoma fisiol5g~co pode agravá-l~como é possível aos mem-

bros desta irmandade passar por uma mudança efetiva? O ponto bá 

sico desta questão é que, para o AA, mais que dizer que o aI 

coolismo é uma doença física, importa assinalar que é mantido co' 

mo uma doença da relação pessoa/mundo, e ,que s'e esta relação não 

se alter'a, não adiant9- de muito a simples ab~tinência do .álcool. 

O alcoolismo é visto co~o incurável, sim (daí a preocupaçao em 

lembrar constantemente aos alcoólicos a última bebedeira, para 

que possamevi;ar o primeiro gole e os muitos 'que poderiam se 

suceder, daí em ,diante) ,. mas para que a melhoria de vida, o obj~ 

,tivo dos grupos de Alcoólicos Anônimos, se instale são necessá-

rias tanto a abstinência quanto a reformulação pessoal, duran-

te toda a vida do ex-bebedor. Isto significa que, independente

~ente do tempoem.qu~ a pessoa vem freqUentando o AA (três me

sesou 'doze artos) , ela continuara a fazê-lo, ~e quiser dar con 

~inuidade a seu processo de mudança. Assim, esta vem em função 

da tentativa de'reformulação de vida através da programação. P~ 
~ 

ra que est~ reformulação seja mais ampla, é necessário que tam

bém a família do alcoólico participe do programa, a fim de po

der experimentar urna flexibilid;:tde maior na adoção de papéis no 

grupo familiar e na própria recuperação de cada um. Portanto, o 

'dado 'de imutabilidade da doença está presente, sim, porém o da

do da reformulação parece atuar muito mais intensamente. Os au-

t6resanteriormente citados assinalam que 

UA ~e6o~mu~açao bem ~ueedida ~em de e~gue~ o p~oblema 
do quadho de "~intoma-6", int~oduzindo-o numa out~a e.6-
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tltutulLa, .6em a -i..mpl-i..c.ação de -i..mutab-i..l-i..dade." (1977, p. 

111 ) 

Por conseguinte, podemos dizer, inspirando-nos em Sar-

tre, que o importante para o alc06lica, mais que saber que 
.. 
e 

portador de uma doença incurável, é saber o que fazer com ela e 

com o estilo de vida que a partir de~a ele passa a incrementar. 

Um outro ponto aparentemente contradit6rio em nossa a

nálise merece destaque. Bateson aponta a noçao de "self" como 

uma ilusão do pensamento ocidental: 

"One o ó the c.on.6 eq uenc.e.6 o Ó ac.c.ept-i..ng th-i...6 null-i..ty o Ó 
'.6eló -i...6 that theILe -i...6 no .6ub.6-i...6tent .6eló to be de6-i..ned. 
( ••• ) Thu.6, theILe -i...6 no .6el6 60IL wh-i..c.h to take ILe.6pon

.6-i..b-i..l-i..ty, and no .6el6 to do the tak-i..ng~" (BILundage, p. 
44) 

Por outro lado, a epistemologia do AA tem como uma de 

suas premissas, a' força do eu e a necessidade de uma relação cor 

'reta entre este eu e seu mundo. Ora, se para Bateson o eu en

quanto ~ntidade é uma ilusão, pois configura-se como sistema de 

relações, seo,uso da força de vontade na resolução de um pro

blema nao faz mais que agravá-lo (pois se apresenta como uma so 

lução também ilusória, que só servirá de feedback positivo pa

ra o sistema-problema), e se para o 'AA essa vontade de esse eu 

que a apresenta são fundamentais, como afirmar que as duas per~ 

pectivas são compatíveis? Em seu trabalho "Bateson, Alcoholics 

Anonymous, and Stoicism", Brundage aponta alguns pontos do es

toicismo como possibilidade de conciliação entre elas. Não en-

traremos, neste estudo, nesta área. 
.. 

O que podemos dizer e que 

aqui também nos vemos diante de uma situação paradoxal: a for-
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ça de vontade que o alcoólico deve demonstrar dirige-se nao -a 

escolh~ de um curso de ação, qualquer que seja, mas'ao seu con

sentimento, ã sua co'ncordância de que suas nece,ssidadessejam s~ 

'tisfeitas ã custa de uma relação de integração com o mundo. As-
. ' 

sim, aquela força de vontade~ que falaram Watzlawick e seus c~ 
, 

laboradores, que faz parte de uma relação essencialmente . . 
S1me-

trica com o mundo,passa a servir ã compreensão de que é preci-

so ~dotar uma postura tamb;m de' compl~mentaridade. Mu{to embora 

os livros dos AA falem da importância de se recuperar o senti

do do eu, o que parece ser adquirido é a noção de' que se é par-

te de algo, e; isto que 'faz diferença. Compreender que nao 
. 
e 

Deus, aceitar que não precisa sê-lo faz com que o, alcoólico re

Taxe sua vigilância sobre si mesmo, abrindo-lhe as portas para 

um sentimento de bem estar. 

-A distorção na relação do alcoólico com o mundo, ex-

pressa numa escaladi sim;trica, corresponde um eu fragmentado~ 

isolado, enrijecido em si mesmo, um eu que se encaixa perfeita

mente com a visão ocidental do mundo. Quando se afrouxa o desa 

fio, o 'alcoólico pode experimentar uma nova sensação, a que ch~ 
o 

ma de "eu": uma integração com o mundo de maneira muito mais 

global~ Isto ~ curiosamente reforçado na própria estrutura do 

grupo, que supoe o anonimato de seus membros. A melhoria na 

qualidade de vid~, preconizada pelo AA, acontece de forma sua

ve, mas duradoura. A força de vontade que o alcoólico parecia 
, , 

por ã pr~va dur~nte seu período de ativa (saindo sempre fracas-

,sado),cede lugarã boa vontade, pela qual ele aceita sua 
. 

pro-

pria condição, aniquilando sua antiga percepção de eu, de poder 

~ capacidade; tornando-se capaz de vivenciar uma experiência de 
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unidade a partir daí: 

"N.ül.gue.m,; d'<'i Ta.ule.Jt·, e.n.te.nde. me.lhoJt a. ve.Jtda.de.'<'Jta. d.<.l.:J
.t.<.nção do que. a.que.le.1.:J que. e.n.tJta.Jta.m na. un'<'da.de. e., da. 
me.l.:Jma. 6oJtma, n.<.nguém eonhe.ee. ve.Jtda.de.'<'Jta.me.n.te. a. un'<'da.de. 
.6e. não eonhe.ee.Jt .ta.mbém a. d'<'l.:Jtinção." (Ma.ti.ta..<.n, a.pud. 
We.'<'l, p. 1 09 ) 

Há um outro ponto polêmico, ainda, que merece exame. Algu 

~ascrÍt.icas têm sido feitas ao AA, no sentido de que esta for-
. 

ma de tratamento do alcoolismo seria apenas, em última análise, 

uma substituição de um hábito (beber) por outro (freqUentar as 

reuniões), isto é, de uma dependência por outra. E possível que 
, 

sim. Os membros de AA vêem a necessidade de ir sempre às reu-
. . 

riiões como sendo semelhante ã necessidade que um organismo doen 

te tem de tomar seu remédio. O AA funcionaria, desta forma co 

mo uma -"terapêutica: relacional", digamos, a que se teria que re 

correr durante toda a vida, posto que a sÍndrome de dependência 

ao álcool não tem cura. Isso não invalida o fato de que muitas 

vezes algumas pessoas se lançam ao AA como se este fosse real

mente uma tábua de salvação, procurando preencher com as ativi

dades désta irmandade o vazio que o abandono do álcool lhe dei-

xou - estas sao candidatas a recair num curto período, ou mesmo 

a permanecer no AÁ sem passar por mudanças, pois a relação eu

mundo mantida no período da ati~a reproduz-se no período de re

cuperaçao, até que o sistema se desestabilize, e um novo fundo 

de poço se ·aproxime. (vide entrevista de RZ)' O AA, vale di

zer, nao pode .ser visto como "panacéia universal". 

De forma bem resumida, podemos afirmar que, apesar de 

todos os questionamentos que possamos fazer, O AA parece tertra 
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duzido num formato linear uma experiência que transcende a pura 

compreensão linear da realidáde. 

Bateson aponta uma dimensão muito importante para a 

compreensão do alcoolismo. Em seu artigo "The Cybernetics of 

Self: A Theory of Alcoholism", ele descreve a dita obsessão 

da mente que obriga o alcoólico a beber e a alergia que leva a 

morte ou ã loucura como .um duplo vínculo que apenas reflete a 

epistemologia ocidental: há um corpo e uma mente, separados en 

tre.si, e ambos lutam pela supremacia no controle do comportameg 

to húmano. Este dualismo, que caracteriza o pensamento de nos

so mundo a partir de Descartes, vem se refletindo das mais va

riadas formas em nossa cultura. A realidade passa a ser viven

clad~ em função da categorização de polaridades. Vários sao os 

autores que têm se dedicado a este assunto. Capra, por exemplo, . 
. em seu "0 Tao da Física", levanta questões de extrema importân-

cia com relação ~ este assunto. A física moderna, nascida do 

dualismo carte·siano espírito/matéria,· se desenvolveu de acordo 

·com uma visão·mecanicista. O modelo da ciência, então, passa a 

ser·o modelo cartesiano newtoniano, que privilegia uma visão 

fragm~ntária do mundo. Isto se reflete no fato de que passamos, 

a partir daí, a ter consciência de nós mesmos como egos isola-

dos em nossos próprios corpos. ·Nossas mentes (assim reif:icadas) 

devem controlar nossos corpos - forja-se, portanto, um (aparen

te) conflito inteiminivel entre a vontade consci~nte, represen

tada na mentalidade voltada para a categorização e a mensuração, 

e os "instintos" involuntirios, que passam a caracterizar a di-

mensão corporal. Tal percepção do mundo se mos trou extremamen- x..' 

te positiva para o desenvolvimento da ciência clissica e da pr~ 
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pria tecnologia. No entanto, para a civilização em termos mais 

gerais, ela acabou por se constituir num ponto muito negativo, 

·ji que as divisões feitas do mundo em objetos e eventos passa

ram a ser encaradas como características fundamentais da reali

dade. E tudo que fugir a isso,a esta pontuação, s6 pode ser 

compreendido, como nas .palavras de Laing (ver capítulo I, p. 25) 

como loucura ou maldade. 

e curioso notar que a física quintica, desenvolvida a 

partir dos estudos -do mundo subatômico e que "redimensiona" as 

noções de tempo, espaço, massa e matéria passa a incorporar em 

seus estudos a convivência dos opostos, algo até então inacei

tivel na ciência: Mais ainda, de acordo com a visão que ela a-

bre, o mundo pode vir a ser compreendido em termos de grupos 

diferentes de conexões. o que passa a importar são as ocorrên 

cias que interligam os eventos de forma particular, não os obj~ 

tos' isolados. O todo é determinado, conseqUentemente, pela foE,. 

,ma como tais conexões se alternam, se combinam ou se sobrepõem. 

A ê~fase recai nos processos mais que nas entidades. A mudança 

. se torna q foco bisico de estudo e aquilo que possibilita a pr~ 

pria compreensão do mundo, pois mesmo no mundo subatômico,o mo

vimento constante, o processo vibrat6rio de criação e destrui-

ção é que permitem a alteração incessante dos padrões deener 

g1a. 

Maluf, em seus estudos, também ratifica estas noçoes, 

assinalando que a epistemologia da psicologia dominante se ba

seia em uma visão newtoniana, visando uma "interpretação comp1~ 

ta, finica do comportamentd' (1983, p. 21). Assim, o problema da 

psicologia se traduziria em expressar a interação numa 1ingua-
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gem adequada. 

Tal forma de perceber o mundo está em perfeito acordo 

com as considerações .feitas por Bateson em seUs estudos. Este 

autor afirma que nossa civilização acaba por dar mais atenção as 

partes que estão em relação que aos padrões de relação em si. 

Ou seja, privi1egia~os mais as coisas e os objetos .- a estabi1i 

dade - quê a interação, ~ relação - ó movimento (1980, p. 16). 

fl importante notarmos que, para este autor, a mente é, ela pró-

pria, um sistema: 

"The. tota,e -6e.,e6-c.oltlte.c.:t-ive. un-i:t wh-ic.h pltoc.e.-6-6e.-6 -in601t
ma:t-ion, Olt, a-6 1 -6ay, ":th-ink.-6" and "ac.:t-6" and "de.úde..6", 
-i-6 ~ -6M-6:te.m who-6e. boundalt-ie.-6 do no:t a:t a,e,e c.o-in c.-i de. 
'w-i:th :t e. boundalt-ie.-6 e.-i:the.1t 06 :the. body o~ 06 wha:t -i-6 
popu,ealt,ey c.a,e,ee.d :the. ' -6e.,e6' Olt 'c.on-6c.-ioU-6ne.-6-6'." (1971, 
p. 319 - glt-i6o do au:toltl . 

. Para Bateson, cada sistema mental é parte de uma hie

rarquia de "sist'emas mentais" que fazem parte de um sistema mui . 

to maior. Cada subsistema é parte deste sistema maior, sendo 

também um sistema individual. Este todo é regido por um deter

minismo sist~mico, em que as partes de cada sis~ema afetam umas 

ãsout ras e também todo o sistema por meio do fluxo de informa

ções (Brundage, 1985, p. 43): Assim a definição de eu como u

nidade mental aut5noma não é mais que falácia, estando em per-

feita consonãncia com uma visão de mundo cujas premissas privi-

1egiam as partes mais que a relação entre elas. Os estudos de 

Augras a ·respeito da noção de identidade nas comunidades nago 

vem de encoritro a postura de Bateson, pois apontam para uma vi

sao também re1acional do chamado "eu". 
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A'experiência,de'mudança vivenciada pelos membros de 

AA parece corroborar, portanto"aI guns pontos básicos da epis t~ 

mologia propos ta por Gregory Ba teson. Se no período de a ti va o 

'alcoólico traduzia o dualismo cartesiano de que falamos em sua 

relação com o mundo, numa postura basfcamente simétrica, a pos-

sibilidade de ver-se num paradoxo permite a reorientação de sua 

visão de mundo. Seu "despertar espiritual" age como a possibi-

lidade de uma nova forma de aprendi zag'em, e a adoção dos doze 

passos funciona como uma passagem para uma epistemologia mais a 

proximada daquela dita sistêmica. Agora sua relação com o mun

do e c0I?-sigo mesmo expres'sa-se de fo'rma não-competitiva. Houve 

uma mudança de segundo nível, em função de uma re,organização de 

pTemissas, que trouxe como reflexo um outro tipo de relação com 

o mundo, uma outra pontuação da realidade . 

. Cabe aqui uma reflexão: afinal de contas, como carac

terizar tal mudança 'de segundo nível? A resposta mais simples' 

que podemos dar a tal questão é que ã mudança de segundo nível' 

corresponde uma reformulação no estilo existencial da pessoa que 

passa pela transformação. Tendo a comunicação como veículo da 

sua interação com outras pessoas, o ser humano propoe sua defi-

nição do eu a seu ttsócio, existencial tt (Watzlawick, Beavin e 

Jackson, p. 236), a vida, e vendo tal definição confirmada ou 

desconfirmada, apreende premissas significativas para sua 
.. 

pro-

p~ia ,existência, premissas que determinarão sua percepçao da 

tealidad~ e ~ua interação com ela, que darão sentido a suas ex

periê~cias e lhes apontarão um estilo existencial, uma forma de 

vinculação com seu mundo (assim, a maneira própria e particular 

de ser-no-mundo refer~-se a uma escolha, à atribuição de signi-
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ficados a um mundo aparentemente confuso e carente de formas de 

finidas - op. cit., p. 239). A mudança equivale a urna redefini 

ção destes laços do ser com seu meio, expressa num tipo especf

fico de padrão interacional. 

Mais que conclusões fechadas, o objetivo deste estudo 

é apontar possibilidades de aprofundamento. Não nos propomos a 

esgotar a questão da mudança, muito menos no que se refere ao 

alcoólico, mas a apresentar um quadro de referência mais'abran

gente para que tais assuntos possam ser apreendidos. A perspec-

.tiva sistêmica aqui utilizada mostrou-se extremamente fértil na 

abordagem de temas como'o da mudança de comportamento, seja em 

que imbito'for~ Muitai questões e objeções podem a ela ser le-

vaniadas, ~ se isso ocorrer, teremos atingido pelo menos par-

te de nosso objetivo. 

~ .,. . . 
Gostarlamos apenas de fechar este estudo com as pala--

vras de·Bateson: 

"The nonalcoholic wonld ha~ many le~~on~ which it might 
~ {eann. 6nom the epi~temology 06 ~y~tem~ theony and ónom 

the way~ Oó ÁÁ. 16 we continue to openate in tenm~ oó a 
Cante~ian duali~m 06 mind uen~u~ matten, we Ahall pno
bably al~o continue to ~ee the wonld in tenm~ 06 God 
uen~u~ manj elite uen~u~ peoplej cho~en nace uen~u~ 
:othen~j nation uen~u~ nationj and man uen~u~ enuinon
mente 1t i~ doubtóul whethen a ~pecie~ hauing both an 
ad'uanced technology and thi.,~ ~tnange way 06 loolil.ng at 
it~ wonld can endune~(1971, p. 337) 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

E4~e4 4ao 04 ~ela~04 da4 ent~evi~ta4; .Aquela4 pa~te4 

que pode~iam identi6ica~ a4 pe4hoa4 ent~evi4tada4 6o~am omiti

da4 ou alte~ada4. Ve ~e4to,tudo pe~manece 6iel ao que 60i dito 

~m n04404 contat04. 

Po~ 4i 40, e4t~4 ent~e~i4ta4 con4tituem ~iqu144imo ma

te~ial. Cada uma ê única, e toda4 4ão muito pa~ecida4. O~ ~u-

Ce:4~ o~, o~ 6~a.ca.6~ o~, a~ dü.vida~, o contato ã4 ve.ze~ um tanto 

6anatizado com o chamado .pode~ ~upeJl:io~, a manutenç.ão de ~e~qu1. 

cio~ de uma ~elaç.ão 6undamentalmente ~i~ét~ica com o mundo (e 

~.eu~ e·6 e.:tt04 ), tudo i~4 o compõ e um caleido~ có pio vib~ante e pl~ 

no de vontade de vive~. O~ caminhoh e~colhido~ po~ cada um pa

~a chegan ã mudanç.a,· a· 60nma de ap~oximaç.ão de cada pe~~oa, ao 

momento' da entnevihta, tudo i~~o pode ~e~ bem ob~envado at~avé~ 

dehte4 ~elatoh.' T. em 4ua timidezi A. em ~ua 6i~meza e deci-

4ãOi RI. em ~ua p~ud~nciai RZ. e C. em hua emoç.ãoi L. em heu 

p~06undomengulho na~ p~ópnia~ ~a1.ze~ e L.C. em heu didati~mo -

cada um dele.h a~~inalou que muda~ 60i, e tem ~ido, tane6a di61.

cil, ma~ aindi pOh~1.vel. 

de L. 

Al9uma~ palavna~ deve~ ~e~ ditah a ~e6peito do nelato 

Ve todo~ 04 ent~evihtado~, l. 60i a única que apne~en-

teu, de. maneinamai~ hi~te.mática, depe.nd~ncia "cnuzada" - ál-

. cool e d~oga~" Não obhtante, hua paMagem pela depend~ncia mo~tna 

muita~ ~ emelhanç.ah com to dOh Oh ou~~o~. O u~ oc1.clico de ~ ub~

tância~ p~icoativah até um pe~1.odo no qual não mai4 havia a6a~

tamento de. dnoga~ ou álcool, a pe~da de ~e6enenciai~ 40ciai4,tu 



704. 

do -i...6.60 e.6tã plLe.6ente em .6ua. h-i...6tõlL-i..a., ta.lvez num IL-i..tmo ma.-i...6 velL 

t-i..gino.6o. A a.doç.ão da. plLoglLa.ma.ç.ão de Alc..oõ{-i..cO.6 AnôYl.imo.6 (e de 

Toxicôma.no.6 Anônimo.6) tlLa.z pa.ha. ela., contudo, uma. d-i..men.6ão muito 

conhecida. de todo.6 0.6 outlLO.6 - a. .6elLenida.de, a. pO.6.6-i..bil-i..da.de de 

he pelLcebelL e de pelLcebelL o mundo .6ob um outlLO plL-i...6ma.. 

Ca.be-no.6 a.golLa. penetlLa.1L no.6 UniVelL.60h delinea.doh a.qu-i... 

Como já. d-i...6".6 emo.6, e.6 ta..6 entlLevi.6ta..6 co nó-i..g ulLa.m-.6 e óonte plLecio.6 a. 

podendo" a.té. me.6mo en.6 eja.1L outlLO.6 e.6tudo.6 - eh'PelLa.mO.6 que i...6.60 PO! 

ha. ~e tolLna.1L uma. "lLea.lida.de. 
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T. (42 ANOS, 9 f.1ESES DE AA) 

Eu me acho uma excelente pe~~oa, ~em o ilcool. Com o 

. ilcool, eu me~m'o ~ e.i e a~ pe.ll~OM que me conhecem .6abem que a 

m.inha peJt~onal.idade ~e mod.i6.ica a~~.im·e~tup.idamente. 

Ante~ de eu v.iJt paJta o AA a m.inha v.ida eJta a v.ida de 

um alco;latJta, uma v.ida.hoJtJtlvel, n~~ i? POJtque, veja bem, a 

ún.ica 6.inal.idade me~mo i ~at.i.66azeJt o vZc.io, queJt d.izeJt, .6at.i.6-

6azeJt a doença, vamo~ d.izeJt a.6.6.im. E pJti ~~.60, a gente n~o me-

,de e~6oJtço.6, pOJtque, pOJt exemplo, e~ nunca, eu nunca Jtoube~,MM, 

~e~i qu~ e~ nunca Jtoube.i? POJtque, veja bem, o d.inhe.iJto que eu 

t.inha pJt~ ga.6taJt no .6upeJtmeJtcado, eu n~o ga.6tava 'ele todo. GM

tava metade, pJti metade ~obJtaJt pJt~ que eu bebe.6~e, ceJtto? En

tão, todo o d.inhe.iJto que d.iz.ia Jte.6pe.ito ã.6 co.i.lla~ da m.inha ca.6a 

~empJte ~a pela, metade, pOJtque a outJta metade eJta pJt~ eu bebeJt. 

Então eu Jtoube.i.a mim me.6mo, Jtoube.i a m.inha 6amZl.ia, Jtoubei ~ 

m.inha ca.6a. 1~~o .6em contaJt com a.6 telev.i~õe.6 que eu vendi, com 

'0.6 apaJtelho.6 ,de 6om, com o jogo de jantaJt e 6e.i l~. M~qu.ina.6 

. 60iogJt~6ica6, etc. e tal, tudo .i.6.6 o pJt~ pagaJt conta de bote-

qu.im,· ou .6eja; pJti bebeJt. QueJt dizeJt, ent~o .i.6.60 i um negócio 

me.io tJt.i.6te pokque no 6inal, veja bem, eu tenho um companheiJto 

que 6empJte diz aqui e eu concoJtdo com ele, que nem .6empJte a vi

da. do alcoõlatJta 60.i a66im. No inZc.io do alcool.i~mo eJta bom, 

pbJtque n;6 tlnhamo6 .6aúde, n;6 tZnham06 Jte6.i6tência, o cOJtpo não 

,tinha 6.ido muito cMt.igado pelo ~lcool. Ma~ no 6inal, ent~o, a 

gente ji não tinha ma.i6. Então, pOJt muito pouca co.i.6a a gente 

6icava bê.bado me6mo e peJtdia a noção, peJtdia me6mó, peJtdia a n~ 

ção completamente do ~ue 6az.ia. Eu no meu Ca.llO, pOJt exemplo,ti 
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nha amné~~a a!coô!~ca. No out~o d~a eu nao ~abla, nao me !em

b~ava, ou então me !emb~ava mILito pouco. E ~té hoIe eu não me 

!emb~o de mu~ta~ co.[~ a~ que eu 6.[z na m.[nha v'[da de a!coo!.[~mo. 

E a.[nda po~ c~ma eu t.[nha um p~ob!ema de te~ uma ep.[!ep~.[a a~ 

coô!~ca em c~ma d~~~o. Na epoca da ~rnd~ome de ab~t.[nênc.[a,que 

é o 'tempo q..te você pa~a de bebe~, eu t.[nha e~~e p~ob!ema também. 

p~á m.[m e~a mu~to d.[6Zc.[!, po~que eu jã. hav.[a, eu tente~ mlLi.ta.-6 

veze~ pa~a~, e no p~me.[~o d~a,' M~.[m, vamo~ ~ upo~, eu beb.[a h~ 

je, tomava aquele p.[!eque hoje, e vamo~ ~upo~ ,que üvu~e ~~do 

ontem. Ontem eu t.[nha tomado um p~!eque te~~Zve! e hoje eu nao 

que~~a bebe~ po~ cau~a do 6Zgado, pó~ cau~a daquele ma! e~ta~, 

etc., etc. Então eu me ~en~a mILito ma!, ~en~a do~e~ aqu.[ ne~ 

~a pa~te (T. aponta pa~a a ~eg.[ão abdom.[na!), no d~a6~a9ma. T.[

nha uma do~ mu.[.to g~ande no d.[a6~agma, aquela an~.[edade. T~eme

de~~a, nem ~e 6a!a. Uma t~emede.[~a que eu não pod.[a nem ~~~.[

na~ pape!, nem um cheque, nem a~~~na~ meu nome, nem e~c~eve~. ~ 

~a hoje, TegJLeto! 200, que é an~convu!~~vo, e~a ce~teza ab~o!u 

ta eu te~ uma convu!~ão. Como eu 6.[cava com medo de m'[~tu~a~ o 

~emed~o com o álcool, po~que o álcool a~nda e~tava no meu o~ga

~~mo e eu t.[nha medo, eu não tomava. Então eu t.[nha a convu!

~ão, entendeu~ E o chato e~que quando me pegava den~o de ca

~a, tudo bem. Quando me pegava óo~a de ca~a e que e~a ho~~Zve!, 

~e bem que a ma~o~.[a eu t~ve dent~o de CMa. 

Eu beb~, do~ 14 ao~ 41, du~ante v.[nte e ~ete ano~. Eu 

tenho um p~ob!ema que eu acho, que ago~a eu con~.[go detecta~. 

Quando eu e~tava bebendo, e eu pen~ava então, tudo que e~a de 

bom e~a o T. que 6az.[a. Então eu acho que eu à~~um.[ uma out~a 

pe~~onal'[dade. Po~qu~ tudo de bom e~a o T., o T. va.[ 6aze~. En-



107. 

tão eu efta outfta pe~~oa. Realmente, eu efta autfta pe~~oa, com

pl.etamente. Q:.uem, eu nao ~e.[.. Ma~ que eu não efta o T., eu 

,n~o eftd, entend~u~ Poftque agofta eu peftcebo que havia uma 4epa

ftaçãode' peft~onalidade. Poftque tudo que eu pen~ava efta ~~im: 

"Bom, aZ o T. vai 6azeft, o T.vai 6azeft", m~ não eu. Efta um 

negócio e~tir.anho.' 

,Agofta, mudou. Não mudou, voltou' a ~eft o que ela deve

ftia ~eil;. Vol:t,ou a ~erft o que ela ~empfte deve,-Il..ia teft ~.i..do· ~e não 

h0!lve~~e o ·plLob.e:ema do álcool. POlLque eu ~em a beb.i..da, 'todo mu!:!:. 

do.d.i..z, todo mundo que me conhece, m.i..nha mae, minha mulhelL,meu~ 

am.i..go~ me dizem que eu ~ou outlLa pe~~oa, completamente d.i..6elLen

te. Sou um caAa bom, .am.i..go, hone~to, tlLabalhadolL - não 6alto a 

:~elLviço de jeito nenhum, bom pai - bom, .i..~~o eu ~emplLe 6u.i... At~ 

bê.bado 'eu ~ emplLé. pui bom pa.i... SemplLe cu.i..de.i.. da educação d~ 

minha~ 6.i..lha~. Então, eu mudo completamente, ~ a~~.i..m uma mudan 

ça'da,água. pILO 'v.i..nho. Eu ~ou um calLa que at~ tenho mai~ .i..nte-

lecto, ~olLque ~ bê.bado acha que ele tem, ma~ na veftdade ele não 

tem.' 

da. 

Ele con6undetanto a~ coi~a~ que na lLealidade nao ~abe na 

Ele n'ão diz co.i..~'ci com co.i..~a, não bate nada com nada. O po-
~ , 

delL de lLac.i..ocZn.i..o muito maiolL, veloc.i..dade de lL~c.i..ocZn.i..o mu.i..to 

mci.i..olL,e po'delL de, co~plLeen~ão d~ coi~a~ mu.i..to ma.i..olL. Tanto que 

~e eu e~tive~ie bebendo, tlLabalhando na álLea que eu tftabalho,eu 

já telL.i..a ~.i..do' demit.i..do há muito tempo, pOIL.i..ncapac.i..dade. . . 

O 'AA eu'conheço há nove ano~. Numa clLi~e muito glLande 

na. m.i..nha vida'- eu tamb~m devo d.i..zeft que eu ~ou de~qu.i..tado; um. 

ca~amento 60i pILO blLejo pOIL caU6a da bebida. Ve~l>e ca~amentoeu 

tenho doil> 6.i..lho~ qU.e nã.o nOl> vemOl> pOlLque ele~ tê.m o~ motivo~ 
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dele~ e eu nao pO.6~O ilL con.tlLa. A6inal de con.tti.6,. 6u.,[ eu que 

.60.1. de ca.6a. Ma~ o AA eu conheç.o .há nove ano.6. E numa 

com a minha .6egunda e~po~a, .6egunda mulhilL, ela .ii .tava 
, . meio 

de~e.6pelLada. Não a pon.to de me deixalL, ma.6 ele fi não .6abia m(Ú6 

o que 6azeIL e en.tão ela pegou o an~ncio do Globo, aquele que 

diz "Se você qui.6elL bebelL, o plLoblema ê .6eu, ma.6 .6e você qui.6elL 

palLalL debebelL o plLoblema ~ no.6.6o", e ligou, ma.6 não pILá cá (T. 

,lLe6elLi.a-",e ao GILUpO CondoJt, em cuja .6ede e~.ta en.tlLevi.6.ta 60i 6~ 

.tal, ligou palLa ,o GILUpO' Rio de JaneilLo. Na lLealidade e.6.6e glLupo 

aqui não exi.6.tia ainda. Ele .tem oi.to ano~, vai 6azeJt nove e.6.6e 

ano. E 60i um .6enholL lá me abolLdaJt, e eu com~cei a 6ILeqUen.talL. 

Me iden.ti6iquei ·e nOlLmalmen.te uma pe.6.6oa que, eu .60U um calLa que 
. , 

~ou mui.to .6en.timen.tat pOIL na.tulLeza. PIL~ choJtalL, ba.6.ta me con.talL 

uma hi.6t5lLia tlLi.6te que láglLima.6 me vem ao.6 dlho.6. E como a 

maiolLia do.6 alc05latlLa.6, na plLimeilLa lLeunião você.6e iden.ti6i

ca muito com ~.que ie diz. Não ne.6.6e glLUpo, e.6.6e glLupo aqui nem 

tanto~ não ~ tão ..• 0.6 depoimento.6 n~o .6ão a~.6im tão 6olLte.6.Ma.6 

num. glLUpo 6 echado, 'em que a.6 lLeuniõ e.6 .6 ão 6 ecltada.6 como no GILU-

po Rio de JaneilLo, 0.6. depoimento.6 ~ão mai~ 6olLte.6. E você . . 

identi6ica muito com 0.6 depoimento.6 do.6 companheiILO.6. Você -ve 

q~e você 6~z tudo aquilo e bate então o alLlLependimento. E baten 

do o alLlLependimento, você 6ica muito condo1.do, você 6ica muito 

~06lLido po~ dentlLo, muito cheio de culpa. Então você, lLealmen-

te"o plLimeiJto contato com o AA, com o alcoõlatlLa lLealmente con.6 

ciente, ~ muito doloJto.6o. VololLo.6o em telLmO.6 não de dOIL61..6ica, 

'ma~ ,de dOIL mo Jta!-, emocional. Então eu me identi6iquei muito, cE; 

mecei a 6lLeqUentalL, ia todo.6 o~ dia~. Ma~ eu tenho um de6eito 

de calLitelL não .6ei de quê qu~ ê - eu tenho muita plLeguiç.a. Eu 

nao go~to de me locomovelL. Eu tenho plLeguiç.a de me locomovelL.Eu 
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c.hegu,e.i a' 6JteqllentaJt e.6.6 e gJtupo dUJtante o.ito m e.6 e.6, eu ac.ho. Eu 

nao. me lembJtocUJte.ito. Olha a am.ne.6.iaaZ~ ,Eu não me lembJto d.i 

Jte.ito: Eu .6e.i que .6e.i.6 me.6e.6 eu 6Jteqllente.i, ma.6 'eu ac.ho que nove 

eu nãoc.on.6egu.i. E então eu c.omec.e.i a tJtabalhaJt tamb~~, então 

eu v.inha do tJtabalho, 'v.inha m~.ito, c.an.6ado pJti c.a.6a - ~u.ito c.an

.6ado, não. Eu v.inha c.~n.6ado ma.6 não tanto qu~ não de.6.6e pJti .iJt 

ao gJtupo. E o que o,c.oJtJteu e que - eu t.inha o qu~? Eu tenho qu~ 

Jtenta e do.i.6, hi nove ano.6 eu t.inh,a tJt.inta e tJt~'.6 - eu c.omec.e.i 

a tJta~alhaJt em ag~.6to e no 6.inal do ano, vendo o pe.6.6oal tomaJt 

c.hópe eu d.i.6.6e. "Bom,. eu e.6tou paJtado. Eu ac.ho que eu p0.6.60, 

poJtque agoJta eu ji .6e.i c.omo e que e". E aI eu Jte.6olv.i tomaJt um 

c.hope junto c.om ,~le.6. Bom, e.6.6e c.hope dUJtóu no0e ano.6. Vepo.i.6 

de nove ano.6, aI .6.im, aI m.inha mulheJt Jtealmente ji não agUenta

. va ma.i.6, jã d.iz.ia que ~a me de.ixaJt, etc.. e tal, e eu queJt.ia pa

JtaJt, eu j; e.6tava queJtendd paJtaJt. M~.6 não queJt.ia entJtegaJt 0.6 

ponto.6. Eu não queJt.ia, pOJtque o alc.o5latJta e oJtgulho.6o em dema 

.6.ia e pOJt exc.el~nc..ia. Então eu nao queJt.ia pJtoc.uJtaJt o AA. QueJt 
, , 

.d.izeJt, eu queJt.ia pJtoc.uJtaJt, ma.6 nao queJt.ia que paJtt.i.6.6e de m.im 

a pJtoc.uJta.Eu queJt.ia que alguem me pJtoc.una.6.6e, pna que eu pu

de.6.6 e d.izen:, .. " Não, ma.6 eu não pJtac.uJtel... fol.. alg uem que me pnE.. 

c.unou". Ma.6 eu, do.ido pni voltan ao gnupo. AI m.inha mulhen 6~ 

tou: ~Pon que voc.~ não val.. ao AA?" Eu dl...6.6e:, "Voc.~ l.iga pna 

0-" -La • AI ela ll..gou pni c.i, 6alou c.dm um c.ompanhe.ino. Ma6 all.. eu 

.impu.6 uma c.ond.içãó. Eu d.i.6.6e: "Eu vou ao AA, ma.6 em c.ompen.6a

ção" voc.ê val.. ao Al-Anon", pOJtque uma da.6 c.ol...6a.6 que eu ac.ho que 

não deu c.ento na m~nha pJtl..me.iJta .ida ao AA óol..' que ela nao ve.io 

. Ao Al-Anon. Então, 'enquanto eu 6azl..a um pJt.ognama ela nao 6az.ia 
. 

o dela. Ou .6eja, enquanto eu pJtoc.unava me JteóoJt.mulan, me mod.i-

ó.ic.an, ela não 6e mod.i6.ic.ava. Ela c.ont.inuava c.om 0.6 velho.6 hã.b.i 
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tO-6 dela. E quando voc.ê.6e m.od,[6,[c.a, ou .6eja, quando voc.ê. toma 

c.on~c.,[ênc.,[a daqu'[lo que voc.~e, voc.ê não ac.~'[ta m~,[.6 dete~m,[na

da.6 c.o~.6a.6 q~e voc.ê ~c.i'[t~va po~quevoc.ê. e~a. um alc.o6lat~a. En

tão, p~~ que ningu~m enc.he.6.6e o .6ac.o po~que voc.ê e~a um alc.o6la 

t~a, voc.ê. :6e .6ubmet,[a,· .6e to~nava .6ubm,[.6.6o a muLtM que de c.a~a 

l,[mpa, vamo.6 d,[ze~ a.6~,[m, voc.ê não ac.e,[ta~,[a de je,[to nenhum.Me 

mod,[6,[c.a~, então, 60,[ toma~ c.on.6c.,[ênc.,[a de m,[m, c.on.6c.,[ênc.,[a da

qu'[lo que eu .6ou c.apaz, ou .6eja, me c.onhec.e~, po~que eu não me 

c.o~h~c.,[a. Veja bem, eu tenho qua~enta e do,[.6 ano.6, e te d,[go 
. . 
c.om·.6,[nc.e~'[dade, a'm,[nha mental'[dade em te~m06 dev'[da e de ~,[n-

te e c.,[~c.o. Se voc.ê bota~ umc.a~a de v,[nte e c.,[nc.o ano.6 junto 

c.om,[go, no.6 vamd:6 pen.6a~ a.6 me.6ma.6'· c.o,[.6a6, eu ac.ho. No 6undo. 

No6undo,' o alc.oõlat~a 6e c.onhec.e. Ma6 ele 6abe que ~ 

a.tc.o61at~a, ele .6abe. o c.a~a que d,[6.6e~ que não 6abe e menti~o-

60. Ele .6abe. Ele não ac.eita 6e~, e nao que~ que n,[nguem o 
, . 

c.hame. N~o ac.e,[ta .6e~ c.hamado po~que ele não ac.eita .6e~. Ma6' 
. 

. ele .6abe, no6undo ele .6abe que~. Ele .6abe que tem algum p~o-

ble~a. Ele me.6mo. pe~c.ebei ele tambem nio ~ bu~~o~ ele vê. que 

bebe d,[6 eJLente do.6 out~06. Ent~o, no 6undo, no 6undo, nõ.6 no.6 .. 
c.onhec.emo.6, apena.6 nõ.6 não que~emo.6 ~ me~gulha~ dent~o de.6.6e c.o 

nhec,[mento. Nõ.6 p~e6e~imo.6 v,[ve~ na 6anta.6,[a.' Então quando eu 

dig'o que eu e.6touvoltando a me c.onhec.e~ ~ que eu e.6tou de,[xan~ 

do a6 6anta.6,[a.6 de lado e v,[vendo o p~e.6ente e a ~eal'[dade, de~ 

xando méu6 devane,[o.6, meU6 .6onho.6 ,[mp0.6.61ve,[.6, e apena.6 ac.e'[ta~ 

do a v'[da c.omo ela e, c.omo eu .60U, c.om a.6 m,[nha.6 de6,[c.,[ênc.ia.6 e 

Mm,[nha.6 v'[~tude.6, "entende? Po~que quandC' a gente pa~a, age!!, 

te vê que a.6 no.6.6 eM v,[~tude.6 .6 ~o mu,[to, ma.6' muito .6 upe~,[o~e.6, mU:f.. 

to ma.,[o~e.6 em quant'[dade, mu,[to .6upe~,[o~e.6 
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c.ia.6, ao.6 no.6.6 0.6 de 6 ei~o.6 • ,sã que e.6.6 a.6 VÚl~udci.6, a.6 

viJL~ude.& 6ic.avame.6c.ond.i..da.6 pe.lo.6 de6ei~0.6, que pM.6avam a 6.i..

c.aJL p o JL c.im a • 

E ni.6.6o ~udo, o AA r uma c.oi.6a a.6.6.i..m meio e.6~JLanh~poJL 

que, veja bem, não há explic.aç.ão, queJL dizeJL, eu ac.ho que eu 

não queJLo explicaJL o AA. Eu p0.6.60 explicaJL o .6eJL humano. AA, 

ninguém e xpl.i.. c. a . Ma.6 pJLa que vO,cê 6ique no AA JLealmen~e, é ne

ce.6.6ã.JL.i..o que voc.ê JLealmen~e que.i..JLa paJLaJL. Não o:.d.i..an~a voc.e viJL 

pJLi c.a pJLi daJL um ~empo. E nece.6.6a.JLio que você ~enha c.on.6c..i..ên 

c.ia de que voc.e queJL paJLaJL. E o qu~ voc.ê não pode nem, em h.i..p~ 

~e~e nenhuma, é .6u.6pei~aJL que você pO.6.6a ~omaJL um chope, ~omaJL 

um ponche, en~endeu? POJLque i.6.6O pode uma vez que você ~enha o 

álcool no COJLpO, pode vol~aJL a compul.6ão, pOJLque a c.ompul.6ão vo 

c.ê .60 ~em quando Voc.e ingeJLe qualqueJL quan~.i..dade de álcool. Fo

JLa d.i...6.6p, é mu.i..~o d.i..61c..i..l ~eJL c.ompul.6ão. Mui~a gen~e d.i..z que 

~em, ma.6 ela pode .6e.n~.i..JL von~ade,de.6ejo. Ma.6 de.6ejo é uma c.o.i..'

.6a, e c.ompul.6ão é OU~JLa. En~ão é nec.e.6.6a.JLlo que o c.aJLa queiJLa, 

queiJLa paJLaJL. -POJLque o gJLande .6egJLedo do AA e o 6a~o exa~amen-

~e de v,o c.ê queJLeJl paJLaJL. Po JLque vo cê .6 e .6 en~e ú.~il aqui den~JLo 

de ~oda.6 M 6oJLma.6 • . Me.6mo que voc.ê não 6aç.a nada, mM, -.60 o 6a 

~o da .6ua pJLe.6~nç.aaqui e de OU~JLO c.ompanhe.i..JLo lhe veJL, voc.ê já 

e.6~a. .6endo ú.~.i..l pJLa. aquele companhe.i..JLo, e pJLO.6 OU~JLO.6 companhei 

JLO.6. En~ão, o AA ~e mO.6~JLa que voc.ê pode .6eJL ú~.i..l. Ele ~e en.6.i.. 

n~ pJL.i..meiJLo a vucê não .6e culpaJL, que eu ac.ho que e.6.6e. e o 6a

~OJL pJLep~ndeJLan~e do AA. Ele ~e mO.6~JLa que voc.ê não, é c.ulpado 

daquilo que voc.ê 6ez pOJLque você não eJLa você, Você eJLa um bêba 

do. Voc.ê e.6tava 60JLa de .6i. E que voc.ê não pode viveJL do pa..6-

.6ado, que é ~ que ma~a mu.i..ta gen~e, o pa.6.6ado. O c.aJLa não c.on.6e 
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gue .6.e de~c.ulpalt pelo que ele, 6ez no pa..6.6ado e o c.alta ac.aba molt 

Itendo, .6e.6uic.~dando, etc.. e tal. Então, entlte outlta.6 c.o~.6a.6, o 

AA 6a~,~.6.60. O AA te de.6envolve a pO.6.6~b~l~dade de voc.~ Itec.up! 

Italt o ltac.~oc.1n~o,ou .6eja, Itec.upeltalt a .6ua pelt.6onal~dade. Ape~ 

.6onal~dade' que algun.6 "c.hegam até a peltdelt, e outltO.6, não total-

mente, poltque tem gent"e que c.hega aqu~ e que não .6 ab e nem o no-

me - o c.alta .6 e peltde.u tanto ne.6.6 e mundo do ã.l c. o o i que o c.alta 

peltdeu :a pltôplt~a ~dent~dade. Ele nao .6 ab e quem ele e. "Como 

e .6 'eu. nome?"" e e.e~ d~z " Nã.o .6 e~" . Então o AA pltOpoltc.~ona a vo 

~~ilt .6~ Itec.upeltando,poltque quanto ma~.6~oc.~ va~ 6~c.ando, -e 

c.lalto q~e a tua memôlt~a va~ voltando. Ela não volta a.6.6~m num 

e.6t~do, ma.6 ela "volta, ao.6 pOUc.O.6 ela va~ voltando. Ã.6 veze.6 vo 

c.~ e.6tã. .6onhando v~em aquele.6 tltaço.6, voc.~ ac.oltda - ela volta 

de d~velt.6a.6 mane~lta.6. Outlta.6 pe.6.6oa.6 te d~zem, e aI voc.~ j~ po-

. de, ~nc.lu.6~ve, até ac.e~talt aqu~ló que a.6 outlta.6 pe.6.6oa.6 d~zem . 

. "Ah,poltque voc.~ 6ez ~.6.60". "Não d~ga! F~z? Meu. Veu.6 'do Ceu~ 

Eu elta um do~do " Ma.6 voc.ê jã. não e.6tã. c.om aquele .6en~men-

~o·de c.ulpa, jã. c.om aquela pelt.6pec.t~va de .6abelt de um tltOÇO, que 

. 6e voc.e magooaou" 6eltiu alguem, ou .6e~ lã., voc.ê p~ejud~c.ou al

guem ou alguma c.o~.6a, voc.~ tem c.ond~çõe.6 de .6e Itetltatalt, c.hegalt 

e d~zelt: "Olha, me de.6c.ulpe", uma c.o~.6a que voc.ê, bêbado, ja

ma~.6 áalt~a. Pelo c.ontltã.lt~o, voc.~ 6alt~a ate p~o!t do que voc.~ t~

nha 6e~to. Então, eu ac.ho o Alc.oõl~c.o.6 Anôn~mo.6 uma oblta mu~to 

bon~t.a, mu~to bon~ta me.6mo, ate me~o, a.6.6~m, poe~c.o, 

e um . .6ent~mento mu~to noblte que Itege ~.6.60 aqu~. 

poltque 

M~nha mu.lh~1t 6lteqUenta o Al-Anon e m~nha 6~lha mai.6 no 

va6lteqUenta o Al-Ateen. A ma~.6 velha, não~ O AA tambem no.6 

en.6~na a .6elt toleltante.6, e o Al-Anon tambem, poltque .6e o lema 
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do AA é ev~te o p~~me~~o gole, o lema do Al-Anon é ev~te a p~~-

me~~a di~cu~~ão. Po~que a d~~cu~~ão pode me leva~ ~o 
. . . p~me~~o 

gole, que e o que no~malmente acontec~a. Eu d~~cu~a e quando 

eu não ~a1a no 'tapa com ela eu ~a p~o ba~ bebe~ p~ã, até -p~a 

cont~a~ia~. Eu ~ab~a que ela não go~~ava, então eu ~a p~ã 6e

~Z-la. A p~~me~~ad~~c~~ão - e n~~~o, ela v~a também ~e ~e-

6onmulando, ela va~ vendo o~ de6eit~~ de canãten, po~que a g~an 
, 

de meta dentno do AA, de um aleoôlat~a que entna pana o AA nao 

é ~õpa~an de beben. Panan de bebe~ é 6ãc~l. Panan de beben, 

nõ~ jã panamo~ uma pon~ão de veze~. Eu 6iquei doi~ anOh e meio 

hem beben. Ma~ o 6aton p~~nc~pal de'Alcoól~cOh An&n~mo~ e a ne-

6~nmula~ão, não ehpin~tual - pode ~en e~p~n~tual também. Ma~ e 

uma ~e6onmula~ão pe~~oal. Então ~e pnocuna exencitan com ma~~ 

~~~duidade o~ valo~e~ po~~t~vo~ que a pe~onaldiade de cada um 

tem. Na vendade, o que aconteceu é que nõ~ não ed~6~camo~., A

qui então é o momento de você ed~6~can. Algun~ ponto~ de v~~ta 

como o 6ato de, alguma~ 6na~e~ que hão conhec~dZ~~~ma~ de todo 

mundo, como "Não 6azen pa~a o outno o que ~ -voce nao gOhta que 

6a~am con~igo", e nealmente colocan ~~~o em pnã~ca. Ponque nao 

é hÓ pen~an nela~, ma~ colocan em pnãt~ca, que é o ma~~ di6Zc~l. 

Então é você ~e auto anali~an, que e o que o pe~~oal tem um me

do danado do quanto pa~~o, ponque quando você 6az um ~nventã~o 

mona! de você pnõp~~o, você me~mo tem de ~zen o que é que você 

é. Ma~ em contnapantida, do lado você tem que coloca~ também 

o que i que de bom você tem. Po~que ~enão, ~e você 60n botan 

~õ que \10 cê não pne~ta,. é capaz de vo cê da~ um t~~o na cabe~a. 

E noÁmalmente M no~~a~ coiha~ boa~ ~ão muito maio~e~ que a~ 

nuin~. Só que a~ nu~n~, nõ~ a~ v~vemo~ antenionmente com muito 

ma~on inten~idade do qu.e a~ boa~. Ela~ ehtão pne~ente~ a todo 
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,in.6.tante em no.6.6 a vida de aleoôlatJta. 

Ef antt.6 eu ne~ .6ei eomo eu eJta. E~ ia, dOJtmiJt bibado. 
, , 

Aeo'Jtdava ciineo hOJta..6· da manhã, 6ieava 6azendo hOJta ,lã. em eMa • 
. 

AeoJtdava e..Lneo hOJta.6 me.6 mo, to do~ tJtemendo. 1 a vaJtJteJt eM a e 

não,.6ei o qae lã. pJtã. o tempo pa.6.6aJt Jtã.pldo pJtã. .6el.6 hOJta.6 da ma 

nha eu eneontJtaJt o pJtlmelJto baJt abeJtto pJtã. bebeJt. Então eu pa.6-

.6ava o dia todo, não bibado, pOJtque o aleoôlatJta, ape.6aJt de a 

gen~e dlzeJt que no 61nal a gente não agnenta multa eol.6a, veja 
, . '. 

bem, mu..Lta eol.6a pJtã. gente ê um lnólnlto pJtã. uma pe.6.6oa que.não 

bebe. Então, quando a gente diz qui ê pouea eol.6a pJtã. nô.6 -e 

pJtã. del~'a.Jt um ealta que não bebe de pOJtJte dUJtante tJti.6 dia.6. AgE.. 

Jta' eu me .61nto bem. QueJt dizeJt, eu .6Ô não me .61nto bem pOJtque 

eu engoJtdel muito, ólquel muito baJtJtigudo, l.6.6o em teJtmo.6 61.61-

eo-6. Ma.6 em teJtmo.6 mental.6 eu m~ .61nto mu.ito bem, me .61nto em 

paz, me .6into multo em paz. Eu voltei a ~eJt uma, talvez at~ 

uma eol.6a que não .6eja multo boa, voltei a .6eJt a.6.6im melo .6ol1-' 

~ã.Jtio. GO.6to multo da minha ea.6a. Ma.6 eu aeho que eu .6 empJte 

gO.6;tel~ Eu não 6~eava em ea.6a pOJtque eu tinha que de.6eeJt pJta 

bebeJt. Então eu aeho qu.e l.6.6O aI e.6tã. .6e mO.6tJtando. Eu me .61n

to multo bem, mlnha.6 61lha.6, o meu Jtelae..[onamento em ea.6a eom 

eia.6 'e: maJtavilho.6 o. Minha.6, mlnha.6 61lha.6 .6 em'pJte me adoJtaJtam, 

e agoJta muito mal.6. Eu me .6into bem. Veu um eaJtoç.o aqui (T.' 

apontou a gaJtganta, aeendeu um eigaJtJto e Jte.6plJtou 6undol. 1.6.60 

aqui ~ uma Jte60Jtmulaç.ão de vida. 
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AI (47 ANOS .. 3 MESES DE AA) 

Sou minei~a, n~ta de áazendei~04. Minh~ maeji ~ áale

cida. Tenho 4ete i~mã04 abaixo de mim e tive a melho~ in6ância 

que você pude~ imagina~ da vida, eu tive. Com muito ca~inho, 

muito amo~, 4emp~e b~incando muito com meU4 i~mã04. Meu pai e~a 

uma pe440a ext~emamente amO~04a. A minha mãe 60i de um amo~ e-

no~me com 04 6ilh04 tod04. Ma4 o mai4 eng~açado ~ que a minha 

mãe nio e~a ~m tip~ de pe440a de 6ica~ beijando, ab~açando, e 

6ica~ 6azendo ca~inho n04 6ilh04, não. O amo~ da minha mãee~a 

muito mai4, a44im, e4pi~itual do que um amo~ mate~al, de áica~ 
" 

áazendo ca~inho.·. Ela nao e~a a44im. Ji meu pai" ~ a44im at~ ho 

je. A minha juventude 60i tudo que eu tinha di~eito. Eu 4emp~e 

namo~ei muito, eu 4emp~e b~inquei muito, eu 4emp~e pa44eei de

maih. Eu tive todo4 04 vehtid04 de baile lindo4 que voc~ pude~ 

imagil'l,a~, eu tive, embo~a 4endo de 6amIlia pob~e, hun? Ma4 a 

minha mãe 6azia. um 4ac~i6Icio eno~me_ p~i que a gente hemp~e e4-

tivehhe bem ap~ehentada nah áe4tinha4 de quinze ano4, n04 bai-

. le4 de 6o~matu~a,; eh4a4 coi4a4 to da4. Então 60i a44im, uma de

LIcia a minha juventude. Eu ap~o veitei demai4. E eu comecei a 

t~abalha~ com dezoito anoh. E a imp~eh4ão que eu tenho ~ que, 

quando eu comecei a t~abalha~ eu namo~ava muito, inclu4ive. 

Me4mo depoi4 de i~ t~abalha~, eu 4emp~e namo~ei i beça. At~ que 

eu 4044eguei a04 t~nta e me ca4ei. Sou ca4ada at~ hoje, e mui 

to 6eliz, g~aça4 a VeU4. Tenho um áilho que e a paixão da minha 

vida. E eu comecei a t~abalha~ com dezo.ito an04. Semp'Le 6ui uma 

pe44 oa muito~e.6 po n4 i velo E, pa~a .6 o ~te mil'Lha, eu comecei' a 

.:t~abalha~ numa ã.~e'a em que eu t~abalho at~ ho j e. Eu t~abalho com 

~elaçõe4 püblica4, ma~keting, me~chandi4ing e p~opaganda, e com 
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ob~a~ de a~te. Então, eu t~abalho com uma coi~a que nao tem 

~otina, p~aticamente. A cada dia eu' e~tou c~iando uma co.L~a no 

va. E i um t~abalho que eu ado~~6aze~. 

Eu comece.L a bebe~, na ve~dade, com companhe.L~o~ de 

t~abalho, po~que t~abalhando em agé:nc.La de public.Ldade tinha a 

toma~ 

chop.Lnho. E 60i, toda óexta-6ei~a eu ~aIa p~á toma~ chop.Lnho, 

e nao ~e o quê.' E com i~~o eu 6u.L me aco~tumando a bebe~. Eu 

~ô qeb.La chope. Eu nunca go~tei de out~a bebida. Uma vez ou ou 

~a eu tomava uma do~e de Wh.t~~y, ma~ eu ench.La aqu.Llo degelo 

pa~a ~ende~ o fte~to da no.Lte, e eu 6.Lcava com o copo na mao. A 

noite .Lnte.L~a, um copo ~ô, botando gelo ali dent~o, que eu te

nho ho~~o~ do go~to. Uma beb.Lda que eu go~to tambim e Campa~.L. 

Ma~ Campa~.L eu beb.La mu.Lto ~a~amente, a~~im tambim muito pou-

. qu.Lnho, e ~emp~e m.L~tuftado com água m.Lneftal -- A .Llu~ão de que 

a agua d-Lm.Lnu.L o e6e,f.to do álcool. Ma~, como eu tomava uma do~ 

~e ~o, botando agua, na veftdade eu beb.La meno~ Campa~i. Agofta, 

·a ceftveja e o chop.Lnho ao~ pouco~ 60.L aumentando. 

Eu me ca~e.L em 70, em 72, al.Lá~. E no~ 60mo~ moftaft em 

tntão, quando eu 6ui moftaft em . ,lá ~e bebe 

dema.L~. Qualqueft lugaft de beifta de pfta.La a~ pe~~oa~ bebem mu-L

to, mui:.to, ate pela pftôpft.La e~tftutufta da be.Lfta do ma~. Em 

... ~ o que e que me aconteceu? Sempfte mu.Lta gente em ca~a, e 

.~empfte mu-Lta beb.Lda acompanhando e~l> a gente to da. E 6.Lnal de l> e 

mana, l>empfte vi~ital>. No meio da l>emana, quando ele~ iam embo-

~a, eu nao tinha o que 6azeft, p~aticamente. Entã.o eu .Lnventa-

va co.L~a~: eu e~tudava v.Lolã.o, eu e~tudava .Lnglé:~, eu comecei 

a 6aze~ aftte~anato em ~eftamica, que eu nã.o tinha a mIn.Lma hab.L-
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!idade, como nao tenho ate hoje, e continuava bebendo. Ma~ eu 

bebia na pa~te da ta~de -- 6icava dent~o de ca~a, 64zendo a~ 

coi~a~ e bebendo. E, ao~ pouco~, e~~a bebida 60i aumentando,60i 

fricando PM9~~~iva. em CÜM e em qua.n:tida.de. Então eu já. bebia, pn.a;ticamen

te, todo~ o~ dia~. Ate que eu voltei "a mo~a~ no Rio de Janei-

~o, ~o~que eu já. não e~tava mai~ adaptada em 

p~ã. cã. e meu ma~ido continuou iã. em 

Eu vim 

Vu~ante doi~ a:' 

no~ nó~ 6icamo~ a~~im, eu ~Ó ia' lã. no 6inai de ~emana· (eu 6'i

quei~ete ano~ lá e eie 6icou nove). E aqui no R,[o eu voite.i a 

t~abalha~, e.xatamente como eu ~emp~e 6iz. Ma~ ~e.mp~e. a~~umava 

um tempo de, na pa~te da,ta~de, bebe~. Finai de. ta~de, todo~ o~ 

dia~. E a minha bebida ,[a de c,[nco e me.ia, ~ei~ ho~a~, ~ete ho 

4a~ ate ~ete. e meia ou o,[to ho~a~ da noite, ã~ veze~ nove ho~a~. 

E muita~ veze.~ eu tinha clie.nte.~ que iam no meu e~c~~tó~o em 

ca~a, po~que o meu e~c~itó~io e.~a e.m ca~a. E com a de~cuipa de 

que. o~ ~iie.nte~ bebiam, muita~ ve.ze.~ ate nao, e.u ~e.mp~e tinha 

bebida iá. Ate que. R. veio pa~a o Rio e nó~ montamo~ uma 6,[~

ma. Quando nó~ montamo~ a 6i~ma, eu ainda continuei t~abaihan

do ~ozinha e.e.le. ~emp~e me pe.dindo que. e.u pa~a~~e. me.u t~abalho 

junto com o~ clie.nte.~, como autônoma, e que 60~~e. t~abalha~ com 

e.ie.. E e.u, ~e~i~tindo mu,[to. Eu ~e.~i~ti a i~ p~á. iá., p~á. 6ã.b~~ 

ca po~que. e.u te.~ia 'que. cump~~ um ho~á~io, e con~e.qllente.me.nte. eu 

não te.~ia muito tempo di~pon1.vei p~á. mim e. di~pon1.ve.i p~o me.u 

chapinho. Então e.u ~e.I.>L!>U o que e.u pude. Ma~ há. que.~tão de. 

doi~ano~ at~á.~ e.u ~e.~oivi al.>~umi~ a 6á.b~ica e. 6ui p~á lá. t~aba 

iha~. Ma~ me.~ mo aI.> ~im, e.u ~ e.mplte. alt~umava uma de.~ culpa ou -pita 

·,[It ao banco po~ 'volta daI.> dual.> holta~ da ta~de., ou de. ,[~ palta um 

clie.nte. a não ~ei o quê. Que,[a pitá. cliente., co,[~a ne.nhuma. Eu 

ia p~á. ca~a, pitá pode.~ 6,[ca~ bebe.ndo ce.ltve.ja. Em cal.> a, e.u tltaba 
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lhava,6aldndo no tele60n~ com,~ cliente, ma~cando ho~a com o 

, cliente p~i6aie~ o~çamento ou, en6im, ~emp~e 6aze~do algum t~a 

b~lho.Ma~, e6etLvamente,com um copo na maa~AZ, po~ volta 

da~ ~~te ho~a~da noite eu pa~ava de bebe~ e ia p~i ~oiinha p~~ 

pa~a~ ojanta~. E R. ~emp~e a ~ec~ama~, que eu e~tava bebendo 

muito, que aquilo e~a ~mpo~~Zvel. Eu 6iquei muito ag~e~~iva,i~ 

clu~ive. Po~que eu ~chava que eu bebia p~i 6ugi~ de uma ~eali

dade qu~ eu tinha ~,que eu nio go~~ava. O que nio e~a ve~dade, 

po~qu~ eu bebia po~que eu go~tava de bebe~. Po~que até entio eu 

nid podia nunca imagina~ que eu pude~~e ~e~ alco;lat~a. Eu nao 

podia, eU,nio admitia e~~a hip;te~e de jeito nenhum. p~i mim, 

e~~a palav~a "alç.oólat~a" tem o me4mo ~igni6icado da palav~a 

"aza~", que e: a palav~a pio~ que exi~te no vocabuli~io da lZn-

gua po~tugue~a. E uma palav~a que eu tenho ho~~o~. E eu nunea 

digo e~~a paiav~a. Eu ~empne digo, quando aconteee alguma coi~a 

que e~ não go~to, eu digo: "Ai, que 6alta de ~o~te!", "Ah, po~ 

que é que i~~o', aconteceu,?", ma~ jamai~ "Queaza~!" Não é comi 

go. E meu 6ilho, também, pe~eebendo que eu e~tava bebendo to

.do~ o~ dia~ me pedia multo que eu pa~a~~e de bebe,L E meu 6i-
'. lho é um menino, eu não vou dize~ que ele ~eja um talento 6o~a 

do no~mal po~que ~e~ia até multa vaidade da minha pa~te, ma~ e

le, na ve~dade, é muito bem do tado. Ele é. multo inteligente, m~ 
.' , 

to inteligente, me~mo, e tem uma ~e~pon~abilidade maio~ que a~ 

. e~ança~ na idade dele (ago~a, ele e~ti com t~eze ano~). E ele 

6icav4 muito t~i~te com i~~o. Até que um dia ele vi~ou p~i mim 

e di~~ e a~~im .'.. e eu p~ome:t[a a ele: -"Olha, eu ~o vou bebe~ 

ho j e, amanhã eu não. be bo mai~." AZ um dia ,e.le vi~o u p~ã. mim e 

di~~e: "Mamãe~ vo'eê. nio con~egue pa~a~ de b~be~ po~que ji e~ti 

viciada." E i~~o me 6ez pen~a~ muito. Eu cho~ei muito, 6iquei 
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muito tni~te, e i~~o me 6ez pen~an. E eu pencebi que, na ve~da 

. de, 'eU. quenia panan de bebe~ e que eu não con~eguia pana~. Eu 

já bebia todo~ Oh dia~ e eu não con~eguia pa~àn. E, a 

daZ~ eu tomei um p/le'que ho~~Zvel, e eu tive uma di~cu~~ão mui

to .6étia com R. E ne~.6e dia ele M.6.6e que ia embona de ca~a, e 

chegou a annuman aI> mala~ pná in embo~a. E eu, com um copo de 

cenveja na mão. Você veja a tti~teza, o que a bebida 6az com 

a.6 pe~~oa~. Um ca~amento muito bem e.6t~utunado que a bebida ia 

de.6tnui~ completamente. R. 60i pana o quanto, a~~umou toda~ a~ 

mala~, pegou toda a noupa de dent~o do a~má~io, e eu não ~~ pon 

que luz divina eu cheguei na po~ta do qua~to e di.6~e pná ele: 

"Não 6aç~ i~~o agona. Vamo~ pen6an um pouco mai.6." Pa~~amo~ un6 

dià~ hon~vei.6 e' nem po~ i~~o eu panei de beben. AI eu bebia e 

dizia pná mim me~maque 'e~a p~á 6ugi~. Fugi~ de que, me de6t~u 

indo? Me de~t~ú~ndo completamente. Então eu conven~ei depoi~ 

com ele com mai6 calma e pedi a ele, e p~ometi a ele que eu nao 

bebe~ia mai~. Pa~~anam-~e o~ dia6, e eu voltei a beben novamen 

'te.' Voltei com o me~mo p~oce~~o e, pio~ ainda, bebendo 

bebendo uma quant~dade muito maion. E bebendo e~condido, 

mai~, 

Tentando bebe~ e.6condido, po~que não .6e con~egue bebe~ e~condi

do, como não ~e con~egue 6aze~ nada e~condido. A gente é que 

p~n~a que e~ti e~condido, não é? Então eu compnava "Hall'~ Men 

.c •• ~ho-Lyptu~", que é uma coi~a que eu dete~to, e R • .6abe que eu 

~empne dete~ tei. Quando eu e.6 cutava banulho do canno, eu joga

va o ~e6to que tinha no copo 60~a - ne~~a~ altu~a~" a ga~na6a 

já e~tava no 6inalzinho, po~que eu p~ognamava mai6 ou men06 um 

honânio, e eu 6abia quanta6 ga~~a6a.6 eu ia beben dent~o daque

le honá~io, mai~ ou meno~. Quando ele e~tava p~á chegan, eu e6 

cutava o ba~ulho do ca~~o, eu e~condia a~ ga~~a6a6, lavava o co 
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po, guctILdctvct o c.opo e botctvct um "f{ctll'b" nct boc.ct. Mebmo ctbbim 

ele peILc.ebict,. pOILque eu modi6ic.ctvct o meu c.ompolLtctmento,polLque 

ct bebidct modi6ic.ct muLto o c.ómopOILtctmento. Eu, que eILct umct pe~ 
. , 

bOct, e'eu ncto bOU umct pebbOct ctgILebbivct, eu bOU ctté umct 

bctbtctnte, ncto' digo umct pebboct tILctnqll..ilct pOILque eu bOU ctgitctdct 

pILá. ctlgumctb 'C.Oib ctb, PILinc.ipctlmente C.Oib ctb de tILctbctlho. Eu gOb to. 

de 6ctzeIL ~b C.Oibctb ká.pido, eu gObto de teIL bctbtctnte tILctbctlho, eu 

gObto d~teIL muito movimento. Eu nio gObto' de umct vidct bObbegct-
, 

dinhct,' pctILctdinhct, modelLctdinhct. Eu nio gObto dibbo, tctlvez ctté 

em'6unç.io dct minhct PILo6ib.6io, p'oILque eu v-<.vo c.olLlLendo e Ol..ictn

do C.Oibct.6 di6eILente.6. E R. peILc.ebict. E R. tctmbém peILc.ebict, o 

meu 6ilho. Até que um dict, eu .6enti um debe.6peILO enolLme e' pecU 

.,~ Veu.6 qu~ me deb.6e u~ c.ctminho. E dentILo de um 5nibub eu c.ome-

c.ei ct C.hOILct/L, de.6ebpe/Lctdct. Eu nio .6ctbict o que' 6ctzeIL, numct ILe.6.6ct 

c.ct "6edeILctl",. umct c.oi.6ct hO/LILlvel, e me .6entindO, ctb.6im, ct últi

mct pe.6.6oct do mundo. ' A mcti.6 deg/Lctdctdct, ct mcti.6 poblLe, ct mcti.6 in

~eliz; ~ ~cti.6 ~ed~o.6d, ct mctib tudo que voc.~ pude/L imctginct/L. O 

'6im do ,beIL humctno, é c.omo eu e.6tctvct me .6entindo. E eu tenho um 

tio que é do,AA,já.há. doze ctno.6, e eu já. c.onhec.ict o AA pOIL in

teILme.cUó dele'. , Entio pecU .60C.OILILO ct ele. Eu liguei pILá. c.ct.6ct d~ 
, 

le e cU.6.6e:"Olhct,· eu que/Lo entILctIL pctILct o AA. "Ele, que já. .6ct-

bict que eu bebict, 'e fá. tinhct me mctndctdo ctlgumctb in6oILmctç.õe.6 ct 

ILe.6peito do- AA,' ctlgunb 601heto.6~ ele 6ic.ou todo .6ctti.66eito, e 

me -pediu pILá. c.onVelL.6ctlL c.om,ct M., que cttuctlment.e é minhct mctd/Li

nhct. E eu'vim pILO AA e ingILe.6.6ei. Eu já. ILec.ebi ct minhd 6ic.hct 

.de tIL~b mebeb ,bõbILict, beILenct e t/Lctnquilct. Eb.toU me mo'di6ic.ctndo 

ct ,c.ctdct dict q ,ue pct.6,.) 11, VO c.~ nio 6ct z idéict. 

A modi6ic.ctcio mcti.6 mct/Lc.ctn-te em m-<.m é que meu.6 medo.6 eb 
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tã.o acabando. Eu e.6tou lLealm~nte adquLu .. ndo uma co1..6a que .6e

lLi.a mu1.to bom .6e a human1.dade tive.6.6e: .6elLen1.dade. SelLen1.dade 

pILá. ac..eLtalL a.6 co1..6a.6 da v1.da, como ela.6 .6ã.O.PILá. você telL 1.-

dé1.a, .6emana pa.6.6ada a nO.6.6a ná.blL1.ca no1. 1L0ubada. T1.vemo.6 um 
. . 

plLejuZzo 1.men.6o, imen.6o. Nem pOIL i.6.6o eu me de.6e.6pelLei. 1.6.60 

no1. no n1.nal de .6emana .. Eu, quando chegue1. na' ná.blL1.ca na .6egun

. da-neilLa, v~ que tinha .6ido lLoubada aquela.6 coi.6a.6 toda.6. Na ho 

lLa me deu uma celLta lLaiva, ma.6 1.mediatamente eu cal em mim e v~ 

que cqi.6a.6 m~ito p~olLe.6 podelLiam telL acontecido. Na telLça-6ei

lLa e.u cheguei em ca.6a, meu nilho me pediu dinheilLo pILO colégio 

no d1.a .6eguinte, e eu di.6.6e pILá. ele: "Pega na minha calLteilLa." 

Quando ele 60i p~oculLalL a minha calLteilLa na minha bol.6a, minha 

calLteilLa tinha .6ido 1L0ubada também dentlLo do ônibu.6. QuelL di

zelL, doi.6 1L0ubo.6 em .6eguida. E ne.6.6a hOlLa eu con.6egui dizeÍt pILá. 

Veu.6 o .6eguinte: "Seja 6eita a VO.6.6a vontade". POlLque eu tinha 

acabado de e.6cutalL o ca.6O de uma vizinha 'que tinha pedido uma 

p1.zza, 0.6 ladlLÕe.6 entlLalLam junto com o lLapaz da pizza, alLmado.6, 

e n1.zelLam balLbalLidade.6 dentILo da ca.6a dela. Pelo meno.6 eu nem 

~oube quem 60i que me 1L0ubou. E.6.6e já. é um con.6olo, não é? E . 
o plLejuZzo, ·a gente lLecupelLa, pOlLque eu tlLabalho muito e i.6.6O a 

gente lLecupelLa tlLanqUilamente, .6em plLoblema nenhuma. Então, eu 

me .61.nto muito mai.6 .6elLena, pOlLque o que eu e.6tou aplLendendo 

com a convivência com a.6 outlLa.6 pe.6.6oa.6 é muito impolttante. Na. 

velLdade, a gente nãp naz uma teltapia ~nica e exclu.6ivamente pe

lu 6ato de não telLmO.6 um pIL06i.6.6ional coolLdenando a ·lLeunião.Ma.6 

.6e você 60IL velL bem, o plLoce.6.6O utiliza~o pelo AA é muito .6eme

lhante ao de uma telLapia de glLupo. E atual:r.e.nte eu .6ou to tal-

mente 6avolLá.vel a 'e.6.6e tipo de telLapia. EmbolLa eu já. tenha pa.6-

.6ado pOIL p.6iquiatlLa.6, pOIL p.6icanali.6ta.6, pOIL p.6icõlogo.6, eu nun 
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ca. :Urrhanú:to uma teJLa.pia de gJLUpO . Tinha .si.do 6ei'ta ~empJLe -tn-· 

divididuat.· Ma.&..só aqui eu elitou c.on.6eguindo JLe.6g·a.taJL Ol.i meul.i 

valoJLe.6. Tnc.JLlvel, nio ir E o que e.6tá l.iendo mai& impoJLtante 

pJLa i.6.6O ~ a ~i, a 6~ de que Veu.s. JLealmente exi&te. POJLque .60 

pela né: a gente c.on.6.egue •. PJLinc.ipa.lmente no meu c.aI.iO, que eu 

. vim de.6c.06JLiJL que eu .6.OU uma alc.oolatJLa, pOJLque até então eu não 

.6abia ou não queJLia. admitiJL; .6.0 a 6i ~ que c.on,6egue te daJL e.6.6a 

aó eJLtuJLa pJLa vo c.ê c.o n.6. egu..[JL JLe.6.gataJL· 0.6 valoJLel.i que vo c.e tinha 

amo~tec.ldo.6 dentJLo de votê. POJLque 0.6 meu.6 valoJLe.6, eu .6empJLe 

0.6. tive. Ele.6 e-6.tavam amoJLtec.ido.6 pelo pJLoc.e.6.6o de beb.ida, pe-

lo pJLo~e.6.6o de 6alta de'uma c.on-6.c.i~nc.ia pela -do que e o mundo. 

Falta de JLelac.ionamento c.om a4 pe-6.40a.6 nunc.a houve, pOJLque eu 

'.6empJLe me JLelac.ionei muito bem c.om a.6 pe.6.6oa.6. Eu tenho um ma

JL.i..do que ê 6ilo.606o, e que .6.empJLe me apoiou e.6empJLe c.onve..JL.6OU 

dema.i.6 c.omigo, e -6.empJLe me OJLientou muito, ma.6 eu nio v.ia.' Eu 

não queJLia apJLendeJL. E agoJLa, eu ebtou apJLendendo. Tudo. En-

tão, c.omO.6e 60.6.6e num pa-6.be de mágic.a, voc.ê vai peJLdendo oh 

.6eu.6 medo.6,o.6 .6eu.6 OJLgulho-6., a.6 .6ua.6 angúbtia.6.Voc.ê vai c.ome

ç.ando a' c.onviveJL c.om a4 .6.ua.6. emoçõe.6 c.om muito mai.6 tJLanquilida 

de. Ei.6.6O eu de.6c.obJLi aqu.i dentJLo do AA. Voc.ê e.6tã c.onhec.endo 

uma A. muito melhoJL, pOJLque eu eJLa muito in6antil, embOJLa c.om 

quaJLinta e .6ete an04. Voc.ê vê, que veJLgonha, não ê? Eu eJLa mu-t 

to, mu.ito imatuJLa. Eu eJLa o tipo da pel.i-6.oa que ag.ia c.omo .6e 

.n0.64e uma c.JLia.nç.a. QuandQ eu queJLia alguma c. o i.6.a, eu queJLia que 

aquela. c.oi.6a60&4e me dada agoJLa., ne-6.te momento. Se 604.6e da-

qu.i a pOUc.o, eu nao queJLia. mai4. 1440 me 6azLa -6.06JLeJL mu.ito, 

pOJLc(ue muita.6. veze.6. eu .6.Qnh.ei. c.om c.oi.-6.a4 mui.to alt~, e Qtte eu! 

não podIa JLeal.izaJL. Eu dizi.a: "Eu queJLo il!. pJLá EUJLopa amanhã", 

c.omo l.ie iJL pJL~ EUJLopa amanhã 6o.6.6e pegaJL um ;nibu.6 e iJL daqui · 
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pJtâ. Tijuca, e nao é i44.0. 1.6.60 1.mpl.i.ca. uma: poJtção de 

.incl.u..ó.i.ve o d.i.nlie1.Jto. E b.a5tante d.inlie.i.Jto, até. Então, hoje eu 

con6.igo conv.iveJt com1.go em paz. Então voce veja que eu e6tou 

Jteal.mente adqu.iJt.indo matuJtidade. E não 601. 65 o peJtZodo em que 

eu beb.i que eu eJta 1.matUJta, não. Eu eJta 1.matuJta atê pel.o óato 

'de teJt 6.ido umà 6.il.lia que 601.. a pJtimeiJta 6.il.lia de uma óamZl.ia e 

nOJtme, a pJt.ime.itl.a neta; m.inha avô e meu avô eJtam 06 meu6 padJt~. 

nh06, Jt.iquZ661.m06, m.il..i.onã.Jtio.ó.·, me davam tudo que eu·pude66e.{.

maE.inaJt. Você 6aóe que eu eJta cJtiança, eu tinha óJt.inqued06 de 

pOJtcel.ana ingl.e&a em mLnlatuJta? Meu avô impoJttava, atJtavê6 de 

uma pe660a conhec1.da dele pnâ. me dan de pJte~ente. Entio, voce 

veja bem, eu cJteAci com 1..4.6.0. Meu pai eJta pobJte, e não podia me 

·daJt e66a6 meAmaA coi4aA que meu avô me dava. Enquanto a óamZl.ia 

vivia muito junta, eu tinha tudo .i&60. Vepoi6 n06 v.iem06 paJta 

o Rio e eu jã. não tinha maL4. Eu vim de6cobJtiJt que Papai N'oel. 

não exi6tia babe quantoA an06 eu tinha? Nove. Até nove an06 eu 

aCJteditei em PapaL Noel.. E vim de6coQJtiJt pOJtque eu não ganhei' 

06 bJtinqued06 que eu tinha pedido. 1660 me decepcionou muito. 

E·i660 atê, eu não 6.ei. 6.e i6.6,0 deveJtia teJt 6ido· um bom 6atoJtptÚÍ 

eu cne6ceJt, e não 6o~. Ao invê6 de eu cJte6ceJt, eu continuei cJti

ança, queJtend.o aquel.a6 coi6.a6. que eu não po~a teJt. Lâgico que 

a meu pJtoce6Ao de al.cool.i~mo agJtavou tudo iJ.i.60, pOJtque todo al.

c05l.atJta ê extnemamente 1..matuJto, muita .incon&eqUente, muita iJt-

.J(;e6pOn.6ã.vel.. Emb.oJta eu naQ 606 . .6.e total.mente iJtJte4pOn5.ã.vel., eu 

jã. e.6.tava 6icando. Com e46.a hL.6,tÓJtia de .6aiJt maL.6 cedo do tJtaba 

lha PJtâ. teJt mai4 tempo de b..eb.eJt, i46.0 eJta iMe6pon6.abil.idade. En

tão agoJta, nao. AgoJta eu t~aáalho com muito amo~, com muitag~ 

Jta, 5em pnoól.ema de honãJtio. Eu não queJto .6.aóeJt. Eu queJto mai6 

e que o dia tenha cinquenta e .6·ei'J.i. nOJta.6. SeJtia ótimo, pOJtque 
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-da~ia tempo de 6aze~ tudo qu~ eu imagino. Ma4 nao tem, ~o tem 

vin~e e quat~o. Vinte e quat~o, nio. Na ve~dade 55 tem doze 

p~a gertte t~a&alha~. Se Aem que,eu t~a6alho d~ze, t~eze, e vou 
, ..,.' 

po~ a-<... 

Ap~og~amaç.ã.o ni,.6,.6o tudo pitá. m-<..m 2 vital. Po~que po~ 

uma que.6tã.o' de 62 a gente vai ~e4gatando 0.6 valo~e.6. E e.6.6a 62 

2 to da ela ba.6 e.ada ne.6.6,a pItO g~amaç.ã.o do AA,no.6 do ze. pa.6.6 0.6 do 

AA e na.6 doze t~adiç.5e.6 que. te. dã.o um lado t.6pi~itual e. o lado 

mate.~ial no' lado 'da ~e.6pon.6a&ilidade c.om a.6 t~adiç.5e.6, que te 

imp5e.m uma c.e.~ta 0&~1gaç.ã.o, que. nã.o c.he.ga a .6e.~ ..• p~ã mim, no 

me.~c.a~o pa~tic.ulalt, eu .6into c.omo .6e. 60.6.6e uma o&ltigaç.ã.o. A 

ubltigaç.ã.o que. e.u te.n~o de. me c.ompo~talt bem dentlto de. uma .6 ala, 

a ob~igaç.ã.o que. eu te.nli,o de c.olabo~alt p~ã que e.6.6a .6ala e.xi.6ta, 

a obJtlgaç.ã.o' que. e.u tenh.O de. c.omp~e.ende~ 0.6 me.u.6 c.ompanhe.ilto.6. E!!. 

tão i.6.6o, pltam-<..m, ê uma obltigaç.ã.o. PItá..out~a.6 pe.S.6oa.6 talve.z 

nao .6e.ja, ma.6 no me.u c.a.6O, e. Eu vejo a.6.6im c.omo uma ~e.6pon.6a-

&ilidade. multo gltande.. E matultidade. Ite.q ue.1t ~e.6 po n.6 abilidade.. E_y! 

tão 2 pOIt aI que. a gente. c.lte4c.e.. 

'. 
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RI (57 ANOS J 5 ANOS DE AA) 

Na oca~iio da minha ativa do alcooli~mo eu ji e~tava 

~ozinha, ~em a minha 6amZlia. Eu tenho ~ei~ 6ilho~, hoje to

do~ adulto~, todo~ maio~e~ de idade. Meu alcooli~mo começou 

6o~te com ... Eu Qui inte~nada p~imei~o devido a uma neu~o~e 

de angü~tia. l~~o 6ai diagno~ticado depoi~ que eu e~tava -<.n

te~nada, a1 eu não bebia tão 60iLte. Mi~ quando eu ~aZda -<.n

te~nação começou a aumenta~, a quantidade de bebida já aumen

tava. Eu bebia uma dete~minada bebida, depoi~ 6ui mudandoM~ 

po uco~ , . até chega~ a uma 'ativa bem 0"0 ~te, b eb endo noite e dia. 

E ante~ do alcooli~mo, quando eu e~tava com a 6amllia, eu to

mava muito~ t~anquilizante~, e 6iquei dependente, po~que o me 

dico o~ientava p~á t~ê~ ao dia, ou quat~o, con6o~me 6o~~e o 

ca~o, ma~ eu tomava vid~o~. E eu me~ma mudava a qualidade pb~ 

que eu ~on~eguia com 6acilidade na 6a~mácia, 6a~mácia que eu 

comp~ava há ario~ .. Entio ele em con6iança me deu - em con6ian-

,ça. Ã~ veze~ eu ia com a ~eceita médica, e a~ veze~ ia ~em: 

dizia que nã.o tinha ido ao médico e ele dizia que tinha ~ 0-

b~ando, que podia mecede~. Ma~ ~emp~e em con6iança. Eu é que 

abu~ei. Então, ,quando começou o meu alcoali~mo 6o~te, tinham 

me 6alado no AA, ma~ euag~adeci e di~~e que ia pen~a~ - i~~o 

doi~ ano~ ante~ de eu che9a~, e não tomei conhecimento. Nem 

~abia como é que e~a. Até que um dia, eu de~e~pe~ada, num ~a

bado, pedi ~oco~~o. Pedi ~oco~~o a uma vizinha que não enten 

. dia nada' de alcooli~mo, ma~ jã. tinha ouvido 6ala~ ~ ob~e o AA 

~o~ ti~cei~o~. Entio ela chegou a e~~e te~cei~o que o~ien-

tou a ela, po~que eu e~tava muito emó~ia9ada - eu e~tava uma 

emb~iagada con~ciente, que eu me lemb~o que ela ligdu, e e~~a 
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pe.6.6oa veio 6alafL c.om..[go no tele60ne, pefLguntando .6e eu agl1.enta 

va até .6egunda pOfLque ela e.6tava. indo pfLã. umaviagetn·. Eu fu.6e.que 

aguentava, e agU.entei. PafLei J ma.6 eu e.6tava muito de.6e.6pefLada. 

TfLemia 6eito maluc.a - pU.6eJtam. c.obeJttoJte.6 em c.ima de mim. Jã. efLa 

alc.ooli.6mo avançadZ.6.6imo, pOfLque eu.jã. e.6tava vendo 6iguJta.6 na 

pafLede, vendo •.. , mania de pefL.6eguiçã.o ... EU.6ei que 60i bfLa-

vo me.6mo. E ni.6.6o eu não c.omia, pa.6~ava dia.6.6em c.omeJt, pOfLque 
. . 

eu bebia o dia 'inteifLo, bebia a noite toda. Levava bebida pfLO 

c.h~veifLo, levava bebida ... pfLã. todo lugafL eu tinha que e.6tafL c.om 

um c.opo na mao. Ne.6.6a oc.a.6ião eu jã. e.6tava bebendo c.ac.haça,po~ 

que eu6uLmudando, mudando. Até que eu c.heguei aqui. Tive mui 

ta di6ic.uldade, pOfLque eu não tinha c.onc.entfLaçã.o, e e.6.6a c.onc.en 

,ifLaçã.o, eu nã.o pJte.6tava atençã.o também, ou nã.o quefLia no .6ubc.ol'/..6 

c.iente, talvez, OUvifL de.poimento.6. Então, o que eu 6azia muito 

eJta c.Jtitic.aJt a.6 pe.6.6o~.6. Ma.6, no 6undo, no 6undo, depoi.6 eu 

vim a peJtc.ebeJt que eu e.6tava c.fLitic.ando eJta a mim. Eu não gO.6-

tava de mim. E e.6.6a pfLogJtamação tem uma c.oi.6a que ac.ho exc.ele~ 

te. 1.6.60 dunante um ano e meio que eu já e.6tava aqui em 

6JteqUe~tando, eu tive muita gueJtJta c.omigo me.6ma. ·Eu.65 nã.o be

bi, ~6 nã.o b~bi, pOJtque o Jte.6to, a c.abeça e.6tava bem peJttuJtbada, 

.6abe, bem peJttuJtbada. Tive muita di6ic.uldade em entendeJt a.6 

pe.6.60a6, em entendeJt até a mimme.6ma. E aI eu 6iz um ••. ofLien-

tada pela minha madJtinha, ela me .6~geJtiu 6azefL um, um ambulato 

fLial, c.omo .6e c.ha~a,li na Vila SeJtena. E o pJtogJtama, eu 6azia 

num hOfLáJtio de .quatJto e meia ã.6 oito e meia da noite e 60i exc.e 

lente pJtã. mim. Me ajudou, pOJtque tJtaóa.lha muito c.om 0.6 pa.6.6o.6 

e .6ã.o gJtu.pO.6, e a gente põe tudo pJr..i 60lta ali, E peJtc.ebeu-.6e, de!!;: 

tJto do.6 te.6te.6 que eu 6iz, que eu não gO.6tava de mim. Eu tinha 

di6ic.uldade c.omigo me6ma. Eu .6abia 6Ô c.om o álc.ool. Com o ãl-' 

! : 
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c.ool, efLa. tudo bom. Ma..6.6 em o álc.ool... A minha. 6M e a.lc.oólic.a. 

eu 6iz que.6tão de bebefL .6ozinha, dentfLo de c.a..6a.. Então eu c.OfL

fLia., eu tinha. ma.nia. de c.ofLfLe~ PfL~ c.a.6a pfL~ podefL bebefL. Bebia. 
. 

60fLa., ma.6 c.on60fLtavelmente, ,.6Ô em c.a..6a. POfLquea.Z eu bebia até 

c.aifL. Eu c.ala muito, muito. MM no ambulatofLial me deu uma 

60fL~a tfLemenda., eu a.té intefLfLompi pfLa. ifL pa.fLa o extefLiofL, levei 

tfLabalho.6 pfLa. 6azefL, 6ui toda anima.da, voltei toda animada e 

.tefLmi~e~ o ambulatofLial. E al é que eu tive •.. venho ~om pfLa

zefL hoje em dia pfLa. uma .6ala, e pOfL nec.e.6.6idade, pOfLque,e uma 

pfL'ogfLamaç.ão qu.e eu não p0.6.60 6azefL .6ozinha, de jei..to nenhum. Eu 

'tenho que 6azefL c.om outfLOh. E eh.6e, eu ouvi..aaté i...6hO aqui.. no 

inZc.i..o, é um pfLogfLama que .6ozinho não he 6a.z. PfLec.i.6a da ajuda 

dOh outfLO.6 que têm o mehmo pfLoblema, c.omo eu tenho. Ei...6hO tem 

me ajudado mui..to. AgofLa, o ehhenc.ial é a mudanç.a de vida. 

Até anteh da ativa, até moç.a, meni..na-moç.a, eu efLa pap~ 

~cada. NÔh efLamOh tfLêh i..fLmãoh. MeUh paih, alemãeh. Vepoi.6 da 

guefLfLa, nô.6 Zamoh pfLa. EUfLopa qua.6e todo ano. Papai.. i..a. Eu ia 

com'mai...6 intefLfLupç.ão, pOfLque mi..nha ifLmã ia. Então e.6.6e pefLZodo 

6~i mui..to bom~ Eu não' tenho do que me queixafL, pOfLque ante.6,e! 

bOfLa c.om di..6i..c.uldade, no tempo da guefLfLa, mamãe hempfLe he pfLeo-

c.u~ou hem g~ande.6, ahhi..m, vamoh di..zefL, 6azefL muita c. o i...6 a, nOh 

tZnhamoh tudo em c.ah a di..fLeiti..nho. Eu me lembfLo que eu Unha doi...6 

vehti..do.6, u~no C.OfLpo e outfLO lavando, ma.6 ,nóh ehtávamoh .6empfLe 

, afLfLuma do.6 . - -Ela pfLOC.UfLOU .6empfLe dafL do bom e do melhoJL. pfLa no.6, 

e deu. Eu não tenho, eu nao me lembfLo de quei..xa de.6.6a oc.a.6i..ão, 

nenhuma. Meu' p~i.. tlnha pfLoblema.6 de alc.ooli...6mo, e pfLi..nc.i..palme~ 

te a90fLa, que ele e.6ta. ido.6o, ele ehtã. c.om oitenta. e .6eih anoh, 

ele tem o pJL.oblenia, í/lah ele não JL.ec.onhec.e. E eu inc.omodo a ele 



1 28. 

p04qu~ eu pa4eide bebe4. E tenho uma i4mi tambim, no exte4i 

04 - ela m04ana Alemanha - ma4de4de que eu 6ui e c.o n v eJt4 e.<., 

. 
da, bebia e4c.ondido, e4c.ondido, não. Eu di44e: "Não p4ec..<.4a 

e4c.onde4. Pode p04 a bebida aqu.<. pe4to p04que i440 não me pe4-

tU4ba de je.<.to n~nhum." P04que o p40blema 4ealmente não 

na ga44a6a, e 4.<.m na pe440a. Ela d'<'z qu.e jád.<.m.<.nu.<.u mu.<.to, ma4 

,eu'. v.<. ',nu.ma viag em que ela apena4 tltO c.o u. 144 o é muito c.omum, a 

t40c.a d0 bebida. agolta eu e4tou 4entindo a voz melholt, ,ma4 de 

vez em quando, quando ela l.<.ga, a voz e4tá pa4t04a. Agolta, e-

. le4 é que têm que 4abelt 4e 4ão ou nao. Ela d'<'z que nao, que 

ela não tem poltque ela nunc.a tentou o 4u.<.c.Zdlo, e eu tente.<.; e-
. 

la nunc.a 60.<. .<.nteltnada, e eu fiui. Então ela alega, ela tem e4-

4ade4c.ulpa de d.<.zelt que nao tem e~4e pltoblema, que ela paltou 

de bibe4, ela 45 t~~a um gol.<.nho ou outltO, ma4 que ela não tem 

o p40blema. Tomalta 'que não, não é? Ma4 tudo ind.<.c.a, tudo .<.ndi 

c.a. 

Ante4 da at.<.va, fioltmei uma fiamZl.<.a, t.<.ve 4e.<.~ 6.<.lh04. 

Vepo'<'4 t'<'Ve-mu'<'ta d.<.fiLc.uldade ne44a 6amZlia, poltque o c.ompanhe~ 

40 e4a uma pe440a doente, não de alc.ooli4mo, ma~ p~.<.qu.<.c.amente. 

Ele ê. uma pe440a dep.lte~~.<.va, manZac.o-dep4e44'<'vo e também c.om m~ 

n.<.a4 de glt~ndeza. Entio fioi uma c.onvivênc.ia muito pe~ada dulta~ 

te.algu~4 a~o~. Fol aZ que eu entlte.<. no tltanqU.<.l.<.zante, e de

POi4, jã gq4tava. de bebelt, mah naquela 6ahe eu nio beb.<.a, nao. 

Mu.<.to tltanqUil.<.zante. Eu jã t.<.nha meu4 6'<'lhoh e c.u'<'dava dele4, 

tudÓhOltmalmint~, ma~ mu.<.to c.he.<.a de tltanqUilizante~. E ele em 

c.a~a. Moveu uma açao gltande c.ontlta uma c.ompanhia c.onhec.'<'da -g~ 

nhou, depo.<.~ de vitde e tanto~ an04 ele gal1.hou ma4 eu.lã. e~ta-
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v~ ~ep~~~d~ dele. Não ~gnentei, n~o ~gaentei. E o di~ que eu 

~~Z de c~~~, que eu 6ui inte~n~d~, eu ~~Z co~~endopel~ l~dei

~~, eu mo~~v~ num~ là.dei~~, '6ui p~â. c~~~ de meu p~i, que e~t~v~ 

no exte~~o~. AI u~~ pe~~o~ conhecid~ 60i p~ãlã e ch~m~~~m o 

médico, tive~~m que me inte~n~~ e eu ~ei que eu do~mi ~ei~ di~~. 

Q.u~ndo eu ~co~dei eu e~t~v~ há. ~ ei~ di~~lã., do~mindo. AI, 6ui 

mo~~~ num ~p~~t~mento de tempo~~d~, não volteip~á. ca..ó~. Ali já. 

,comecei ~ bebe~. P~~ei o ~emédio e comecei ~ bebe~. Eu devi~ 

te~ un~ ,qu~~ent~ e doi~, qu~~ent~ e cinco ~no~, nem me,lemb~o. 

Ei p~e~umo que i~~o tudo tenh~oco~nido em 74. AI eu pe~di ~ 

noção de tempo. Fui p~~~ o exte~io~ p~á. 6ica~ um ~no, e o que 

~e ch~m~ aqui de "6ug~ geog~á.6ica", que nealmente ~e voci nao 

~e ~~~um~ dentno, não adianta, você pode i~ pnã China, pno Ja

pão que não ~e~olve. E imp~e~~ionante. Atéme~mo você ~ai~ de 

ca~a - "E~tou chate.ada. Vou embo~a" - ~e você não ~e~olve a 

ch~teação p~á. i~ ao 'c-i.nema, quando ~ai~ do cinema você e~tá. cha 

teada'de.novo. E ~qui me deu muita po~~ibilidade de eu 

culdade~ boba~,. boba~," po~ exemplo, toda te~ça- 6ei~a eu tenho 

6~xineiÍta. H'oje ela 6oi, di~eitinho: "Eu que~ia 6ala~ com a 

~enho~a". Veio, ~ibiu, 6alou. "A ~enho~a ~e impo~ta ~e em vez 

de vi~ amanhã eu vi~' quanta?" Eu digo: "Ve jeito nenhum". Ma~ 

eu 6iquei ba~atinada, mudou tudo dentno de mim. Você, hoje. Eu 

vim cinC.o p~ã~ cinco, você não e~tava. Eu di9Q~ "E~tnanho, ela 

ma~cou ... 'i Eu Já. 6ico zonza, eu Já. h.~iQ do, 6u~o. ,AZ você di~-, 

.6 e: "Não, ~ 9 e"!-te 6Gtz outno dia". Eu dil)~ e~ "Não. l'~ã qui ? < 

Vou t~~n~6e~i~? Vou 6ica~ em ~n~iedade. Não que~o. Então eu 

p~e6i~o 6aze~ ago~~." sã.o coi~inhci~, ainda, que eu tenho. Te

nho muito. Tem di~~ que eu bem ~into, m~~ tem di~.6 que eu ~in-
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~o. Tem dia~ que eu co~~o bem o dia, ~enho uma ~a~i~6açaoJ vou 

levando ~udo bem~ E como eu,j~ dl~~e em depo~men~o, eu ~enho 

mul~a dl6i~uldade com cbi~a~, no~Z~ia~ bo~~. A~ ~uin~ nao me 

a6e~am ~an~o., ' In~e~e~~an~e, nao? Eu acho que eu vivi ~an~o ~em 

po no meio de álcool, de coi~a ~ulm, 'que boa eu ~enho mal~ dl6i 

;culdade em lida~. ,Tan~o ~ que a minha ne~a vemaZ e eu e~~ou 

ac.hando Õ~Ú}10, ma~ nao e~~ou e~ 6uzlante, nao nao e~tou ~ aLtitan 

te. Ela, natu~almente, nã.o me' vê h~ 'mui~o tempo, ~ pequenlni-

nha,' nã.o tem nem dol~ ano~, ~em um ano e POUc.o. Ma~ eu que~o 

ve~, ~abe?E eu at~, no momento que ela na~c.eu, 'a out~a avo da 

va pulo~ e eu 61queL e~t~tica, pa~ei. 

Eu 'e~a multo ne~vo~a. Medo, mul~o medo. O~ medo~ te~

mina~am, a maio~ pa~te. Eu ~lnha medo de tudo: medo do bom,m~ 

do do ~uim, medo de,~udo, tudo. o medo e~a uma coi~a que e~ta 
o -

va p~e~ente em mim. A,{nda tenho meu~ medo~ , ~enho. Ma~ nao ~ ã.o 

de apavo~a~, nao. sao medo~ que dá p~ã. leva~. E ~em dia~ , lõg:<:. 

c.o, que mexem. I~~ o eu acho que qualque~ ~e~ humano tem, nao 

-'1 e. Realmente, eu e~tou ap~endendo a vive~ a90~a, eu e~tou to-

mando conhecimento de mul~a c.ol~a a90~a. Tem momento~ que eu 
., 

tenho vontade ,de e~tuda~, tem momento~ que eu tenho vontade de 

6aze~ c.e~ta~ cioL6a~, ma~ de ~epente eu pen~o: "Nao eu , tenho 

que me cuida~, ainda, que eu ainda nao e~~ou bem p~ã. 6aze~ uma 

cai~a melho~." Nã.o me de~vala~lzando, não, ma~ ~ealmente nao 

deu ~empo aindap~a coloc.a.~ ~udo no lU9a~. ,AI me dá um de~ani-

~o, eu m~~ma ~i~to no co~~e~ do dia, a pa~~e da manha p~á mim 

eu ac.ho 6o~midã.vel. Vou indo, vou indo, eu almoço c.edo, onze e 

me..ta; melo dia eu tenho que da~ uma cochilada. A pa~te da ~a~ 

, -'1 
Inte~e~~ante, na~ e. Eu 6aço M 
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coi~a4, ma~ com mai~ di6iculdade. E quando eu ~aio da ~euniio, 

tem .ce~ta4 coi4a4 que digo: "Hoje ã. noite eu vou liga~ p~á. Fu

lan~ p~á. Cic~ano, p~? meu 6ilho, e eu chego em ca4a. "Eu nio vou 

liga~ p~ã. ningu~m, po~que eu vou me l~~lta~. E eu nio que~ome 

l~~lta~~ e~tio eu nio "ligo p~i ningu~m. Ago~a, de manhi ~ 6ã.

cil. Ve. manhi, eu não" 4 into nada. E minha capacidade de p~o d~ 

~ao, em ca4a; de 6aze~ a4 coi4a4, de manhã, o que eu levo dua4 

ho~a4 a ta~de, eu 6a~0 em dez minut04. E eu no momento e4tou 

tendo· uma 6a..6 e incon4 ciente - eu pa~ei de 6uma~ há. doi~ me4 e4, 

que~ dize~, dia t~inta e um de dezemb~o - e e4tã mexendo comi

go dent~o, não o ciga~~o. Pode 6uman, que eu nem 4into o chei~o 

do ciga~no, ma4 .não 4into me4mo. ~4tá. todo mundo 6umando aZo 

"Voc~ que~?". "Nã.o, pode 6uma~". Eu não ~into! Ma4 e4tã mexen

do., deve e4tan mexendo co.migo. Qua~enta e tant04 an04 6umando, 

eu 6umava muito. Pa~ei, po~que eu não e4tava agUentando, pon

que -·i440 tamb~m ~ con4eqa~ncia de44a pnog~ama~ã.o - nao e4ta

va me 6azendo bem, e4tou 4em 68lego, eu di44e: "Eu vou tentan". 

Me f~epa~el um mê4, p~epanei a cabeça, clano. E con4egui, e4tou 

·con4eguin~0. A90~a, no momento que. pnejudlque e4ta minha p~o

gnamação, 4e'p~ejudica~, eu pa~o. Eu pne6i~0 6uma~ a beben. 

Não ne4ta dúvida. A p~og~amação, 04 doze pa4404 60i o 

que me 6e.z cne4ce~. Eu me 6ixei ne4te gnupo - ponque eu e4tive 

dol4 an04 em gnup04 que ~6 t~m um dia de neunião. Eu adonava, ! 

dono meU4 companhei~o4, ma4 não 6alavam muito 4ob~e Oh pa4404,a 

e44a p~ognamação, 60~a a 6~equ~ncia, então ~4hojã. me deu ... e 

o honã.~lo, cinco e meia ih 4ete e meia, eu ~he90 oito ho~a3 e 

ponto 61nal. Eu não agUentava de oito a.b diz, eu já. ~htava pi-

6ando. Eu aco~do cedo, então chega de noite, me4mo que eu du~-
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ma. :6e.ntada., vendo telev.U,ão, .eue:6tou em c.a:6a, eu 6ic.o mai:6 

t4anqUila~ Eu gO:6to. E tem uma c.oi:6a. Embo4a eu tenha bebido 

dent40.de~a~a, e a ~4~entação que dão, "Não 64eqUente 0:6 luga-

4e:6 que bebia", eu bebia dent40 de c.a.6a. Eu gO.6to muito de c.a:6a, 

da minh~ c.a.6a. Vivo ~exendo, a44umando, mudo de luga4, i.6 ve-

ze:6 ~ c.oi.6aque eu que40 muda4, entao em vez de muda4 dentlto 

da c.abeça eu 6ic.o mudando 604a. 1:6.60 ~ muito c.omum, muito . 

. O pa.6:6o mai.6 impolttante na pltog4amação ~ o p4imeilto. O 
, . 

p4lmei~0 pa.6.6O e o p41moltdlal. O .6egundo, o te4c.eilto .•. o qualt 

to e o quinto, que ~ jU.6tamente o inventá4io m04a..t, e.6.6e ajudou 

tamb~m, poltque eu tinha mui..to lte.6.6entimento. Então, a palttiltdo 

mo~ento em que eu 6i..z o qualtto e automatic.amente o quinto, pOIt-
. . 

. que eu pa.6.6el palta outlta pe.6.6oa, me aliviou. t implte.6.610nante. 

E c.omo .6e vori~ e.6tive.6.6e tomando umltem~di..o pita te Itelaxalt. Eu, 

quando ac.abel ... dã uma eXaU.6tao tltemenda, c.omo dá o ouvilt de 

outlto. Eu ouvi de divelt.6o.6,lá da Vila Seltena, e eu .6ala um c.a 

c.o; Poltque voc.~ ouve, v~ ele 6alalt e ele.6 vão bem, bem 6undo 

me.6~o, e alvoc.e ~e vez em quando dã uma palavltlnha, al ele .6e 

le~blta de· uma c.oi...6a que ele nao e.6c.lteveu, então toltna-.6e, Iteal

mente •.•. ~ a vi..da, nao~? t o que a pe.6.6oa 6ez, 0.6 e:6tltago.6 e 

tudo. 1.6.60 dã um c.an.6aço, ma.6 depoi.6 di um allvio muito gltande. 

Eu,' quando li a pltimellta vez - tem um livlteto que te oltienta a 

6aze~ o qualtto pa.6.6o - eu nao elta nada daquilo que e.6tava e.6c.ltl 

to. Eu 'não .6ou oltgulho.6a, nunc.a Itoubei, Itoubei a pac.iê.nc.ia de 

mui..ta gente, nunc.a matei.., matei a mim, bebendo, bebendo. Não 

moltltl 6i.6ic.amente, ma.6 pOIt dentlto eu e.6tava moltta. E l.6.6o a ge~ 

te. vai.. vendo, ma.6 .e a tal hi.6tõJti..a, c.om 6lte.qUê.nc.la de . Iteunlão, 

que eu nao ... eu vinha a Iteunião, ma.6 eu não palttlc.ipava. Eu 

E.6tava gueltlteando multo ainda. Eu 6ui.. mui..to tomada pelo álc.ool. 
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Eu e~tava con~e~vada em álcool. Eu nao tinha capacidade de e~

c~eve~, de le~ .•. Re~~entimento, medo, muito medo. Medo de an 

da~, medo de 6ala~, medo de e~ta~ com gente. A minha mad~inha 

me ajudou muito. Uma vez eu 6ui p~â 6o~a com ela, a i~mã 6icou 

imp~e~~ionada. Ela di~~e que eu pa~e'cia um bicho. Eu não me 

.lemb~o di~~o. Eu tinha medo de i~ a tal luga~ •.. Então, quan

do ela viu eu mudando, ela di~~e: ~E imp~e~~ionante como muda 

a pe~~oa". Po~que a p~imei~a úez eu e~a apavo~ada. Se di~~e~~e: 

"Vamo~ jantM em tal luga~?, eu dizia: "Ah, eu não que.~o i~, não. 

Não, pOILque e.u vou encontJtaJt papai e eu nao que~o." Sabe, aqu~ 

le medo ... E aI e.Jta aquele ne.g5cio~ "Não, a gente não vai, a 

ge.nte. vai e.m outJto luga~." E eu ia 6o~ç.ada, po~que e.u não go~

tava de. ·~aiJt. Go~tava de. manhã, de. andaJt a~~im, lã em cima, e.u 

não e~tava habituada a vive.~ junto com outJta pe.~~oa. 

A 6~ ... Eu tinha já a Jte.ligião, ma~ eu apJte.ndi de. uma 

6o~ma tão ... Que~ dize~, 60i dada na melhoJt da~ intenç.õe~ pe

la~ 6~ei~a~. Ma~' e.~a muito de~uJtpado, muito cheio de medo, de 

a~~ependimento, puniç.ão, "Se 6izeJL, vai mOJtJte~." Então eu ti

vei~~o no tempo de cJtianç.a, e depoi~ aqui ~ que eu vi que nao 

e~a nada di~~o. Eu me. le.mb~o que. eu 6ale.i p~ã um companhe.i~o -

60i at~ numa Jt~união lá na Ilha do Gove.JtnadoJt - "E~cuta aqui", 

ele. e~tudava até. teologia, ~ e 6oJtmou. "Eu nao l> ei pediJt nada. 

Eu não ~ei 6alaJt com e.le. O que. ê que eu 6aç.o? Eu ~e.i que. e.le. 

exi~t:.e., ma~ eu não ~ei 6ala~~". Ele di.6~e. a~~im: "Ag~ade.ce. Já 

que você não queJt pedi.Jt, você diz todo dia~ Ob~igada, me.u Ve.u~, 

pOJt eu e~ta~ e.xi~tindo, po~ e.u te.~ pa~ado de. be.be.~." AI eu 6ui, 

6ui indo, 6ui indo, e todo dia e.u leio aque.le "Vinte e QuatJto 

HO~M", que. e.u acho ~e.n.6acioncil, e. i~.6O me. ajuda muito aquele 

momento de. ~ilêncio. Você .6aÓe que. ã~ veze.~ e.u chego e.m cMa, 
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con6o~me 4 cabe~a, eu p~e6i~o nao ab~i~ nada~ a~4im, de ~idio, 

ou televi~ao.Eu ado~oe4cut~~ o .~ilincio. Faz um .bem ~ .. Fi

ca~cómigo, ~elaxa~. Ã~ vez~~ eu e~tou ten~a 4em 4enti~. AI 

eu p~ocu~o, exi4te um liv~o que e~~a mad~inha me deu - ela 

6ez e~4e CU~40 com aquele pad~e que 6az ~elaxamento - é ma~avi 

lh04o. E ela me 'en4inou. Eu 4ei mai4 ou meno~ e eu 6aço todo 

dia depoI4 do almo ço . Eu ~into 6ica~ t,otalmente ado~mecida . 

. E~na~ ~into pe~na, eu hao 4into pé, e i~~o me ajuda muito. 

E'meu ~emédio aqui, nao ~e4ta a meno~ dúvida. Ã~ ve

ze~ eu deixo de vi~, como eu deixei de vi~ ~exta e 4ibado, me 

6ez 6alta.' VDmingo 'de 'manha eu 6iquei 4ati~6eita, 6ui p~ã. ca

.,4a, hoje e~ e4tdu aqul~ embo~a eu tenha ma~cado com voci, ma4 

eu e~ta~ia aqui. E~ta~ia. Eu ~into 6alta. tmuito impo~tante 

pkã. mim. Muita impo~tante. Como e~a a bebida, como e~am 04 

t~anqailiiahte4. A~teontem até 6ize~am uma ob4e~vaÇao comigo 

ti~ inte~e~4anti '.,:.'Eu ~ei que 60i p~ã. me cutuca~. Tem pe4-

4oa~ que nio aceit~m o AA, e di~~e~am: "Ah, voci leu na jo~

nal, é uma 6aca de. doi~ gume4, que voce pa~a com o ilcool ma~ 

6ica de,pen'dé.n.te da4 Jieuniõ e~. " Eu digo: "Nio nio ~ bem de-, 

pendincia, e uma nece~~idade." Eu tenha nece~~idade, po~que 

e~ p~e6i~0 e4ta~ na4.'~euniõe~ a e~ta~ bebendo, po~que eu nao 

pO~40 bebe~. Eu 4ei que a pe4~~a 6ala p~i me p~ovoca~, 4abe? 
, 

Ma~ eu ~ao ligo. I~~o ~ uma cob~ança que e no~mal. Vai 4e~ a 

·vidaintei~a. Vizem que eu nao 40U. Vi~am eu bebe~ ho~~ivel

mente, 6o~am na minha ca4a numa da4 veze~ que eu tentei o 4ui-

cIdlo~ que ei b~bia comp~imido adoidado mi4tu~ado com o álcool 

p~i mo~~e~, ~5 que o alco5lat~a é di6Zcil mo~~e~, Ele diz ma4 

nao 6az. Ma4 eu dou g~aça4 a VeU4 que eu e~tou viva, e e4ti 

valendo a pena. 
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C. (60 ANOS J 12 ANOS DE AA} 

Eu e~a 6uncioni~ib da ... , cheguei a ~e~ ge~ente de a

gência. E~a co n.6:ide~ado um doI.>. melh.o~e.6 9 e~ente.6. O melh.o~ .6 uÉ?. 

9 e~ente e~a eu, .6, em dúvida, Pa~.6. e-<:' ã 9 e~ência, depoi..6 eu pe~di 

i.6..6o tudo não como uma con.6eqUênci.a·- hoje .6ei. - nao como 

uma con.6eqUência di.~eta de pnoblema.6 ~e alcooli.6mo pe.6ado, de 

toma~ ~ebedeina no t~abalho~e~.6a.6 coi.6a.6, ape.6an de q~e eu che 

guei a· toma~. Uma.6 tnê4 ou quatno veze.6 eu 6iquei completamen

te bêbado dentno da agência. Não 60i i.6.6o. Foi muito mai6 a

quela maneina de pen.6an que émuito pnópnia de nó.6 todo.6 - a o

nipotência. Aquela onipotência: eu .6ei e 0.6 out~O.6 não 6abem, 

eu .60U o bem. Então eu pegava o tele6one, ligava e nealmente o 

4ujeito ena mui.to bunno [ele ena.contadon genal) e ele ena um 

.6ujeito que tinhà. .6.ido meu companheino de colégio. Então eu pu

xava a.6 onelha4 dele com vontade, .6.abe? Ma6 eu óiz i.6.6O veze6 

.6u6icien:te.6 p~ã me tonnan antipãtico e, poxa, é clano, "Ele -e 

che6e, ele deve t'e.~ um p06.to". Hoje, eu .6ei, ma.6 naquele tem

. po eu não in camo dava. com i.6 . .6 o, nao. Eu ena aq uela auto -6 u6ici

ência; oni.pótência, que .6aúia, que .6abia mai.6 .do que todo mundo, 

e na pnimeina i.640 60i o que oca4ionou eu ten pendido, muito. 

mai4 do que uma cO~4eqUência dineta. Foi uma con4eqUência in-

di.neta daQu~la atitude de alcoÕlat~a. Onipot~ncia. A palavna 

c~nta'ê e.66.a. A gente pode tudo. Auto-4uóiciência, de4pnezo pe 

lo.6 outno!:., pela4 no~ma4. Eu nã.o con.6egui~ me aten ãqu.ela.6 non 

ma.6 de .6. envi.ç.o, ou o que eu co n6.i,denava. Eu. e4tava ali pna cum-

pni.n onden.6, e4&.a ê qu.e ena a vendade. A genência não me dava 

nenhuma categonia, nenhum poden extnaondi.nânio pnã que eu pude~ 

.6e pu.lan pon cima da&. nonma,. elano, hoje eu I.>ei. di.44o, ma4 na 
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quele ~empo eu nao me lmpo~~ava, eu [azia da .minha vida. E ~oda 

a v'[da ,[-6-6 o deu c.e~~o, a~e ÇJ d'[ci. em que n~o deu . . ,Quando n~o deu, 

eu já. ~,[nha ac.umulado.6.u6-ic.len~e. aYt~lpa~la.no.6 al~o-6 c.Z~c.ulo.6 

p~a nao ~e~ rilngu~m que me. ~e9u~a.6-6e. E eu voltei a .6e~ 6unc.lo-
, . 

ná.~lo. 1.6.60 601 uma queda mul~o g~~nde p~i mim. 
.., 

E a-<. o que ~~ 

almen~e ac.abou me de~~u6ando no alc.ooll.6mo 601 l.6.6o. P~oblema-6 

emc.a-6a, de 6amIlla, 6alta de dlnhel~o, po~que eu pe~dl uma 6U!! 

çioc.on.61de~ivel, voltei a -6e~ 6unc.-ioná.~-io. Naquele' tempo meu 

6-ilho e.6tava 6azendo Medlc.-ina na ... e e~a uma pa~ada. Re-6ulta 

do: aI eu a~~~nje-i uma po~çio de p~oblema-6 em 'c.a.6a, p~oblema-6 

no t~abalho, en~ole-i minha vida t~da. AI eu c.omec.ei a bebe~ de 

".6 e.6 pe~adamente. 

Toda a vida, a~~ e-ó-6e. ponto de eu te~ pe.~dido -- a pe~ 

da da ge~ênc.ia 601 que ~ealmente detonou ac.o-i-6a. Até en~io da

va p~'ã gente .:tapea~, po~que e~a um p-ileque aqu-i, um p-ileque al-i. 

"T-inha oc.a.6-i5e-6,que eu bebia mu-i;to, depo-i-6 eu c.on-6egu-ia me -6egu~ 

~a~. Vepo-i-6 eu vim a ap~ende~ que o alc.ooli.6mo é p4og~e-6-6ivo. 

A minha c.a~ac.te~Z~t-ic.a de beb-ida é uma c.o-i-6a inte~e-6-6ante, p04-

que eu 6ui o que -6e c.hama um bebedo~ c.Ic.l-ic.o. Eu beb-ia p04 c.-<.

clo-6. Eu c.omeçava a 6ebe~, beb-ia, bebia, beb-ia, 6azia uma po~

ç~o de bobagen-6. Quando eu [azia aquela c.oi-6a te~~Zvel, aZ eu 

c.aZa em m-im e pa~ava, me a6a-6tava da bebida po~ me~e-6, .6ei-6 me

.6e.6, um ano, at~ que ... Eu lemb~ouma vez que o meu 6-ilho e~a 

pequen-inlnho e eu c.hegue-i em c.a-6.a mu-ito bêbado, e houve uma b~i 

ga mu-i~o 6e-ia~ eu dei at~ ti40 dent~o de c.a-óa. Vel um ~-i~o na 

pa~ede e ele -606~eu mu-ito c.om aquilo, e depol-6 di.6.6o eu pa~e-i. ,'r 

Vei aquela pa~ada mu~to g~ande, muito tempo. Eu e.6tavahá. un-6 

c.lnc.o anO-6 -óem bebe~, ji, ou ma-i.6, bebendo eventualmente numa 
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6e~ta, etat, ma~ p~acu~ando me ~egu~a~ no dia a dia. Então 

quando me aconteceu e4~e negE~io da ge~~ncla~ aI eu ~ecomecel a 

bebe~ e não con~egul pa~a~ mal~ maié. Só vim a pa~a~ no AA: 

Eu comecei a bebe~ ~.oclalme.nte. Ma~ nenhum de nõ~ bebe 

~oclalmente. I~~o ~ um e~~o 6e dlze~ lé~o. E um e~~o que p~e em 

~l~ co, po~que no~malmente nó~. temoé uma ext~ao~dlnã.~la capacl'dE:, 

de de ab~o~ve~ ;tcool.· No lnZclo, eu conéegula toma~ mal~ . de 

uma.ga~~a6a de vodca e ~ontinuava em p~. I~~o não ~ bebe~ ~o

clalmente. Ma~ ~ multo dL6Zclt de voc~ ca~acte~lza~ lébo po~

que voc~ e~tâ numa 6e6t~ em que todo mundo eétã. bebendo e con

~e~~a~do. Voc~ tamb~m e6tá bebendo e cbnve~~ando. O 6ato de que 

voce e~·tâ. bebendo heb.Ltalmente mal~ do que o~ out~o/,) não ~lgnl-

61ca multo. sã ~lgnl61ca que voc~ ~ o bom. E aquele calo~zl-

nho do ego - "eu bebo' multa mal~ do que ete~". V e j a a~ p e/,) ~ o a~ . 
61ca~em b êbada~ e eu 61cava bom. A gente bebia em ~ouedade ma/,) 

não bebia /,)oclalmente. Bebia t~emenda/,) quantldade~ de bebida. 

No61nat, eu bebi mal/,) de um ano, eu po~/,)o dlze~ p~a 

voce que eu tomei uma bebedel~a. Vu~ou um ano e·tanto. Uma bebe 

del~a~õ. ?o~que /,)~ o ã.tcool leva t~ê/,) dlaé p~a de/,)apa~ece~ da 

o~ganlémo, e~ nunca pa/,)6el mal6 de t~ê/,) dlaé éem bebe~, éem to

ma~ um pileque daquele6 bem g~ande/,). E éã.bado e domingo a/,) ve

zeé eu não bebia. Muita4 vezeé poftque eu não tinha 6o~ça de me 

tevantaft. Sabe ~omo ~ que ~, a gente deixa de come~, ée atlmen 

ta po~ álcool. O á.lcoot 6o~nece eneftgla. No 61m, efta uma col-

apavo~ante. Po~ ,Ü.é.O - - .. Eu at-'tió.uo lééo éa e que eu nao ca-t.. a 

6a'to de - te~ caZdo mal6. CaZdo queft dizeftinte~~ompldo a o nao 

p~og~amaçao. Eu Lng~e6éel em 77 e nunca mal4 voltei a ó.ebeft. 

Po~que eu já. havia tentado po~ minha conta, vezeé 6em cont~ dld 
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apo~ dii eu ~aZa de ea6a ap~~~~oado, totalmente apavo~ado po~

que, na p~imeI.~a vez, eomo eu jã. :tinha pa1útdo Leu e~a um bebe

:do~ elelieol, eu pa~a0a quando que~ia, nio eon4egula pa~a~ mai4. 

Eu p~oeu~ei u~ 6~eio, 6iz aquela de4g~aeel~a que embolei minha 

vida toda, 60i aquele. vex.ame te~~Zvel, eu dLs.6 e: "Bom, e4tá na 

hd~a de pa~a~. Uoje ·eu nio bebo maI..6". Pa44ava um tempo pa~a

do, longe do áleool, eadê? Ve noite eu e4tava ali. E ou..t.ll.a vez 

e oú.th.a vez, dia apõ~ dia aqulloeontinuou a ~e 4ueede~ e eu c.o 

meee.,i a 4aÚL de eÇt4.a totalmente. apavo~ado. Veja voeê, não e.lLa a 

. 6~mIlLa, nao e.lLa o e~p~ego, não e~a a 4a~de, e~i eu. Eu. A~ue.la 

eoi4a de dignidade. humana que ainda ~e.4ta na gente, eu não que

~útbebelL mai4;. E ape4a~ di.6.4o, e'u eontinuava bebendo. Toda noi 

te, . todo dia de. manhã eu 4a1.a de ea4a na ab40luta ee~teza que ã 

noite eu e4 :talLia bê.bado, e. e.4.tava. AI e.u já e4 tava numa de.pen-

dêneia ab40luta do áleool - total pelLda de eo n,tlLole., total. AI 

.- - ti.,nha mai4 6lLeio, .- - tinha mai4 nada. Eu vi. a obniga-Ja n~o ja nao 

do a a44inan d ponto, e eu e.~a ob~igado a be.be~, po~que a4 ma04 

já t~emiam. Então eome.çou aque.le. eI~eulo vieio4o. Eu não pude. 

pa~alL mai4. 'E q~ando eu me lembnei, quando eu pAoeunei - po~

que. eu lL aquela ~epontagem do Jae~ Alexande~, aquilo eu tinha 

lido em Sele.çõe4, na juventude, ten~a juventude. Então eu 4abia 

do AA., eu tinha vi4to vã.~i.a4. entILevi4ta4 em televi4ão. Quando 

eu de4eobni que eu não podia panalL 4oiinho, eu me lemblLei do AA. 

Le~ei um tempo alnda plLoeu~ando, po~que 60i uma da4 eoi4a4 que 

me ,ea~aetenizou - a m'<"ll1, p~ineipalmente. - po~ i..4 . .6.0 eu montei e~ 

.6e gnupo abe.nto pILa todQ mundo, pOlLque. 60i muito di6Ieil p~« 

mim eneont~alL o AA: Em 77 n~o e~d Aleo~lieo4 An5nimo.6., ena mai4 
. 

aleoõlieo4 .6eelLeto4. ElLa uma eoi6a multo eAeondI.da, e eu levei 

,muI.to :tempo pná aehan. Ve4eobni, 6ui e 6iqueI.. 



139. 

Vepoi~, a mudan~a 60i ~o~al. Eu ~o6~ia mui~o de amne-

6ia aleo51iea. Vepoi4 da almo~o, eu eome~ava a &ebe~ eomo eu 

~e·bale1.. PJtá podeJt all4.i.nalt o pon~o, eu ~inha que bebelt. A pa!!; 

~iJt daI, o pJtimeiJtogole, e~a emendalt, emendaJt, emendaJt, na ho

Jta do almo~o eu nio almo~ava, ma4 ~omava ehope que mi~~ultava eom 

a vodea que eu já ~inha ~Qmado. Ia, ia, depoill apagava. Ãll ve

zell eu vol~ava pltá ~Jtabalha~, ã~ vezell ,nio vol~ava, nio ~ ei o 

~ue ~eon~eeia eomigo. Eu 48 ia dalt aeoltdo de mim, /J.ealmen~e 

vol~alt 'ã~o nll ei êneiatâ. p~áJ.i .6 eill, ~ e.te ho~all da manhi. Ag o~a, 

naquele meio, eomo um nevoeiJto que ~e ellgaJt~a llempJte llobltavam 

aquela~ lemb~an~in~a4. E a Gniea eoilla que eu eon~igo me lem

bJta~ ~ um maJt de 6dio mui~a gJtande. Ddia ~otal e ab~oluto eon-

~~a mim me~mo, eon~Jta a.6 pe6J.ioall, eontlta a vida, eon~lta VeUll , 

eon~Jta ~udo. Eu eJta um PQ~O de 6dio, illllO ~ o que eu e~a. Eu 

bJtigava, qualle ~oda noi~e eu bJtigava. AeoJtdel algumall vezeJ.i ~o

do enllangUen~ado, ~ nio 4el o que ~ que 60i. Me lembJto uma vez 

que 'eu ~i, lá em Copaeabana, um Jtapazlnho pequenininho, alllllm 

mui~if aleglte. Eu ~ui andando a~Jtá~ dele e eu puxei ele pelo om-

b - P~? . Jto pJta lloeaJt.' oJt que .. o que ~ que ele me 6ez? Ele eJta uma 

pelllloa.Ele tJta uma peJ.illoa. Ele eJta algu~m que elltava ali e 

eu o odiava poJtque ele eJ.i~ava. E ele 6alou: "PellJ.iOa, eu nunea 

~e b-i.z 'mal nenhum ~ " Aquele ~eJtJtolt dele, aquilo boi um ehoque 

mui~o gJtande pltá mim. Uma eollla que me J.iaeudlu mul~o. Foi qua!:!; 

Aqu-i.lo me deu aquela eonJ.ielên-

eia de -i.nbeltnO, que eu eJta um in6eltno, um ~u~ôma~o ehelo de -0-

dia, . uma ameaça pJtá mim e pJtO.6. outJtO.6. AI.. eu eomeeel a pJtoeu

ltaJt o AA. AgoJta., depQi.6. Que eu eheguei aqui, mudou tudo. AgoJta 

peloJ.i 

outJtOJ.i, eu eus~el a en~endeJt Lll.J.iO tam6.~m. Não ~ allll'lm que a. 
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gente .se t~an~áo~ma, .nio~? Aquela coi.sa te~~Zvel, aquela con . 

6U6ão, eu não con.seguia l.e~ um liv~o - e.s.se· "Vaze Pa.s.so.s" eu 

comp~ei logo que c'heguei. aqui, e. nao con.segui.a: eu l.ia um pa

~ág~a6o e quando eu chegava.no 4egundo pa~âg~a6o eu não .sabia 
.. 

o que eu tinha lido. Um p~oce.s60 de total con6u6ão. E a coi-

.s a 60i. Com o tempo e u co n6. egui. ~ealmente muda~ intei~amente e 

completamente. 

~ 

Eu tenho uma teo~ia de que tudo em no.s tem uma ca~ga 

dê vida muito g~ande. Nô.s e.6tanlO6. no ve~melho. Na ativa, a gel!. 

te e.stâ no ve~melho. Então nô.s e.s-tamo.s bem abaixo do no~mal da 

humanidade. ~ntão, quando a gente pa~a com aquilo tudo, a gen

te não·.se co~tenta em chega~ no nZvel. A gente tem que ult~a 

pa6.sa~ e.s.se nZvel. Toda aquela ca~ga de vida a gente tem que 

bota~ p~o lado de cima e muda~ o .sinal. Aquela ca~ga de ~xpe

~i~ncia que a gente tem, aquela vi.sã.o negativa, todo aquele ô-

.dio con.segui 't~an~6o~ma~ em amo~. Aquele meu pa.s.sado, todM 

aquela.s bobagen.s, aquela4 de.sg~aça.s toda.s que eu 6iz, eu come

ce-<. a u . .sa~ no p~oce.s . .s.o de identi6icação da.s pe.s.soa.s C{ue chegam 

aqui.' Ent~o eu comecei a muda~ o .sinal daquilo tudo. aqui-

lo ~~a uma ·coi.sa altamente negativa p~â mim: aquela.s coi.sa.s 

que a gente nã.o go.sta nem de 6.e lemb~a~. Se eu con.segui pa.s.sa~ 

aquilo daquele lado negativo p~â uma coi.sa altamente po.sitiva 

que venha a in6luencia~ a vida de out~a6. pe.s.soa6. p~o lado po.s~ 

tivo, aquilo pa.s6.ou a ~e~ uma expe~i~ncia mui.to ~ica. Veixou 

de me ~ncomoda~ p~â 4e~ uma coi.4a altamente p06.itiva. Como o 

lado negativo ê um POÇQ que nao tem 6undo, o lado 

tamóém - o áundo é lá e.m cima, e a gente nunca 6. e contenta, a 

gente que~ 6emp~e .subi~ mai6., .se ap~imo~a~ mai.s. No 6im de um 

! r ~ I 



141 • 

c.elLto tempo, a gente jã. e4tã. pa.-6,-6andoa Lixa 6,[na.. Tem alg un-6, 

,de6e,[to-6 que ev'[dentemente a gente nio vai deixalL nunc.a, ~ c.la

ILO~ ma-6 e-6-6a fru~c.ade ape~6e,[~oamento, ,[-640 '~ uma c.on4tante en

tlLe nó;'. 

Na plLoglLamação, no~ doze pa-6-6o-6, o mai-6 d,[6Zc.,[l 60,[ o 

qualLto. Não pOlLque eu t,[ve4-6e d,[6,[c.uldade-6 Eu vou te expl'[ 

c.alL. Ontem, al,[á-6" eu e4tava 6alando n,[-6-6o. Me delLam um Gu,[a 

do In~~ntálL,[o MOlLaL do qualLto pa4-60. Inveja, c.,[~me, nio -6e,[ o 

'qu~, e eu 6ui vendo aquele negóc.,[o todo: "Inveja, eu "nio tenho. 

~d'[o? Eu nunc.a t,[ve. A que~ eu tenho ód'[o?" Entendeu? Fo,[ 

mu,[to d,[61c.il plLã. m,[m - eu t,[ve que '[dent,[6,[calL -6ent,[mento-6. B~ 

talL ~ lLótulo,- enti~1 ,[440 aqu,[ ~ ,[nveja, ,[-6-60 aqu,[ ~ õd'[o, ,[~-

60 aqu,[ ,~ Ltdo, ,[6~0 aqu,[, ~ aqu'[lo. Mu,[to d,[61c.'[l, ,[mpo-6-61vel 

me6mo" plL,[nc.,[palmente naquele e4tado de c.on6u6io em que eu e6-

tava. Entio eu t,[veque 6azeIL o qualLto pa660, dep0,[6 de mu,[ta 

luta, c.omec.e.,[ a, 6a2;elL a6,.6,[m: t,[nha alguma pe6-60a que me ,[nc.o mo 

dava, 'q'ue eu 't,[nha 6e,[to alguma c.O,[6aa e.la? Quando e.u d,[6t,[n

gu,[a alguma ,c.o,[6a, eu plLOc.ulLava ac.e.lLtalL aquela 6,[tuaçio. ,'Entio 

,[-660 aI 60,[ u~a c.o,[-6a mu,[to ma,[6 plLát,[c.a, mu,[to ma,[6 v,[ve.nc.,[ada 
~ 

. , 

do que plLoplL,[amente e4c.IL,[ta QU lLac.,[oc.,[~ada, etc.. E 60,[ a-66,[m, 

60,[ devagalLzinho que eu c.on6egu,[ c.hegalL lá. 

Uva .' .. 

Vep0,[6 que eu c.heguei no AA, dando uma v,[.6io lLetIL06pe.~ 

quando eu e4tava na at,[va, eu be.b,[a mu,[to em Copac.aba-

na. Bom,' eu beá,[a na c.idade. Eu já c.he.gavalã. muLto á.~bado, na 

velLdade. Ma-6 eu c.ome.çav(t, de-6c.ia al'[ no Le.me, e ,[a ali naquele. 

••. , Max,[me, no MÚLa.g e, naquele.&. ba~e, da plLa,[a., aquela c.o,[-6 a ho!!:, 

1L01L0-6,a que te.m ali, numa c.elLta hOlLa da madlLugada aquilo v,[lLa um 

,[n6e.lLno, e. eu 6az,[a palLte daquele. ,[n6e.lLno. Faz,[a palLte do ~n-



142. 

6eJt.no pioJt, qu.e ê. lã. na. bei.Jt.a do maJt.. ALi.. na beiJt.a do maJt. eu 

'6ui no calde~Jt.~o do diabo . . Voc~ nao queiJt.a. nem &a6eJt. o que I.> e 
. ' . 

pal.>l.>a ali naquela beiJt.a de:pJt.aia. 'E eu bebia, bebia, bebia, em . 
todo~ aRuelel.> »pê.-AujoA», todol.> aquelel.> bequinhol.> que tinha eu 

ia bebendo, e andando e úeúendo, e andando e bebendo, e andan

do - eu nao gOl.>tava de companhia, eu odiava todo mundo. Muital.> 

vezel.> q'uando eu ch.egava no pOl.>to I.> eil.> que eu I.> entia que iJt. ca.tJt., 

eu j~'el.>tava muito b~bado me~mo, eu ia lã. pJt.ã. beiJt.a do. maJt., e 

lã. eu ~icava o~endendo a Veul.> com todol.> OI.> palavJt.;el.> que eu co

nhec.ia. Tem aquele baJt.ulho daI.> andaI.> e eu podia gJt.itaJt. ã. vonta-

de.Ent~o, voc~ veja que ê. uma coil.>a inteJt.el.>l.>ante que muito 

tempo depoib ,que eu chesuei no AA, eu li u~ livJt.o em que alguêm 

dizia obeguinte: a blaA6~mia e a 06enl.>a a Veul.> I.>ao o ú.ltimo 

e debebpeJt.ado ato de 6ê. Se eu rt~O aCJt.edital.> I.> e, eu nao vou man 

da~ o6enl.>a pJt.á. q~e~ nao exiAte •.. Ent~o il.>l.>o aI eu 1.>6 entendi 

muito tempo' depoib'. Eu tenho divina hoje -uma concepç.ao que. e. 

co n 6 oJt.m e. cada. de. -- co nce.b e.. Quando i ng Jt. e.6.6 e.i, AA um no I.> e.u o p/ta 

mim Ve.Ub , pode.Jt. .6.upe.Jt.ioJt., - que.Jt.ia ouviJt. e.Jt.a e.Jt.a' o me.u e.u nao ne.m 

. 6 alaJt. ni.6.6 o . Ma.6 de.ppi.6 e.u co n.6 e.g ui, le.ndo muito. Uma qualidade. 
« . 

eu .6 e.n-IpJt.e. :tive, ante.6 me..6.mo do alcooli,ómo .6 e. ~ani6e..6 .:taJt.: e.u .6 e.~ 

pJt.e. .:tive.~ma cabe.ça mui.:to abe.Jt..:ta, e. um bom 0..1, mui.:to bom. Eu m~ 

dedico ·hoje. a apJt.e.~de.Jt. .:tudo aquilo que. me. 6aç.a continuaJt. .66bJt.io. 

SobJt.iedad~" pJt.á. mim ê a coi4a mai4 impoJt..:tan.:te. Alc06lico.6 An5-

n'imo.6 . e.. o GftUpO Condoft p~a mim e: mai.6 impoJt.:tan.:te. que. 6amIlia, e.~ 

pJt.ego, que. qualqueJt. out~~ coi4a no mundo. Nada ê mai.6 impoJt..:ta~ 

".:te.~ PoJt.que.·e.~ be.i que. eu .:te.nho uma dIvida mui.:to 9Jt.ande., .6ei 

que.. e.u 40U Jt.e.~pon4~vel pe.la. caúeç.a de.4bel.> menino.6. .:todo.6. aI, e.u 

-I.>OU o cooJt.denadoft ge.Jt.al, e.u .6.ou a.quela pe4.6.0a. com que.m e.le.6 nao 

di4cu.:tem. Ele.5 pódem ate: 6ala.Jt. de mim, mal.> .:t~m o maioft fte.6pei-
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to. Ejta po~içio, p~i mim,. ~ uma coija que me aumenta multo a 

~ehponjabilldade. E a coija mal4 lmpo~tante que eu tenho na vi 

da ê o Condo~ . 

. O pôde~ jupe~io~ ê lmpo~tanzlj~lmo. t e~henclal. Alco 

ôlat~a ~ aquela pOjição, ju~tamente a mudança daquela pOjlçio 

ante~lo~ que eu te fialel. Eu não aceitava chefie, eu não aceita 

va no~maj, eu não aceitava col4a alguma, eu ~ que jabia. Então, 

um belo dia eu cheguei a conclujão de que t~do que eu habia jO 

tinha me le.vado 'p~' aquele bu~aco j em 6undo o nde eu ejtava quan

do eu cheguei. Então, po~ uma quejtão de coe~ência, eu admiti 

que e~ jozinho ejtava 6~ito, e não podia hai~ .dall. E eu tive 

que bUjca~ alguma colha malh haóida do que eu, que me ajudajje 

a hai~. Ej~a colha qde inicialmente 601 o AA, Hoje eu hei, te-

nho abholuta convicção, que Veuj, da 60~ma que eu concebo -e o 

~ehponhivel di~eto. O AA ~ ~ma emanação dehhe pode~ hupe~lo~. 

O AA ê um inh t~umento c~iado pelo po de.~ h upe~o~ pO.'l.que ele que~ 

p~ova~ alguma colha que eu nio ~el o que ~ enio ehtou dlhcutln 

do. 'Ele que~ mo~t~a~ alguma coija p~ah pehhoah. Você veja, bê

bado ~ a colha malho deg~adada que exlhte.. Entio ehh e mate~lal hu 
.' -

mano que ê o lado pod~e da humanidade, ele juntou tudo e üez Af 
'coôlicOh An6nimo~, que ~ uma col4a llndljhlma. Então, você veja. 

Eu nio vou dihcutl~ com ele. O que e.le acha~ que tem que he~, e 

ljjo mehmo. Ago~a, 4e você não aceita~ o pode~ jupe~io~, ejtou 

fialando e.m Veu~ catôll.co, eh.tou 6alando em quafque~ c~ença, h e 

você não acelta~ um pode~ h.upe~lo~ a voce, você va.i contlnua~ a 

~e~ autohu61ci..ente, vai cQntlnua~ a he~ Qni..potente., valcontl

n~a~ a penha~ da,manei~a que você penhava ante4 de chega~ aqui, 

e vai voltan a bebe.~. 
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R2 (48 ANOS J DEZ ANOS E DO I S r·1ESES DE AA) 

Eu hempJte tive uma,' quando'eJta pequeno - hoJe eu hei, 

me dizem que nao eJta ahhim, mah ihhO aZ a gente nao conhegue 

mudaJt de uma hOJta pJta outJta - eu hempJte tive uma henhaçao de ' 

que - a minha ma~ me pahhou ihhO, atJtav~h de uma bJtlncadeiJta -

uma henhaçaode que nao eJta iJtmao dOh m~uh iJtmaoh nem 6liho da 

.minha~ae. Eia dizia que me achou na pOJtta, eia me dlz~a que 

-eu' eJta e.nj eitado, - ihh d e um teJtmo antigo, que nem h e tL6a malh-

e ~e ~ontava tamb~m ~ue eia tentou muitah vezeh 6azeJt uma ehP! 

cie de aboJtto, atJtav~h daqueiah gaJtJta6adah que uhava entao. E 

a ~itima gaJtJta6ada, que eJta a maih podeJtohade todah, heJtla a 
, . 

quinta, quaJtta ou qulnta que eia ia uhaJt, chegou no pOJttão da 

caha, caiu no,' chao e quebJtou. VaI vem o meu nome. R., Nao -e 

ã. toa,' nao é? Entao eu anteh de nah é.eJt, eu já tinha contJta nUm 

uma ... Entao eu ,h~mpne h06Jto multo com i~hO. Eu, quando gaJto

to e ~t~'~oje" nad tenho a menoJt d~vlda em dizeJt ihhO. At~ ho

je eu padeço com l~ho. Eu 61z quatJto anoh de anáiihe, e a te

mát1ca eJt~ bahicamen~e ehha, uma henhaÇaO de inadequaçao ao am . . 
b1ente, uma henhaÇaO de Jtejeiçao, uma henhação de não heJt nem 

cQmpJteendl~o, nem amado, nem ace1to, de nao 6azeJt paJtte dehhe 

mundo. Então,nah m1nhah 

to dado a ial,Jt do Jteai a 6antahiah, e tai, e uma dah m1nhah 6an 

tai1ah ~e ant1gamen~e - hoje já nao, maih - mah uma dah 6ant~ 

.61ah eJta a de que tu eJta o centJto do mundo e todo o Jtehto glJta , -

va ahhlm. Polh bem. Comece1 a tJtabaihaJt cedo, emboJta nao ne

cehhitahhe, 'e come~el a bebeJt cedo, tamb~m. Todoh Oh meuh lJt

maoh bebiam, todoh Oh meuh coiegah de tJtabaiho - eu comecel a 

tJtabaihaJt em jOJtnai - beblam, tamb~m. A minha mae, nao. Mlnha 
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mae t~nha ho~~o~ de beb~da, ma~ o meu pa~ beb~a, a~~~m, e~po~a 

d~c.amente. Ma~tamb~m, que quando beb~a, e~a aquele p~leque que 

pagava c.om ju~o~ e~oft~eç~o mon~ti~~a tudo que ele nio hav~a be 

b~do dUILante d"O~~, t~ê.~ m e~ e~ o u c.o~~ a que o valha.. Entio eu c.o 

mec.e~ a bibe~. Fu~ mu~to bem na m~nha p~o6~~~io~ at~ que c.om a 

c.hegada da ~dade, ã med~da em que o tempo 6o~ pa~~ando, a beb~

da de um lado, e e~~e~ meu~ p~oblema~ de out~o, me levaILam ã te 

1tap~a. Ba~~c.amente, o meu pILoblema na ~poc.a eILa ~en~mental -e 

de ~n~b~ção,· ~n~b~ção de 6ala~. Então eILa mu~to d~6Ic.~l paILa 

m~m' c.omeça~ um ~elac.~onamento c.om ~ pe~~oa c.e~ta, po~que eu ~o 

c.omeçava 'bêbado, e bêbado bem bêbado, de modo que eu ~Õ apanha

va, ~Õ c.onqu~~tdva pe~~oa~ que ~e pILe~tavam a ~eILem c.onqui~ta-

da~ pOIL um homem bêbado~ Entio, j~ v~u que eu não pILec.i~o nem 

d~ze~ que t~po de mulheIL eILa, não ê? Então eu não t~ve na m~

nha v~da aquela ~poc.a do namolLo. Eu n~o t~ve e~~etempo, ~n6e

li~mente. E 6az 6alta, ~ uma etapa da educ.ação da gente mu~to 

. ~mpolLtante. Fundamentalmente, e~~e~ eILam o~ meu~ pILoblema~, o 

que. me levou pILá anál~~e e, ~ a tal h~~tõIL~aem paILte deu c.e~to. 

'Em paftte" nao. Mu~ta c.o~~a deu c.eILto, e eu até. hoje u~o mu~ta 

c.o~~a que eu ap~end~ lã. Hoje eu p~ec.~~o 6azeIL ma~~ outlLa, c.o

meçaIL outlLo t~po, ji c.om outlLO en6oque. AI eu c.onhec.~ a minha 

mulhe~ que e~a - eILa, não, é., ela c.ont~nua, c.óm~go não ma~~,ma~ 

c.ont~nua - muito c.a~tILado~a, mu~to ILepILe~~~va mu~to, en6~m, do-

m~nado~a. E eu, que go~to mu~to do~ meu~ 6~lho~, me de~xe~ do

m~na~. Entio, eu t~nha do~~ t~ILano~~ um eILa a mulheIL, o out~o 

e~a o álc.ool. 

Eu me lembILo que um POUc.o ante~ da gente c.a~aIL, eu c.ha 

mei a mulheIL pILá almoçalL. Ela 6o~. Eu tome~ uma c.o~~a que pILa. 



146 • 

m~m nao eka nenhum, nenhum ab~u~do. Eu tome~ o~to ga~~aóa~ de 

v~nho~ V~nho nao me óaz~a mal. Eu tomava v~nho eomo a~ pe~-

~ oa~ no~ma~~ tomamee~vej a, alLã...ó, eu tomavama~~ v~nho do que 

o que a~ pe~~oà~ no~ma~~ tom~m de ee~veja. V~nho nao me dava 

~e~~aea, não me dava p~leque, não me "dava nada. Ela ó~eou a~~om 

,b~ada. Eu óu~ ~~abalha~, quando eu ~aZ do t~abalho - t~abalha-

va na me~ma emp~e~a-- quando eu ~aZ, hav~a um~ ~eun~ão da minha 

óamZl~a ~nte~~a. Meu~ ~~mão~ qua~e todo~ lã. Eu óal'e~: "O 

- houve? Mo~~eu alguê:m?". "Não L. ehamou. O que e que , a que e 

que houve?". Eu d~go, "Nada , eom~go, nada. Tudo bem" . "Não , , e 

~ado" . "Ve~ e~ pe~ado nada, ea~a, eu e~ tava no~mal". Po~~ bem. 

l~~o tudo óo~ eam~nhando p~ã um . .. "Que~ d~ze~, eu tanto de~ 

de m~m, eu tanto ó~z c.onc.e~~õe~ ao c.a~ame.nto - e.u óale.~: "Bom, 

no c.a~ame.nto um :te.m que. óaze~ c.onee.~~õe.~". AZ eu c.ome.c.e.~ á. 6a

ze.~. Ma~ e.u 6iz mai~ do que. podia, mai~ do que. de.via. que.~ di-

ze.~, aeabe.i ~e.m ag~adando a e.la, ne~ a mim me.~mo. Um dia, em 

1970 - e.u ea~e.i e.m 66 - e.u ndn me. le.mb~o e.xatame.nte., e.u de.ixe.i 

a mulhe~~ de.ixe.i o~ óilho~, óui pna Be.lo Ho~izonte., .-ja que. a-

qui e.u não a~~anjava mai~ nada, nao a~~anjava e.mp~e.go na minha 

pJi.oói~~ão. El{ e.~a c.omut1i~ta e bê.bado. Ve modo que., e.ntão, e.u 

óui pÁã Belo Ho~izon:te., e. lã. c.on~e.gui um e.mp~e.go. E p~ã. eome.m~ 

~an e.~~a v~tõ~ia, nada me.lho~ que. um be.lo pile.que. E e.~~e. be.lo 

,p'~le.que. dunou No me.~mo d~a que. e.u ehe.gue.~, e.u ehe.gue.i lã. a~ 

oito h~~a~ da manhã, me.io dia ou e.~tava emp~e.gado. Eu te.nho um 

eu~~Zeuio ~azo~vel na m~nha p~oó~~~ao. Então, p~5 c.ome.mona~,e.u 

tome.i um pile.qu~, pa~hei o~to ou nove. diah bêbadQ, óique.i joga- ~, 

do lã. ~e.m doc.ume.~to, he.m ~oupa, enóim, não t~nha malh nada. ,AZ 

eu óu~, de.po~~ de. c.ineo ... ante.~ ... eu e.~a ehe.óe. num de.pa~ta-' 
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men.to em •.• , na..6 c.en.tlLa.i.6 e.té.tlLic.a..6, eu elLa. dilLe.tolL de jOlLna..t, 

pOIL e.6polL.te eu dilLigia. um jOlLna..tzinho ti de ••• Ma.~, en6im, a..6 

lLe.6pon.6a.bi.tida.de.6 que eu .tinha. ••• Cinc.o a.no.6 depoi.6 eu e.6.ta.va. 

.timpa.ndo .telLlLeno e vilLa.ndo c.imen.to em ••• Sem ILOUpa., .6em di-

nheilLo plLi pa..6.6a.gem, .6em na.da., na.da, na.da., na.da.. Bebia. o dia. 

'in.teilLo, me emblLia.ga.va. o dia. inteilLo. Ma..6 eu .tive a.inda. a. .tuc.i 

dez de pedilL a.o c.a.ILa. d~ oblLa., .tá a.o'engenheilLo, que gua.lLda..6.6e o 

di.nheilLo. O dinheilLo do.6 bi.6c.a..te.6 do dia., tudo bem, eu bebo. 

Ma.6 o .t1La.ba..tho no.tulLno, que elLa. no ••. , e.66e eu vou gua.lLda.1L que 

é pILá vo.t.ta.1L pILO Rio. E gua.lLdei, e.te gua.lLdou, a..tiá.6. Eu na.o 

gua.lLda.lLia.. E.te gua.lLdou e eu vo.ttei pa.lLa. o Rio. Tempo.6 depoi6 

eu entlLei pILO AA, em 79. Va.Z pILá 6lLen.te c.omeçou a. 6a..6e da.6 mu

da.ItÇa.6 • 

An.te6 do AA .~ a.té a.lgum tempo depoi6 do AA - a. lLeeupe

lLa.ção ~ lenta., plLoglLe.66iva., ma..6 .tenta. - eu elLa. muito egoZ6ta.. 

Pen6a.va. muito em mim me.6mo. Vepoi6, me.6mo depoi.6 no AA eu c.on

tinuei c.om e66a. idéia.. Eu via. o inteILe66e c.o.tetivo, pa.lL.tic.ip~ 

va. de polZtic.a., ma.6 eu na.o -Vepoi6 e que eu 6uia.na..ti6a.1L. O 

que é que eu ia. 6a.zelL em c.omZc.io6? A minha. idéia. elLa. inteilLa.-

mente di6eILente da.quilo que develLia. .6elL. Eu ia. me exibilL. Eu 

ia. bêba.do, gelLa.lmen.te. Tudo que eu 6a.zia., eu 6a.zia. bêba.do. Eu 

.tinha. uma. timidez tão g~a.nde que eu não 6a..ta.va. ã vi.6ta. de 

UI1c.o pe66oa.6 pILá 11'.{m eM uma. muLt"ldão. 166 o? GILa.va.do IL plLi mim, eu 

não ~a..ta.lLia. de jeito nenhum. E me6mo depoi.6 do AA, a.lgum tempo 

depoi6.· PILá voc.ê 6a.zelL um c.ilc.ulo eu 6ui 6a.la.1L no AA, a. plLime~. 

1La. vez, c.om um dno, no dia. que eu lLec.ebi a. 6ic.ha. de um a.no. Ho

je, uma. da.6 C.Oi6a..6 qué a.c.ontec.eu, ta..tvez a. ma.i6 vi6Zvel de to

da..6, pa.lLa. 06 outlLO.6 ~ pILá mim, muita.6 outlLa.6 C.Oi6a..6 muda.lLa.m 
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.6 e j o. i.6.6 o : h o j e eu 60.t o em q uo.tq u elt tug 0.1t. J â. 6 o.t ei pitá MO -6 e.L 

qu.o.nto.-6 mi,f.· pe-6-6 o 0.-6 em o.uditô Itio I e o.nte-6 eu· não 6 dava pná. c.in 
. . 

c.o pe-6-6oo.-6. Eupe~di, e.6-6o..inibiçã~ eu pendi,c.om o tempo, e 

to.t,e c.om o. ajudo. de um c.ompo.nheino que me 6ez 60.to.n pitá. um o.~ 

eno.m 

nove pe-6-6oo.-6 e eu 0.1 6ui 60.zelt uma po.le-6tno. pná. nove pe-6-6oo.-6. 

Fui, levei ,todo o meu o..6-6unto, tudo e-6c.~itinho pná nove pe-6-6oo.-6 

. no" má.~1mo, c.onto.ndo ~Ô-6 tnê-6.' Sei-6 e-6tno.nhq-6. Al, c.hego.ndo lá. 

e/to. um aud~tónio c.om tnezento-6 tugo.ne-6 e gente -6ento.do.-6' nO-6 in

tenvo.lo-6.' Vevio. ten uma quo.tnoc.ento.-6 pe-6-6oo.-6. Eu quo.-6ec.o.l du

/to. Eu 6~lei?, "A vengonho. mo.iolt ~ não 60.lo.n"do que 60.lo.n" En-

tão eu levantei e 60.tei. Eu 60.lei quo./tento. minuto-6. Vali pita 

, 6nente, a, c.oi-6 a c.om eçou o. mudan. 

A vida iYl.t~ilta, de-6de que eu me c.onhe~o pon gente, eu 

.6empne 6alei: "Eu qUeiLO panan de beben." Eu -6empne -6oube queeu 

:tinha: pn~ blema,-6 c.o m "b ebida, de-6 de muito c.edo., Eu tive apagame!!. 

tO.6, pp/t exemplo, do alc.ooti-6mo, c.om dezoitó, deze-6-6ete anO-6. 

Amn~-6io.-6 o.-6-6i~ dehono.-6, de dio.-6, tap-6o-6 de memônio. muito gnan

de-6. então eU,-6abio. que eu tinha pnoblema-6. Eu c.omeçava e 

nao c.on-6eguia panalt mo.i-6. Pano.va, ma-6 panava c.om .•. uma o.ngu~ 

tia inc./tlvel pná. ·pana/t de beben. Eu po.no.va. Não ~ dizen que 

eu no.o paltava. Eu o.t[ panava. Ma-6 ena uma c.oi-6a muito de-6aglt! 

CLá.vel. ' Então i-6-6 o me dava, uma c.o nvic.ção e eu 6 alava pná todo 

mundo, tanto quv quando ,meu inmão me tnouxe pito AA, ele c.hegou 
, 

pná. mim e di-6.6e: "Olha, diz uma c.oi-6o.. Voc.ê aindaquen panan~ 
," 

. óebelt?" Ele. já. tilLha entno.do pno AA. Eu 6ale.i: "Q.ue.no." Et e .. 

di-6-6e: "Então vamO-6 embona." No c.aminho po.lta o gnupo ele 60i 

me c.onto.ndo o que ~no. o AA, o que não e/to., e tato EU.6empne, en 
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t4e nõ~, nó~, cinco i4mão~, eu ~emp4e 6alei ~ob4e a nece~~idade 

d~ pa4a4 de bebe4, que a gente bebia di6e4ente, que a gente 6a-
. 

ziabobagen~, 6icava de~t4uindo a vida da gente com bebida, i~-

~o eu ~emp4e di~~e. Semp4e tive uma noção muito cla4a 

p04 muito~, ano~. Não me lemb40 exatamente, ma~ de~de un~ deze~ 

~ete, dezoito ano~ que comecei a bebe4 mai~ pe 

blema~, b4iga~, en6im, coi~a~ que ~Ôb4io eu nao 6a4ia nunca. B~ 

'be4, me'xe4 com o~ OU1:40~, b4iga4 - ho j e eu :tenho pavo4 de b4iga. 

Semp4e iu ~do4ava, comp4ava b4iga do~ out40~. Ã~ veze~ eu bebia 

p4i 6aze4, eu não 6azia p04que e~tava b~bedo. Bebi~ delibe4ada

mente p4i ,p4oyoca4. Tinha dia que eu aco4dava ... eu bebia p4i 

6aze4 ~ma ,bobagem. Uma coi~a muito de~ag4adivel. 

Vepoi~ que eu vim pa4a o AA, mudou meu inte4e~~e pela~ 

out4a~ pe~~oa~. l~~o mudou muito. Eu mudei o en60que que eu 

tenho. O chamado "p4ôximo" p4i mim mudou muito. Muito, muito, 

~uito. Uma da~ coi~a~ que p4i mim o ilcool me ajudava a 6aze4 

que e4~ amizade - ~Z tem out40 a~pecto muito impo4tante p4~ mim 

'eu pude 4eali'za4 de dent40 do AA. Que4 dize4, ante~ eu bebia p4i 

6aze4 amizade~~ e dent40 do AA eu ap40veitei - inclu~ive em te4 

mo~ de p4og4ama de AA não ê bom, m~ eu 6iz i~~o. Não me a44e-

pendo, eu não mea44ependo de nada do que 6iz, p04que ji pa~~ou, 

não dá maih e~paço p4i a44ependimento. Eu ~emp4e e~tudei, eu 

~e.604mei, e~tudei numa p04ção de 6aculdade~, a~ que eu go~ta-

4ia de acaba4, eu não acabei p04 cau~a da bebida; a que eu nao 

,go~ta4ia acab,a4 eu acabei p04 teimo~ia, que 60i E~tat1.~tica (6i~ 

p~icologia doi~ ano~; ao todo, cinco ano~ de dl4elto; in604mãt~ 

ca ... I E~ tudei uma p04ção de coi~ ~ e não acab ei nada. Então 

toda e~~acapacidade de e~tuda4 que eu tinha eu concent4ei em 
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cima de~~~ lite~atu~a~inha de AA, que E uma coi~inha de~~e ta

manhotinho. Entio eu pa~~eiaconqui~ta~ amigo~ c~m ba~e no~ 

conhecimento~ que eu tenho di~~oal, de~~a coi~inha ã toa 

Que~ dize~, p~ã quem e~tã aco~tumado a le~, i~~o aI nem ê liv~o. 

A lite~atu~a do AA ê muito pequena. E~ comecei a e~tudan i~~o de 

.uma' 60nma muito inten~a, e que~ dizen, eu me de~cuidei de minha 

te~apia, de mim me~mo como pe~~oa, de melhona~ a mim me~mo como 

pe~~oa, e me dediquei ... Eu 6~i tudo que exi~te no AA no Rio 

de Janei~o. Fui pne~idente do E~c~itõnio de Se~viço~, delegado 

e~~adual, ~ec~et~nio do E~cnitõ~io, tudo, todo~ o~ cango~ do 

AA, to~o~o~ ~ncango~ dd AA do Rio eu eu e~tive em todo~,t~ 

dó~ dM ele~, ju~tamente po~ i~~ o, po~ uma e~ pêcie de maneina de 

me apnoxima~ da~ outna~ pe~~oa~. Eu me lembno que um dia eu 6ui 

a uma ~euni~o e contei quanto~ ape~to~ de m~o eu ganhei, quan

to~ abnaço~ e tal, até: o pontio. O meu ongulho - o meu ongulho, n~o 

que~ dizen, li medida em que a ~ociedade me nepudiava, ~egun.do .eu 

imagin.ava - hoje eu vejo i~~o, ma~ naquele tempo eu n.ão via 

ao in.vê~ de vin a neun.i~e~ como e~~a de hoje, pon exemplo, que 

ê uma ~iun.ião de tnatamen.to (o ~ujeito vem pn~ ouvi~, pn~ 6a

la~J, ou ~õ ia a neunião como "Ago~a vai 6alan o n.o~~o compa

n.heino Velegaqo, o P~e~iden.te do E~cnitõnio, o Sec~et~nio nao 

~e,{ o ·quê.." Ent~o eu chegava lã com aquele pompa, 6alava de AA, 

da tal lite~atu~a de AA, e~~a coi~inhaal, e o ge~to todo 6icou 

~um plan.o ~ ecun.d~nio. Ih~ o aI me valeu com o pah~ an do tempo um . 

belZh~imo dum· di~t~~bio n.eunovegetativo, uma an.~iedade tão tam~ 

nha, qui h~ un.~ anOh at~~ eu pa~hei ~ei~ mehe~ hem ~ain de ca~ 

ha. Eu n.~o podia ~ain de ca~a, heque~. Eu não tinha conagem ,. 

eu tinha medo de pega~ um &nibuh, de pega~ metn&. Pa~~ei 

me~eh ou mai~ hem pega~ o metn&. Me dava um apento n.a gangan.-
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t.a, um ••• en6.i.m... E t.e.m ma.i.~, .i.~~ o nao e.~,t.ã. ,c.uILado a..i.nda c.om-. 

ple.t.ame.nt.e .. AgoILa, ~.i.m, ago~a e.u e.~t.ou u~ando o p1l.ogILama -pILa 

m.i.m. E u~aIL o pILogILama'pILa. m.i.m ~ 6azeIL t.udoque eu p0440 6azeIL 

pelo~ OUt.IL04, pOILque na me.d.i.da e.m que. eu 6a~o pe.104 OUt.ILO~, .i.~

~o ve.m a me.u 6avolL. 

o ma.i.4 ba.~.i.c.o ne44a pILoglLama~~o, pILa. ~oc.~ t.eIL uma ~-

d~.i.a de c.omo eu pe.ILd.i. t.e.mpo, e.u e.nc.ont.ILe..i. o pode.1L 4Upe.IL.i.01L. Eu 

t..i.nha uma v.i.4~0, e.u ILac..i.onal.i.zava Ve.U4. Ve.U4 p~ã m.i.m e.ILa o AA. 

Foi .i.nt.e.ILe.44ant.e. pOILque.60.i. uma c.0.i.4a e.4pont.anea, 6o.i. ja de.pói4 

que. e.u laILgue..i. e.4~e.4 e.nc.aILg04, 04 6am040~ e.nc.aILgo4 de. AA.Eu ja. 

e.4t.ava'aqu.i. no gILUpo, 60.i. uma ~poc.a que. e.u vim muit.o aqui t.am

b~m. Ent.~o um dia, c.on~c..i.~nc.ia, e.v.i.de.nt.e.me.nt.e. iu t..i.nha, e.u ~e.m 

pILe. t..i.ve, ~abia o que. e.ILa a no~~o de. C.e.ILt.O e. e.ILILado. Ent.ão e.u 

6azia a4 c.oi4a4 e. v.i.a, ~e.nt..i.a. "Eu vou ILoubalL e.44e. c.opo, aqui.": . 
e.u 4e..i..qUe. i~4~ não ~ C.~ILt.O, e.nt.ão e.u não ILoubava. Ma4 um d.i.a 

eu 4ent..i. que. al~m da c.on4c.i~nc.ia havia uma out.lLa c.oi4a que. e.4t.a 

va ac.ima de. m.i.m,' ac.ima d04 OUt.IL04, ac..i.ma de. t.udo. Que.IL dize.IL, e.u 

me. ~ent.i ac.ompanhado. Fo.i. muit.o int.e.ILe.44ante. Fo.i. um ... 60i 

ve.ILdade.i.ILame.nte. um de.4pe.ILtaIL e.4p.i.ILitual. E e.u c.he.gue.i aqui no 

gILupo 6alando,.i.44o pILa. todo mundo. Te.le.60ne..i. pIL04 amigo4, e.u 

d.i.z.i.a: "Rapai, e.u de.~c.oblL.i. Ve.U4!" Então e.u benti que. aque.la 

c.o.i.4a que e.~tava c.om.i.go, que. e.~tava muit.o ac..i.ma, nao e.ILa c.on~c..i. 

~nc..i.a. "Ma~ .i.~40 n~o ~ c.on4c.i~nc.ia", pOILque. na med.i.da em que. 

'eu de.4e.je.i uma c.0.i.4a~ e.4~a c.oi4a ve..i.o pILa. mim, E hoje. e.m dia, 

'c.om o e.~e.ILC.Zc.i~, paILe.c.e. que. o ac.e.4~O do pode.1L ~upe.ILiolL ~ mai4 

6a.c..i.l. Hoje. e.m .dia e.u te.nho pILova4, a44.i.m, 60ILa de.~~ILie. da e.

xi4t~nc..i.a de. um pode.1L ~upe.ILiolL. Eu e.~t.a~a, pOIL e.xe.mplo, no 4ã.ba 

do pa4~ado, d.i.~c.utindfl c.om me.u 6.i.lho ILel.i.giao. Ele. d.i.zia que.: 
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"Ah, voc.ê: el.>tã. 6alando palavlLã.o. FalalL em Veul.>. ê 6alaIL palavlLão" 

Eu 6alei: "lmpolLtante I.>ã.o OI.> atol.>. OI.> atol.> I.>ao impolLtantel.>. Vo-

c.ê: 6alaIL e não agilL .•• Tudb bem, 6alaIL de amolL ao pIL5ximo -e 

impolLtante, mal.> agilL é mail.> impolLtante~" Então n51.> .vInhamol.> pe

la lLua onde ele mOlLa - eu me dou bem c.om meul.> doil.> 6ilhol.> - e ti 

nha um balL. Entã.~ ele 6alou: "Vamo/.> tomalL uma Coc.a-Cola ali, 

que eu el.>tou c.om dinheilLo e vou pagalL." . Eu 6alei: "Vamol.>". En

·tã.o no/.) LntlLamOh naquele balL bem na e I.> quina . . Ele pagou.a Coc.a

Cola, e 'tal, todo impo~tante. PlLimeilLo -6alã.lLio, ele pagou a 

Coc.a-Cola. Entã.o , lã. no 6undo de balL tinha um -6ujeito que eu c.o 

nheço, amigo, meio mal1.ginal, inc.lu-6ive.· Ma-6 é a tal hi-6t5ILia ... 

AI eu e-6tava dizendo a ele - n5-6 c.ontinuamo-6 c.onvelL-6ando dentlLo 

do balL -aI eu 6alei pILá. ele: "Vem c.á". Ele e-6tava na palLte de 

baixo do balL,. do lado de 60 11. a , eu. ·6alei: "EntlLa no balL, pILá e-6-

~a gente ve,!- que voc.ê: e-6tá c.omigo". Ele 6alou: "POIL quê?". "Po~ 

qu~ el.>-6a-6 pe-6-6oa-6,qualquelL c.oi-6a que haja aqui, voc.e c.olLlLe pILa 

c.ã. que ele-6 vao -6e lemblZ.alL que voc.ê: é meu 6ilho". AI ele 6alou: 

"Ah, iJ.,-6O é bobagení". Ele é glLande, tem 1,94m de altulLa. "Ah, 

ih-6O é bob.agem"·. Eu 6alei: "Não é bobagem, nã.o" Entã.o um -6ujei 

to de-6-6e tamanhozinho, a-6-6im, -6e vilLou plLã. ele pILa ele, palLa o 

meu 6 il h o, . e di-6 -6 e a-6 -6 im : " Vo c. ê: é pai dei e" . 

-6entado meu 6ilho a ele". Voc.ê: é pai dele. Voc.ê ê maiolZ. do que 

ele. E voc.~vai pagalL uma c.elLveja pILa mim". AI ele 6ic.ou meio ... 

. AI'eu 6alei pILO c.alZ.a do balL: "vá a c.elLveja dele, bota lá". Ele 
. . 

nao é alc.051atlLa, ele bebe a-6him, de vez em.quando. Ele 60i, bo-, 

tou.a c.elLvej~~, Foi a plLimeilZ.a vez, depoi-6 qu.e. eu. e-6tou na oblL-a., 

qu.e eu p(~guei bebida pILá alguém. Poi-6 bem. Sa-imoh do balL, o -6U

jeito blLinc.ou muito, e-6tava meio aleglLe, e .aI ele vilLOU pILá mim, 

o. meu 6ilho e di-6-6e: "Ato-6, né? Entêio voc.ê: pagalL bebida pILá um 
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~ujeito num ba~ ~ um ato de amo~ ao p~6ximo?" ,Eu 6alei: ,"E, e 

~im. "Vo c.ê e.6 tã vendo que ele nãoe.6,tâ. numa, ~..(.tuaçã.o boa, eu: 
, ' 

~ei que não. Ele e.6tâ meio, meio .•. Eu .6ei. Eu p0.6.60 paga~,p~ 

guei uma c.e~vtja p~â. ele, tudo bem, paguei. AZ logo adiante e

ele enc.ont~ou um amigo. Pa.6.6ou umc.a~~o po~ n6.6 e pa~ou. Ele 

~egou o c.a~~o c.om o amigo e .6aiu, .6aZ~am o~ doi.6. Poi.6 bem. Eu 
, , 

voltei p~ã minha c.a~a, do~mi, e no dia .6eguinte de manhã. eu 6ui 

toma~ c.a6~ - e~ mo~o num qua~to alugado - eu 6ui toma~ c.a6~ na 

pada~ia. "D, .6eu 6ilho bateu de c.a~~o ontem!" Eu 6ale,i.: "Meu 

6Ltho? Meu.. 6ilho não tem c.a~~o". Nem m e lemb~ava. O .6 uj eLto 

6alou . . "Não,· não pode .6e~. Se mac.huc.ou..?". "Não hão.6e mac.hu-, 

c.ou, nao. Ele e.6tava num Pa.6.6at ve~de". Eu 6alei: "Ah, um Pa.6 

~ at ve~de e.6 c.u~o Bateu.. aonde?" Na 6~ente do ba~ onde eu 

paguei a c.e~veja p~o baixinho. AI eu 6iquei olhando e 6alei: 

"Não, não pode. Lã, n'a6~ente daqu..ele ba~?" 'Ele.6 .6aZ~am, é. uma 

ho~a e meia, du.,a.6 hD~a.6 depoi.6 ele.6 pa~a~am na po~ta daquele 

ba~, e bateu o c:a~~o. Bateu.. em ou..t~o, o out~o .6e ac.abou, e e.6...; 

.6e baixinho p~â. quem eu.. pagu..ei a c.e~veja .6aiu.. c.o~~endo do ba~ 

"Voc.ê e.6tã e~~ado ~" E botou.. log'o o dedo no na-

~iz ,do ou..t~o,.do ou:t~o c.idadão. No me.6mo dia que eu.. di.6.6e a ele, 

no me.6mo dia ele ~~ve uma p~ova da c.oi.6a 6unc.iona~. AI, quando 

eu 6alei c.om ele, eu ôalei a.6.6..(.m: "Voc.ê viu? Com ato.6, e nao 

palav~a.6 . 

Ve.6c.ob~i~ o pode~ .6u..pe~io~ me deu u..ma vi.6ão da vida ... 

Tem c.e~to.6 .6entimento.6 negativo.6 que eu nu..nc.a tive. H o ne.6ta-

mente, nun~a tioe. Po~ exemplo, inveja, me.6mo c.i~me eu ac.ho que 

eu nunc.a tive muito, nao. 0u...6 e c.on6ia, ou.. nao .6 e c.on6ia. I nve- (' 

]a ~ u..ma c.oi.6a qu..e e~ ~ão c.onheço. Ma.6 o ent~ega~ a Veu...6 a vida, 

p~ã mim ~ep~e.6enta ... tem at~ u..ma ~ep~e.6entaçã.o polZtic.a. Ni.6-



754. 

~o al tem at~ um conte~do polltico. 1~~o meti~ou qualque~ ~e~

qulcio de con~umi~mo, po~exemplo que~ dizi~, ~e eu po~~o com

p~a~ e~~a cami~a, eu co~p~o. Se eu nao po~~o ... Eu peço a 

Veu~ alguma coZ~a que e~teja a meu alcance, é evidente. Eu peço 

e tenho. Ma~ eu já tenho dezena~ e dezena~ e dezena~ de p~ova~ 

,di~l, o. P~ova~ co nc~eta~ . Uma coi~ a que eu almejo muito, o que 

eu p~eci~o, a~~im, uma coi~a que eu nece~~ito muito p~a pode~ 

anda~, 6aze~ a p~og~amaçao, qualque~ ~oi~a, qualque~ ~oi~a que 

eu nece~~ite, eu peço a Veu~ e tenho. Ma~ eu já ~ecebi p~ova~ 

di~~ o em todo~ o~ campo~: ~ entimental, 6inancei~o, e po~. aI a

baixo. E uma vi~ao nova da vida, i~tei~amente nova. 1~~o deve

~la me da~ uma de~p~eocupaçao que nao e~tá dando. E aI que eu 

~~tou meio .... Que~ dize~, e~~e di~t~~bio neu~ovegetativo, i~~o 

aI, ante~ de mai~ nada é uma 6alta do te~cei~o pa~~o, também. 

Ma~ i~~o é muito 6o~te, é uma coi~a o~gânica também. Ma~ nlio e 

6ãcil. Tem ce~t~ coi~a~ que ~ao di6Icei~ de ent~ega~, po~ e

xemplo, a vida do~ 6ilho~. Entao eu tenho um entendimento como' 

eu tenho hoje com ele~ de deixa~ que ele~ ~e~olvam o p~oblema 

dele~. Ele~ me chamam: "Se~ã que você pode 6aze~ i~~o ~~im, 

M~im?" Eu digo: "Pode~, po~~o, ma~ você também pode. Faz vo

cê, p~ã t~eina~". li Não ma~ o homem é g~ande". Eu digo: "Veixa, 

você não vai b~iga~ com ele. Vai lã e ~e~olve. 1~~0 é t~eina-

mento. Se você não tive~ p~oblema~ hoje, você nao vai ~abe~ fie 

~olve~ amanhã, como eu não ~oube e queb~ei a ca~a". O meu en

tendimento hoje com o~ meu~ 6ilho~ é 6o~a de ~é~ie. Embo~a e

le~ nao'~e entendam ent~e ele~ - ele~ e~tao meio b~igado~ - co

migo o~ doi~ ~e entendem no me~mo .nIvel, num nIvel, a~~im, mui

to bom. 
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TilC.ando 6oIC.a e.6.6e Mpecto de.6.6e vegetativo que ainda 

m~ chateia, mal.> vai palC.alC. dechatealC., eu .60U uma pe.6.6oa tlC.an-

. ql1.~.e.Z.61.>ima, muito ·tlC.a.nquila, 'vivo em· paz comigome.6mo. Hoje, 

eu p0.6.60 'dizelC. que 'eu .60U a minha melholC. companhia, não no 

.6entido de dLzelC. que eu me ba.6to, pelo contlC.ã.lC.io. Eu nece.6.6i 

to muito de 'contato com o plC.5ximo. Ma.6 na conting~ncia de e! 

talC. .6o~i~ho, i.6.6O não me a6eta em nada. Hoje.eu conhe~o meu.6 

plC.;plC.io~ limite.6 e .6eio quepo.6.6o 6azelC.. Me.6mo que a yida 

tive.6.6e .6eguid~ .6em me apalC.ecelC. o alcooli.6mo, ~cho que nao .6e 

lC.ià tão 6eliz quanto .6ou hoje. 
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L. (27 ANOS, 3 ANOS DE AA) 

Eu ~ou alco5l~t~a,~ou toxicamana e ~ou Al-Anon. s5 

p~á. ~eani~ma~, eu hoje não bebi, não me d~oguei e não b~iguei. 

Eu já e~tou no AA há. un~ qua~ e t~ê.~ ano~. Eu cheguei lá at~avé~ 

de urna cllnica de ~ecupe~ação, a Vila Se~ena~ p~a onde eu 6ui 

levada. Eu mo~o com urna amiga e e~~a minha amiga, ela ... mi

nha amiga~ não. Ela ~ meu ca~o. Eu ~ou homo~~exual e ela ~ meu 

ca~o. Então eu tenho urna amiga de muito~ ano~ lá da ob~a, a S. 

~emp~e ligava p~áela em alto~ po~~e~, de mad~ugada. E urna vez 

ela ~u~p~eendeu a M. ligando, dizendo que e~tava tudo bem e 

tal, que tinha p~~ado de bebe~, que e~tava no AA, e a M. tinha 

me conhecido há. mai~ ou meno~ pouco tempo, e começou a notaJt que 

eu tinha p~oblema~ com á.lcool, po~que até então eu e~condia a 

~oga dela. E ela chegou p~ã. mim e di~~e: "Olha, a minha ami

ga di~~e que tem um luga~ aI legal, você não e~tá a 6im de i~, 

pelo meno~ p~ã. conhece~?" Eu, aI, mobilizei a minha 6amZlia e 

mi·inte~nei. Tinha que 6ica~ vinte e oito dia~, eu 6iquei quin

~e. AI, eu 6icando alucinada pa~a ~ai~ quando bateu no di

to qu~to pa~~o. Eu que~ia ~ai~ de qualque~ manei~a, po~

que eu nao que~ia 6aze~ o qua~to pa~~o, ma~ nao e~a i~~o, 

nao. Eu que~ia e~a bebe~ e me d~oga~, me~mo. AI, eu ~al, 

6iquei urna ~emana 6o~a, mai~ ou meno~ tumultuada, até que 

eu tumultuei de vez, bebi, me d~oguei. Voltei p~ã. lã. emb~a9a

dona, totalmente d~ogada, de mad~ugada. AI eu pedi ao en6e~mei

~o p~ã. deixa~, ele até não que~ia deixaI!... po~que ia cont~a a..6 

no~ma~ da ca~a, ma~acabou deixando. Ve~~a vez eu con~egui 6i

ca~ vinte dia~. AZ, jã. tinham me mandado p~a qua~enta e oito, 

e eu 6iquei ~Õ vinte. Ve~~e~ vinte dia~ eu ti~ei muito mai~ 
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p~oveitodo que do~ quinze p~imei~o~. Ve~epente 60i po~que .eu 

.nunca tinha tido con~ci~ncia na minha vida de que o que eu 6a

·zia. e~a ~ecaiJi., po~que eu acho que a minha vida intei~a eu ~e-

cala. Eu, pa~ava um m~~, eu ~enti~ ... a~ veze~ e~a g~ana, eu 

nunca 0i4~ no inIcio eu nunca vi~ o lado 61~~co nem p~icol5gico 

da coi~a, nem o mo~al~ nem nada. E~a a g~ana que pe~ava; "P~, 

't5 chei~ando muito~ 't~ ga~tando muito, 't~ bebendo muito, mui

ta de~pe~a." AI eU~e~olvia pa~a~. Vava um tempo, voltava. Eu 

não ~abia, i~~o eJta ~eca1da, jã. E 6oi.a p~imei~a vez, depoi~ 

de ~oma~ con~ci~ricia de que alcooli~mo ~ doença, não ~ ~a6ade

za, não. t~a nada daquilo que eu pen~ava, e nao tinha de~culpa 

p~a bebe~ e p~ã"me d~oga~, a não ~e~ o 6ato de eu ~e~ doente.AI 

eu acho que eu tomei maÃ.,6 con~ci~ncia da coi~a e pJte~tei atenção 

no que e~tavam me dizendo lã dentJto, comecei a me ent~o~a~ mai~ 

com o~ companheiJto~. Ma~ eu ~empJte 6ui uma pe~~oa que tive p~~ 

ble.ma:6, a~~im, a nlvel do Jteal. Eu ~emp~e vivi 6anta~ia. A~ 

minha~ 6anta~ia~ começa~am muito cedo, pOJtque eu ~ou6ilha ~ni

ca.· Eu me lembJto que, mai~ ou meno~ at~ un~ ~ei~ ano~, eu v~v~, 

'entJte a~p.a~, uma vida noJtmal. Pai e mae nao b~igavam muito, não 
. . 

tinha e~~e ~~g~cio de muita bJtiga em ca~a. O meu pai nao eJta 

lã muito de atençõ e~ e caJtinho~, ma~ at~ me lembJto dele de noi

te, ã~' veze~ ele cantava comigo pJta m~m dOJtmiJt, uma~ bJtincadei

Jtinha~ que ele 6azia. SempJte o lado dele mo~tJtaJt 6utilidade e

Jta leva~. pJtã paJtque, levaJt ... ele ~ da ... e tal, ele ~ 6unci~ 

nãJtio 'p~blico 6edeJtal, então tem aquele neg6cio de ca~tei~ada , 

então pJtã eli eJta muito 6ãcil; pOJtque ele ~ um egoc~ntJtico.nato. 

Ele go~tava muito di~~o. Ele levava a gente'pJtã paJtque, p~a 

ma~ ~empJte eu me lemb~o de uma 60Jtma de ca~inho que havia. Eu 
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nunca pude t.ell amiguinho.6, ma.6 at.é. ent.ão eu nao .6ent.ia muit.a 

6alt.a, pOllque at.é. .6ei.6 ano.6, ,ella uma vez ou out.lla uma vi.6it.inha 

'de pallent.e.6. Eu não enten dia muit.o i.6.6 o, ma.6 depoi.6 eu vim a 

ent.endell. Eu '6ui viven do uma in 6â.n cia Ilaz,o a.v el at.e 0.6 .6 ei.6 a

no.6. Eu me lembllo que ao.6 .6et.e ano.6·eu 6ui e.6pancadi pela plli-

,meilla vez. 1.6.60 me a.6.6U.6t.ou. Semplle aquele negôcio, nao pode 

t.ell amigo.6, nao pode i.6.6o, quando ia no playgllound ella com a mi 

nha mãe junt.o. Se ela t.ive.6.6e' que .6aill doi.6 minut.O.6plla. ill em 

ca.6 a: 6azell um negô cio, ela 6icava olhando da vallanda, e eu t.i

nha que 6icall na dilleção da vallanda. Eu me lembllo que eu 6ui 

pila. minha pllimeilla e.6cola em .•. AI, óoi at.e ant.e.6 de.6.6e e.6pan

cament.o, que eu não con.6idellO i.6.6O .6Ulllla, ella e.6pancament.o me.6-

wo, ant.e.6 di.6.6o eu me lembllo que eu pal.6ei em 6llent.e a uma e.6co 

linha, pedi a ele que eu quellia e.6t.udall. Vevia .6ell minha callin 

cia de colega.6, e óui e.6t.udall, e não ent.endL nada. Com dol.6 me 

.6e.6 que eu e.6t.ava na e.6colinha, ele me levou embolla. AI no.6 no.6 

mudamo.6 pallao Rio de Janeillo, e eu comecei a mallat.ona em cole 

gio de ólleilla.6. E com .6et.e ano.6, a illmã chamou m~u pai no cole 

gio pila. dizell que eu andava ltOubando bOllllacha da.6 colega.6. Eu 

achD que, uma, ella pOllque eu nunca t.ive, eu dal pilá óllent.e eu 

nao t.inha nunça e.6.6a coi.6a de nOllmal. Ent.ão eu, dent.llo de ca

.6a, eu achava que a vida ella .~. Ma.ó eu 6ui pilá e.6cola, comecei 

a convivell, comecei a vell o quê? A.6 out.lla.6 clliança.6 tinham 0.6 

cadellnO.6 da moda, a.6 bOllllachinha.6 de cheillo, a.6 llegUinha.6 com 

agUinha dent.llo, 0.6 lápi.6 com pontinha de cabeça de bicho, e 

eu., aquêle lápi.6 de t.abuada, aquela llegUinha bllanca, aquela bOIl 

. Ilacha bllanca, aquele apont.adollzinho ... O apont.adoll da..6 minha.6 

colega..6 ella de dua.6 cabeça.6 o meu elta de uma. Ent.ão eu comecei 

a Iloubalt boltllacha de colega e ela chamou meu pai pitá dizelt i.6.6o~ 
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Ma~, ae~~dito eu Que 60i no intuito de dize~: "Olha" i alguma, 

coi~a", e tal. Ele ehegou em ea~a, t,UIOU a c.inta,', me. deu uma 

~u~~a de einta, e. eu nunea tinha apanhado. Eu~õ tinha le.vado 

uma palmadinha da minha mae no bumbum uma vez ou out~a. Vele, 

Sangue p~a todo ladô, fioi um ho~~o~. VaI -p~a 

,diante ele eomeçou a mo~t~a~ e~~e lado violento dele. Então eu 

6ui muito i~olada, eada vez mai~ i~olada, não podia te~ amigo~ 

60~a da e.~eola, não podia fiaze~ t~abalho~ em g~upo. Ni~~o eu a

ti levava nota baixa, pO~Que eu não podia i~ na ea~a do~ eole

ga~; na minha ea~ a o~ eoleg a~ não po diam i~ pO~Qu.e minha mãe não 

tinha paeiEneia eom e~ia:nça~. Tudo" ela aehava Que. e~a male~ia

do, Que e~a i~~o, Que e~a aquilo. Então ... Se ehama~~e. de vo-

.ee, "Ah menino male~iado, nã.o po de vi~ mai~." Semp~e i~ olada, 
_. 

~emp~e i~olada, aI veio a neee~~idade de 6aze_~, a~ eoi~a~ e~~a-

da~ p~~ ehega~ at~ uma eompanhia. Entã.o, vi~a e mexe eu 'dava 

e~~e~ 0aeilo~. Aeho que eom ~ei~ ano~, po~ aI, eu le.vei un~ 

doi~ me~ e~, que eu tinha p~o ble.ma~ de. ~ aúde, a minha mãe. me da

va mamadei~a eom leit~ e g~o~elha. E eu e~pe~ava e.la ~ai~ p~a 

pe8a~ embaixo da pia. Jogava o leite eom a g~o~elha 60~a, e 

botava, eompletava o que 6altava eom vinho tinto. Ve~de que a 

minha mãe pe~eebeu i~~o que eu nunca mai~ bebi . 

. Vepoi~ de~~a p~mei~a g~ande ~u~~a, de~~e e~paneamento 

dg.nado, eu comecei a ... Eu não tinha ~alda, eu não podia ~evi

da~"meu pai e um ca~a que não pode. ~e~ponde~ p~~ ele., não pode 

:dize~ nada. Ele i do tipo a~~im: ele pe~gunta "0 que fiai que 

voeE fie.z? Fala~ VocE não 6ala!" "AI, papai 60i ... " "Cala a 

boca! E o que e que vocE fiez? Fala~ Voc~ não nala!" E quando 

eu ab~ia a boca, "Cal.a a boea~" I~~o me deu muita ~aiva, e. eu 
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ache~ que a 6o~ma que eu t~nha de óota~ p~á 6o~a e~a bebe~. Be

b endo, eu do~m~a, e comece~ a te~ p~o blemM tamb ém na e-6 cola, já 

co.m álcool. AZ, mandavam ch'à.ma~ meu pa~ p~á d~ze~ que de-6con6~ 

avam que eu dev~a e-6ta~ bebendo, p~a -6abe~ aond~ é que eu a~~u

mava beb~da. E aZ eu comecei a ~ouba~ dinhei~o p~á pode~ com

p~a~ bebida. E e-6-6e p~oce-6-6o começou a -6e de-6encadea~. Ma-6 eu 

con-6ide~o que eu -6eja uma pe-6-6oa queco~~e at~ã-6 .. Eu nunca 6ico 

.e-6pe~a~do que um neg6cio venha a m~m, nao. E po~ co~~e~, at~~-6, 

g~aça-6 a' Veu-6 eu ap~endi muita coi-6a. Eu pulava mu~o p~a con-6e 

gui~ ;[~ a baile, eu 6azia mi.6é~ia. Que~ dize~, jã muito cedo . 

. Bailinho, em ca-6a de colega, o chamada hi-6i . . Eu dava um jeito. 

de bata~ a baneca de pano. na cama ~ 6ugi~. Entio, e-6-6e lado 

meu e-6tava -6emp~e cobe~ta, pa~que eu chegava, 6azia uma-6 coi-6a-6 

e me -6ati-66az~a .. Até que eu camecei a, no colégio. de 

aqui na Rio de Janei~a, eu canheci uma menina que 6umava maco

nha, e comecel i peicebe~. Eu j~ pe~cebia i-6-6a, eng~açada. Ce-
, . 

da, ceda; eu acho que com nove ano-6, eu pe~cebia que eu tinha 

a ne,ce-6-6idade de me'nti~, de 6anta-6ia~, de me pa~ece~ muita cam 

a-6 pe-6-6oa.-6., po~que eu .achava que eu nio vivia uma vida na~mal e . 
con-6eqUentemente, eu nia e~a na~mal. Cheguei lago dizendo: "Ah, 

ma,co nha? Cpnheço. " Sabia que maconha -6e 6umava, entio "Ah, co. 

nheço" , é. tal. Ela me deu e~va-:-dace, eu 6umei, e-6 co. ndido lã na 

e-6 cala, eu e~a. -6emi inte~na. Eu 6umei aquele t~oç.o. Ela ~iu mu~ 

.to, 
. 

di-6-6e e-6tava ligada, -6 ei ~ 

até po~que eu que e naa a que, que 
, . 

um dia ela di-6-6e: "Nio, você vai 6uma~ maco,nha é ago~a.." E eu , 

con-6egu~, num'de-6-6e-6 dia-6, ma~ca~ um dia de e-6tudo na minha ca-' . '.' . . 

-6a. AZ ela chegou p~â gente e-6tuda~ e eu vi~ei p~â mamae e di-6 

-6e: Mamie, a gente tem que i~ na papela~ia comp~a~ um papel a6 

-6~m, a-6-6im." Mamae deixou a gente -6ai~, a pa.pela~ia e~a ali na 



76 7 • 

e.6 qu1.na. E nô.6 6om0.6 lã naquele mO.tel • • • I 1..6.60 eu nunca me e.6-

tal da do 
.. - ~ do ate hoje aquela queço, a c.a.6 a ... , o mu.6 -<-c.o ... , 

ca:6 a e.6tã lã, 1.nac.abada. "Ah 'olha tal, -, e.6.6 a ca.6 a, e o calta e 

mu1.to do1.do, quelt velt? Eu vou te mO.6tltalt como - 61.ca mu,[to e que 

do1.do." Apelttamo.6 um ba6eado, 6umamo6, e 601. meu plt,[me,[lto c.ho

que. COItIt,[ pltã ca6 a, de,[xe,[ a menúla pltã .t,ltã6, 60,[ um holtltolt. 

Ma.6 eu g06te,[ da .6en6ação. Vep0,[6 que pa.6.6ou o medo, que eu 

con6egui entltalt em ca6a, me t~anc.alt no qualtto e d,[zelt pltã minha 

mae: "Não, ela l,[gou pltii mãe dela e a mãe dela mandou ela ,[It 

embolta de Itepente." f,[c.ou um negô c.,[o mal paltado, mM eu ó1.que1. 

tltanc.ada no qualtto, me 6ent'[ 6egultà e c.ultti o baltato do negôc,[o. 

Nunca ma,[6 60i 1.gual. E6.6e 60,[ o plt,[me,[lto, depoi6 de.6.6e momen-

.to de t~n6ão eu c.on6egu,[ me6mo c.ultt1.1t o baltato, e nunc.a ma,[6 6e 

Itepetiu aquela 6en6ação de leveza, de olhalt pltã tudo de uma ma-

neL'ta d,[6elte.nte. Não t,[ve aluc.,[nação, ma6 v1. un6 v1..6ua,[z,[nh06, 

M COlte6 bat,[am d,[óeltente.6 na m,[nha cabeça, e tal. G06te,[ do ne 

gôc1.o e c.omec.e,[ a c.oltltelt atltÍÍ6 de mac.onha. Al, ,[nglte.66e,[ no ne 

gôc.,[o da mac.onha, depo1.6 pa66e,[ pltã c.ola de 6apate1.lto. 1.660 tu

do al'[, dentlto de c.a6a, 6emplte altltumando um jeito de 6azelt e6-

cond'[do. E eu acho que eu 6u,[ me c.1t,[ando uma pe6.60a mu,[to men

t,tIt06a, muito altmadolta, poltque pltii podelt 6azelt a.6 c.O,[.6a.6, eu t~ 

ve que de6envolvelt tec.nic.a6, ment,[lta6, e altmaç~e6, e 6al.6,[6,[c.a

çao, e 1..6.60 tudo. E mu.<.ta.6 veze.6 eu me pegue,[ 6al.61.61.cando do

ençM pltii podeltem me de,[xalt em paz, no meu qua, ... .to, ea1. eu po-

delt ~he,[ltalt cala. Ã6 veze6 eu t,[nha uma dOlte6 de cabeça, que 

ê poltque eu quelt,[a que a m1.nha 6am1.l,[a ltelaxa6~e um POUc.o na v-<

g'[linc.1.a. Eu m~ 6azia me,[o de neltvo~a, clt,[ança neltv06a.A1. me 

levavam ao mêd'[c.o, e o .mê.d'[c.o d'[z1.a: "Ela e6.tã. 60b te.n6ã.o. Vei 

xa ela blt,[nc.alt um POÚc.o ma,[6 l,[vlte, dentlto de U1.6a." Eu quelt,[a 
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e~a i~ p~o 6undo do quintal 6uma~ maeonha. E 60i e~~a 6a~e; nao 

teve muito n~g;eio de meu pai bate~, n~o. Ma~ eu. 6iz ba~tan-

te eoi~a que n~o me t~azia muita ~ati~6ação, nao. Eu me ~entia 

6o~a da ve~dade, meio 6al~a. Eu n~o go~tava di~~o, n~o, ma~ 6! 

zia. E~a o meu meio de ~ob~eviv~neia. Eu e~a ob~i9ada a te~ 

boa~ nota~ na e~éola, ma~ nunea a~ tinha, po~que n~o tinha eon-

dição. V~ogada, eu nao tinha eondição~a~ veze~ b~bada, tamb~m . 

. N~o tinha eondiç5e~. Pon nebeldia. Fui alimentando uma ~evolta, 

um neg;eio ... f eu me'lembno de uma vez que iu entnei Lm 6~-

nia~, eu devia e~tan eom ... 6inal de ano, quando eu e~tava eom 

nove ano~ de idade, 6inal daquele ano letivo eu 6ui pa~~an ~ 

6~nia~ no . .. E e~~e penIodo 60i muito ~uim na minha vida. Me 

lembno de uma vez que meu pai ~a,[u pILá viajalL, e a~ neeomenda

çõ e~ dele elLam aq uela~ : "Ela vai. li plLaia." Eu tinha um p~imo 

que pa~~ava a~ 6~~ia~ eom~go. "Ela vai li plLaia, volta da pnaia 

e vai 6ieaIL em. ~a~a~" E meu pai nao e~tava, minha mae,a gente 

doblLouminha mãe. "Não, a gente vai 6ieaIL aqui na lLua, o~ meni 

no~ vão jogalLtaeo' e eu vou 6ieaIL na ~~volLe, vendo." "Não me 

vai 6iean ná ~ua, olha, 6iea olhando, aplLoveita que e~tã na an-. . 

vo~e e olha plL~ velL ~e ~eu pai vem." "N~o, papai e~tã viajan-

dÇJ." Ma~ C?le palLeee o eao. Via que voe~ tina pILa - at~ hoje -

dia que 'voe~ tilLa plL~ 6aze~ um negEeio enlLado, ele ehega. E in

eJÚvel, ele ~ o eão. AI eu e~tou l~ em eima da ã~vone, amanlLei 

o ~~nii do meu plLimo lã em eima, ele vi~a-~eplL~ mim e diz a~

~im: "Olha aqui, eu vou eonta~ at~ dez. Se. voe~ nao tilLan e~

~e t~ni~ eu ~ou ~ubi~ aI e vou te dalL p ..• " E eu e~ta l~ em ei 

ma, tentando de~amalLlLalL o t~ni~ na bnineadeiJia, e ele~ "Um, 

d . ~ " o~~, tlLe~, quatlLo ... Quando ele e~tã no nove, eu ~into um 

~apa na minha pelLna. Eu 6alei: "Ah, a&~im não vale. Não ehe-
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gou at~ dez!", e empu~~ei com o .p~ p~; baixo. ,S; que quando 

eu bati, eu ~enti que não e~a a cabeça dele e 6ui o!ha~. Quando 

eu vi, e~a o meu pai. Tinha chegado e eu nao tinha vi~to. J; 

de cinta na mão', ele me puxou pela ã.~vo~e e eu 6ui batendo o 

queixo no~ galho~, ~aZ de boca no chão, queb~ei um dente daqui 

da 6~ente, ~ang~ou p~a ca~amba, o ~upe~cZlio ab~iu, ~angue que 

não acabava mai~. A vizinhança veio: "Que ~ i~~o, douto~?"Que 

~ i~~o, douto~?" E ele: "Sai da 6~ente, que a 6ilha ~ minha", 

e e~~e dia 60i a minha p~imei~a vingança. Ne~~e dia eu de~co

b~i o que e que e~a vingança, o que e que eu podia 6aze~ e o 

que me ge~ava i~~o. E vi.vi uma pe~ioa muito em 6unç.ão de vin

gança. Tinha un~ gelo~ baiano~ na calçada, eu p~lei o~ gelo~ 

baiano~ po~que eu tinha uma ce~teza de que ele nao i~ia pula~, 

e não pulou. Caiu de boca no chão. 1~.60 deu mai~ ~aiva nele, 

ele veio e meu deu uma .6u~~a. Co~tou, eu tenho at~ hoje 

cicat~iz na bochecha, po~que ele bateu com a 6ivela do cinto e 

co~tou po~ del1t~o da minha boca. E ele começou com uma mania 

de me e~panca~ e me t~anca~ dent~o da ga~agem, que e~a ~epa~ad~ 

nha da ca.6a, no 6undo do quintal. T~anca~, apaga~ a luz. Ne.6.6e 

dia ele me t~ancou, apagou a luz, veio uma pe~e~eca e g~udou no 

meu b~aço. At~ hoje eu não pO.6~o ve~ pe~e~eca, não po~~o ve~ 

laga~t~xa que eu u~ino na ho~a. Eu e~tou andando, eu dou de ca 

~a, me vem aquele ~u~pi~o, aquele neg~cio, a u~ina de.6ce. Eu 

nao tenho cont~ole ~ob~e i~.6o. AZ, e~e 6icava a.6~im: "Olha , 

nao pode cho~a~, e daqui a meia ho~a eu venho aqui p~; te da~ 

out~a .6u~~a." Então, quando deu um tempo, eu no e.6CU~O nao ti-

o nha no çã.o de tempo, pa.6.6 ado um po uco de tempo, eu .6into aquele~ 

pa.6.6O.6 na g~ama, aquela coi~a, aquela to~tu~a. Aquilo e~a uma 

to~tu~a, e lã vinha aquele nazi.6ta. Ab~iu a po~ta devaga~inho, 
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no e6cuno,· com uma lan~en~a, botou a lantenna na minha cana, ~

luminou meu n06to, e la6COU 6unnade novo. paZ pni diante o 

meu único pnopõ6ito na vida ena matan ou monnen. Matan ena di6~ 

oca-

6ião, de opontunidade, medo, medo da6" con6eqUência6, e monnen e 

~a d mai~ 6~cil. Monnen pa~~ou a ~en o mai~6~cil. Me dnogan 

ba~tante, beben ba~tante, não me alimentan, en6nentan boca~, e~ 

6nentan bandido, ponque M~im p'elo meno~ eu e~tava ~ati~6eita. 

E co~ecei a me auto-de~tnuin 6i~icamente, inclu~ive me batendo. 

Comecei a e~6negan a cana em muno chapi~cado, milh5e~ de coi~a~, 

e comecei a achan que'eu'ena maluca. AI entnou também uma coi

~a na minha vida que não me deixou em paz até pouco tempo atn~. 

Na minha tenapia êque eu con~egui, pon exemplo, eu e~tou con

tando i~~o aqui agona de~~a maneina, ~em nenhuma catan~e, ~em 

nada, é ponque eu j~ 6iz na minha tenapia o que eu tinha qu~ 6~ 

zen. Eu quebnei tudo dentno da ~a~a, eu ~Õ 6altei dan na tena-

. peuta, e 60i ~m honnon. Xinguei, bniguei com ela, e di~~e: "Vo 

cê~ ~ão muito 6ilho da p ... Você~ cutucam a minhadon, depoi6 

você~ vãó embona, e eu vou ~ozinha pnã. cMa com ,ü~o~" Até que 

ela con~eguiu, cutucou tanto que eu venci i~~o. Ma~ na. epoca e

na muito nuim pn~ mim. Cada vez que ele me batia, eU. ~ entia que 

me jucü'ava um pouquinho mai~ ponque eu ena muito b ... , nao nea

gia. E eu achava, no 6undo eu achava, eu nao tenho nada a pen

den. Eu vou matane~~e homem, e eu não tenho nada a penden. A 

'minha vida e~tã. de~tnuIda, e tal. Ma~ eu ~entia e66a impc,tên.

cia, i~~o me 6azia mal, e eu me machucava mai~. E comecei a 

'achan que eu ena meio louca, meio di6enen.te. Vei pna comen un

nha. Eu nunca tinha comido. Eu tinha uma~ unha6 linda~, come

cei a comen unha, ma~ tudo meu ena muito compul~ivo e eu não ~a 
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bia.. Hoje eu já. c.omeço a. en;(:endelt um pouc.o que a. pe.6.6oa. que 

vem c.om e.6.6a. pltedi.6po.6içao oltginic.a. pita. depend~nc.ia. qulmic.a. .-ja. 

vema.;(:ê c.om um e.6qua.dlto di6elten;(:e. Ma..6 eu nao via., eu na.o .6a.-

ia. 
t ...... .,. 

que elta. i.6.6 o, eu na.o v-<.a. pOIt ,a.-<.. Eu via. c.omo uma. doença. a.~ 

quiltida., de ;(:a.n;(:a. pa.nc.a.da., de ;(:a.n;(:o nao .6ei o qu~. E eltltonea.-

men;(:e, ;.6 v~ze.6 meu pa.i me leva.va. em a.lgun.6, a.lguma..6 6igulta..6 a.Z 

que dizia.m que eu elta. e.6quiz061t~nic.a., que elta. ••• a.h, eu ouv..ta. 

a.qu..tlo, eu 6..tc.a.va. ma.i.6 a...tnda.., E 6oi, 60i, 60i , e.6.6e . , 
p!L0c.e.6.6o 

dee.6pa.nc.a.men;(:o '60i dulta.n;(:e mui;(:o.6 a.no.6. Folta.mv;ltio.6, pOIt mo;(:{ 

vo~ ;(:odo.6 ;(:odo.6, c.oi.6a. boba.. "Va...t na. c.a..6a. de Fula.no? Nao, na.o 

va...t, nao va...t, nao vai." AZ eu vinha. pa..6.6 ando, ,na 6lten;(:e da c.a-

.6a da,men..tna, eu .6aZ da e.6c.ola, pa.6.6e..t pOIt um ac.a.6O na. 

da c.a.6a da men..tna que ele não me de..txou ..tlt l; dalt. um abltaço ne

la, e ela e.6;(:ava no polt;(:ao. M..tnha çole.ga, e.la ve...to e. e.u "Fe.l..tz 

aniveJt..6;ltio!" QuandO e.u a.c.abe..t de d..tze.1t ..t.6.60 ele j; vinha v..tn

do, e,.6ultlta plt; ;(:odo'lado. E ou;(:lta.6 do g~nelto. AZ eu 6ui, 6u..t, 
, . 
~u..t, e ao~;(:lte~e. ano.6 e.u c.onhe.c...t umc.alta, c.ha.mado E., o mo;(:olt..t! 

;(:a. da minha 6amZl..ta~ O 6..tlho da p ••• do meu pa..t me bo;(:a 

h~mem den;(:lto de. ,c.a.6a. Ah! Me.l no melado. Eu não ;(:inha. mu..t;(:o 

c.on;(:a;(:o'c.om e~.6a c.o..t.6a, e nem ;(:eltia. ;(:empo .6e. ;(:..tve..6.6e c.on;(:a;(:o.Me 

b 0;(: a um c.alta It,,_ c.e.m .6 aZdo do q ualt;(:el, ;(:0 do c.he...to de mu.6 c.ul..tnho , 

l..tndo de moltlte.lt, ma.6 mu..t;(:o bon..t;(:o me.6mo, novo, deze.nove. plt; v..tn 

;(:e ano.6, c.abeça 6e...t;(:a, c.onveJt..6ava d..tlte..t;(:úlho, ;(:odo aleglte., c.he..to 

de glta.ça., tipo de gen;(:e que eu gOl.do. Uma gltac...tnha ••• Eu na.o 

gO.6;(:o de gen;(:e me.';(:õd..tc.a e nem de c.a.beça ba..tx':t. Eu .6a..to de pelt

;(:0. Eu gO.6;(:o de. palhaçada, de 6el..tc...tdade, de aleglt..ta. Eu gO.6;(:o 

de aleglt..ta. Ar ve..to e.6.6e c.a~a, ;(:ltabalhalt. Me lemblto que o pJt...i.

me..tlto d..ta em que eu o ~i, eu e.6;(:ava plt; Itec.ebelt o plto6e..6.601t de 

..tngl~.6. Eu pen.6ei que ele 60.6.6e .6e.1t meu plt06e6.601t de ..tngl~.6. F{ 
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qu.Ü. toda empolgada, ma.6 no nundo eu ti..nha aquele ne,gôci..o: "0 

ca/La vai.. .6eJL pILo6e~.60IL,· não ,dá pIL,á teIL mui..ta apILoxi..maç.ão, e da

. €lu!- a 'pouco vá.i..·e~bo~a." . Qutmdo pILá mi..nha .6 UILpILe.6 a, eu vou lã. 
. 

na .6ala uma hOILaque deILam um i..nteILvalo na COnveIL.6a, e cheguei.. 

peILto e 6alei: "Voc~ ique vai.. .6eIL meu pILo6e.6.6oIL de i..ngli.6? E-

~Nio, ~io, eu vou .6eIL motolLi...6ta." Ah, eu 6i..quei.. .6a~ 

ti.6 6ei..ta.· Ganhei.. na loteILi..a. Eu vou teIL um homem dentILo de ca

~aj, qU~IL~~ta e oito hOILa.6 pOILdi..a, .6em 6olga.6 .6emanai.6, ~om 60~ 

gM quinienai.6? E.6tou 6eita. "PILá que i que voci .6eILve?!' "Eu 

vou .6eILviIL, pILá levaIL 'você ti e.6cola." MelholL ainda, que baILato! 

'Jã. 6i..quei toda empolgada, e tal, e ne.6.6a ipoca.ti..nha pouquI.6.6i

mo timpo que ti..nha uma empILegada que entILou na mi..nha ca.6a, e 6~ 
. 

ç.o o 6avoIL de citaIL .e.6.6a empILegada, pOILque hoje ela tem um pa-

pel, a.6.6im enolLme na minha vida a nlvel de me peILtuILbaIL o juI

zo. E~a mui..to minhà ámi..ga, uma mi..neiILinha, não .6abia nem o que 

eILa caILILO.' E rit,ão ela 60i muito minha· chapa dUILante muito.6 ano.6. 

Éu óii mu-Lta be.6teiILa, muita coi...6a e.6condi..da dentILo de ca6a .6em 

ela a.btr:iIL a boca. E ela, eu cheguei pILá ela, di.6.6e que tinha 

ummotolLi.6ta; e .tal, ~,ela logo peILcebeu, e di...6.6e: "Olha, teu 

pai e t~a mãe~'" Eu não qui.6 .6abeIL: Eu .6ei que com qui..nze dia.6· 

eu já óui l~go me oóelLecendo, óui.. me chegando, COnVeIL.6a aqui, 

c.onvelL.6a 'ali, acho qúe com un.6 vinte dia.6 em ca.6a nô.6 começ.amo.6, 

pILá mi..m, um'namolLo. PILá ele, tiILaIL um .6aILILi..nho com a 6ilha do 

pathão. ' E eu nio via i...6.6O.· PILá mi..m, eILa um namolLo: "con.6egui.. , 

e.6tou namolLctndo e'le .. " Me achava a pe.6.6oa ma-i.6 i..mpolLtante do , 

mundo. Me levav~ pILá e.6cola; no.6 pni..mei..ILo.6 me.6e.6 ele ti..nha me . 

do· de .6aiIL da linha., Ma.6 logo depoi.6 do.6 pILimeiILO.6 me.6e.6, an

te.6 de iIL pILá e.6cola a gente paILava em algum lugaIL, tILocava un.6 

beijinho.6, e eu comec.ei.. a teIL contato com o que eILa .6exo, pOIL-
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que at~ entio eu tinha vi~to muito de lonie, no~ out~o~, po~ 

aca~o ~ uma tia que 60i do~mi~,.e eu de noite 6ui ve~ o que e

lu e.6tavam 6azendo, peguei um ne,gocio hO.1r.:,'Llvel, 6iquei b~anca. 

Va ~egunda vez, euj; nio achei tio ho~~lvel, achei inte~e~~an

te, go~tei. da b~incadei~a. Tive um "a66ai~zinho", negocio de e! 

cola, quando bota~am menino~ no col~gio: pa~~a a mio aqui, pa! 

.6a a mio ali, aquel~ divi~io. "E pecado, e.6tou e~~ada. Ah,Veu~ 

vai meti~a~ o peito 6o~a. O peito vai cai~~" Papai do C~u, e 

nao .6ei o quê, e o bomtamb~m e~tava po~ t~~ daquilo tudo, e a . '. 
min~a pnimei~a imp~e~~ão do ~exo 60i uma coi~a, a meu ve~,ho

je, muito violenta. Eu nio pa.6~a~ia po~ i~~o novamente, ~e pu

de~~e, e nem dei~a~ia que ningu~m pa~~a~~e, ~e pude~~e. E 60i 

aquela coi~a do "Me ma~tu~ba, mema~tu~ba aqui, ~âpido." Come-

çou eu, ~emp~e ma.6tu~bando, depoi~ pa~~ou ele a que~e~ ent~a~ 

numa de me m~~tu~ba~, at~que um dia ele ma~cou: "Olh~tua mae 

v4i ao teat~o, então eu vou 6aze~ o ~egulnte. A emp~egada vai 

do~mi~, ma~ você nao deixa ela do~mi~ no teu qua~to, nio. Você 

manda ela do~mi~ no out~o qua~to do lado, e deixa a janela abe~ 

~a que eu vou pula~ a janela". E 60i um pavo~ na minha vida.Eu 

ab~i a janela, 6iz tudo que ele mandou. Eu e~tava me .6entindo 

uma Julieta, ma~ eu lemb~o que eu t~emia, e~a um calo~ danado 

e eu t~emia debaixo do lençol, t~emia. A~~umei um cobe~to~,que 

at~ hoje eu gua~do. At~ hoje eu olho, eu nio.6ei o que eu .6en

to po~ ele at~ hoje, nao. AI eu ~ei que ,no~ t~an~amo~ ali, 60i 

uma coi~a de medo, de tudo, e eu tenho, tinha na minha cabeça a 

ce~teza, eu nunca t~an.6ei com ningu~m, ~unca ningu~m me pene-

t~ou, nio houve i~.6o. Eu .6enti uma do~; me lemb~o de te~ ~eagi 

do, pa~ece que de a6a~ta~ e qualque~ coi~a, nio .6ei ~e pe~cebi 

um pouco de ~angue e di~~e p~ã. ele: "Você, você vai me 
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a vÚlgi.ndade~" ,E ele di..6.6e: "Não, que: ê i..6.60, você.Ja. nao e 

vi.~JLgem." Eu 6alei.: "Que ne:gôci.oe. e.6.6e?" Eu .6ou, eu nao .60U, 

',ma.6 eu~' 'go.6tando' dele, gO.6ta.Yido dele, gO.6tava, achava que gO.6tE:. 

va demai.~, e tal, é aI eu 6i.quei. chateada com i..6.60. Comecei. a 

teJL decepçõe.6 mui.to cedo com E., ma.6; e. aquela coi..6a, você gO.6-, 

ta e pa.6.6a pOJLci.ma. AI eu '" 6i.quei. chateada com aqui.lo qu~ 

ele me di..6.6e, 6a.tei.: "Puxa, .6eJLã que caJLa não me valoJLi.za?" Foi., 

de~.6e d~a que eu me lembJLo qu~ eu comecei. a teJL de.6con6i.ança.6 
, . 

com ele.. "Sekã que vale a pena eu e.6taJL me entJLegando de6.6e je!::. 

to?" Ma.6 eu não ti.nha uma maeque me OJLi.entM.6 e, que me ,expli.

CM.6 e o que e. .6 eJL U.6 ada, o que e. .6 eJL, amada, o que e .6 eJL queJLi.-
. ' 

da, d que e .6eJLpJLecl.6ada. Eu nao ti.nha pai., nao ti.nha 

'mai..6 ve'lha, um i.JLmão, 'não ti.nha um paJLente, um pJLO fi e.6.6 OJL, eu nao 

podi.a me abJLi.JL eom ni.ngue.m, até po~que mi.nha.6 expeJLi.ênci.a.6 de 

me abJLÁ..JL com pJL06e.6.6oJL, em outJLa.6 coi..6a.6 até mui.to mai..6 .6imple.6, 

levavam a quê? A conta'JL pJLO meu pai., ,que é a úni.ca .6aZda que o 

~JL06e~.60~,tem. Ni~g~ém de.6con6iava que eJLa maluco de.6.6e jeito, 

entãol,evava pJLa ele e ele tJLazia pJLa mi.m em fioJLma de pancada. 

Eu não tinha com quem me abJLiJL, eu 6i.quei. muito em dúvi.da, e 

dcho qut eu 6ui,obJLi.gada, não a amaduJLeceJL, pOJLque amaduJLec.eJL, 

eu JLealmente não amaduJLeci. com i..6.60, ma.6 a apJLendeJL a li.daJL com 

e.6.6a.6 coi..6a-9, e téJL um p.6eudo-amaJLeci.mento: cJLe.6ceJL, viJLaJL mu

lheJL, vi.JLaJL-adole.6centezi.nha ante.6 da hOJLa. 

Ne.6.6a época, a dJLoga diminuiu. E.6.6e ne:gõci.o de maco

nha pJLati.camente acabou, acho que uma vez ou' outJLa, a~hó que em 

tliê.6' ano.6 acho Q'ue eu u.6ei. dUM veze.6. E eu chei.JLava e.6poJLadi

camente uma lati.nha de cola quando 6aci.li.tava em ca.6a. a.6 veze.6 

le.vavaum pouquinho de cola na lata, botava num .6aco 
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na €oh c.ola e c.heitt..ava no banheitt..o. Mu.Lto POUc.o. Bebida, nenhuma. 

Tudo ett..a 6unção de E. $aZada ~.6c.ola, c.hegava em ea.6a e 6ic.ava 

a.ttt..ã.,-> do E. A gente ia, jogatt.. .6inuc.a ,lã. at;tt..ã..6, na vatt..anda, 

a minha mãe de.6'c.on6iava do .6,[lê.nc.,[o, aquela.6 c.oi.6a.6. E.6tã. joga!!. 

do hinuc.a, dã. um beijinho, c.ott..tt..e, volla a jogatt... Vivi muito em 

6unç:ão de. .6U.6to, de .6obtt..e.6.6alto, aque.la.6 c.oi.6a.6. E ,aZ ele c.ome.-

çou c.om uma c.onve.tt...6a de. que. ••. eu 6alei: "E.6c.uta, eu quett..o 

haitt.. daqu-i.., e.u que.tt..o itt.. e.mbott..a 'daqui, . eu quett..o c.a.6att.. com voc.ê." 

Ele 6alava: "t, nô.6 vamo.6 6azett.., vamo.6 ac.ontec.e.tt.., quando voc.e 

tivett.. quinze ano~ a gente 6az um 6ilho e. voc.ê. ••• nô.6 vamo.6 no 

juiz e al voc.ê diz que quett.. c.a.6att.., e eu digo que quett..o c. a.6 att.. , 

ta~b~m, que. .6e eu qui6ett..c.ahatt.. e voc.ê, tamb~m, eu não vou ptt..e.6o." 

AZ,toc.a' a ttt..anhatt.., toc.a a ttt..anhatt.., aZ e.u tomei um .6uto uma 

ve.z: "Ehtou gtt..ã.vida!", um pavott.. danado. Mah no 6undo eu quett..ia, 

que. ett..a a 6ott..ma que e.u tinha enc.onttt..ado de. .6aitt.. de c.a.6a. E 'eu 

ia .6aitt..· c.om o homem que. e.u gO.6tava, e tal. Eu não e.htava gtt..ã.vf 

da ou não, e.le vitt..a-.6e ptt..ã. mim e diz: "Pelo amott.. de. Ve.U.6, tem 

,que vett.., tem que 6azett.., tem que ac.ontec.ett.., pott..quevoc.ê. não pode 

tett..! "Ma.6 vdc.ê. não di.6.6e que c.om quinze. ano.6? Eu ehtou c.om 

quinze ano.6 ••• " "Não, eu de..6c.obtt..i a lei, o meu amigo me avi

.60U, e. c.om deze.6.6ei.6 anoJ.,." Al 60i, gtt..açah a Veu.6 e.u não e.6ta

va gtt..ã.vida. AZ c.omeçou o negôc.io de c.ami.6inha, e patt..ou de. tett.. 

c.att..inho, e eu já. 6ui me c.hateando c.o~ i.6.6o. Com deze.6.6e.i.6 anoh, 

de novo i.6hO, e. quando e.u e.6tava c.om ••• 6altava um POUc.o a.-i..n

da ptt..ã. mim c.omple.tatt.. deze..6.6 e.te. ano.6, ele., nãh mudamo.6 ptt..a 

Eu 6iquei em tt..e.c.upett..ação de uma matett..ia e depe.ndênc.ia de. dua.6. 

'O meu pai .6entiu ve.tt..gonha de. mim, dOh vizinho.6. "Vett..gonha, .60 

nOh dã. ve.tt..gonha, ,hã no.6 dã. dehgo.6to." Ptt..e.te.xto que. ele. teve. ptt..ã. 
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rto.6 ma ndaJt. pILO .6Iti.o po ILq u e, ne.6 .6a.6 en tIL eli. nh a.6 ele .6 empJte Ó oi. 

u~ .6aóado, .6~mpJte teve mulheJt óo~a, e tal, e coi..6a, e mandou a 

. gente pILO .•• Atl ti.nha um ~onvento. de óILei.ILa.6, amizade com a.6 

óILei.ILa.6,.' e a gente '.Jã. ti.nha e.6.6e . .6Zti.o, e.ntão óomo.6 mOJtaIL lã. AI 

oE. " a óamZli.a dele e dali. de ... , gO.6tou mui.to, ói.cou mai.6 p~ 

to de ca.6a.· Começ.ou a i.IL mai..6 ói.nai..6 de .6emana pILá. ca.6a dele. 

E i..6.60 60i 6azendo mal pJta mi.m, e eu 6ui pJte.6.ói.onando, 6ui. pILe~ 

~i.o~and~! e ne.6.6e convento vi.nham un.6 ~adJte.6 do mO.6teiJto de S. 
, 

Bento que eJta~ multo ami.go.6 de meu pai.. E um dele.6 eILam 

doi.6 mai..6 pIL~xi.mo.6. EJta o V.O. e o V.M. V.M. eILa meuami.go, 

. eILa umcaILa mei.o gê.ni.o, gO.6tava mui.to de cJti.anç.a.6 e adole.6 cen-
) 

te.6, ·vivi.a dandojogb.6 pJtá. mi.m. Foi. a pILimei.ILa pe.6.6oa com quem 

. 'e.u me abIL1.. que U.6ava dILoga.6. 1.6.60 tudo a tItulo 'de con6i..6.6ão, 

que, ~e não 60.6.6e ft tItulo de conói..6.6ão que ele não pa.6.6aILi.a i.! 

. .60 adi.ante, eu expliquei. como ~ que meu pai. óazi.a e ele achou 

~m ab.6uJt~o;Ele nao vi.u pO.6.6ibili.dade nenhuma ~e tentaIL mudaIL 

a cabeç.a do meu pai.- e COnveIL.6aIL com ele, então ... Comecei. a 

c.(JntM do E.iO,E.; o E., e ele me di..6.6e: "E.6.6e ILapaz e.6tã u

i,ando vôcê.." 'E, eu 6i.quei. com ILai.va de.6.6e padILe. POIL .6ua vez,' 

o E. ti.nhaum outlLo' padILe tamb~m dali., um tal de V.O., que 

mui.to a~igo do meu p~i, e 60i ele que aILILumou e.6.6e ILapaz -pILa 

i.IL tILabalha,'l. lã em ca.6a, o E. Eu .6ei. que uma ve.z e.6.6e V.O. cha 

ma meu pai., e vai dizeJt pILá ele que o E. havia .6e abeJtto, ti.nha 

di.to que e.6~ava ~e namolLando, ma.6 que não achava jU.6to i..6.60, e 

que então e.6.60 padILe havi.a acon.6elhado a ele que 60.6.6e embolLa,. 

qu~ e.6tuda.6.6e, iILab~lha.6.6·e, pILá podelL voltdJt, não como empILega-
, " 

do, ma.6 como um pILeten.60 noi.vo pILá 6i.lha dele. E meu pai. não ILe 

agi.u, nao que eu tenha vi..6to, não. Eu .6ei. que um belodi.a eu le 
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van:to, c.omo de ,hábi:to, "Cadê q E.?", aquela.6 c.oi.6a.6, e eu e.6:tou 

vendo a minha mãe c.om 0.6 olho.6 c.heio.6 4'água na c.ozinha, meu 

p'ai de c.abeça baixa lendo jo~nci..l, que a minha 6a,mZlia gO.6:tava 

mui:todele, el~ e~a mui:to p~e.6:ta:tivo. Além de mo:to~i.6:ta ele en 

:tendia deele:t~ic.idade, ele e~a um c.ompanhei~o em c.a.6a. E eu 

pe~gun:tei p~o meu pai:, "Que ê que 60i c.om a mamãe?" "Nada". 

"Mamãe, que e que 60i c.om o papai?" "Nada". "En:tão o que -e 

que 60i c.om voc.ê?" "Nada". "Papai, o que ê que 60i c.om voc.ê.?" 

"Nada','. AI~ .. o ,~. "Ac.on:tec.eu alguma c.oi.6a?" Eu já e.6:ta v a 

meio dehc.onóiada, c.om medo e :tal. Quando eu óui no qua~:to eu V! 

jo a bol.6a do E. a~~umada, ele :todo p~on:to, la~gando o uni60~

me dele no c.abide. Ele di.6.6e que ia embo~a, que depoi.6 me ex

plic.a~a. Meu pai ali, n~ .6ala, e o qua~:ti~ho de emp~egada, en

g~4çado, e~a na .6ala, me.6mo. Ele di.6.6e que :tinha c.onve~.6ado c.o 

mo V.O., e ele :tinha ac.on.6elhado a i~ embo~a e.6:tuda~. Pegou a 

bol.6a e óoi embo~a. Aquilo, p~á mim ... A c.a.6a eJl.a baLxa, :ti

nha uma e.6c.adaÁia, e aquela c.ena 60ia p~imei~a g~ande pe~da da 

minha vida. Mai.6 uma vez, aquela .6en.6ação de impo:tênc.ia, de 

nao pode~ ~eagi~,~e não :te~ p~a quem c.o~~e~. En:tãb, voc.ê. pe~deu 
, '. 

uma pe.6.6 oa que vo c.ê gO.6:ta, e não :te~ p~,a quem c.o~~e~, a quem pe!!: 

-gun:ta~ o que e que eu óaço Aquilo 60i du~o p~á mim p~a c.a-

~amba, e eu pa.6.6ei qua.6e o ano in:tei~o c.hei~ando c.ami.6a de E. 

que óic.ou lá, do unióo~me., O de.6g~açado :tac.ou o pe~óume dele 

na c.ami.6a, ainda. 

-E eu 6ui e.6:tuda~ no ... p~a c.ump~i~ e.6.6a.6 dependê.n-

que eu nunc.a :tive •. Eu pegava o ônibu.6, ne.6.6a époc.a 60i lá 

c.a.6a uma menina p~á .6e~ c.~iada lá em c.a.óa. A mãe pediu p~á ela 
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~~abalha~~ ma6 a minha mae ~chou que la 6e~ eiplo~a~ão, e 61cou 

c~lando a menina. En:tão A.C. pa660u a e6:tuda~ comigo. Eu 6ubla 

de. ônIqu6, 'jã. de6c.la de ca6a I.lozlnha, eu e A.C. p~ã. pega~ o ônl 

bU.6na.e6:t~ada, En:tão eu .Jã. de6 cla 6umando clga~~o, que a1., e.u 

jã. :tinha come.~ado a 6ima~ ~e.alme.n:te.. Eu pe.gava o ônlbu6 A

qul~o e.~a uma col6a qu~ •.. Eu não e.6tava p~ori:ta pÁã. aquilo. Eu 

me. 6e.ntla al:tame.n:te. !lv~e.. Eu 61que.l, e.u ~e.alme.n:te. 61que.l mu~ 

" :to la~gada, de. uma' ho~a p~ã. ou:t~a," e e.u não 6oube. Ma~ aque.la 

llb"e.~dade., n~o. Elt pe.gava o ônlbu6, che.gava e.m •.• , 6e. e.u qul-

Logo 

na6 p~-<'YI'!.e.i~a.6 6e.mana6 e.u me. e.n:tu~me.-<. com um mon:tão de. maconhe.-<.

~06, um mon:tão d~ be.be.~~ão, aque.la"gangue. de. e.6cola, todo mundo 

c.om uma cO-<'6a que. nunca ,:tinha V-<.6:tO de. pe.~:to, 'ma6 6e.mp~e. cu~t-<.a 

. a:t~ave6 de. te.le.V-<.6ão, de. h-<'6:tõ~-<.a6, de. le.nda6. P~ã. m-<.m, 

e.~am le.nda6, 06 motoque.-<'~06. Tod06 e.le.6 mo:toque.-<.~O.6, ca.6 ac06 

de., 'cou,~o, cada um com a6 6 ua6 namo~ad-<.nha6, e. :tal, e. e.u·' come.ce.-<. 

'a namo~a~ umca~alã., ba~budo, tatuado, maconha, bol-<.nha ... Nu!!:, 

c.arne. de.-<.xou me. d~oga~, não. E al-<' e.u e..6:tude.-<., mal, ma:tava mu-<. 

. ta aula, 6az-<'dmul:ta zoe.-<.~a na c-<'dade. de. mo:to. Ho~ve. aepoca do 

vandal-<'.6mo; WÕ6 e~amo.6 vãndalo.6, 6a1.am0.6 p-<.chando :tudo, e.nt~ã.v! 

m06 no c-<.ne.ma e. at~apalhá.vamo.6 a .6e.6.6ão. E 60-<. uma e.poca de. 

mu-<':ta·cu~:t-<'~ão, -<.nclu.61ve.. Ma.6 não du~ou mu-<.:to :te.mpo a cu~:t-<'

~ão, po~que. de.po-<..6 de. um ce.~to :te.mpo, e.u come.ce.-<. a -<.mpo~ a e.le. 

que. éu -<.~-<.a U6a~ a d~oga. E o E. 6um-<.u. O E. não apa~e.cia,co!!:, 

60~me. tinha comb-<.nado que. -<.a v-<.6-<.:ta~ a ge.n:te., que. la me. ve.~ e.6-

cohd-<'do na e.6cola. Não apa~e.c-<.a, e. :tal,' e. e.u de.po-<..6 de. un6 me.

.6e..6. de. e.6:ta~ com e.66~ F. e.le. me. apa~e.ci , na.po~:ta da e.6cola, e. 

me. diz que. já. e.6tava al-<' há. dua6 6e.mana6, :t-<.po me. v-<.giando, 

tinha me. Vi6:tO .6a-<.~. "Você: e.6:tã. be.m e.n:tu~mcida, você: e..6:tá. be.m". 
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Eu,:; "Não, na.o,ê na.da. di.6.t;o, eu e.6ta.va. e.6peJta.ndo voc.ê c.hega.Jt, 

mq.6 .6ei L;, a.JtJtumei a.lauêm, não ê na.da. di.6.6o~ AbJti minha. Jteta.

gua.Jtda. e ele .6e a.pJtoveitou e'di.6.6e "Não, eu tenho um a.pa.Jtta.men 

to de um'a.migo meu a.qui que me empJte.6tou a. c.ha.ve, va.mo.6 l;". E 

a. pa.JttiJt da.I a. gente voltou a. tJta.n.6a.Jt de novo, urna. vez ou outJta. 

pOJt mê.6. E' eu c.omec.ei inc.lu.6ive a. teJt c.eJtta..6 a..6.6im a.titude.6 

meio ••. 'muito modeJtninha..6, e ta.l, e eu di.6.6ea. ele que eJta. um 

,Jtel a. c.ion a.m ento a.b e Jtto • " E u vou te Jt me U.6 n a.m o Jt a.din h 0.6 , a.~ q u a.n-

do vo c.ê vieJt .... ", e ta.l, e c.om e.6.6 e.6 na.m.oJta.dinho.6 eu não. queJtia. 

tJtàn.6a.Jt, não. POJtque a.I tJta.n.6a.Jt, pJtá mim, já tinha. viJta.do um 

negóc.io .6a.c.a.l. AI tinha. um a.migo meu, um a.lemão, o A., que ti-

nha. urna. na.moJta.da. c.ha.ma.da. C. Urna. menina. linda. de mOJtJteJt que me 

de.6peJttou um negóc.io que eu na.o .6a.bia. de onde vinha.. Ela., toda. 

modeJtninha também, já a.va.nça.dinha., ,'0.6 pa.i.6ji deixa.vam 6umaJt em 

c.a..6a..' ,Vou e.6tudaJt' n'a. c.a.6a. dela um dia, c.onveJt.6inha., e c.onveJt.6..i.. 

nha, ela. num jogo, diz que é entend..i..da, e que tinha. urna. atJtação 

poJt mim., . AI eu já: "ôpa, eu tenho pOJt voc.ê, ta.mbém" PJt; va.

Jt..i..a.Jt, ment..i.., que a.qu.ela. tinha. .6..i..do a. .teJtc.wa expeJtiênc...i..a. c.om m~ 

iheJt, e não t..i..nha. .6ido na.da.. Eu e.6ta.va apa.voJtada. c.om a.quilo, 

na.o .6a.bla. que' .6ent..i..mento eJta. aquele. Eu .6e..i.. qu~ a. gente tJta.n

.60U uma. vez, dua..6,tJtê.6, e c.omeça.mo.6 a. teJt um c.a..60 e.6c.ond..i..do.En 

tão no.6.6O~ na.moJta.do.6.6a.lam,levava.m a gente lá pJta c.a..6a. dele.6, 6~ 

c.a.va.m ouv..i..ndo d..i...6c.o.6 e .6e dJtoga.ndo lá no qua.Jtto e a. gente d..i..z..i..a 

"Bom, já que a. gente nao pode .6e dJtogaJt, a. gente também nao -e 

de 6eJtJto. F..i..c.a.Jt ~lhando voc.e.6 e não podeJt, a gente va...i.. pJto ou

tJto qua.Jtto".AZ a gente ..i..a. p~ã outJto quaJtto, be..i..j..i..nho.6 e abJta.

ÇO.6, e não .6e..i.. o que. E o E . .6emp~e, urna. vez ou outJta. v..i..ndo. E 

eu c.omec.e..i.., a.tJta.vê.6 de.6.6a. C. a. c.onhec.eJt un.6 c.a.Jta.6 me..i..o b..i.., e 

tal, e ela. c.omeçou a. me a.leJtta.Jt. Ela. d..i...6.6e que o E. eJta. m e..i..o 
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b •.• E e~ comecei a de~con6ia~, e 6ui ve~.EntiQ a po~e do E. 

hoje quando eu vou em boate 'de entend-i..do eu ~e-i.. o q'~e e. t "bo-

6e") o chamado "606e". E aqueli de b ••. em p-i.. na d-i..nha, che-i..o de 

, mú~ culo~, che-i..o' de p'oie, ~ emp~e com calça de c-i..nt-i..nho ma~c..ando 

a c-i..ntu~a, un~ negôcio~ a~~-i..m. E eu ~omecei a me dec..epc..-i..ona~ 

c..om ~~~o, ate que um dia ele ab~-i..u o jogo com-i..go e di~~e que t~ 

nha tido uma~ expe~-i..ê.nc..-i..a~ po~ cau~a: dedúlh('_-i..~o. Fu-i.. -i..ndo, 6ul 

,{.rIdo, 6ui me a 6a~tando e a-i..nda 'depo-i..~ 'que ~ aI de lã. e· volte-i.. i:vw 
R-i..o, a-i..nda tente-i.. encont~a~ c..om ele uma~ dua~ ou t~~~ veze~ no 

. apa~tamento do c..~~a c..om quem ele andava, ma~ nao deu ma-i..~, nao. 

Nao t-i..nha ma-i..~ aquela 6anta~-i..a bo~ita, nao t-i..nha ma-i..~ nada. Co 

me~ou a 6-i..ca~ uma c..o-i..~a mu-i..to adulta p~o meu go~to. Comec..e-i.. a 

6ic..a~ ad~lta ante~ da ho~a, c..omec..e-i.. a pen~a~ ~[~-i..o dema-i..~, a 6~ 
.-. 

c..a~ c..om do~ de c..abeça, a pa~~a~ t~~~, quat~o d-i..a~ em dep~e~~ao, 

~o pen~ando, p~oblema~ p~oblema. 

E aI ~aImo~ todo~ de ... , v-i..emo~ ~~o R-i..o de Jane-i..~o de 

novo. Continue-i.. 'um pouc..o c..om e~~e F., e c..omece-i.. a namo~a~ da-' 

'qu-i.., namo~a~ dal-i.., e p~á m-i..m' pM~OU a ~e~ no~mal. Um namo~adi

, nho' numa ~emana, depo-i..~ out~o, e eu c..omece-i.. ate a me ~enti~ no~ 

malz-inha. AI,. ent~e'um c..a~a e out~o, t-i..nha uma~ expe~:t~nc..-i..a~ 

c..om um ou out~o, dti que, voltando aqu-i.. p~o R-i..o e~~e negôc..-i..o de 

e~panc..amento voltou. Eu me d~ogue-i.. um d-i..a com bol-i..nha, aI no 

dia ~eguinte volte-i.. p~á c..a~a dopadona,' c..a1da, ca~~egada, e no 

dia. .6,egu-i..nte, quando eu ac..o~de-i..,·' meu pa-i.., e~pe~ando que eu le

vantM~e, me e~panc..ou, e eu qua~e pe~d-i.. a v-i..~ta. T-i..ve um p~obl! 

ma no côc..c..-i..x, 6ique-i.. com a pe~na pa~al-i..~ada, 6u-i.. -i..nte~nada, 6u-i.. 

ob~-i..gada a dize~ que 6u-i.. e~pancada. na ~ua. liA t~oc..o de qu~?" 

"Ah, 6u-i.. a~~detada". Meu pai me a~~anc..ou o ~~lôg-i..o do pul~ o, 
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c.oJtlLen;(:e, 'dei.xou malLc.a.6, bem plLe.medi.;(:ado mUmo. Eu ;(:i.nha que lLe 

c.ebelL a vi..6i.;(:a do meu pai.. Eu lLec.ebi. uma vi.6i.;(:a do meu pai di.

in;(:e da pollc.i.a."O que 60i. que ;(:e ac.on;(:ec.eu?" E o meu pai. a

l..i., do lado. 1 . .6.60 ;(:amóém me c.hoc.ou mui.;(:o. Eu dec.i.di.. Quando eu 

e.6;(:ava c.om ,deze.6.6e;(:e aÍ1o.6 eu di..6.6e:' "Olha, quando eu 6..i.zelL de

zo;{.;(:o ano.6, eu vou .6 aDt de c.a.6 a e não vol;(:o mai..6". POlLque 

eu a;(:~ e.6quec.i. de c.on;(:alL i..6.60, englLaçado. En;(:lL~ 0.6 qui.nze e 0.6 

deze.6.6e;(:e ano.6 eu ;(:i.ve uma ba.6e de qua;(:lLo 6uga.6. Ten;(:ei. 6ugi.lL, 

e ;(:al~ i.nc.lu~i.ve quando e.6;(:udando em ••• E a úl;(:i.ma 60i. e.6.6a. 

tU e.6;(:ava em •.• , '6ug..i. c.om qua;(:lLo am..i.go.6 e uma amiga. Fomo.6 'pe

gO.6 aq~..i..na Rodovi.~ILi.a, eu 6ui. pILO Jui.zado de MenolLe.6, e li eu 

ouvla'o c.alLa no .:t:ele60ne c.om papai.:- "Não o .6enholL vem bU.6c.alL , 

a .6ua 6i.lha, pOlLque .6e o . .6enholL não vi.en a;(:~ a.6 oi.;(:o hOlLa.6, i..6-

.60 aqui. vai. 6ec.halL e no.6 vamo.6 ;(:elL que mandalL ela pILa Funabem, 

, e não vai. 6i.c.alL bom. 1.6.60 não, CU.6;(:a o .6enholL vi.lL? Ma.6 o 

.6enho~ vem, não 6aça i..6.60." E ele me di.z..i.a: "Olha, o .6eu pai. 

di..6.6e que não vem, não. Voc.ê vai. pILá Funabem". E ele nao vei.o. 

Veu oi.;(:o hOlLa.6, deu nove hOlLa.6, vei.o um ju..i.z de menOlLe.6 e di..6.6e: 

. ~Não, eu vou leva~ vo~ê palLa mi.nha c.a.6a." Ma.6 não dava ;(:empo 

dele 6azeIL 0:6' pap~i.6, e i.a .6oblLalL plL~ ele, e ele me mandou pILá 

lá, e eu 6ui. pILá di;(:a Funabem. Conhec.i. a Funabem dUlLan;(:e doi..6 

di.a.6. Cheguei. lá, a plL..i.meilLa logo vei.o me e.6;(:uplLalL, a .6egunda 

vei.o me da p ••• , e da ;(:elLc.ei.na vez eu ;(:i.ve uma lLeaçãó que eu 

nunc.à ;(:inha ;(:ido na minha vida. Foi a plLimeina vez que eu .6en

;(:i. qu.e·al~m da nec.e.6.6idade, eu ;(:i.nha o dinei.;(:o de dalL em quem 

eu qui.6e.6.6e ali den;(:lLo. E pOIL nec.e.6.6idade e pOIL'.6elL vi.olen;(:a , 

quea;(:~ en;(:ão eu nunc.a ;(:i.nha .6ido a.6.6i.m ••• e.6.6a vi.olinc.ia61.6~ 

c.a, nao. Eu elLa mu..i.;(:o vi.olen;(:a a nlvel de di.6c.u.6.6ão, eu belLno, 

eu agnido c.om palavna.6. A minha llngua 6en~ pILá c.alLamba. E eu 
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me lemb~o que ate~cei~a vez que eu 6ui ~~ 4e~ ce~cada, eu dei 

em quat~o, e qua4e matei uma e.4t~,angulada. Peguei no pe4coço,aI 

6u,:i. .6epa~ada delai. O 4egunao dia pa.44ei em cela i4olada, e p~ 

di mu.i.to a Veu4 que meu pai apaltece44e. E ele apaltece.u, e me 

t.i.ltou de l~, ma4 60i umà expeltiência válida, tipo a44im, eu te-

nho ate vontade dé 4elt e4cltitolta de peça, de 6ilme. Eu 

na minha 'cabeça, um dia a.i.nda vou 6azelt ~ma Pixote 11. E 

tenho 

.pltá mil!1'6oi a gota. Eudi44e: "Não, com dezoito an04 e!l vou 

embo Ita" .' AI q ua,ndo 6altava uma 4 emana pitá 6 azelt dezo.i.to an04, 

eu 6iz igual a um 6Ltme do Jeltltlj Lewi4: "Eu já vou! Tchau! 

'Tchau!" Voltava da poltta: "Eu di44e tchau! E4tou indo!" Eu 

altltumei m.i.nha mala e 6iz ba4tante baltulho pitá que a minha mae 

v.i.44e.. Ela che.gou no qualtto, lógico, e. di44e.: "O que. e i440?" 

"Não I e.u I tô altltumando a minha mala que. eu vou me. e.mbo~a. Vou 

embo~aj vou 4umilt dultante uma 4e.mana, vou me. e4conde.lt, e. quan

do VOCê4 con4iguilte~ me. achalt , 4e con4e.gui~e.m, jã. e ta~de., pOIt-
, , . 

que. e.ú. jã. 6iz de.zolto ano4." "Não, e.4pe.lta 4e.u pa-<. che.galt." "Não 

não I eu jã. e4tou in'do", e. chegava na poltta e. voltava, e. me. de.~ 

pe.dia, e. voltava, doi~~ pita o me.u pai che.galt e não de.ixalt e.u ilt. 

Ma4 ele não chegou e e.u 6ui e ante.4 de. e.u a~~umalt e.44a ma-

la, uma 4emana ante.4 di440 , me.u pai tinha me dado um e.mplte.go,me. 

altltumou Um e.mpltego. fui tltabalhalt com ca/r.te.ilta de. me.nolt, jã. t~, 

nha docume.n~ação de. menOIt, já e.4~ava há uma 4emana, 4Ó tltab a-

lha"ndo, 'e. ~e.4olvi que e.u ia e.mbolta. ,"Ah, ma4 o 4eu e.mp~e.go 

Te.m que. 6aie.1t do~um~ntação ..• " Eu 6ale.i q~e. e.u me. viltava. E 

~u 6ui, 4aZ, ~u~ no me.u tltabalho , pltoculte.i u~ am-<.go e. e.le. di44e.

pita e.u i~ pitá ca4a de.le.. E44e. cole.ga de. tltabalho moltava num p~~ 

dia ali e.m Bota6ogo, uma quitine.te. com tltê4 pe.ltnambUcano4. Che.

g~e.i l~, no dia que.e.u chegue.i e.Jta uma 6e.4ta, e. e.ncontJte.i uma 
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menina que, po~ coincid~ncia chamava M.A., L., baiana, com vin

te e .6ete ano.6, eu em ye.6pe~a.6 de de.zoito. ,AI eu 6'alei p~ã. ela 

que eu 'tava .6aindo de ca.õa, e tal, e ela 6alou que eu 'tava a':' 

batida. Quando' eu di.6.6e que eu 'tava .6aindo de ca.6a e que eu 

não tinha onde 6ica~, ela di.6.6e que 'tava chegando da Bahia,que 

.tinh'a um amante em .•. , um co~oa, ma.6 que nao 'tava bem com ele. 

Vi.6.6 e que 'tava num hotel ali ao lado. "Vo c~ que~ i~?" Fui, é. 

6iquei um ano hO.6pedada ne.6.6e h6tel. Em pOUCO.6 dia.6 eu comecei 

a .te~ um ~elacionamento com e.6.6a mulhe~. Não .6abia qual e~a a 

p~o6i.6.6ão dela. Eu via .6emp~e chega~ muito dinhei~o, muito dõ

la~. Ela me dizia que e~a de ca.6a de ma.6.6agem, que ela e~a ~e

cepcioni.6ta. Um dia eu 6ui, inocentemente peguei o ende~eço do 

luga~ onde ela tnabalhava e.6condido p~á 6aze~ uma .6unpne.6a a 

ela, e 6ui lã.. Eu at~'tava cu~tindo i.6.6o, 'tava cuntindo ela, 

legal. Não tinha amo~, que amo~ eu nao tive mai.6, depoi.6 do E. , 

aman, me.6 mo, eu nao amei ma.i.6, nao. Ma.6 eu 'tava cuntindo ela, 

hã. muito tempo,eu .6 entia i.6.6o. Eu 6ui lã - 6azen e nao p~a uma 

, .6 u~pne.6 a p~a . ela, e no que eu cheguei lã, ena uma boate, todo 

mundo dançava nu. Eu 6iquei apavonada com aquilo, e at~ então; 

no.6 meu.6 nelacionamento.6 homo.6.6ex.uai.6, en não tinha uma pO.6ição 

ativa de macho, não. Eu ena o que eu ena e t~an.6ando com mu

lhen. E e.6.6e dia eu 6ui de calça Lee e de cami.6etat e .6enti que 

eu ia .6e~ abo~dada. E botei a mao no bol.6o, 6iquei, e gO.6tei 

do negocio que eu 6iz. GO.6tei da pO.6e de b06e, e pa.6.6ei a ~n

co~ponan e.6.6e lado ma.6culino, que hoje eu não vejo gnaça nenhu-

ma ni.6.6o·. Eu tenho nanço.6 de to xicomania, de alcooli.6mo, que 

'deixa~ ... Hoje, voc~ v~, a nO.6.6a genaçaotoda '.tá po~ aI, a.6 

menina.6 pane cem tudo meio ma.6culinizada.6. Ma.6 60i um negócio 

muito 6o~çado. Eu enc~nt~ei ela lá, na pno.6tituição, 6iquei lou 
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ca de~aiva, b4igueicom ela, dei nela, p04que de~de a Funabem 

eu pa~~ei a_da~ a t~~~ 'p04 quat~o, p .•. em todo mundo. Ap~en

.di como e que 6a.z'ia e vi qu.e· eu "tinha 6o~ça, de~ cob~i que eu PE.. 
. . 

dia. Vei muito na' cana dela e, eu não ~ab~a, hoje eu entendo 

que ena pela minha doença, eu pneci~ava beben e me dnogan cada 

vez mai~. E na epoca, não, eu alimentei achando: "Filha damãe, 

agona vai me paga~. Quem mandou menti4 p~ã. mim? Que~ .6 ab en o 

de um .yf~gõcio? Não vou t~abalhan mai~", que o meu tnabalho .-ja 
, 

e.6,tava. p,e~ado,o eu 'tava. bebendo muito, me dnogando, tod~ a noi-

te' eu 6umava maconha, dia e noite, de noite eu cheinava.Al eu 

4e~olvi.6ain do tnabalho, o genenal 6icou p .... comigo: "Ma~ vo 

c~ t4abalha tão legal!" Sal do ~enviço. Eujã. 'tava. com nove 

~e.6e~, mai.6 ou meno~, "monando em Bota.6ogo, eu ne.6olvi ligan pna 

. minha mãe". Pelo amon de Veu.6, a gente nao .6abe onde voce e~

;tã.~" . Eu 6alei: "Vóc.'~~ não .6abem ponque nao quenem. Eu não te

nho meu tnabalho? VDC~.6 não 6ona.m mep~ocunan no meu t~abalho 

: .. " :Ma~ e~a. ~entind. Ela. tinha ido, ja tinha· me vi.6to entnan 

no hot~l e tudo, e eu di.6~e: "Eu vou te dan o endeneço do meu 

hotel ma~ eunã~ qaeno que voc~ venha aqui, nao. Eu queno que 

voc~ pa~.6e .na·ponta pnã. conven.6an comigo." "Ah, então eu pa.6~o° 

aI" AI ela u~ou ate. e.6.6a palavna que no AA e. muito u.6ada, no 
. . 

NA, no TA. o "Que 6undo de poço que voc~ mona~" "t a. minha vida. 

Eu queno levan e.~~a vida". "E o que e. que voc~ e.6tã. 6azendo que 

o você ~ai·u do ~eu tnabalho?". "Eu .6al me.6mo. Peguei meu bundo de 

ganantia, bbtei ~a poupança e 'ta vivendo bem". Não qui.6 dan 

muito papo, não, de~pedi, ela boi embona, eu biquei, ~o que e~-

.6e.dinheino do bunda de ga~antia do tnabalho, eu tonnei todo 

com bebida e d~oga, muito napidamente, ate. ponque eu não tinha 

tnabalho. Então eu comecei a conhecen mai~ pe~~oa~ amiga.6 da 
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L., e a viaja~ ~uito. A gente vLajava, ela colabo~ava muito com 

O :dinhei~o dela, ma4 eu, ~t~ entio ainda tinha aquele o~gulho de 

dizeJc.:" "Nio, a minha d~oga,' comp~o eu", entendeu, eu tinha que 

4Mtel1ta~ alguma coi.6a el1t~e ,115.6, anil1al de cOl1ta.6 eu tomei a p!!... 

.6içio de macho, ali, e eu achei que eu til1ha que naze~ aquilo. E 

eu viajei muito, to~~ei dinhei~o e comecei a vi~a~ gigolô, dei-

xei que ela me .6U4tenta.6.6e legal, e o dinhei~o dela e~a muito 

.maio~ 40, que o meu. E entio, con.6eqUentemen!e, muito mai4 d~oga 

eu ~inha~ muito mai.6 na~ilidade de bebe~. E aI pa44ei p~a cocal 

na. Já. tinha u.6ado uma vez ouout~a, e ne44a nMe que , acabou 

meu dinhei~o eu comecei a ... eu caZ l1a cocaZna e nui awnel1,tan

do, depoi.6 noia cocaZl1a~ mO~nil1a, annetamina, o á.cido, viaja~ , . .' , 

toma~ chá de cogumelo, i~ lá. no e4paço, volta~, toma~ ehã de lZ

~io, e volta"cada chá. de.6.6e.6 mai.6,maluco, quando eu voltava pa

~a o Rio, em vez de quat~o papelote.6, e~am dez. Vepoi.6 ~u pa.6.6ei 

a chei~a~ g~ama, aI ~ que n ... tudo. Pa.6iei a ehei~a~ 

20g, l5g,' 30g, ·e ela nio tinha mai.6 como .6upo~ta~ i.6.6o. 

g~ama, 

"Voeé: 

naona~ out~a eoi4a' mai.6, na vida? E chei~a~, ehei~a~... Voe~ 

nao do~me, qú.ando do~me, de.6maia. Não dá, não dã." E eu eomeeei 
~ 

a bate~ nela po~que nio vinha dinhei~o, e eu tinha que me d~oga~ 

ma~4. At~ que um dia eu eneont~ei o E. tomando ehope do ladi-

nho de on'de eu mo~ava, .6ozinho. Eu eheguei e nalei "ôpa!" Ele 

di.6.6e: "E, "eu 'tava te e.6pe~ando. Sabia que voe~ vinha". Eu 

6alei: "Po~ qu~?" Po~que 'eu jã vi voe~ t~~.6 veze.6 aqui, pe~gu!.!. 
. . 

tei ao dono do ba~ e ele di.6.6e que voe~ mo~a, aqui pe~!o e que t~ 

do dia nin~l de ta~de - e.6 tã aqui" . "Ah voce. no voee , o que e que 

eo mig o?" "Eu que~ia te .6 a6. e~ - .,.. 
'tá que~ ve~, eomo e que voee . , po !!: 

e4tive lã nalou ... .6 aiu 60-que eu na .6ua ea.6a e a .6ua mae que voee 

~a" . "E , ma.6 ago~a nao adial1ta que~e~ .6abe~ ma.ü, não" "Nã.o ma.6 , 
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eu tamb~m nao 'ta que~endo Aabe~, nao. Eu 'ta mo~ando eom urna 

~erilria, urna m~dlea~ Ita bem, aeaba~am o~ v ... na minha vida" "O, 

E.,eâ - -, 
p~a no~. Voe~ ~ehaque a gente tem 'j~ito, ainda? Eu ta 

60ka de ea~a, AOU ~aio~ de idade, dona do meu na~lz, 'ta 6azen-

do multa mo_ •• I ma~ ainda tenho jeito de pa~a~. Voe~ ',tã. a 61m 

de :tenta~?" Ele vl~a-~ e p~ã. m-<.m e diz: "Não'. Voe~ 'tã. multo 

vulga~". Aquilo 60i uma paneada. AI eu levantei no ato e dl~-

Ae: "t,' voe~, p~ã. mim, mo~~eu". AI me 60~eel a mata~ me,5mo, 

que, até. então eu, vl~a e mexe, pen~ava nele, eu~tla 60A~a. Pa~

~el a te~ /talva dele e dl~~e: "Nã.o, eu vou embo~a p~á. ... ,que 

lã. ~ elda~e pequena, a mlnha6amZlla " - ~emp~e que~endo ~e~ 

independente ma~,. eontando eom a 6a~Illa -"minha 6amZlla eonhe

ee' todo mundo, e eu vou lá, ehega~ na p~e6eltu~a, e vou eon~e-

,gul~ um emp~ego". Vl~el p~ã minha mãe e dl~~e: "Olha, mae, eu 

vou embo~a p~o ... " "Ah, o que ~ que voe~ vai 6aze~ lã.?" "Nã.o, 

mã~, lá a eldade ê pequena e lnelu~lve eu vl~ava t~abalha~ de 

ea~el~o, que o,t~abalho de ea~ei~o lã. ê mole. Eu vou ~ e~ eM el 

'~O"'. t ~ó apa~a~ a g~ama, llmpa~ pl~elna, 6aze~ uma 6axlna de!!, 

t~o 'da' ea~a, e quando o~ pat~õe~ e~tão, ou ele~ t~azem emp~ega-. . 

da ou ele;,e~nt~atam uma dla~l~ta. Eu pen~el, bom, pl~elna, ~e 

eu não ~oube/t llmpa~, eu pago que qualque~ p~-de-eana lã. limpa 

pl8elna, e g~anla tambem, e~~e negóelo de podaI}. g~ama eu divido. 

Metdde eu 6aço, metade eu pago p~ã. 6aze~. E a limpeza da ea~a 

eu 6aço, po~que eu ~emp~e go~tel de llmpa~ a ea~a. I~~o eu ~el 

6aze~ ~edal. Entã.o eu vou ~e~ ea~el~o, vou te~ uma ea~a p~a 

mo~a~, vou ganha~ e não vou te~ pat~ão n~ minha eola. Falei p~a 

L.: '"Voe~ 'táa 61m de la~ga~ e~~a vida, 'tã. a 6im de l~ e'mbo-, 

~aeomigo? Ela: . "Ah, vou tenta~. Só quea:' In..<,nha mãe e~t~a-

gou tudo. "Nã.o, que ea~ei~o! Que ve~gonha, todo mundo me eo-
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nhece, nao, nao, nao. Então você va~ mo~a~lâ na no~~a 

v~m aqu~ que eu vou te da~ a chave. Você tem d~nhe~~o?""Tenho" 

"Então mê~ que vem eU. r tô .lã.· p~â abti~ uma c.onta p~a venda -p~a 

você" A1.. eu pegue:t a chave, 6U:~, ca~a de t~ê~ qua~to~, ~ala, cE.. 

z~nha, banhe~~o, p~~c~na, qu~ntal, pe~to da p~a~a, pe~to do~ 

meu~ am~go~ ~ que eu Já t~nha aquela c.Ma hã. mu~to~ ano~, t~nha 

um montão de conhecido~ e amigo~ ali pe~to. A venda, minha mãe 

,~emp~e :t~ve conta, eu jã. cheguei 6azendo uma conta: "mamãe vai 

vi~ abnl~ uma conta, ainda, ma~ abne uma p~a mim", já no 6iado, 

e todo mê~, mlnhamãe ab~iu a conta e todo mê~ ela ~a lã no 6i-

. natzinho do mê~ e 6icava doi~ dia~. Chegava num dia ã noite no 

out~o dia ela pagava' tudo e ia embona. Não me pentunbava em na

da. E eu nao con~egu~ annuman empnego nenhum. A L. 60i embo

~a com algum dinheino eu em dua~ ~emana~ que ~heguel lá conhe

u um cana, V., um'cana bonito, gnandalhão, lou~o, e tal. Lã e 

muito pnovinciano, aldeia de pe~cadone~, e ele muito annaigado 

à e~~e~ ,~alone~: mulhen é mulhen, 6ica na ~ua. Po~ outno lado, 

um cana avançado, uma CB400, maconha pná todo lado, am~go~ ... 

Eu ttava um pouco ~an~ada de 6avelado e ma~ginal, e amigo~ 

já um póuco ma.l~ de cla~~e média, nao ena tanta bandidagem. E 

eu go~tei da idéia, 6ui namonando ele, 6ui namonando, e com.tn~ 

me~e~ denamo~o, eu não 6azia nada. Eu 6icava na minha 

não donmia na ca.6a dele, nem ele na minha. Ele monava pe~tinho. 

A g~nte '~e encont~ava, namo~ava, eu nunca deixei ele mandan na 

minha vida.' Ve~tia o que eu quenia, 6az.i.a o que eu que~la, en-

contnava .6e eu qui~ e~~ e, ~enão nao encontnava. Tambe.m, ~e eu. 

~ oube~.6 e que ele tinha ~ aI do com outna, 6icava com naiva ma~ 

me metia. Nunca .6ai outno. Ma.6 ~ dia ele di~-nao com a~ um me 

~ e: "Ah , vou te levan na minha ca~a, p~á· conhecen minha 6amI-
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l-i.a. Voc.ê jã. c.onhec.e tI m-i.nha úlmã., ma.6 eu queJz.o te levaJz. ,lã. 

pJz.ã. voc.e c.onhec.eJz. m-i.nha mã.e e'm~u pai". "Ah, iudo b~m". Ele 6a 

lou -i..6.6 o de manhã, i,ã. p' Jz.a uma.6 d~z, o nz e hoJz.a.6 ele me c.h e9a: 

"Ah, ~ão v-i.1t un.6 am-i.90.6 meu.6 ,aI, vao v-i.Jz. almo ç.aJz.". Eu 6ale,.[:" Ah, 

le9al, eu vou lã. bu.6 c.aJz. ele.6 lã. na Jz.odov-i.ã.Jz.ia". Vaqu-i. a POUc.o, 

volta ele c.o m tJz.ê.66Jz.an90.6, c.in c.o quilo.6 de aJz.Jz.o z e d-i..6.6 e: "O

lha, o c.hultJz.a.6c.o, a gente vai fiazelz..' Ma.6 eu queJz.-i.a que voc.e tem 

peJz.a.6.6e o 6Jz.anio, que no.6 vamo.6 tentaJz. fiazeJz. um fiJz.an90 no e.6pe

to" e 6az o aJz.Jz.oz. Sõ i.6.6o que. eu queJz.ia que voc.ê 6ize.6.6e". "Ah, 

eu nio .6ei fiazeJz., eu nunc.a c.ozinhei, eu não c.oz-i.nho. Eu .6Õ, c.omo 

M.tojo Lã.mel1 c.om .6al.6ic.ha, eu mal éJtao um ovo. Quemc.ozinha lã. 

em c.a.6a ê a L." "Ah, ma.6 m.tnha mulhelt ê voc.ê, nã.o ê a L." "Sua 

mul~elt, nao. Eu .60U .6ua namoJz.ada" "Poi.6 é, m-i,nha namoJz.ada e 

voc.e. Faz aI, não c.~ia c.onfiu.6ão, não. pa, tu 6~ma mac.onha aI o . 
dia .tnte.tlto e ~u nunc.d c.oblte.t nada" Eu di.6.6e: "Não, não vou fi~ 

zeJt, não 'ta aq~i pJtã. i.6.6o,não vou, fiazeJt.Não .6ei, não queJz.o",. 

,LaJt9uei tudo e fiui embolta, e ele fioi emboJz.a no outJto dia pJz.a' 

'tal da teJz.lta dele v.t.6itaJt a 6amIlia e não me levou. Eu 6ale.t: 

"Quando, ele voltaJz., ac.abou, hein, L. Se enc.ontJta.Jz. c.om ele na 

'Jz.ua, .pode até ~aJz. o Jz.ec.ado que eu não queJz.o nem mai.6 veJt. Vamo.6 

.6aiJz. pJz.a c.UJz.t.tJt a noite". E fiui num baJz. que a gente c.O.6tumava 

iJz., e me empol9uei muito c.om o ~aJta do violã.o, um c.aJz.a de baJz.

ba, que 6az o meu tipo. Conhec.i o calta, 6iquei empol9ada, a L. 

jã. tinha tomado uma.6 pin9uinha6, e aI viJz.ou pJz.ã. ele e di.6.6e: "A 

. mÚlha ami9a 'tâ. a6inzona de c.onveJz..6alt c.onti90". Quando ac.abou 

o .6how ele veio, c.onveJt.6ou, no.6 e.6tic.amo.6, bebemo.6, danç.amo.6, 

~omec.ei a namoJtaJt o c.~Jta. O V. C.he90u uma .6emana depo.t.6, e eu 

e.6c.anc.aJtadamente c.om o ~ut~o,.e.ã.. Ele C.he90u no balt, me viu e 

peJt9untou ã L.: "O que é que deu ne.6.6a mulheJt? Ela ê louc.a?" 
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"Nã.o,. ela dL6.6e que nao queJt ma.i.6. nada c.onUg·o I não". "Pô I ma'-> 

nao ~em nada a veJt, 6Jc.ou c.om Jta.iva ••• " Eu 6e.i ~ue ele não 6! 

lou ma.iA c.om.igo, e tudo bem. ApaJtec.eu ~i c.om u~a,dua.6 namoJta

d.inha.6. Eu, qu.ando·' .tava c.om um mê.6 de namoJto c.om o R., c.ome-

"Eu '.tô me .6en.t.indo mal, '.tô enjoada •.. " E ele d.i.6.6e: "Pelo 

amoJt de VeuA, vê lá Ae ~u_nã.o '.tá. gJtáv.ida". E eu d.i.6Ae: "Ih, eu 

vou a.t~ 6azeJt o exame". f.iz o exame, deu pOA.i.t.ivO. fu.i no m~d.i 

c.o ~le di.6.6~,que eu '.tava c.om .tJtê.6 pJta qua.tJto me.6e.6. Eu 6ale.i: 

"En.tão nao e do R. E do V." E eu l{u eJt.ia .teJt eAA e 6.ilho: 

ma.6 eu v~u ~eJt. O c.aJta e .6audã.vel, eu ~ambé:m .60U, e eu queJto 

~eJt e.6.6e 6.ilho".:· Tudo bem. AI a L. c.on.tou pJtá. ele: "Ih, a L. 

'~á. gJtá.vida, e o 6ilho e . .teu". "Ah, quem me gaJtan.te?". "Não" e, 
e de ~Jtê.6 me.6e.6, pode veJt, a baltlt.iga dela já. .tá enoltme". "En.tão 

manda ela viJt 6alaJt c.om.igo, não tem nada a veJt, vamo.6 pa.6.6alt um 

pano n.i.6.6o, eu a.té: c.a.6O c.om ela, eu ac.ho ela legal, gO.6to dela, 

eu queJto 6amilia". Eu d.i.6.6e: "Não. Pode mandaJt ele i.6 

que e.u nao " AI eu c.hegue.i pitO R. e d.i.6.6e: "Olha, eu 

6 ava.6. 

'.tô 

gltá.v.ida, ~ ma.i.6 ou meno.6 ne.6.6e e.6quema de eu mando em m~m. O 6~ 

lho i meu, e~ vou .teJt pltodução .independen.te, e ac.abou". AI ele 

Itelu.tou um POUc.o, "en~ão palta de 6umalt e paJta de mac.onha" , e eu 

6ui.6u.6pendendo. AI um dia a minha mãe e.6.tava"lá. pitá. pagaJt a.6 

di.ta.6 c.on.ta'-> e aempJtegada di.6.6e pitá. ela: "Ah, .6ua 6.ilha agoJta 

'.tã. c.om um homem aqu.i den.tJto de c.a.6a". "E? "t, é um Jtapaz a1. 

que ~oc.a e ã.6 veze.6 ele vem dOltmiJt aqu.i, ela .tJtaz ele pita c.a. 

Ele pa.6.6a ma.i.6 a .6emana aqu.i que em ou.tJto lugalt, 'e ela '.tá. gJta.-

v.ida" • "Como, gJtá.v.ida?" Eu ouv.i. Elt.6 '.tavam c.onveJt.6ando e 

eu 6u.i penduJtaJta Jtoupa no vaJtal e ouv.i. "Ma.6 não é: dele, não. 
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E de um out~ou., ,AI, minha mae 6icou lou~a, veio: uAh, ma~ o 

o.' q4e e. ..[~~o? . Foi 6aze~ 'abo~to'U, . e, chegou no R .. , ele. pa~~ou a 
, , 

. ·cantada na minha. mãe, na~.me:e.ho~e~ intençõe~. uMa~ R., você nao . 
ê o j:-ipo' de ca~a p~ã. ~ e~ ma~ido da minha 6ilha u. U Poi~. ê, ma~ 

ela go~ta de mim, eu go~to dela, e eu que~ia que a ~enho~a ten

ta~~e um abo~tou.,· E ela então ~e apegou ao R., deixou que ele 

6ica~~e ria minha vida po~que ele apoiou ~ idéia do abo~to. Não 

ftgent~',~em o no~~o! Tem cabimento? Se você jã. tive~~e. um 6i

lho, tudo bem. Ma~ eu te conhece~ com t~ê~ me~e~ de g~avidez , 

p&; 6az o abo~to . .. U' E ni~~oo tempo pa~~ava, eu jã. 'tava q~a 

cinco c~iança 
.- mexia. Minha·mãe ~ u~ pe.ndeu co.t:!. ~e com m e..6 e..6 , a Ja 

ta ven.da, 
;... 

~ei 
~ 

e.u ia t~abalha~ daque.-na e nao o que. , coma e. que. 
. 

'le jeito a L. b~igou comigo e. 60i embo~a, a.6 coi~a~ 6ica~am ne-

g~a.6, e eu di~.6e: uVou 6aze~ o abo~tou. 

AI eu vim p~~ao Rio, 6iz o abo~ta. Foi a pio~ coi.6a 

da ~inha v~da, d qu~ de. pio~ me aconte.ce.u ate. hoje 60i e.6~e. a

bo~to. P~~que q~ando a gente. vai p~o ho~pital, doente, a en.6e~

mei~~ t~ata de, um jeito. P~ã. abo~to, e.la .6; 6alta te. da~ . um 

chute na~b .. . Me. lemb~d . que me ve..6ti~am um le.nçol. P~imei~o, 60i 

aquela po~ca~iada lavagem, depoi.6 um lençol, um" ne.g;cio, uma 

meia ~oupa q'ue 6ica abe~ta at~M, 6ui p~ã. ~ala de ci~u~gia ope

~ei ~al ~uand~ aco~dei, dei poK mim ainda 6ui olha~ p~o lado , 

acho que eu, oi' um neg~cio dent~o do balde. ~ 6iquei p. da v~-

da., Fiquei ,com e.~e., volte.i p~o ... a minha mãe: "Fica no Rio", 

e eu di~.6e.: "Não, e.u que~o i~ embo~a" E come.çamo.6 i a.6~umi~ 

uma v'ida. A1 ~ que.e.u 6 ui .6 ab e.~ que. ele e~a de.~ quLtado tinha 

t~ê.6 6ilho~, que ainda 'tava ~epa~ando da mulhi~, e. ,a1 

po~ b~igade mulhe~ na minha ca~a. Ma~ tudo bim, i~~o pa.6.6ou. 
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Eu6iquei 'um tempo hem me d~oga~ e 6iquei a~ivida de novo. ,AI 

, tive o meu 6Ltho, vivi o p~imei~o ano, aR:iM 60i, õtimo. Cu~ti 

d~ mo~t~o, nao me d~ogava. Bebia muito pouco, n~o me d~ogava. 

Cu~ti ag~avid~z com ca~inho, aceitei muito ihhO. E~a o que eu 

que~ia,e ele tamb~m m~ito do meu lado, eu acompanhando ele na 

noite, e tal~ Mah ele; muito maland~o, n~o gOhtava muito de 

t~abalha~, ah vezeh e~a mandado embo~a. PahhamOh muito ape~to. 

AI, tive o meu 6ilho, legal. O p~imei~o ano 60i bom, no hegun

do 4n~ eu ji.n~o agfientava maih ele, po~que eu nio gOhtava dele 

m'ehmo, e 6ui, 6ui,' teimei, e aI pa~a tenta~ muda~ geog~a6icame~ 

te a coi~a, eu pedi a meu pai que tentah~e a~~uma~ um emp~ego 

p~á ele aqui no Rio. Meu pai he ~ecuhou ma~ dih~e que a~~uma-

va umapa~tamento p~á mim mo~a~ aqui. Fui mo~a~ no R.V.F., 

ele teve que t~aze~ o 6ilho dele, po~que o 6ilho dele 6icou do

ente de ~audade dele, o meno~. Eu c~iei uma implicância com o 

ga~oto, ... Tinha dia~ da gente. come~ 6 eij~o, cinco ca~o é.inho~ de 

6e.ijio com água, 6a~nha e um ovo p~i t~ê~. AI e.u dava minha 

pa~te p~i c~iança, aque.la~ coihah. E mo~ando no R.V.F. Eu 'ta 

va com dezenove an~h quando eu tive meu 6ilho. AI eu ji nao a-

gue.ntava mai~~ o negócio 6icou "~uço", e.u que~ia me hepa~a~.Sal 

do R.V.F e 6iquei mai~ pe.~to da minha m~e, e hemp~e cuidando do 

B. e. tal. Mah aI e.u j á tinha c~i~ eh ne~vo~ ah ,que.~ia que e.le. 

60~~e e.mbo~a. A d~oga 'tava me 6azendo 6alta, e eu 'tava come-

'çando a me d~oga~ ehcondido, e.ntio, eu tinha ~e.açõe~. Foi di6Z

cil ehha he.pa~açio. Foi di,6Icil, mah no 6im eu con~egu.i me ~e

pa~a~, com muita violência, meu 6ilho pa~~ou pon muita violên

cia. 'Tinha dia de.le.·· cho~a~, eu chacoalhava e.,te. na cama, "Pana~ 

P ... ! Que.nem me. enlouque.ce~!" Aqueleh ne.góc..toh. AZ e.u me. a~

~ependia, pa~~ava quatno diah com culpa. E no dia dele in embo 



" 

" 

1 86 • 

, lU! el~ bebeu mu,Lto, bateu em TIJ,[m, qu-L.6 bateJt na c.Jt-Lança, 60-L um 

hOJtJtdJt. Ma4 ele 60-L emboJta, e -Lmed-L~tamente ~pS.6 'ele -LJt emboJta 

e~ m~'de.66izdo apaJttame.nt6, 6u-L mOJtaJtc.om am-L~ha mie, de-Lxe-L 

meu 6ilho c.om a m-Lnha mie e d ... Comec.e-L a andaJt pela Jtua, 6ic.a 
, . -

va tJt~.6, quatJto d-La.6 6b~a, meu 6ilhonio e.6tava ac.o.6tumado c.om 

-L.6.60, teve que .6e ac.o.6tumaJt. Ele eJta um neném de do-L.6 ano.6. AI 

eu c.onhec.-L uma tne-Lll.6ta e um motoque-LJto. 

Plt-LmeiJto eu c.onhec.i a tJte-Lli.6ta, 6-Lquei um m~.6 lã no 

tJta-LlleJt aI t-Lve um c.a.60 c.om ela, uma mulheJt mu-Lto maluc.a tam

b~m. Alc.o6iatJta, bebia' c.ac.haça, aI eu pa.6.6ei a bebeJt c.ac.haça e 

a tJtabalhaJt no tJtailleJt. Fo-L um hoJtJtoJt. Vepo-L.6 ~u c.onhec.-L o R. 

T.~ um c.aJta motoqueiJto que ê o ~nic.o amigo que eu tenho 60Jta de 

AA. Em AA eu c.onq~i.6teE algun.6 am-Lgo.6, ma.6 60Jta de AA, o ,que 

me.6obJteu da,ativa 60-L ele. E meu am-Lgo me.6mo. PJtimeiJto a gen

te 6ic.ou am-Lgo" depoi.6 namoJtou~ depo-L.6 voltou a .6eJt am-Lgo, poJt

que nã"o dava. ' E aI eu c.onhec.-L a M. Eu I tava c.heia de homem, 

,c.heia de tudo' e 6alei: "Ah, queJt .6abeJt? Eu vou c.onhec.eJt uma' 

mulheJt; ma.6 eu 't5 c.om vontade v-LJtaJt mulheJt de novo, que eu nao 

agRento mai.6 .6eJt b06e. E.6.6e neg6c.io de .6eJt ma.6c.ulinizada •.. Eu 

adoJto meu.6 baton.6, 't5 c.om .6audade do.6 meu.6 bJt-Lnc.o.6, queJto mi

nha.6'pantalona.6 ... " E eU 6u-L pJtá boate, enc.on:tJtei a M. Ve

PO~.6 de um m~.6 na c.ola, ela não queJt-La me c.onhec.eJt que a m-Lnha 

pJtimúJta apaJt~nc.ia. ainda eJta Jtanço.6 a, c.om aquele Jtanço to do de 

mac.ho, ela ~ muito Jtadic.al. Mac.ho ê ele aqui agoJta. E ela nao 

queJt-La nada c.omigo; "E.6.6a mulheJt ê louc.a, '.:tá atJtá.6 de m-Lm! Se 

ltá que ela não v~?" E eu 6u-L ápnendendo a ,f.[daJt mai.6 c.om a mi

nha' 6emin-Llidade, ~tê que eu c.onqu-L.6te-L a M. e 't5 c.om ela 'hã 
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E 60l ne~~e eomeço eom a M. que eu eonheel Vlla Se~e

na, pM.6el po~ e.6.6a.6 lnte~naçõe.6, .6,0..1., depoL~i de..6.6a .6a1.da de. lá 

e alguma.6 ~e.ea1.do..~, e.u eon.6e.gul6lea~ um ano ~e.m be.be~, um ano 

.6em me d~oga~, l.6.6ó tudo .6e.m ~e.6o~mulação ne.nhum. Um ano ~e.m be.be.~, 

no ve. me..6 e..6 .6 e.m me. d~ogo..~, da1. p~á d.i.ante., e.u já 'tô no AA, te.n

tando há qua.6e ,t~ê.6 ano.6 e tlve. de.ze..6.6e.~.6 ~e.ea1.da.6. Ela.6 eome.

ça~am tlpo uma hoje, da1. a t~ê.6 me..6e..6, out~a, dalI t~ê.6 me..6e..6OU 

t~a, da~~ um" mê.6, dal~ dol.6, dal~ um mê.6, "dall uma .6e.mana, dal~ 

do~.6 dla.6. Se.mp~e. via ,áleool, de.pol.6 e.~a d~oga; ou e.~a d~oga, d! 

pol.6 e.~a áleool. Quando e.u não ~e.eala num, e.u ~e.eaZa no out~o. 

At~ que. ... e.6e.mp~e. eom uma p~e..6.6ão que. a M. tem ho~~o~ a d~o 

ga, e ~ealme.ni.e. me.u p~o'ee..6.6o ê mu~to doe.nt~o. M~nha.6 ~eeaZdM .6ão 

a nZve.l p.6i.qu~át~leo, ·~e..6mo. Be.bo, be.bo e. me d~ogo tanto •.. a 

m~nha mani~~a de. me. d~oga~ ~ uma eO~.6a mu~to b~aba. Quando eo-

me.ça, dá aque.le. a~~e.pe.nd~me.nto: "Ah , me.u Ve. U.6 , o que. -e. que. e.u 

6~z Bom, .- 'tô aqu~ " E 
.,. 

quando v~nha ... ja que. .eu a.<. e.u p~a 

é.a.6 a e.u v~nha ea~ndo; v~nha lLa.6 9 ada, ja t~nha de..6ma~ado, v~nha 

~ uj a, ~lnha eholLand.o, 6 azla .6 how. E.6 emplLe. aq ue.la plLe.6.6 ão: "O

lha, e..6.6a ~ aúlt~ma ehanee. que. e.u te. dou. Se. voeê não ~ze.lL ~~ 

.60, e.u vou'"~~~u~alL al~u~m, e.u vou 6aze.lL l.6.6o, e.u vou 6aze.~ aqui 

lo", e. aquela p~e..6.6ão, e. e.u .6e.mp~e. te.ntando pOlL eaU.6a do.6 ou-

tlLO.6. A~~ que. e..6Aa ~~nha últ~ma lLe.eaZda 60~ lLe.alme.nte. a 
," 

dela.6, e. eu,e.nt~e.l numa de. que. .6e. e.u nao 6~ze..6.6e. alguma eO~.6a, 

e.u .pOlL m~m, ~e.alme.nte. não have.~~a .6aZda. E, glLaçM a Ve.U.6, lo

go'de. ~nZeLo, a plL~me.~~a eO~.6a que. me. ve.~o i eabe.ça,polLque. e.u 
, 

já t~nha t~doe.~.6a ~n6o~mação, e.~a o plLoee..6.60 de. lLe.60~mulação. 

Eu eome.ee.~ a ve.~ que .6e.m me. lLe.60~mulalL, .6e.m mexe.~ eom a.6 m~nha.6 

6e.lLlda~1 te.ntalL me. lLe. 60 lLm ui o..lL, e.u não ~lL~a eon~e.gu~lL. Então e.u 

tope.~ uma te.lLap~a, que. e.u já ve.nho 6aze.ndo há qua.6e. um ana, uma 
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te~ap~a pa~aieia ã do AA e do TA. Eu tente~ ieva~ a ~e~~o ~~~o 

e 'tô .. con~egu~ndo,tenho con~egu~do~e~ ma~~ hone~.ta. E a nZvei 

de p~og~amação, eu n~naimente de~cob~~ que e. moie. A p~og~ama 

ção e moie. Ela 'ta ai~ ... Fazi-ia da t~abalho, ma~ eia e na
ui. Faze~ e que ê uma co~~a compi~cada. Não e que ~eja com

pi~cada, ma~ ê t~abaiho~a. E, nundamentaimente, quando nao me 

~eno~muio, dou um pa~~o at~a~. E a .m~nha ~eno~muiação, hoje, 

vem no ~ent~do .de o~guiho, p~epotinc~a, a~~ogânc.~a, . v~ngança, 

~e66entimento, n~u6t~ação, c.ompiexo de in6e~~0~idade, e tudo i6 

· ~ o, /to j e, . tem 6ido muito iento. Ma6 tem 6 ~do .... a ~ en6 ação que 

tenho e que ê c.omo 6e n066e den~n~tivo. E uma 6en6ação que eu 

- -tenho, embo~a eu 6ei que nada na vida e de6in~ti~0, ma6 e a ~en 

~ação qu~ eu 'tê tendo ago~a. E tipo "ago~a eu e~tou ~e60iven-
--

do me6mo o negôc.io". 

Eu me·c.on6ide~0 uma pe660a muito ~nteiigente, e 

M veze6 me at~apaiha. Eu 6u~ ap~ende~ dent~o do AA a daIL v a:" 

io~ ã6 c.oi6a6 mZn~ma6, ã6 c.oi6a6 ma~6 6impie6, ma6 a minha ~nte 

·i~ginc.ia me atILapaiha, pOILque eu 'tê 6emp~e me pegando juigando, 

meno6 pJtezando c.eILta6 pe66 o a6 : "Ah, e mu~to b u~~~nho pILO meu go~ 

· to . ... " E eu -hoje, 'tô tendo a opo~tunidade de ve~ que o ~eaimen

te eu tenho uma inteiiginc~a, ma~ que 6e não 60IL tILabaihada,eia 

vai 6eIL 6Ô ~nteiig~ncia~ e nao vai ~a~IL d~6~0. Que êque ad~an-

· ta? Eu tenho que te~ um ~ac.~oc.Znio ~ôg~c.o, uma coelLincia de vf 

da. E me ~e60ILmuiaILagolLa tem ~~do uma c.oi6a ... quando apaILe-

.ce, eu vou et~nto não c.ometelL novamente. Cometo. Mu~ta6 veze6 

eu voito a c.ometelL, ma6 'tô 6empILe ne6~a bU6c.a de tentaIL nao 

c.omete~. Eu 'tê c.on~eg~ndo, ac.ho, pILogILe6606 l1e6~a pILoglLama-

ção devido ã i660. Po~ exempio, quando eu ~e60ivi 
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c.upaJt m..i.nha teJtap..i.a pJtã. 6alaJt.do meu pai e enguliJt o .6ent..i.mento, 

eu venc..i. o pJtoblema do meu pa..i.. Eu 6ale..i., e d..i..6.6e tudo que que 

Jt..i.a, que a .6en.6aç.ão, eu d..i..6.6e atepJtã. minha teJtapeuta, a .6en.6a

ç.ao que .eu tin~a eJta a .6eguinte: pJta m..i.m Jte.6olveJt ..i..6.60, voc.ê.6 

vão teJt 'que me levaJt p~ã uma c.a.6aj longe - olha, que c.omplic.a

do - longe, toda ac.olc.hoada, aonde eu pO.6.6.a gJt..i.taJt, beJtJtaJt, e.6-

peJtneaJt, JtolaJt pelo c.hão, me bateJt pela.6 paJtede.6, quebJtaJt a.lgu

ma.6 c.oi.6a.6, de pJte6eJtênc.ia tem que teJt um muJto no nundo da c.a.6a 

c.ommuita.6 g~JtJtana.6 pJtã. mim quebJtaJt, pOJtque a .6en.6aç.ão de que

bJtaJt ga~Jtana.6 pJtã. mim 'é 6antã.6tic.a. Eu, hoje, quando 'ta m~ito 

ten.6a, c.~m mu..i.ta Jtaiva, eu vou al..i. naquela paJtte do mOJtJto aqu..i. 

em c.·ima, que' tem··l..i.xo I e tem um pedJtegulho enoJtme. Ah, aI eu le 

vo dua.6 ou tJtê.6 gaJtJtana.6. de.6.6a.6 que .6ão de.6c.aJttã.vei.6 e pã~ 

quebJto gaJtJta6a e pJtonto. Eu volto pianinho. Ma.6 eu ac.ho que a' 

,vida, pJtã. mim, nao va..i. podeJt .6eJt .60 quebJtaJt gaJtJta6a, pOJtque vai 

teJt um, d..i.a que , -e .6e ac.abaJtem a.6 gaJtJta6a.6? Latinha pna mim 

nao 6az o me.6mo e6eito, e nem c.opinho de. plã.6tic.o. Eu nao p0.6.60 

viveJt dependendo de quebJtaJt gaJtJta6a.6 pJta me al..i.viaJt. Então eu 

áaç.o outJta.6 c.oi.6ai: eu gJtito dentJto do t~nel, euc.onveJt.6O c.omi 

go, eu me peJz.d&o pOJt 6alha.6 e .6entimento.6, eu jã. pJtOc.uJto me c.o

nhec.eJt, eu jã pJtOc.uJto toc.aJt na..6 minha.6 6eJtida.6" eu me.6ma, eu 

não 6ic.o e.6peJtando que venha alguém que toque, . c.uide, limpe, não. 

Eume.6ma tOc.o, eu me.6ma me Jte.6pon.6abilizo pOJt i.6.6o. Então eu te 

nho c..on.6eguido pJtogJte.6.6o. Tenho c.on.6eguido, e.Jã. naz paJtte do 

meu mec.ani.6mo detec.taJt e.6.6a.6 ..• Jteinc.idênc.ia.6 de nalha.6, ente~ 

deu? Jã. naz paJtte da minha c.abeç.a emjã.·e.6taJt lIgada ni.6.6o. Eu 

'áalho e Ma.6 também não 'ta uma pe.6.6oa obc.ec.ada pOJt não na-

lhaJt ou pOJt ob.6eJtvaJt nalha.6. Eu 'ta vivendo nOJtmalmente. Ma.6 e 

uma c.oi.6a natuJtal e. que eu gO.6to de nazeJt, ji. Não é uma obJti-
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- -gaçao,~o, po~que eu ~u~tei muito a entende~ i~~o: Eu que~tion~ 

va~ e~tudava muito d AA; E ,li tem un~ liv~inho~ no~~o~ que di

zem o .6e'guinte:,s'e a' gente crui~e~ ~,ealmente te~ p~og~e~~o~, a 

gente e o.'b~igado a ',se ~ubmete~ a e~~e~ p~inc.Zpio~, o~ doze pM

~o~, a~ doze t~adii5e~. Mai~ ta~de, 'o~ doze c.onc.eito~, o~ t~~~ 

legado~, e a~~im vai. Entio, eu hoje me ob~igo. Realmente, e~ 

~o~ ob~igada,eutenho c.e~teza de que eu ~ou ob~igada a i~~o ~e 

eu .que~à,e~~ a melho~a minha.Po~que ~ e eu nio melho~a~ a nZvel 

de emoço~~, a nZvel d~ compo~tamento, de c.a~~te~, eu ten~o c.e~

teza que tudo i~~o hão b~ec.ha~ p~i que eu n~agilize meu 04gani~ 

mo e ele, me peça de uma manei~a muito mai~ no~~e do que a minha 

vontade de não i~, el~ me peça o p~imei~o gole, o p~imei~o ta-

'~~, a p~i~eina pic.ada." Eu nealmente ~into que eu 'tenho que tna 

balha~ e~~a~c.oi~a~. E eu 't5 ac.hando o maio~ ba~ato. 

o c.o~tato c.om o Pode~ Supe~io~ ainda ~ muito ten~o. Eu 

~,!-nti, ~ealmente, ,um çle~pe~tan e~pi~itual. Sinto hoje que eu 

pen~o mu.:tto maiÍ.> na exi~t~nc.ia dele e na atuação dele do que em 

qualquen out~a,~poc.a da minha vida. t c.omo ~e eu e~tive~~e li-

gei~amente ·nanati.zada pelo negõ c.io. Não c.hega a ~ e~ um nanati~-
~ . 

mo, ma~ ~ c.~mo'~~ no~~e ligei~amente i~~o. Eu, tudo que eu na

ço I" quando eu me pego ,eu 't5 pen~ ando: "P5, Veu~ exi~te me~mo, 

olha ~õ! 11' QueJi ve~ uma da~ c.oi~a~ que eu tenho vi~to? Po~ exe!!! 

p~o: eu que~ia t~abalha~. Fui t~abalha~ ,hi POUc.o tempo e an

dei, numando mac.onha no meu ~~abalho,l~ no ... , olha ~Õ que pe-

~igo, pa~a~ em c.adeia, e tal. E e.u me lemb~o' que ne~~'a epoc.a, a 

c.ontec.iam muita~ ·c.oi~a~ que eu ~epetia e não 'tava Item .aZ., t c.a 

,da 'vez, a c.oi~ a ia vindo piá~, eu ia pe~dendo opo~tunidade~, a~ 

c.oi~a~ iam ~ic.ando mui~ d~nZc.ei~, eu c.omec.ei a adoec.e~ c.om n~e-
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qllênc.ia, a telL plLoblema.6 na minha vida, baixo a.6tlLal. A.6 c.oi.6a.6. 

'tavam muito negativa.6, 'tava dando tudo muita elLlLado. E de um 

tempo plLã. c.á., eu tenho tido um c.ontato mai.ó c.on.6c.iente c.om o 

meu podelL .6upelLiolL, e tenho notado i.6.6o, que eu, vilLa e mexe,me 

pego diz.endo a.6.6im: "',rã. vendo c.omo e: que ele exi.6te? Eu en

c.ontlLo di6ic.uldade, ma4 eu nao me .6into nela i "Aahh, 'tã. di6I

c.il •.. " Nao. E uma.di6ic.uldade, ;.6 veze.6, do que me c.elLc.a. X.6 

veze.6, 'tá. di6Ic.il lidalL c.om pe.6.6oa.6, ou '.tã. di6Ic.il alLlLumalL um 

emplLego. E uma c.oi.6a que nao 'tá. .66 dentlLo de mim, e: uma c.ondi . 
ç.ão 40 ambie.nte. onde. e.u I tô, da loc.al, de. 6ato.6. E eu 6ic.o,"Não, 

eu eu voupa.6.6alL pOIL i.6.6o, eu vau te.1L c.alma, vou te.1L pac.iênc.ia" 

de. dalL um te.mpo ~." Bom, eu te.nto uma, dua.6, tlLê~ ve.ze.6. Se.u e.u 

nao c.on.6e.guilL, "Calma aI, e: pOlLqur.. nao dã. pILá ac.ontec.e.IL. 

pILá .6ala de AA, c.omeça a a.6.6i.6tilL tlLê.6 lLe.uni6e..6 pOIL dia. 

Vai 

PalLa 

de c.olLlLelL atlLa:6 de. emplLego, que voc.ê não e: linguiç.a". E aI vol 

to a plLoc.ulLalL emplLego. Fui 3 veze.6 ; lLeunião, de manhã, de talL 

de e de noite, de manha, de talLde e. de noite. No qualLto dia, e.u 

vou c.onVelL.6a.1L c.om meu padlLinho de AA, c.onvelL.6a vai, c.onvelL.6a vem, 

~u di.6.6e a ele. que- eu 'tava muito de.6oc.upada, pOlLque eu tinha 
.. 

pelLdido meu e.mplLego há. POUc.o tempo e eu 'tava ac.o.6tumada a telL 

e.6.6a oc.upaç.ao diálLia, que i.6.6O 'tava me 6azchdo mal, ma.6 que eu 

não 'tava c.on.6eguindo alLlLumalL um emplLego e 'tav.a meio in.6egulLa 

( •.. ) (palLte. omitida palLa galLantilL o anonimato de L.) 1.6.60 pILá. 

mim, hoje, e: c.omo eu vejo e.6.6e PodelL SupelLiolL. E quando uma 

c.oi.6a '.tá di6Zc.il, eu nao c.edo a e.6.6a di6ic.uldade, eu en6ILento, 

ou .6eja, batalhando, ou .óeja, e.6pelLando, pOlLque e.6pelLalL plLã. mim, 

hoje, e: uma maneilLa de en6ILentaIL tambêm. Quando eu não en6lLen

tava e tambe:m nem 6~c.ava e.6pelLando o momento exato, eu de.6i.6tia, 

e de.6i.6tilL e: lLec.ualL, e: nem tentalL nada. Eu hoje ;.6 veze.6 e.6pe-
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Jr..o nao que aconteça, que caia do ceu, ma.6 eu e.6peJr..o o momen:to de 

uma no va inve.6:tida.' tu, ho j e nã.o deixo de inve.6:tiJr.. em nada, ma.6 

, eu e.6peJr..o, ji, o· ~omin:to di ama nova· i~ve.6:tida. E o que eu ve

jO o PodéJr.. SupeJr..io~ agindo e jU.6:tamen:te quando eu :tenho e.6.6e cU6 

ceJr..nimen:to di e.6peJr..aJr.. omomen:to exa:to pJr..ã agiJr.., uma nova opoJr..:t~ 

nidade de a~iJr..,e·que quando eu vou ne.6.6a nova inve.6:tida a coi-

·.6a ':tã m(Ú.6 áãcil, ":tã mai.6 pJr..on:ta, mai.6. oJr..ganizada. Quem oJtga

.nlzpu p~ãmim nã.o 60i o oa:tJto i nã.o áui eu, ma.6 eu aCJtedi:to que . . 

Veu.6, eu :ten~o aCJr..edi:tado. POJt 'exemplo, e.6.6aminha vo~:tade.Eu 

:tô~ :tJtê.6, qua:tJto dia.6 .6eguido.6 agoJta que eu !tô , que eu levan:to 

'de manhã. pJtocuJtando bJtiga "Cadê. aquele meu :têni.6 bJtanco que ':tE:. 

va aqui? Você Jã u.6Ou e jã .6ujou". "Não, eu. U.6 ei ma.6 ... " "Quem 

mandou .6 U j aJt. " E 
-r ,-a-<. .j a 

" 
... :tenho ... e a-<. eu nao 

minha b ol.6 a?" AI, ela 

começo 

pOJr..que 
,-
ja vem 

a bJtigaJr... 

d i.6 c u:ti Jt . 

de bol.6a: 

"Sabe pOJt quê? POJtque 

Ã.6 ve~e.6 eu áico: "Cadê. 

"Tã :tudo aqui. Eu nao 

mexi", de .tan.to medo da minha iJta, pOJtque a iJta da 6al.ta da 

~Jtoga·e,60~0.E e~ .66 no AA, .66 no AA, não. Eu áui :tambem pJto. 

NA. E~.6a iJta diminuiu. Ela exi.6:te, ma.6 diminuiu. Quem que :ti 

dà.ndo 
. . . 

a.6.6im, ~ole, de· pJr..e.6en:te, poJtque .tã com peninha.de mim? Não.PJto 

vavelmen:te.ele deve e.6:taJt vendo o e.6 áOJtço que. eu ':tô áazendo pJtã 

acei:taJt . . Eu não .tenho culpa di.6.6o, ma.6 eu .tenho Jr..e.6pon.6abilidE:. 

de. Fui eu"que áui ao pJr..imeiJr..o gole, áui eu quedepoi.6 de e.6-

.ta~ um ~ê..6 paJtada, vol.tei, ·uma .6e.mana paJtada, vol:te.i, um ano PE:. 

-En:tão a Jr..e.6po~.6abilidade e mi-

nha, e. eu vou 'a~.6umiJr... E.6.6a minha áe.bJte diã~ia, e.u ':tô a.6.6umin· 

dO j eu ':tô e.6.tJt~~.6adaji agoJta ne..6.6e..6 ~l:timo.6 dia.6, nao agUen:to 

mai~. Eu e.6:tou le.vando com paci€ncia. Eu hoje não áacili:to, eu 

nao .60U áacili:tadoJta de m-<.m me.6ma, nem de jeito nenhu~. Eu .6en-
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:t.<..a que elLa mu.<..:to ma.<...6 d.<..JZc.'<"1 venc.elL e.6.6a c.ompul.6ão, e.6.6 e "Ho

je eu:tenho que me dlLogalL .6Ó um pouqu.<..nho, eu não 'agllen.to, eu 

nao agllento", 
,-

eu 6az.<..a. O que e que eu ~ai.<..a? Eu .6aZa de c.a-

.6a, dava de.6c.ulpa: "Eu .tenho que 6.<..c.alL .6 o z.<..nha. Voc.~ me enc.he 

o .6ac.o~" Eu.<..a pILa lLua, em vez de umd ajuda de .6ala, de l.<..galL 

plLã. alguem, de .<..IL pILa V'<"la SelLenaque C. tã. o d.<..a .<..n.te'<"lLo lã. 

e ela me de.<..xa entJtalL a hoJta qu e 601L, ou de en.tlLalL numa .<..glLeja 

ou 6.<..c.alL em c.a.6 a ma.6 lelL um l'<"vir..o, nao. Eu .<..a pILa lLua', dava 

dua.6 vo lta.6 no qualL.te.'<"lLão e "Ah , eu vou al'<" no mOlLlLo" E e.u .6en-

.t.<..a que .<...6.60 .<..a piolLando. E hoje ê o c.on.tlLãlL.<..o. Cada vez que 

eu .tenho e.6.6e .t.<..po de c.om'pul.6ão, de 'c.on.tade, de duupeJl.O, que. ã.6 

veze.6 6.<..c.a um de.6e..6pelLo, me..6mo, de vaz.<..o, de dOIL" eu me .tomando 

,c.on.ta, e.~ me. dando c.alL.<..nho, me dando e..6paço de ac.e.<..talL, "1.6.60 ê 

lLeal. 1.6.6 o não ê uma: 6anta.6.<..a, nem uma 6uga, ne.m uma 6alha nem 

um elLlLo nem nada d'<".6.6o~, nao. 1.6.60 ê uma c.o'<".6a que e.u vou ~elL 

que pa.6ialL e. que va.<.. pa.6.6alL, e. va.<.. ac.abalL. Só que eu .te.nho qu~ 

pa.6.6 alL pOIL '<".6.60, c.omo? Ve.6 e..6 pelLada, e.6 mOILe.c.elL na PIL.<..me'<"lLo .te.n 

.tat.<..va? Não Cada vez que. e.u Jtenovo a.6 minha.6 .ten.ta.t.<..va.6, eu 

.6.<..nto que ê alnda ma.<...6 6ãc.il, que algue.m m.<..n.<..m.<..za,i.6.6o pILá mim. 

Ah ••• d.<..m.<..nu.<... 

Hoje. eu .60U eu, e.u me.6ma. Mu.<...to mai.6 au.t~n.t.<..c.a. Eu 

a.<..nda .te.nho algun.6 medo.6 de .6eJt c.omo eu .6ou. POIL e.xe.mplo, eu 

.60U mu.<..to c.ILZ.tic.a, nã.o ad.<..an.ta que. e.u.6 ou c.1LZ.t.<..c.a. E pOIL oblLa do 

de.6.til'l;o eu v.<..vo c:om uma pe..6.6oa que. ê mui.to palLe.c.ida c.omigo e.m 

C.e.IL.tO.6 a.6pec..to.6. Nó.6 .6omo.6 muito c.ILZ.tic.a.6 • . A ge.n.te. vê: .te.levi 

.6ão, pOIL exe.mplo, ,a ge.n.te. muda pILa e.6.6e. c.anal 7, c.anal 9, a qua 

lidade do.6 plLoglLama.6 ê hOILJtZvel. Canal 13 A .tal da. c.a.n.to-

lLa c.om a. pin:t.<..nha. no ILq.6to. Então a. gente. .t'<"ILa. .6a.JtJto, c.Jt'<"tic.a, 
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.6atiJÚza a coi.6a..Ã.6 ve.ze..6' e.u ve.jO uma pe..6.6oa ve..6tida a.6.6im na 

. ~ua~ •• Minha .6~ti~a E muito ••• .6a.be., e.u ddu uma 'olhada a-ham 

te.nho .~. Eu .60~ e..6pl~lta, ~a~de.ci.6ta e. eu de..6e.nvolvi muito 

pouco te.mpo e..6.6.e. me.u lado e..6,pl~ita,' médium, e. hoje. e.u .6in.toóal 

ta di.6.6O' pd~que. talve.z' haja e.xplic.aç.õe..6 a nlve.l de. e..6pi~iti.6mo 

p~~ alguma.6 coi.6a.6. Po~ e.xe.mplo, e.u te.nho, i.6.6O é uma coi.6a ine. 

~e.nte. a mim,n~o é óo~ç.aç.~o de.ba~~a, aconte.ce. e. e.u te.nho a p~! 

te.n.6~~ de. dize.~ que. 99,9% do.6 ca.6O.6 o me.u diagn;.6tico é mai.6 ~u 

me.nÓ.6 .aquilo .me..6mo., Eu bato 0.6 olho.6 numa pe..6.6oa e. e.u, no ato 

iu ti~oAe. voc~ i mau ca~~te.~, .6e. voce. é inve.jo.6a, .6t voc~ -e. 

e.goZ.6ta, .. eu, ti~o .6e. voc~ é te.n.6a. E uma coi.6d que. i.6 ve.ze..6 e.u 

~~o que.~o ve.~ ~ai e.u ve.jo. 1.6.60 a~onte.ce., po~ e.xe.mplo, quando 

e.u ~e.je.ito uma pe..6.6oa. Te.m oca.6iõe..6 de. e.u bate.~ 0.6 olho.6 numa 

pe..6.6oa, e. óica bate.ndo aqu~ de.nt~o "Eu nao que.~o nada com e..6ta 

,pe..6.6oa, e.u nao que.~o nada com e..6ta pe..6.6oa", e. pa.6.6ado um, doi.6, 

t~~~ dia.6, um m~.6, um ano e..6.6a me..6ma pe..6.6oa que. me. ap~e.Ae.ntou o 

dito cujo ou a dita cuja me. diz: "Põ, que. a.6 ... que. o óulanome. 

6e.z, tu n~o .6abe. que. pinta b~ava que. e.le. e.~a", ou que. e.la e.~a. 

E i.6.6o, antigame.nte. e.u dizia: "Eu n~o di.6.6e.? Eu '.6abia". Ma.6 .• 
muito .6 e.'e. u ÓO.6.6e. .6upe.~io~, hoje. .6 into que. i.6.6 o -como e. e.u e. uma 

coi.6a muito mai.6 .6é~ia do 1.6.6 o - 60nte. . que. e.u pe.n.6ava . e. uma ~-

ne..6got~ve.l de. t~abalho pa~a mim. T~abalho d ~? o, que.. Va minha hu 

mildade., da minha .6ince.~idade., da minha capacidade. de. ve.~, ou-

vi~ e. cala~. Po~que. e.u n~o te.nho.Eu ve.jo, e.u vou dize.ndo logo 

"Ah,e.u. vi i.6.6o, e.u vi aquilo", e. hoje. e.u n~o te.nho mai.6 tanta 

aque.la ne.ce..6~idade. compul.6iva de. de.mon.6t~a~ a minha inte.lig~n

ua.ou a minha capac)"dade. de. ob.6e.~vaç.~o. Em te.~apia, e.u .6ouum 

a.lóine.te. na minha te.~apia, e. e.u ajudo a m~m, ni.6.6o, po~que. 0.6 

me.u.6 companhe.i~o.6 e.~am muito le.~do.6 p~~ me. da~ toque..6, de.mo~a-
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vam uma ~emana no "Eu acho melho~ conhece~. Com~ i que eu po~

~o chega~ p~ã. uma pe-6.6oa que eu v,[ no p~,[me,[~o d,[a °e da~ toda~ 

a~ ca~acte~l~t,[ca.6 da pe.6~oa? Nio, eu vou e.6pe~a~ un~ dez d,[a~ 

depo,[.6 de un~ dez d,[a.6 com a L. eu começo a d,[ze~". E eu ~o-

6~,[a dez d,[a.6 .6em ~ecebe~ o 6eedback.. ' E hoje, não, O~ compa-

nhe,[ll..o~ jã. chegam e pã.! Um d,[a eu .6olto um negõc,[o e "Epa, 'P! 

~a aI, não i nada d,[-6.6o, L. Você rtã. me,[o a.6~,[m. Olha, eu 'tõ 

vendo ,[-6.60, 'tôo vendo aqu'[lo" Po~que eu .6ou a-6.6,[m. A pe.6.6oa pa 

~a um d,[a no meu g~upo, eu e.6cuto 6ala~, e.6cuto 6ala~ e aI eu 

vou logo: "Olha, i negaçao da doença, nã.o va,[ ad,[anta~ nada". 

A! o ca~a levanta e 'Pô, ~u não 'tô uqu,[ p~a .6e~ v,[g,[ado~ Eu te 

nho mu,[to ,[.6.60, o meu ~ac,[ocln,[o i mu.i.to ~áp'[do. A m,[nha ob.6e~ 

v~ção é pOll..que eu Il..ac,[oc,[no e gua~do, e eu tenho - ,[~.60 e uma 

capac'[dade, não é? - de ~ac,[oc,[na~ coe~entemente. Eu dev,[a te~ 

e.6.6a capac'[dade, ma.6 não com mu,[ta coe~ênc,[a, o daI eu c~,[a~ 'cell.. 

to~ con6l,[to.6 a6 veze.6. POIl.. exemplo, eu vejo um companhe,[~o ch! 

ga~ em cabeceill..a de me.6a e ,[6 -6 o, hoje eu pO.6.6 o 6aze~ U.6 o d,[6.6 o 

p~a ajudall.., toda a vez que ele v a,[ 6ala~ ele 6az a.6.6,[m. Não tem 

aquele c,[nze,[~o? Ele 6 en.ta e poe o c,[nze,[~o lá. o Vepo,[.6 que e-

le acaba de 6alall.. ele poe. o c,[nze,[ll..o -ca. Vem o companhe,[ll..o .6e.-
. . 

gu,[nte., pega o cinze,[~o e. p5e pll..ã. t~ã.6 depo,[.6 p5e pll..a 6~e.nte. 

E66e.6 mecan,[6m0.6 qu~ eu, .6em que.ll..ell.., eu tô al'[ dent~o e 'tô ven 

do, pOIl.. exemplo, o companhe,[~o Itã. ma~av'[lho.6o hoje, mall..av,[lho-

60. Ve manhã. ele 60i ~ Il..eun,[ão õt,[mo. Chega de ta~de ele 'ti 

com aO~oupa mu,[to ama.6.6ada, .6ujou dema,[.6 a ~oupa, o cabelo '~ã 

me,[o a66,[m, o olhalt •.• acabou. Se eu e.6t,[ve~ cooll..denando, eu 

chamo logo e a mionha cooll..denação que começou 6emana pa.66ada 60i 

legal também po~ ,[.660. Pela m,[nha vontade de atua~ bem a nlvel 

de 6 eguill.. a vo ntade do' Po de~ Supell..,[o~. Po~que o L. C. na m,[nha 



196 • 

opiniao, i·muito 6an~tico e ele diz a~~im "Ah, o Pode~ Supe~io~ 

~ e mani6 e~ta na. con~ ciência coletiva~" Nã.o , e nada di~~ o, nao. 

At~aducaoco~~iia do~ ~~tado~ U~id~~ e que li no AA nao tem na 

da t~aduzido, nem a o~aCao da ~e~enidade, nem pa~~oi nem t~adi

cõe~ nã.Q t~m a t~aduCao co~~eta, i que ele pode vi~ a ~e mani-

6e~ta~ na con~ciê.ncia coletiva, ou no depoimento de um compa-

nhei~o. O ca~a que chega li e que diz que mata e que ~em p4a

ze~ em6aze~ i~~o nao i, ab~olutamente, a mani6e~tacao do Pode~ 

Supe~io~. Que~ dize~, ele pode~â vi~ a ~e mani6e~ta~, e eu a

c~ed~tohoje ne~~a mani6~tacao po~que ive~dade; Eu 6ui coo~ 

dena~ a p'.timei~a vez, ~entei ne~vo~a, me lemb~o que a minha voz 

~aiu emba~gada e., eu, no momento da. o~aCao da ~ e~'enidade, e~ pe

~ei mai~ ou meno~ um minuto, me concent~ei, cont~olei a minha 

,~e~pi~acao. Eu 6izo que eu podia a nZvel ~acional. Eu cont~o 

lei a minha Iz.e~ pi~acão, co nt~olei o' ~ uo ~ . dMminha~ mão~, que 

ati, o ~UOIl. eupo~~o contll.ola~ hoje. Con.tll.olei da~ minha~ mão~ 

o t~emo~, e eu'~ezei d o~aCao da ~e~enidade. Rezando; eu divi-

'di 'exatamente a minha cab Eca no meio: um lado ~ezava e out~o 

,!-epet-ia, contío~me;cada palav~a ~epetia "Apo~~e-~e,de mim, t~aba 

lho at~av~~ ,d,e mim, u~e-me, u~e,u~e, u.6e!' Quando eu acabei de 

~eza~ a o~aCao da ~e~enidade eu ~enti que a minha t~anquilida

de e~a algo que nao e~a nem minha. E~a uma co~~a que me havia 

.6id~ emp~e~tada naquele momento pa~~ que eu pude.6~e da~ p~o.6~e

guimento àquela ~euniao. E quando chegou o 6im da ~euniao que 

eu lev~ntei, pedi a um companhei~o que .6entM~e, jU.6tamente um 

eompanhei~o que tinha chegado no 6im da ~eunião,.talvez ~e 60~-

~e um out~o que e~tive.6~e mai~ ligado naqueLa co~~ente, nao ti

ve~~e dado tanto iA~o. Ma~ ele chegou no 6inal da Il.eu~iao, ele 

i meio doidão, como ele me~mo diz, e ele ~entou e eu 6ui ao ba-
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nhei~o. Quando eu voltei, eu .jã e~tava de~e~pi~itualizada, de~ 

magnetizada,6o~a daquela eo~~ente e a ~euni~o 6ieo~ meio ... Eu 

~enti que eu te~minei meio no tapa, meio a minha vontade 6alou 

ali, e aZ eu n~o ~ei ~e 60i legal. Ma~ enquanto eu mantive a

quele eontato eon~ eiente eom o Po de~ Supe~io~, eu eon~ egui. Eu 

aeho· que hoje eu ~ou i~~o aZ! Uma bu~ea eon~tante, o ~eeonheú

mento que eu meneço mudan. Eu aehava que e~am o~ out~o~ que ti 

nham que me neeonheee~ eomo veneendo, ou eomo eonqui~tando, ou 

eomo ene~eendo. Tinha que vin do~ àutno~ i~~o. E eu, hoje,~em 

6al~a humildade nenhuma, me pego ... eu 'tô, eu 'tô ene~eendo , 

eu 'tô ene~eendo. Quando· eu vejo qu·e i~~o 'tã extna.polando a

quele meu nZvel pe~mitido de auto-anãli~e, de panabén~ pnã mim, 

. aI eu baixo minha poeina, e 6ieo na te~na. Tem muito o~gulho , 

muita pnepotêneia, ~ou muito mandona, ponque eume eon~ideno t~ 

bém muito pnãtiea. Êu n~o tenho papM na lZngua, eu não tenho 

paeiêneia também de 6iean ennolando~ nao. E p~ã dizen, é p~a 

dizen. t pnã6aze~, é pnã 6azen. E eu tenho que apnenden a 

ne~peitan o limite do~ outno~, o e~paço do~ out~o~e a veloeida 

dade quen dizen, o nitmo. Ponque eu te digo "Vamo~ an~uman i~60 

aqui?""Vamo~" Se voeê 6iean pegando o einzeino, olhan, pen

~an, aI eu vou pegan o einzeino, vou de~pejan no ~aeo, vou jo

gan o ~·aeo 60na, vouguandan tudo. "Nã.o, pode ~enta~ aI, não p~~ 

e~a mai~, nao. Obnigada". Veve ten um que de an~iedade ni~~o 

tambim. Eu nã.o eon~igo ven minha an~iedade. Eu vivo eom uma 

pe~~o~ tni-an~io~a, de~~a~ que voee 'tã eontando uma hi~t5~ia e 

lajã que~ entnan e eontan o 6inal, po~que "Não , - -nao, nao ennE. 

la muito não" Ae~bdu, eonta o 6indl, e tal, e eu n~o tenho tem 

po de ven. Ma~ quando eu tô ~ozinha ou no meio de outna~ pe~ 

~oa~, eu eon~igo ob~envan que muita~ veze~ eu ~ou a mai~ an~io-
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.6a no momento. Eude.6 c.oblÚ ••• tem c.o-i...6a.6 que nã.o ac:.lia.n.ta eu ne 

gaJt ."Ah" euc.ompJteend-i..". Eu nunc.a ouv-i.. -6alaJt, ma.6 eu de.6 c.o

bJt-i... 'Aquela, c.o-i...6a de adole.6c.ente, "Ve.6c.oblt-i..'!" 'Ve.6c.obJt-i..u, na

da. Todo mundoj; pa.6.6ou poJt -i...6.60. Eu de.6c.obJt-i... Eu' t~ ~e de.6-

c.obJt-<-ndo. Eu eu de.6 c.obJt-i.. que -6oJtç.a, eu .6 empJte t-i..ve, al-i..;.6 todo 

.6eJt' humano deve teJt, n~o é. pJt-i..v-i..lé.g-i..o de nenhu.m. Ac.ho que eu 

.6empJte t-i..ve -6oJtça. O que eu t-i..nha eJta o embaçamento de.6.6a m-i..

nha v-i...6ão. Eu nã.o'pod-i..a ~eJt, eu 'tava dopada, ane.6te.6-i..ada, eu 

t-i..nha mu.-i..ta.6 outJta.6 oc.upaçõe.6 e pJteoc.upaçõe.6 que me .-i.mped.-i.am de 

en xe.JtgaJt, de veJt ~.6.6a.6 c.o-i...6a.6. Tanto que, é. muLto tIp.-i.c.o de aI 

c.o5latJta ~ toxLc.5mano levaJt ~ c.o.-i..6a no .6ent-i..do -6-i..guJtado. E eu 

gO.6to mu.-i.to, eu ~enho uma -6 a c..-i.l-i..dad e Quandd eu vou expl-i..-

c.aJt um neg5c.-i..o que eu nao entende, é. em do.-i..6 m-i..nuto.6: "Olha, é. 

, a.6.6-i..m,' t; vendo? F d - " az e c.onta que e ... E aI a pe.6.6oa enten 

de,'é. mu.-i.to ma.-i..6 pJt;t-i..c.o. t aqueia"c.o.-i..6a a.6.6-i..m, eu hoje vejo 

que olhah.. dJtogada ã.6 veze.6 eu ... quando 'eu 'tava naquele .6UÓO

c.o de pJtec.-i...6aJt'óazeJt uma c.o.-i..6a, eu nunc.a t-i..ve n.-i.ngué.m poJt peJtto 

pJti .óazeJt, pOJtque todo mundo de peJtto quando nã.o eJtam tJtaó.-i.c.an-

~e.6, ~Jtam v.-i.c..-i.ado~, quando não eJtam v.-i.c.-i..ado.6, eJtam tJta6.-i.c.ante.6, 
, '. 

não t-i..nha a. .quem ped.-i.Jt ajuda. Eu t.-i.nha que Jtec.oJtJtelL a m.-i.m. EILa 

c.omo .6e eu oiha.6.6e .•. eu c.hegava até. .•. de.6c.on ó-i..o que tem ai

guma c.~.-i..6a aqul dentJto. Quando eu c.omeçava a paJtaJt, no.6 pJt-i..me-i.. 

Jto.6 d-i..a.6, eu oihava aqueia -6oJtça e' v.-i.a a .6ombJta deia, um e.6bo

ço: ,"Tem alguma c.o.-i..õa aqu.-i. dentJto". E até. que, paJtada aigum 

tempo" a 'gente olha e vê. "Realmente, e a 60Jtça que:t; aqu.-i. de!:!:, 

tJto". E eu .6aque.-i. e.6.6a óOJtça. E.6.6a 6oJt.ça e x-i...6 t,e , dã. :tJtabaiho 

a.6 veze.6 mexeJt c.om ela, e.6t.-i.mulaJt. Ma.6 ela il;Unc.a .6a.-i. daqu.-i.; ela 

nunc.a me de.-i.xa, po~que e.6.6e PodeJt SupeJt.-i.oJt nunc.a me de.-i.xdu, ne

nhum momento. Eu é. que de-i.. a.6 c.O.6ta.6 pJtã. ele, d.-i.veJt.6a.6 veze.6 , 
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de.c.idi ne.galL a e.x.i.6tênc.ia de.le.. E e.uacho, e.u ache.i .impolLtante. 

a. m'a n·e..i1L a que. Ve.U.6 6 o.i plL.im e..i1L0 d.i z e.n do a m.im que. e. x.i.6 t.i1L um P2,. 

de.1L .6Upe.JL.iolL.a mim, que. ·e.u nunea, nunca, .imagine..i nada .6upe.lL.iolL 

de. ·m.im. Se. t.ive..6ie.·, e.lLa .igual. Pod.ia .6e.1L .in6e.1L.i01L - t.inha de. 

mont~o. M~.6 .6upe.lL.idlL, nunca. E agolLa, de.po.i.6 de. d.ize.1L que. e.

x.i.6te. um pode.1L .6Upe.lL.io~ a m.im e.u con.6.igo d.ize.1L .6.imple..6me.nte. que. 

e.x.i.6te. um pode.1L .6upe.lL.iolL a tudo, ã v.ida e.m .6.i. E pILá m.im, e. 

Ve.u.6.Não te.m e..6.6e. ne.gõc.io de. 6.icalL • .'It uma e.ne.lLg.ia magnét.i

ca".. "r uma luz". Eu não .6e..i e.xpl.icaJt Ve.U.6. Ve.U.6, quando e.u nE:. 

lo.i.6.6o) me. ve.m a .image.m que. e.u t.inha de. cJt.iança. Aque.le..6 qua

dJto.6 de. r~Jte.ja Catõl.ica, e.Jta Je..6U.6 CJt.i.6to de. um lado e. Ve.U.6 e.lLa 

aque.le. ve.lho .6e.n~ado na cade..iJta, b~Jtbudão, bon.ito, um ve.lho go~ 

do. 

E é i.6.6o. Re.60Jtmulação dõ.i. Ma.6 é .i.6.60 aZ. 
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L.e, (44 ANOS" 8 PINOS E nEIO DE AA) 

Como toda pe~~oa que teve uma in6ancia no~mal, com o~ 

pai~, que viviam be~, no intenion de ... , ,ji inIcio do ~ent~o. 

Na ve~dade, hoje eu ~ei, hoje pencebo~ meu compontamento ena di 

6enente do~ outno~: medo. E noutna~ oca~i5e~, 6nuto do medo, 

ona agne~~ividade, ona timidez, nonmalmente com uma tendênúamUi 

to gnande pana.a eu60ni~. Hoje eu pencebo qui, quando na m~

nha 6a~e e~colan eu ena bem ~ucedido em qualquen tane6a, eu me 

excedia. Quando' eu n~o ena bem ~ ucedido, eu me tnancava. A~ ali 

vidade~ delazen, o laze~ de uma cnian~a do Nonde~te daquela ê-

po~a, pelo meno~ naquela epoca, ena ca~a, o manu~eio com anma~ 

~e 60go.· t uma coi~a que me de~pentou a aten~~o ji tem um bom 

tempo, un~ cinco o u ~ ei~ ano~ em AA, ê que eu tinha o hábito de 

ca~an peixe. Eu n~o p~~cava o peixe, eu matava o peixe a tino~. 

E i~to 11~0 ê rionmal numa cnian~a. Eu matava. Eu me lembno que 

eu monava numa ca~a muito ampla, um ~ltio onde havia cnia~~o de 

gado e de ave~, e ena muito comum eu matan gato~, Balinha~ a ti 

no~, como ~eaquilo me de~~e uma centa ~ati~6a~~o intenion. E 

evidente que i~~o eu ~o vim penceben depoi~ de uma bom tempo em 

AA. Ante~, eun~o tinhacondi~5e.6 de alcan~an. E com o óalec-L

mento de meu pai - ~u tinha onze ano~ - me lembno pen6eitamente 

que pO~.6ive.e.mente ne~te ano ou no ano ~eguinte eu jã.tive meu 

pnlmeino contato com bebida alc06lic4, noubando de ca~a amo~

tna~ 'gnáti~ de bebida, tipo Cinzano, pon exemplo. Meu pai, um 

. ano ante~ de óalecen, ele teve bano E quando ele vendeu o ban, 

muita~ amo~ tna~ gnáti~ e muita~ 9 annaóa~ tamb êm, gannaÓ a~ non

mai~ de bebida, litno~ 'de Whi~~y, de Cinza~o, de bebida.6 ~omun~ 

da época óonam levadaS fá pná ca~a, e eu noubava a~ miniatuna~. 

a •• LlOT.Ojl 
fUJmA~ GETÓLlO VARaQ 

i', 
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Meu pai e'o~ i~m~o~ dele qua~~ todo~ bebiam. Um i~m~o da minha 

m~e mo~~eu ~eeenteme~te po~eau~adabebida~ Ele'n~o e~tava be 

bendo 'po~ ~ltimo po~quej~' e~tava cego, ma~ todb o 6~aea~~0 na 

vida dele 60i e~m 6unç.~0 do exee~~o de bebida aleoõliea. E até 

me~mo ele, ,que 60i um homem muito, bem,6inaneei~amente, ma~ o~ 

~eu~ exe~~o~, ea~aet~~l~tieo~ de um aleoõlieo, da doença me~mo, 

o leva~am ao 6~aea~~o. O meu p~imei~o eontaeto eom bebida, que 

" eu lemb~e, 60i depoi~ da mo~te do meu pai. Po~q~e quando meu 

pai 'tinha ba~, eu lemb~o que eu tinha medo de bebida. E 
I • • ~ 

houve 

Uma epota,i~~o eu lemb~o o ano, o ano 60i de 54; ou 60. N~o, 

minto, 58 .. Copa Mundial. Em 58, o meu pai j~ ... . ia 6azell. t~ê~ 

ano~' Que meu pai'.havia 6aleeido, e-houve uma ~euni~o, na ea~ade 

minha m~e, de algun~ p~i~o~ que j~ vinham no Rio de Janei~o e 

·lá, n~o exi~tindo televi~~o, o jogo e~a e~eutado no ~ádio. Ele~ 

bebiam, e eu me ~enti mal eom aquilo. -Ma~ ne~~a epoea eu 

~oubav~ ~mo~t~a~ g~áti~ de bebida. Ne~~a époea, em 58, 'eu ti-

nha t~eze ano~'(~a~ei em 441 eu ja dava minha~ e~eapadinha~ eom 

a tu~ma que tinha mai~ idade p~á i~ no botequim toma~ uma eaeh! 

c.inha., ,Ma~ eu me '~enti mal quando houve aquela Ji..euni~o p~á a! 

~i~ti~ um jog~,de 6utebol de Copa Mundial e ele~ bebiam ee~veja. 

Com quinze ou dez~~~ei~ ano~, quinze a~o~ e meio, eu eo 

meeei a t~abalha~ eomo baneá~io. Ante~ de eomeça~ a tll.abalha~, 

minha 6amZlia at~ave~~ava uma ~ituaç~o 6inaneei~a bem di6Zeil, 

e naquela époea e~a eomum o~ ~apazinho~ da minha idade t~abalha 

~em ~o eomé~eio, da~em uma m~o numa loja, uma eoi~a qualque~, e 

6ama-

vamj, a namo~ada. ,E eu me 6u~tava di~~o paIM i~ ao~ ehamado~ jE,. 

go~ de valei. Ma~ aeonteee que ne~~e~ jogo~ havia ~emp~e a~ e~ 
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c.apacUnha".6 pa/ta a.6 bi/to.6 c.a.6 ma,ü p/tá xbna.6, que .6 e c.hamava lá. 

de vendi.6, onde eu bebia. Quando eu c.ome~ei a t/tabalha/t, c.om 

~uLnzeano.6 e meLo, em ba~~o, o p/tLmeL/to .6alá./tio, ele 60L qua.6e 

todo ga.6to em na/t/ta.6 no.6 doi.6 p/timei/to.6 dia.6. Com t/tê.6 ano.6 no 

banc.o, c.om un.6 dezoitó and.6, eu já. ••• e.6tavam c./tiando a a.6.6oc.i 

ação atlét-i. c.a do banc.o' e um .6 eto/t .6 o c.ial o nde eu já. c.omec.ei a 

me ent/tO.6a/t e 6ui eleito o d-i./teto/t .6oc.ial de um c.lube que, na 

ve/tdade ne..6.6e c.lube ex-i..6t-i.a ape.na.6 a quad/ta, uma pi.6c.ina que já. 

hav-i.a, .6ido c.pn.6t/tu~da. Sede. de. c.lube, não ex-i..6t-i.a. O que. ex-i.! 

tLae/ta uma quad/ta p/tá. .6e dança/t, uma quad/ta c.obe./tta, e. «ma'p-i..6 . -

c.-i.na. ~pe.na.6 -i..6to. E e.u 6uL logo ele-i.to d-i./teto/t do c.lube, on

de L.6.6o me ajudou muLto na époc.a, ajudou ent/te. a.6pa.6, po/tque. e.u 

t-i.nha todo o ac.e..6.6O ã b~b-i.da. Eu podia pe.ga/t quanta.6 gatc./ta6a.6 

. de. Wh-i..6ky ou de. qualque/t beb-i.da que. e.u qu-i..6e.6.6e e. le.va/t e. d-i..6-

ttc.-i.bu-i./t e.nt/te. a.6 me.6a.6 pa/ta 0.6 c.onvidado.6. 1.6.60 me. pe/tm-i.t-i.a m~ . 

ta.6 ve,ze..6 .6a-i./t do t/tabalho e. -i./t pa/ta o c.lube ã no-i.te c.o'm a de..6-

c.ulpa de. que. eu -i./t-i.a p/tepatc.a/t o c.lube pa/ta 0.6 e.nc.ont/to.6 de. 6-i.-, 

na-i..6 de .6e.mana. Na ve./tdade, e.u La p/tá. be.be./t. O/ta, já. aI eu, 

c.om -i..6to, me d-i..6tanc.-i.ei do.6 me.u.6 e..6tudo.6. 0.6 meu.6 c.ole.ga.6 de 

t/tabalho e~ ~ac.uldade., e eu, não. Eu .6e.mp/te. ac.hando que. eu de.-i. 

xa/t-i.a p/tá. de.po-i..6. E de.-i.xando p/tá. depo-i..6, .6e/t-i.a melho/t eu me 

p/tepa/ta/t. Me. amb-i.e.nta/t no banc.o, me. 6am-i.l-i.a/t-i.za/t be.m, ptc.og/te.

cU/t c.omo banc.á./t-i.o pa/ta depo-i..6 volta/t ao.6 e.6 tudo.6. Eu nao .6 ab-i.a 

que eu já. e.6 ta v a U.6 ando a.6 j U.6 t-i. 6-i. c.at-i. v a.6. Qua ndo e.m v e. tc. da de. , 

na me..6ma e.poc.a 60-i. c./t-i.ado um g/tupo de. te.at/to amado/t. Eu, tendo 

.6-i.do /te.p/tovado c.omo ato/t, eu pa..6.6e.-i. a patc.t-i.c.-i.pa/t de. uma e.q u-i.p e. 

que.p/tomov-i.a 0.6 e.nc.o~t/td.6, 0.6 en.6a-i.o.6 e a.6 ap/te..6e.ntaç~e..6 da.6 P! 

ça.6 te.at/ta-i..6 e.n.6aiada.6. Eu e./ta o c.ontato e.nl/te a equ-i.pe. e. a d-i.

/teção do banc.o que. 6ina~c.-i.a~a, po/tque e.ujá. e./ta d-i./teto/t do c.lu-
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be. Eu e~a a pe~~oa 4e con6ian~a que tinha a chave da agência 

banci~ia onde e~~m executado~. o~ en~aio~. Eu e~a a 'pe~~oa de 

con6ian~a da di~eto~ia do banco, o q~e me 6ez p~og~edi~ como 

banci~io. Jãé.om vinte e p0u..co~ ano~ eu e~tava pa~a ~e~ g~~eH.te, 

o que e~a na ~poca uma coi~~ que, na ~e~dade, de~pe~tava a ate~ 

~~o 'da~ pe~~oa~. Eu e~a muito novo, ma~ eu gozava da con6ian~a 

da di~e~~o do banco. Eu ent~ava na .di~eto~ia, no gabinete da 

di~eto~ia com ... ~em pedi~ iieen~a. I~~o jã me enva~decia mu~ 

to, po~que eu ~abia que e~a vi~to como um ~apaz que e~a muito 

n000; ma~ que e~tava ~endo muito bem ~ucedido na vida. Eu e~a 

aqueie ~apaz que a~ ga~ota~ que~iam ~ai~ comigo. Eia~ 6aziam 

qJe~t~o de e~ta~ a meu iado, po~que eu e~a aqueie "ca~a" que 0-

~a pode~ia e~ta~ num ciube dando o~den~, o~a pode~ia e~ta~ ao 

iado de um di~eto~ de banco, o~a eu pode~ia e~ta~ num teat~o, o 

teat~o ... , num conce~to, muito embo~a n~o me identi6icando' com 

a mú~ic~ ciã~~ica, ma~ eu ia ~ep~e~ entando a a~~ocia~~o ati~ti.

c~, ia ~ep~e~~ntando, muita~ veze~, ~ma equipe. E i~~o me en

vaidecia muito. Quando,muita~ veze~, eu chegava ~m ciube ti-

po .... , : .. ou ... e eu e~a identi6icado, ~ evidente que iogo 

eie~ me ~entavam numa me~a, com uma boa ga~~a6a de Whi~ky e a

qu~ie~ apet~ec~o~ . que ~ ao comun~. I~~ o 6azia com que. eu me to~ 

na~~e uma pe~~oa muito notada, e com i~~o eu bebia mai~ e mai~. 

Como eu come~ava a t~abaiha~ ã~ dez ho~a~ da manhã, então eu 

pode~ia me da~ aoiuxo de 6ica~ no~ teat~o~ e onde a juventude, 

toda a nata, a eiite da juventude na ~poca, !ã em ... ~e concen 

t~ava no·teat~o· ... 1~~o p~ã mim e~a tudo, po~que e~te teat~o e 

~a ex~tamente o teat~o que o banco alugava. E~a oteat~o mai~ 

ca~o e o banco alugava po~ tempo~ada~ de t~inta dia~, pagava ti:!:. 

do e eu e~a p~aticamente o dono do teat~o. O pe~~oal me ~e~pei-
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tava pela miriha 6unçio. Ele~ me vidm, entio, como uma pe~~oa p! 

de~o~a, e com i~~o eu me excedia na bebida nio pe~eebendo. Eu 

e~a aquele ca~a que e~a muito con~ultado, po~que eu pode~ia che

ga~ pe~to do d~~eto~-p~e~idente do banco e pedi~, ou at~avé~ de 

out~o~ chega~ até ele, e pedi~ um ce~to apoio pa~a um conjunto 

in~t~umental. Eu podia pedi~ ve~ba~ pa~a p~omove~ uma ce~ta p~! 

moçio numa óaculdade. O~ e~tudante~ me p~ocu~avam. E e~~a coi

~a 60i ~e ampliando de tal 6o~ma que ela óoi, entio, como toda 

bola de neve que ela vai de~cendo a ladei~a, ela vai ~e to~nando 

ma,to~. E i~~o chegou ao de~cont~ole, um de~cont~ole de toda o~

dem: de~cont~ole óinanc~i~o, um de~cont~ole no exe~cZcio de to

da:6 e~~a.~ta~eóa~, o que. culminou com a de~con6iança, com todo o 

de~c~êdito da diAeçio do banco e com a demi~~io. E~~e de~cont~o 

le 60i p~ovocddo pelo 6ato de eu e~ta~ bebendo muito, po~que al

guma~ coi~a~ ji nio ~~a cump~ida~ com a me~ma o~dem, com o ome~

mo c~ité~io que houve~a de~pe~tado a atençio do~ out~o~. "Puxa, 

um ca~a tio zelo~o, ·ele 6az com tanto ca~inho!" Ali, ji nio ha

via mai~ aquele ca~inho. Ali, eu já muita~ veze~ deixava de cui 

da~, de da~ atençio ao~ en~aio~ da equipe de teat~o. Ne~~a épo

ca eu também pa~ticipava de um óamo~o co~al, um do~ mai~ óamo~o~ 

da cidade, o'co~al do ... , e eu já e~tava me to~nando ~elap~o, e 

eu ~entia i~~o~ Já me e~a dióZcil ~enta~ numa me~a pa~a 6aze~ 

p~e~taçio de conta~ ao banco. E ne~~e de~cont~ole, o que é que 

eu tinha que 6aze~? Muita~ veze~ eu pe~dia uma nota. Nio é que 

eu nem houve~a g~to, po~que eu nio ga~tava muito com bebida. A~ 

pe~~oa~ pagavam. Ma~, naquele de~leixo todo, eu pe~dia uma nota 

~aquilo, entio eu tinha que cob~i~ com o meu ~alá~io p~á nio ói

ca~ 6eio p~á mim. Comi~~o, eu me de~equilib~ei óinancei~amente. 
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Quando ve.z pOJt ou.t!c.a .tambem YI.~oque.!{; d-i.ze.!c. que.' nã.o .te.nha hav-i.do 

v{c.e.~~o de. ga.6.ta!c.. Ga.6.taJt uma ve.Jtba do baneo,' o mZn-i.mo que. e.u 

ga.6.ta.6.6,e., ma.6 aquLto me. pe.iz..tuJtbava mu-i..to. Eu .6a.b-i.a que. aque.ie. 

ga.6.tomZn-i.mo e.~ pod-i.a c.obJt-i.Jt. Ma.6 aqu-i.io me. e.nvoiv-i.a mu-i..to, e.u 

6-i.c.ava c.om'.6e.n.t-i.me.n~o de. c.uipa. E c.omo e.u pod-i.a me. i-i.vJtaJt d-i..6-

.60" Be.be.ndo. Eu ,ji pa.6.6ava a c.he.gaJt no d-i.a .6e.gu-i.n.te., de.z ho

~a.6 da manhã. no banc.o c.om 0.6 Jte.6ie.xo.6 da be.be.d-i.c.e. do d-i.a an.te.Jt-i. 

(}Jt, p'oJtque. e.u -i.a doJtm-i.Jt que. hOJta.6', Qua.tJto, c.-i.nc.o hOJta.6 da ma-

e.mpJte.g o 

im '61, ~n.tã.o c.ome.~ou ~have.Jt um de..6c.on.tJtoie., e. aZ'60-i. quando e.u 

ji .t-i.ve. opoJt.tun1dade. de. me. c.on.6c.-i.e.n.t-i.zaJt me..6mo que. e.u .t-i.nha um 

pJtob'ié.ma. Euganhe.-i. uma Jte.v-i..6.ta de. nome. "Re.ai-i.dade.", da e.d-i..to 

Jta AbJt-i.i que. 60-i. dada pe.~o d-i.Jte..to~ de. .te.aiJto de..6.6a e.qu-i.pe. .te.a

.tJtai. Eie. e.Jta PJt06-i..6.610nai e. e.ie. me. de.u e..6.6a Jte.vl.6.ta. Na c.apa 

e..6.tava e..6c.Jtl.to "Aic.ooil.6mo". E e.u 6-i.que.-i. c.om mul.ta Jta-i.va de.ie.: 

" P Jtã. o e. i e. e..6 .t ã. dando Jt e. v l.6 .t a' " Ma.6 .- vivia pJte.E. qoue. me. e..6.6 a e.u ja 

o c.upado, .. -. havia .tJte.mo.6 havia pe.Jtda do pOJtque. ja na.6 mao.6 , a e.m-

p!c.ig o, podia c.o nt e..6 .taJt, havia .- a6a.6 .tam e.nto de. que. e.u nao ja o 

• Ce.JttM pe..6.6oa.6, c.~Jtta.6 gaJto.ta.6 jã. nã.o mal.6 que.Jtlam .6alJt c.omlgo, 

pOJtque. .6aZà.»r 'c.omi'go e. t-i.nham que. voi.taJt .6 o z-i.nha.6 , ou e.ntão e.ia.6 

.t-i.nham que. me. Jte.c.olhe.Jt. E -i..6.60 me. pe.Jt.tuJtbava mul.to. Te.mpo.6 de.-

pol.6 .:.. ,e.u 61que.l ma-i..6 um ano de..6e.mpJte.gado - um·ou.tJto e.m pJt e.g o , 

ma.6 l.6.6o me. a60bou, poJtque. e.ujã. c.aZ de. padJtão. Eu pa.6.6e.l a .6e.Jt 

te..60~Jte.-i.Jto de. um 6anc.o. Eu c.umpJt-i.a c.om .tudo d-i.Jte.ltlnho. Eu e..6-

.tava,e.xe.Jtc.e.ndo um c.e.Jt.to c.on.tJtole. na be.blda. E.6.6e. c.on.tJtoie. lnl-

c.lai, e.le. e.xl.6te. Jte.aime.n.te.. Quando o aLc.ooll.6mo e..6.tã. ne..6.6a 6a

.6e. .Çl pe.~.6oa .tem c.ond-i.ç.ão de. con.tJtola!c. a be.blda. E e.u 61que.l ai..; 
. 

gun.6 me..6 e..6 .tJtabalhando e.m ou.tJto banco como te.i,6 oUJte.-i.Jto. Ma.6 a ml 

nha -i.n.6.tab-i.i-i.dade. e.moc.-i.onai e.Jta .tão gJtande. que. e.u nao me. .6e.gu-
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4ei naquele banco. Eu cuidava bem da~ ta4e6a~. Eu ~abia do e

xe4c1.ci.o, da atividade de um te~ oU4eDio, toda~ a~at41.buiC;õ e~ . 

Eu e4a. zelo~o com meu t4abalho. Não hav..i.a nenhum pelt..i.go de ex

tJtav..i.o de cheque ou 6altade d..i.nhe..i.lto na te~oultalt..i.a. Eu elta e-' 

log..i.ado. Ma~ eu me ~ent..i.a mál, poltque eu não elta ma..i.~ aquele 

me~mo LC., eu não elta um calta tão ~olic..i.tado que quando teltmL 

nava o exped..i.ente eu ~ab..i.a que t..i.nha uma, me..i.a dúz..i.a de pe~~oa~ 

,na poJt;(:a. do banco me e~peltando pita me levalt palta o bo.teq u..i.m 

mai~ pltõx..i.mo, ou palta ca~a de alguém, uma 6e~ta onde eu· elta 

~emplte conv..i.dado. Al..i., eu ji ~a1.a do banco e não t..i.nha n..i.n-

'guém na calc;ada. E qua~ e em 6ltente ã. agênc..i.a onde eu t..i.nha 

t4abalhado, a agênc..i.a do outltO banco. I~~o me 6ltu~tltava pOIt--. .' . 
que eu ..i.a ~oz..i.nho palta o botequ..i.m. Indo ~õ palta o botequ..i.m, eu 

beb..i.a ~õ. Comece..i. a me d..i.~tanc..i.alt·de~~a~ pe~~oa~. No Teatlto .•• 

eu ji nao ..i.a ma..i.~.Quando alcool..i.zado eu voltava li, a beb..i.da 

dava aquela chamada coltagem entlte a~pa~, então, eu quando v..i.a 

~ pe~~oa~, eu,elta oblt..i.gado a me de~localt palta o balt do tea

tltO ,e bebelt palta poaelt ~a..i.lt. Poltque eu pa~~ava mal, eu tltan~

p..i.ltava, e eue~tava ~ent..i.ndo ..i.~~o. E~~a Itev..i.~ta eu gualtde..i. um 
• 

bom tempo com mu..i.to cu..i.dado, e eu Itel..i.a mu..i.to. Eu t..i.nha d..i.nhe..i. 

ItO,no banco, eu t..i.nha a ..i.nden..i.zac;ão de ~ete ano~ de tltabalho e, 

na veltdade, dava palta m..i.m 6azelt.uma v..i.agem palta o R..i.o, poltque 

na 4ev..i.~ta, '~e não me engano não tenho celtteza ab~oluta, ma~ 

~ e não me angano, c..i.tava apena~ o~ tele6 o ne~ do R..i.o de J ane..i.lto 

e, de são Paulo, ..i.nclu~..i.ve o tele60ne do CVVrCent40 d~ Valolt..i.

zac;ão da V..i.da l. , Eu tam,b ê.m não ~ ab..i.a da ex..i.~ tênc..i.a do C VV • t 

ev..i.dente que a m..i.nha atenc;ão nao 6..i.cou voltada palta o~ Alcoõl~ 

co~ Anôn..i.mci~, m~ palta o CVV - a Iteje..i.c;ão, a negac;ão da pltO-

plt..i.a doenc;a. Uma .negac;ão quea1. é que eu compalto ma..i.~ 
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le ... e~ nao ~el ~e I~~o pode ~en canac~enIzado como e~~ado de 

am 6lvalêncIa. " Ona eu aceLtav'a, ona eú nao acel~ava. Quando eu 

" e~~ava na maIon dI6Iculdade,que ena o dIa .6,eguIn~e, ~em a bebI 

da' e eu p~n~ava em'iudo que e~~ava ~ e pa~~ando comigo, eu acei

tava. Min·.u~o~ depoi~, eu j ã. acha.ya que aquilo ena ape.na~ uma 

6a~e. Em 69, em abnl~ de 69, dia deze~~ete, ~u lembno bem, eu 

chegueI no RIo'de JaneIno numa ~Itua~ão pnecãnia, muito pneca

nIa . . Não havIa paJ.>,~ ado aInda de algum ~Ipo de in~ennaç.ão, ma~ 

eu .lã ~abia que havIa um pnoce~~o de nejeIção, e não ena da pa!!:. ... 
te daó amZlia. Eu tInha con~ cIência q ueeu e~ tava j u~ ~i óican

do a mim me~mo u~ando como ju~~i6ica~iva uma nejeição pon pan-
. 

te da 6amZlia, ma~ eu e que me nej~itava, e pon'i~~o eu me dl~-

tancIava da óamZlia. O~ pnoblema~ do lan; ele~ e~tavam ~endo 

cniado~ pon m~m. Eu e~~ava con~cien~e di~~o. 

Talvez pelo óato de eu ten me mantIdo dunan~e ~oda a-

qúé.la·êpoca ~empne a~ualizado - eu go~tava muito de len - eu" 

.en~ão, com Is~o, pon e~~e óa~on, eu ~e~ con~ciêncla do que ~e 

~a~~~va comIgo. AquI, jã no RIo de Janeino, em con~ato com ou

~na~ pe~~Qa~, vivendo~ozinho, eu pude então compneenden que jã. 

naquela ipo~~em ... , uma da~ coi~a~ que me pen~unbava ê que to 

da~ a~ ga~ota~,que eu conhecia ~e aóa~~avam de mim. Então, aqui 

no ~io' de JaneIno, em 69 (eu e~ ~ava com vInte e. cinco ano~) eu 

jã.havia pa~~ado pela~ mai~ diven~a~ expenIência~ ~exuai~ e, na 

vendade,. eu ~abia penóeitamen~e que eu ~~ ~inha conagem de ten 

conta~o com umamulhen com o u~o de bebida .. E i~~ome pen~u~ba-

, va. ' ••• I. ,a 

chamada doença ven~neaaZ pelo~ meu~ vInte, v~nte e um, ano~, e 

demonoa um, dol~ ano~ pana eu me cunan. En~~o, aqui no Rio de 
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Janei40, 6entindo nece~~idade di contato com mulhi4, eu tinha 

que bebe4. ba~tante pa4a pode4 ~ati~ 6aze4 meu~ in~tinto~. l~to 

6azia com ~ue o leque 60~~e ~e ampliando. Entio ao ac04da4, de 

4e~~aca, eu tinha um p40blema a ma..[~, que pa~~ou a atua4 em mim: 

a atividad.e ~ exucil, o 4elacionamento com mulhe4. 

Com o p4imei40 emp4ego, e~~e emp4ego 60i di6e4ente p4a 

mim, p04que no bancd houve um detalhe intene~~ante. Na ag~ncia 

em que eutnabalhava~; tnabalhava~ h~men~. Foi a pnimeina vez 

na mihha vida que 'eu 6ui tnabalhan num ambiente em que havia mu 

lhe~e~. E i~~o me pentunbou. Como· eu e~tava tnabalhando numa 

outna i4ea, a inea de pe~~oal, e eu pa~~ei a go~tan di~~o, en

tio comecei, eu~ncontnei ni~to uma 6uga. Eu pa~~ei a me inte 

ne~~an pon legi~laçio t~abalhi~ta e out~a~ coi~a~ concennente~ 

ã i~ea de pe~~oal. E, tendo 6icado ne~~a empne~a apena~ um ano 

eu me de~loquei depoi~ pa~a o Aenopo~to . . AI começou a ~ungin 

0~u~1 Um cento tipo de ~uce~~d pn06i~~ional, pnovocado pelo 

.meu intene~~e na p406i~~ão, onde eu também e~tava co~úente que: 

ena,uma 6uga. Eu nio tnabalhava mai~ que o~ outno~, ma~ eu me 

intene~~ava mai~ que d~ outno~. Quando, no 6inal de ~emana,mu{ 

to~iam pana a pnaia, ou com namonada~ ou em bu~ca de namonada~ 

eu 6icava no apantamento da empne~a e~tudando legi~laçio tnaba

lhi~ta, impo~to de nenda e outna6 legi6laç;e6 pana me atualizan. 

Com i~~o veio o 6uce6~0 pn06i66ional, ma6 a me6ma di6iculdade. 

Lembno b.em quando centa vez 6ui convidado pon uma colega de tnE:. 

balho pana in a uma boate, e ela tinha canno. A uma centa altu

~a ela me pediu que eu nao bebe66e, ponque ela tenia um outno 

lugan pni me levan t e eu ~abia o que inia acontecen. Ma6 como , 

6em bebida? Como, com pouca beb.Lda? Quando eu pedia bebida, e 

la 6ein~itava. Quando houve um momento em que ela di66e pna 
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mim: "Se '6o~ pa~a continua~ bebendo, ent~o uamo~ logo". Ela 

que~ia 6aze~ ~exo, ma~ eu ti.nha medo de i..1L com ela '.~ em a bebi..da,· 

po~que eu ~abi..a que·~elLi..a no ap~lLtamento dela. Ela mOlLava ~ozi..~ 

nha. I~~o me .pe~tu~bou mui..to, eu tive que me a6a~talL de~~a mo

ç.a. A.6 i..da~ a S.P. 6aze~ culL~o - que hoje em dia eu e~tou cha

mando de CUIL~O~ plLo~i..~~i..onali..zante~, aquele~ culL~O~ de tlL~.6 me-

.6e~, quatlLo me.6e~, de lLeculL.6O~ humano.6, culL.60.6 plLepalLatôlLio.6 

po~ eu não telL ,culL~O ~upelLi..olL, 'me 6 oi.. . dada e~~a opolLtanidade. E 

~emplLe a.6 pe~~oa~, ao me dalLem e~~a opo~tunidade, .6emplLe me di..

zi..am, .6oblLetudo ê.m são Paulo: "E muito bom que v'oc~ .6e plLepalLe 

plLo6ióói..onalmente, ma~ voc~ não vai'podelL nunca ocupalL uma che-

6Ca de lLecu~~o~ humano~ polLque voc~ não tem um culL~o de Pói..colo 

gi..a, ou pelo meno~ um CUlLóO de Admi..ni..ótlLaç.ão. Senão voce -nao 

vai.. nunca podelL ClLe~celL, voc~ vai ~elL ~emplLe um auxi..lialL". Ma~ 

eu me envaidecia pOlLque, na velLdade, quanta~ e quanta~ veze~ o 

gelLente' de lLeCUlLóOó humanoó, o póicólogo, ele ao óe aU.6entalL do 

R~o de Janei..lLo, e~e me deixava em .óeu lugalL. Eu óabia que eu 

ju~ti6icava que eu não plLecióalLia de fiaculdade pOlLque eu .6abia. 

o meu ego e~lava com i..~óo óe infilando mai~, pOlLque na velLdade 

eu eótava encont~andp na plLofii~óão a fiuga ou a ju~ti..6).cativa p~ 

lLa ... a 6uga, a explicaç.ã.o, no ca~o aI, ou o lLe6olLç.0 palLa o e.ó 

quecim~nto em palLtt. POIL um lado o e~quecimento de todo~ aque-

. le~ ~en;e.6 quej~ haviam acontecido em mi..nha vida. E pOIL outlLO 

lado, a ju~tifiicati..va de que o bebelL~ a minha i..nabilidade com a 

. vida, ela elLamai..~ em 6unç.ão de ~ituaç.5e~ ~ociai~, do outlLO. A 

maneilLa,' oó co~:tume-6, a cultulLa do no~deótino muLto di..6elLente , 

eu dava azalL, eu ~Õ conhe.cia galLotaó quadlLadaó, 

que nao me entendiam. Então eu p~eci~ava me intelectualizalL 

mai~, eu plLecióaJa, e~~ã.o, de uma melholL poóiç.ão 6inanceilL~ que. . 
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eu ~abia que naoia alcança~ me~~o, po~que eu ga~tava mai~ do 

que podia, eu p~eci~ava te~ meu p~5p~io apa~tamento, meu p~o

p~ioca~~o, pa~aque ~ntio e~ pude~~e conhece~ ga~ota~ i minha 
. 

altu~a. ~u e~tava p~eci~ando convive~ e e~colhe~ melho~e~ ambi 

ente~. A~ colega~ de t~abalho nio e~am a~ pe~~oa~ ideai~. En

tio como eu jã e~tava num luga~ que eu nio pagava aluguel, eu 

comecei ame ap~oxima~ de ~apaze~ que ga~havam bem ou de ~apa

~e~ 6it.ho~ de di~eto~e~ de emp~e-6 a~. 1 nte~e~~ante ê que qno-6 de 

poi~ e que eu vim comp'~eende~ que eu já houve~a 6eito i~to. Em 

... , eu ~o andava com uma patotinha de umnlvel de pode~ aqui-6{ 

tivo, no ca-6O, bem ~upe~ioll,. ao meu. E~a muito .comum eu ~e~ en

cont~~do, em .. ~, com 6ilho~ de banquei~o-6, com 6ilho~ de come~ 

ciante~, com 6ilho-6 de" pe-6~oa~ que ... polltico~, com pe-6~oa-6 

que, na ve~dade, e~tavam num pad~~o. ~ocial,. bem -6upe~io~ ao 

meu. Que~ dize~, Ú1.e~tava ~epetindo a me-6ma, a me~ma cantiga 

aqui, no Rio de.Janei~o. E 6ui bem ~ucedido, no ca~o, po~que a-6 

m:tnha~· exig'é:n cia.~ e~ tavam ~ endo -6 ati~ 6 eita-6. Alugando um apa~ta 

mento em Copacabana; na avenida NO-6-6a Senho~a de Copacabana, eu 

con~egui, comecei a te~ contato comout~a~ ga~ota~ da Av. Atlâ~ 

tica. Ma~ i-6-6o' du~ou pouco. Eu até que nio me a.60bava po~ nao 

te~. ca~~o, ~u n~o p~eci~ava. Eu dizia que n~o p~eci-6ava po~que 

eu tZnha moto~i~:ta p~á mim. t que eu vinha pa~a ca~a cdm e~~ e~ 

~apaze~, ele'~ ,me t~aziam em ~ eu~ p~õ p~io~ velculo~. E ele~ me 

levávam de volta. Na ve~dade, i~-6o du~ou apena-6 um ano e pou

co, quando eu Já. e.~tava com ap~oximadamente. um t~é:-6 ano~ t~aba

lhando na ... , 'com uma b~echazinhaal de um tempo que eu voltei 

a ~ .. po~ licença m~dica onde ... e~~e pa~é:nte~e aI que eu e-6-

tou 6azend~ ê pa~a explica~ melho~. Eu me de~liguei de uma em-

.p~e-6a po~ conveniência, a emp~e~a co~co~dou, eu 6iquei um pe-
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. ILlo.do. em ~ •• paILa tJc.atamento cj.e .6aúde e volte-i.. E.6.6 e peILlodo 

que eu ó-i.que~ em ••• , eu 6u-i. -i.nteILnado (Eu achava' que eILa o meu 

i-i..6tem~ ne~vÓ.6O q~e e.6t~va· abalado, apena.6 -i..6.60~ Nunca beb-i.da 

alcoót-i.ca). Vo.lte-i. paILa uma outlLaemplLe.6a, ma.6 den.tILo do me.6-

mo padILaOi'OU at~ me.6m~ ganhando ma-i..6. 1.6.60 me ILe60ILçou a me.6-

ma aILgumentaçio que eu· t-i.nha. Ao vdltaIL, mantendo-me no me.6mo 

padILio, com o me.6mo ~-i.po de am-i.zade, j~ com e.6.6e apaILtamen.to, o 

que dconteceu? Um dia, uma expeIL-i.~nc-i.a de.6agILad;vel. Nó.6 no.6 

ILeu'n-i.mof.J, ILapazef.J _I?- gaILotaf.J, e .todof.J no.6 alcool-i.zamo.6. No d-i.a 

.6egu-i.nte~ uma gaILo.ta 6.alou, mu-i.:to -i.ILIL-i.tada: "EngiLaçado. Vocêf.J 

nof.J tILa~em pILi c~, e ó-i.camo.66e-i..to bobaf.J, e n-i.»gu~m 6ez nada 

com a gen:te". I~f.JO me -i.ILIL-i.:tOU mu-i.to, me def.Jef.J:t-i.mulou a man:teIL 

o apdIL:tamen:to. Pouco :t~mpo depo-i..6, eu j~me v-i. f.Jem o empILego 

no ... Eu conf.J-i.delLo que ef.J:ta expeIL-i.ênc-i.a 60-i. como •.• a:tuou co

mo aquela go:ta d'~gua. EILa aquela co-i.f.J-i.nha que 6al:tava pILi pIL~ 

votalL.um de,6con:tlLole total. AI, f.Jim, começou a h~veIL dm ceIL:to 

def.Jcon:tlLole que, ma-i..6 ad-i.an:te, ele apaILen:temen:te 60-i. con:tlLola-

'do~ 1.6f.JO aI, .6e anal-i.f.JaIL diILe-i.:tinho, de.6de que eu comecei no 

...• ma-i.f.J ou menof.J em 70, nio, 71. Eu om-i.:t-i. aI um- peILlodo de 

f.Je-i..6 me.6e.6 ~aeeu 6-i.que-i. em sio Paulo. No pIL-i.me-i.ILO empILego no 

R-i.o de Jane-i.ILo, houve uma6a,6e em que eu 6ui paILa sio Paulo 6a

zeIL u-ma expeILiê.nc-i.a, não deu ceIL:to, eu volte-i.,- aI e que eu 6u-i. 

pana o ..•. En:tãoaI j~ e.6.tava, ma-i.f.J ou meno.6, no me-i.o do ano de 

74, quando eu peILd-i. o empILego. Ve 74 a.t~ 80, 60ILam :ten:ta:tiva,6 

onde dpena.6 uma não 60-i. 6ILU.6.tILada. Houve uma em que eu ILealmen

te ob:t-i.ve um·õ.t-i.mo empILego. 

Eu a:te. me. demolLei mui:to pIL~ expl-i.ca4 e.6:ta paIL:te pOIL-que 

e.6:ta 60-i. ILealmen:te o pef.JO ma-i.olL. A paILt-i.IL da peILda do empILego no 
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. . . , houve outno~ contatd~, aI eu ... vamo~ ven pnimeino peto 

tado pno6i~~ionit, que ena o que eu me apegava muit~, ena o que 

me ~envia de ne6enênci.a. Houve atgum tipo de contato~, de exp!. 
. 

n-iênc-ia~ , 6nu~tnada~, e uma, uma boa expen-iência. na ã.nea de. ne-

cun~o~ humano~, onde e.u go~tava de tnabathan. Ma~ na vendade. , 

muito embona' eu tlve~~e uma ce.nta habitidade pana avat-ian pno-' 

6i~~-iona-i~, tne-inan pno6-i~~ionai~, eu ~ab~a pe.n6e.-itamente que 

~u nao tl~ha nenhuma habit-idade pnã. t-idan com-igo. Eu tin~a ~e.~

po~ta~ pana a~ pe~~ oa~, 'e não tlnha pana m-im . Tanto e qu.e eu 

com~ce-i a ob~e.nvan que eu jã. houve.na adqu-inido um hã.bito de. an

da~ ~emp~e com um t-ivno de P~icotog-ia deba-ixo do bnaço em bu~ca 

de ~e~po~ta~. -Eu quenia ~e~po~ta~ pana mim, ma~ eu nao e~tava 

~~contnando. Eu jã. tinha pa~~ado pon uma ~ata de. AA e.m 74. Eu 

ainda e~tava no ... AI, em 78 eu tinha ido a outna ~ata de AA, 

no gnupo Senado~ Vania~. A pnimeina 60i o g~upo Gtónia. Em 78, 

quando eu 6ui pan4 o ~kUpO Senadok Vanta~,a co-i~a jã. e~ tava 

b~m, btm,di6Ic-it. A e~ta altuka eu jã. havia pa~~ado pon outna~ 

-intennaç.õe~, ma-i~ uma em ... , eu jã. hav-ia 6e-ito uma v-iagem em 

.. -. , de algun~ me~e~, ma~ ~abia pe~6eitamente que eu não tinha 

mai~ con~-iç.ão de votta~ pnã. tã.. Jã. hav-ia apeta40 pana pane.n

te~ em .~. - nem ~el ~e ete~ ainda mo~am lã., devem mo~a~. Não 

t-ive mai~ 'contato com e~~a~ pe.~~oa~. E eu notava que a~ pe~~oa~ 

que eu conhe~i~ nãd e~tavam ma-i~ que~endo conven~an comigo. Fui 

mai~' uma 'vez pa~a são Paulo, depoi~ de uma cunta e~tada e.m 

quando e.u te'ntei: .. ,aI ê que eu vejo a que~t,ão da 6nu~tnaç.ão 

que ge~a inveja,fte~a medo, geka tudo. O ongutho 6e.Aido. Eu jã. 

~abia que e~tava a~~a~ado, e~tava c.on~c.iente di~~o, e como n~n-

gue.m quen ~e~ o patinho 6ei.o, eu t~an~60nmei em pati.nho 6eio 

uma i~mã minha. Foi quando eu tentei ~oubak um ~evólve~ de um 
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-~unhado ~e~, que monav~ em 6nente a ~aAa de minha mae, pana ma-

tan um4 inmi·minha.Na vendadej eu tamb~m po~ji ten lido mui-· 

to, eu Aabia que eAtava ~no~unando j09an pa~a o~ outnoA a neA-

'ponAabilidade que eu nio eAtava quenendo aAAumin. 

Vunante todo eAAe pno~eAAo, uma ~oiAa que em AA eu vim 

~ompneenden depoiA de paA~ada a tempe~tade, ê que houve pOU~Ob 

lan~e~ em que eu nealmente me pf-nmiti ,6i~an num mundo de tota.l 

eu6on!a, ou, ~omo dizen ... ~onven~ido de que a~ ~oi~a~ e~tavam 

,a~ofttecendo daquela 60nma ponQue eu n~o ena compneendido pela 

Aociedade, a começan pela minha 6amZlia'. Não. Vunante todo eA

Ae.penZódo e.u ·e.~tive. ~e.mpne conAcie.nte. do que. Ae. pa~~ava comigo. 

Eu n~o admitiai6~o pana a~ outna~ pe~~oa~, ma~ inte.nionme.nteeu 

Aabia. Eu 6abia pen6e.itamente que eu tinha medo de ten contato 

com mulhen ~em bebida, eu n~o tinha habilidade pana me de~envol . 
'. ven ponque e.u .tinha um pnoc.e~~o de. bebe.dice. de.~contnolado, que. 

e~ não c.hamava de al~ooli~mo. Eu 6abia que e.na um bebe.n de.~coh 

tnolado, e. e.~~e de~contnole. n~o me penmitid ve.nc.e.n, e.u ~abia 

que. tinha algum tipo de. di~6unçio me.ntal, atnavê~ me.6mo de au

to-anili~e que. e.u 6azia de. mim me.~mo, minha in6ancia, minha ado 

le.Ac~ncia. EU'~abia que. eu tinha um pnoble.ma c.om um tipo de. ... 

compontame.ntal di6e.ne.nte. do~ outno~. Ponque, na ve.ndade, quan

do e.u paA~e.i a tnabalhaÁ na ine.a de. neCunAOA humano6, eu 6icava 

muito a:te.l1to a toda otiel1taç~o p6icolõgica que. e.u ne.ce.bia. Eu 

e.ka daque.laA pe.66oaA que. ele. apnove.itava - quando e.u 6alo e.m Aa 

la de AA~ hoje. ~m dia, que a pe.AAoa deve. apnove.itan muitiA6ima

me.nte. .bem a~ dua6 hond6,. ê que. eu e.6tavi cOI1~cie.nte de que. l1a

quele.A cun606 e.u ne.almente. apnove.ite.i. Eu não deixava e.~capan 

nem uma vZnguta que. e.~ não e.nte.nde.~~e.. Ela não e.na pnol1unciada, 
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ma6 eu qui~ia 6abe~ onde coloc~-la. Tudo aquilo me inte~e66ava 

muito. Po~ qu~? Eu nio 6abia que eu e6tav~-com 6ede. r aquilo 

que diz o Ctr..i6to no 6e~mio- da montanha. Com 6ede de jU6tiç.a. Eu 

quetr..ici 6abetr... E,u quetr..ia. comptr..eende~aquele. e6tado de 

ma6 combe.bida, não etr..a P06,6ZVe.l. Em 6ala de AA, j~ no 

coi6a6, 

g~upo 

Sen~do~ Vanta6, em gO, -completamente de.~~otado, 6~bendo que. 06 

oito dia6 que eu 6ique.i 60me.nte. bebe.ndo 60i um pe.tr..Zodo e.m que 

eu me6mo me pe~miti_chega~ a um e.6tado muito pe~ig060, che.gan

do me~mo a me totr..natr.. qua6e aque.le. ca60 i~~eve~6Ive.l, che.guei no 

gtr..upo Se.nadotr.. Vanta6 com quatr..enta e. doi6 quil06, com muito -me

do, muito me.do. O me.u me.do maiotr.. naque.la oca6ião não e.~a do 

que. e.~tava 6e. pa66ando comigo. O me.do maio~ e.tr..a de. nio 6e.~ a

ce.ito naque.le. lugatr.. que. e.u não g06tava. E e.u não con6 e.guia e.n

te.nde.tr.. e.xatame.nte. i660. Como ê que. e.u e.6tava 6~e.qae.ntando aqu~ 

_ le. g~upo, como é que. e.u ace.ite.i 6tr..e.qae.nta~ aque.le. gtr..upo, 6e. eu 

nao g06tava da.que.le. tipo de. otr..ie.ntaç.ão? Um pa~adoxo, m~6 que. 

l~, de. ve.z e.m ~uando, l~ do 6undinho vinha aque.la tr..e.6po6ta: "Vo 

c~ e.6tã com me.do de. 6icatr.. 60zinho. Você 6abe. que. e.66a6 pe.660a6 

lhe. 6 ão imptr..e.6 cindIv e.i6 . Não impo~ta que.m 6 ão a6 pe.66 oa6, o 

que. e.la6 dig~m ou o que. e.la6 6aç.am. Ela6 6ão impo~tantZ66ima6 

pa~avoc~. Voc~ não pode. 6icatr.. 6em e.66a6 pe.660a6". Foi quando 

aI e.u ,come.ce.i a comptr..e.e.ndetr.. aque.le. ptr..e.ceito de.-Ctr..i6to, ama o 

te.u inimigo. Eu come.ce.i a comp~e.e.nde.tr.. que. qualque.tr.. pe.660a, 60! 

6e. e.la qual 6066e., e.la me. e.tr..a de. 6uma impol!.tânc.ia, AI e.ntão e.u 

come.ce.i também a comptr..e.e.nde.tr.. potr..que. e. que. n06 bote.quin6, pOI!. ~l 

timo, e.u me. 6e.ntia tão 6e.liz e.m conve.tr..6atr.. com uma pe.66oa e.6-

ttr..anha, me.6mo b~bada~ me.6mo que. a conve.tr..6a de.la não me. inte.tr..e.6-
, 

6a66e.. Eu não e.6tava ,6Õ. Eu pagava quando e.u podia, ma6 e.u não 

e.6tava 60. O lugal!. e.m que. e.u mOI!.e.i na Tijuca, e.u me. ide.nti6i-
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queL com e~~e luga~ po~ qui? Muita maconha, muita bebida, mu

lhe~e~ que p~aticavam o que chamam de p~o~tituiç.ão .', Na ve~da

de, e~a po~ L!>~o, apena~' i~to? Não. Eu Linha companhia e tem 

'out~o detalhe tambê:m, aquela~ mulhe~e~ não me incomodavam, em 

ab~oluto. Eu pode~ia, o banhei~o e~a'coletivo, eu pode~a to

ma~ 'banho lá ã. vontade, como ela.6 tambê:m chegavam ã vontade e 

tomavam banho na minha p~e.6enç.a. E~a como .6e áÔ.6~emo.6 i~mão.6. 

1~~o áazia com que eu me ~enti.6~e bem. Aquela mulhe~, ela não 

co~~ia o ~i.6cO de me incomoda~. Sabia que eu nao podia te~ ... 

p~atica~ vida .6~xual, não tinha nenhuma condiç.ão. Timidez, im

potencialidade p~ovocada'pela debilIdade áZ.6ica, de.6nut~ido, e 

o p~õp~io ... aquele quad~o que não pe~mitia que i.6.6O aconte

ce~~ e. 

AZ ent~a o AA~ E~~a pa~te do AA pode ~e~ dividida em 

dua~, e~ t~ê.6 pa~te.6. Ve ze~o a t~ê~ ano~. Voi.6 ano.6 e t~ê.6 me 

~e~ no g~upo Senado~ Vanta~, quando começ.ou a ge~a~ um tipo de 

aáobaç.ão. Já tendo acompanhado a o~ientaç.ão p~icolõgica, .6abe~ 

do que o pa.6.6ado, ele tem 'um ce~to valo~ pa~a o .6e~ humano quan 

do bem 'u~ado, ma~ aquela o~ientaç.ão do g~upo não me e~a válida 

po~que e~a uma ~epetiç.ão do pa.6.6ado. Não tinha nada de novo.Co 

mo o novo nao ~~a ap~e.6entado, então eu já .6abia pe~áeitamente 

o nde não há o no vo, não há no vidade, não há p~og~e.6.6 o. Com doi.6 

ano~ e t~ê.6 me.6e~, vindo pa~a o G~upo Condo~, eu ob.6e~vei um 

detalhe. Eu e.6tava dependendo de pe~.604.6. Quando um ce~to 

companhei~o que me t~ouxe pa~a ca não e~tava na ~ala, eu tam

bém não áicava na .6ala. 1.6.60 me de.6pe~tou a atenç.ão e eu com

p~eendi que eu e.6tava co~~endo ~i.6cd.6, po~que eu já e.6tava .6em 

bebe~ um bom tempo e e.6.6a dependência e~a mo~ta, não e~a .6a~dã 
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vel p~; mim. Com t~~~ anoAem AÁ, 60i quando na ve~dade eu me 

peguei em 6lag~ante na e~tação do met~ô do ... , e pen~ando e.m 

me joga~. Um ~e.gu~ança não d6ixou, e..mandou quee.u 60~Ae. pa~a o 

meio dOA -out~OA. "'O A e.u luga~ é no me.io dOA out~oA", 60i a 6~a 

Ae p~onunciada. Em caAa, de.poiA de. te.~ de.~~amado algumaA lágn{ 

ma~ - 60i umadaA~nicaA ve.zeA da minha vida - e.u e.ntão compne.-. 

e.ndi que. aquilo t~aduzia-Ae. na pnime.ina tnadição do AA: "O be.m 

e4tan de todoA e.~tá e.m pnimei~o lugan. A ~e.abilitação indivi

dual de.~~nde. da unida~e.~. Na me.io dOA outnoA. Eu e.Atava e.m Aa

la -de. AA, máA não e.Atava na me.io dOA outnoA. Ali e.u compneendi 

como ~e.ndo aquela palavninha de. Ve.UA. J; que. e.u nao que.nia e.AC~ 
. ", . 

ta~ aA pe.AAoaA dentno· da ~ala, e.u 6ui e.Acutan alguém óona da ~a 
. . 

la, num pnoceAAo de. auto-de.~tnuição ~e.m a be.bida . 

. Á Aegunda pa~te. 60i quando· e.u tinha cinco anOA em AA. 

Eu tendo deApentado niAAo com tn~~ ano~, é e.vide.nte. que. muita 

coiAa e.Atava e.nnaizad~ de.ntno di mim, ~e.Amo have.ndo aquela ju~

tióicativá: "Não, iAAO aqui e.At; aconte.ce.ndo ponque. e.u ·e.~tou 
. 

b~bado": Não havia maiA i~AO, ma~ eu Aabia que. a~ coiAaA conti 

nuavam Ae ~n~aiz~ndo. Eu não e~tava me. t~abalhando. OA me.do.6 

e.Atavam bem·p~oó~ndo.6, be.m lá embaixo me..6~o, e. .e.ntão a dióicul

dade. óoi gnande., muito gnande. me..6mo. Eu j; te.ndo, tinha conAul 

tado um liv~o do Emme.t Fax, e. ali e.u e.ncontne.i uma e.xpne.~Aao u-

~ada po~ e.le.que., quanto maiA tempo a peA.60a .6e demona pana tn~ 

ta~.de. um de.te.~minado pnoble.ma de. .6a~de, é e.vide.nte. que. é mai.6 

di ó1.ei...l pa~a .6e. libe~ta~ daquilo. Eu coloque.i...' i.6.6o no ,campo da 

emóçao, do .6 e.ntime.nto , e vi que. e.u e.6tava numa ~ituação pe.nigo

~a. Se e.u não abni~.6e. o olho e.u pode.~ia ·então, de outna ve.z, 

tenta~ po~ 6im na mi~ha vida em um local que não tive..6.6e um .6e.-
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~ia, e eu entãó comece,[' a embci~alha~ a~ coi~ a~. O~aeu 
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u~ava 

a~ ,llv~o~ de AA,'o~a ~~ava a~gumen~açio cien,~16ica, pu~ame.n~e 
, . 

c,[en~16,[c~, mui~o embo~a ~abendo que ,h~ mui~o de,ci~ncia no~ 

p~nclpio~ de AA, mu,[~o e mui~o. Eu e~~ava con~cien~e 

Ma~ a von~ade de~~pe~a~ a d,[6iculdade. e~a ~io g~ande, e ge.~ou' 

uma an~iedade, e a an~iedade con~inua ~endo o medo, eu que~ia 

~upe~ali.. a,quilo dequalqueh 6o~ma e embaJtalhei a~ coi~a~ . . Tendo 

adqui~,[do o hábi~o de. me dedicaJt a g~upo, no Senado~ Vanta~ eu 

6,[z i~~o, eu go~~ava de 6azeJt alguma co,[~a, e eu ~abia que. i~~o 

e~a 6ug~. A me~ma 6uga pelo ~~abalho eu e~~ava u~ando no g~u

po, e com i~~o e~ ~~~ava con~eguindo ~eJt a atJtaçio do gJtupo, a-

quele caJta ded,[cado: "Como ele cuida bem da~ coi~a~ como ele 

~ e úl~eJte~~ a p,oJt ~ 9 en~e" . Sab endo, di~ ~o, en~ão eu ache.i que 

,[~~ o ~ efL;{.à. um mal men'oJt. Nio Jte~~a dú.vida que 60,[, enquanto du 

,Jtou.Ma~ não' ê.x,[~~e 'um mal menoJt nem um ma.l maioJt paJta aquele 

que e~t~, ~ úttindo a' dOJt. PJtá que.m ~ en~e a doJt,' o mal e: ~ empJte ' 

o ma~oJt: Então, na 'veJtdade, com cinco ano~ em AA, houve o qui? 

Um pJtoce.~~~ de. Jtejeiç~~ do gJtupo. O gJtupo começou a ~e ~entiJt . . 

incomodado, "poJtque eu já nio e~~ava deixando ninguêm 6azeJt nada. 

Fo~, quando ~u vim, a compJteendeJt um ou~Jto pJtecei~o de CJti~~o. Eu 

6alo em C~i~topo~que eu me iden~i6ico com o~ p~ecei~o~ dele, e 

eu an~e~ de ~egui~, eu ,já com cinco ano~ em AA eu e.~~ava con~ci 

en~é. que. "eu j~ nio e.~ ~ava ~ eguindo a oJtien~ação do AA. Ante~ da 

oJt,[en~açio do AA, eu e~~ava ~egu,[ndo o~ pJtecei~o~ de. CJti~to. E-, 

xemplode como,'eL;!. che.guei ãcot1~cie.t1tização d'[~~o: o~ pJtincl- , 

pio~ de. AA, uma ~ela, uma ,c5pia de. uma ~ela. O~ pJtecei~o~ de 

C~i~to, a ~e.la oJtiginal. Entio eu me. indaguei: eu devo u4aJt a 

c5pia ou devo u4aJt a oJtiginal? Seu eu p04~O ~e.Jt a oJt,[ginal em 
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me.u pode.lL, e.u vou U.6aIL a oIL-i.g-i.na!. Então e.u c.ome.c.e.i a· pILOc.uILaIL 

e..6~e. t.ipo ~e. pILoglLe..6io, e.u c.omec.e.i a me ana!.i.6dIL, não em te.ILmo.6 

de. a!c.oo!.i.6mo , ma.6' c.omo .6 e.IL humano. CIL.i.6to 6a!ou paILa a.6 pe.6-

.6oa.6 .6obie. o pe.c.ad; e o pILoglLe..6.60 e.6p.iIL.itud!, .independente. de 

qua!queIL t.ipo de. doença. 0.6 pILec.e.itd.6 de.!e 60ILam adaptado.6 pa

ILa o a!c.ool.i~6mo, ma.6 aI 60.i uma paILt.ic.u!aIL.idcide. dentILo de um tE.. 

do, uma paILtlc.u!a • . Com .i.6.60, então, eu c.omplLeend.i um outlLO pIL~ 

~e..ito de.~e., o qu~? Voltando ã paILte. anteIL.iolL, quem ê 6.ie.! no 

POUc.o, ê·6.ie! ~o mu.ito.· Ap!.ique-.6e .i.6.60, pelo c.ontlLilL.io, quem 

nãó ê 6.ie! no POUc.o não ê 6.iel no mu.ito, então eu não de.i aten

ção, eu não .6ab.ia daIL atenção a .i.6.60, então eude.ixe..i, me de.i

xe.i !evaIL pela an.6.iedade, ac.hando que .6eIL.ia um ma! menolL, ma.6 

não ex.i.6te. mal menolL, ·poILque .6e a eILva ê lançada ao lado do tIL.i 

go, o jo.io ê lançado ao lado do tIL.igo, .6e eu nao t.ive.IL c.uidado, 

o joio ·vu aba6aIL o t:.IL.igo. EILa o que e.6tava .6e pa.6.6ando c.omi

go. A paILibo!a. do joio e do tILigo de CILi.6to, a paILábo!a do .6e

~eadok, .ela e..6tava .6endo, ali, no c.a.6o, em paILte ela e.6tava .6en 

do exatamente a mim; em m.<..m. E c.on.6c.ientedi.6to, c.omo 6azeIL, 

c.omo c.hegaIL a um e.6tado de c.onc.iliação .6e eu não me peILmitia 

c.on6e..6.6àlL i.6.6o ã.6 pe.6.6oa.6? O ego não me peILmitia. Então pILOC.U 

ILei o qu~? O apo.io exteILno. OutILa negação. P.6ic.6logo e pa.6tolL. 

Enc.o ntILe.i· ILe..6 pO.6 ta.6 .6 ati.6 6 at6ILia.6, enc.o ntILei c.0.i.6 a.6 mu.ito b o a.6 , 

ma.6 a.inda hav.iadentILo de mim a c.eILteza de que· eu não bU.6c.ando 

a.6 pe.6.6o·a.6 que me e.6tendeILam a mão eu e.6tava negaYldo o pILõpILio 

CILi.6to que ~u .6eduia. Como ê que eu pude c.o~plLeendelL i.6to? Uma 

ve.z, e.6taYldo no ÔYlibu.6, eu peYl.6ei c.omigo me.6mo: Bem, eu Ylão a-, 

c.e.ito a.6 ILe!ig-i.5e.6 c.oYlvenc..ioYlai.6. Eu ac.e.ito o CILi.6to, a oILie~ta 

ção do CILi.6to, e Ylão ac.eito o c.ILi.6tiaYli.6mo. Eu ~c.eito aquela 0-

IL.ieYltaçâo puILa que ele deu, apl.ic.o em mim e. di c.eILto. Ma.6 ele 
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cll.6ie, Jte..6 po nde.ndo a uma indagaç.ão de. uma daquela.6 pe.6.6 oa.6 da 

ipb~a, que. paJta que. a pe..6.6oa pude..6.6e. alcanç.aJto Jte.ino do.6 ciu.6, 

e.la te.Jtia que 6aze.Jt dua.6 coiia.6: amaJt o Pai hobJte. toda.6 a.6 cai 

.6a.6 e o pJtóximo como a .6i me..6mo. Eu e..6tava amando o Pai, e.u e.! 

tava amando o pJtópJtio CJti.6to, tudo be.m. O 6ilho, que. Jte.pJte..6e.n

tava o pai.' Ma.6 éu não e..6tava amando o meu pJtóximo como a mim 

me..6mo. Eu nao e..6tava ve.ndo o pJtóximo como e.u e..6tava ve.ndo a 

~im me..6~o. Se. e.u não e..6tava,de.ntJto da oJtie.ntaç.ão do AA, e.u e..6 , , 

tava de.ixan,do de. cumpJtiiz. a .6 e.gunda tJtadiç.ão. CJti.6to 6alou: 

"Q~e.m não cumpJte. com um do.6 me.u.6 pJte.ce.ito.6, não cumpJte. com ne.

nhum". Se. e.u .e..6tava e.liminando a .6e.gunda tJtadiç.ão, Ve.U.6 que. .6e. 

mani6e..6.ta r:z.a con.6ciênc,,(a cole.tiva, e.ntão e.u não podia pa.6.6aJt da 

,pJtime.iJta paJta a te.Jtce.iJta. Eu me. vi, e.ntão, e.m quê? Num xe.que.

mate.. Ou e.u ace.ito o outJto, oue.u·ace.ito o gJtupo, ou e.u conti

nuo nu~ plano ••. ou e.u e.ntJto no caminho da hipocJti.6ia ou no ca 

~inho da 6anta.6ia! Ambo.6 .6ão de..6agJtad~ve.i.6, e. vão daJt na me..6ma 

coi.6a. ·Se. e.u'que.Jto Jte.alme.nte. pi.6aJt no chão, ~u te.nho que. 6a

Ze.JtM °coi.6a.6 como 'e.la.6 de.ve.m .6e.Jt 6e.ita.6. AI. e.ntão e.u come.ce.i, 

com muita di6iculdade., a e.ntJtaJt e.m contato com a.6 pe..6.6oa.6 e.m 

gJtupo. 

Com e..6.6e.h cinco ano.6, e.u come.ce.i a .6e.ntiJt que. e.u nao 

pode.Jtia tambim me. limitaJt. Come.~e.i a le.vaJt e..6.6a palavJta 60Jta do 

gJtupo: .contato com e.mpJte..6~.6, com gJtupO.6 e.m e.mpJte..6a.6. Então,ne.! 

.6e. ca.6oaI.,· tOJtnou-.6e. mai.6 .6~cil, pOJtque. e.u, e.m gJtupO.6, e.u com

pJte.e.ndi que. e.u. e..6taJtia, no ca.6o, ace.itando a.6 pe..6.6oai' pOJt . uma 

que..6tão de. conve.ni~ncia.. Muito pJt~tlrio, i.6to. Óu ~õ pOJt uma 

que..6tão de .6ub.6i.6tência, .6obJte.vivência me..6~o, ~u e.6tava 6azen

do aquilo, a contJtago.6to, ma.6 e.6tava 6aze.ndo. Ati ce.Jtto ponto, 
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muLto bom. Ma.6 e.6.6e "a-tê c.elC.-to pon-to" da ou-tlC.a vez nao 6unc.io

nou. En-tãoeu -telC.ia que plC.o.-tic.alt a c.altidade pltoplt.<.amen-te di-ta. 

Como? Telt que ilt num lugalt, ilt em c.elC.-to.6 lugalC.i.6, di.6po.6-to a 

a-tendelt qualquelC. pe.6.6oa. Foi quando .6ultgiu a opolt-tunidade de 

levalt a men.6agem do AA em Vila Seltena: Eu gO.6-tei, pOlC.que ali 

eu e.6-tava me depaltando c.om pe.6.6oa.6 c.omple-tamen-te c.on6u.6a.6 e Ite

belde.6, mai.6 que em gltupo, que eltam .pe.6.6oa.6 que não ac.ei-tavam o 

AA, e.6-tavam den-tlto de um c. e n-tlto' de Itec.upeltação, mal.l c.àm e.6peltan 

ça de um dia vol-talt a bebelt. E quan-tal.l e quan-ta.6 veze.6 eu ti

ve en-tão que ul.lalt o Itac.ioc.lnio, ul.lalt a plC.udinc.ia, Ul.lalt todol.l Ol.l 

meu.6 talen-tol.l palta alc.ançalt uma pel.lioa, c.omplteendendo que o meu 

c.lte.6c.imento é Pltopoltc.ional à minha dedic.ação àquela pel.l.6oa. E 

i . .6-to c.omé-ço u a dalt c.eJLto. Ve.6 -tel.l c.inc.o anol.l palta a épo c.a atual, 

então tem .6ido uma 6al.le de pltoglte.6l.lo onde eu não me plteoc.upando 

c.om aquelal.l ltalze.6 que e.6tavam bem plto6unda.6, mal.l eu me attndo 

a c.oil.la~ noval.l, eu e.6taltia c.om il.l-to plta-tic.ando um ou-tlto pltec.ei~ 

to de CIt.i.I.l-to: o mal pOIt I.lL .6e del.ltlt5i. Eu não dando atenção -a· 

eneltgia nega-tiva, eu c.omec.ei a geltalt eneltgia.6 nova~, eneltgia p~ 

.6i-tiva. E aquelal.l c.oi.6al.l 60ltam I.le de.66azendo, .6e del.lmanc.hando. 

0.6 lte.6l.lentimento.6, a.6 mágoa.6, 0.6 pe~alte.6, 0.6 medo.6, M 6ltu.6tlta 
. . 

çõe.6, elal.l 60ltam .6endo .6ub.6tituldal.l pelo vigolt. Então quando 

ano pa.6.6ado, polt exemplo, eu medepaltei c.om a nec.e.6.6idade de 6a 

zelt uma avaliação de mim me.6mo, eu ob.6eltvei que eu já, até me.6-

mo in c.o n.6 uentemen-te, eu Já e.6tava dÚttlto do in.6-tan-te de ac.ei-ta 

ção, ~em peltc.ebelt. Eu já elta aquele que ac.eitava 6alalt palta a.6 

pel.ll.loa.6 ou palta mim me.6mo .6oblte o pa.6.6ado. A-té me.6mo palt-tic.ula-

ltidadezinha.6 do pa..6.6ado, .6em nenhum -tipo de a6obação, .6 ent.<.n-

do aquilo c.omo uma c.oi.6a natultal, ma.6 não jU.6-ti6ic.ando i.6.6O c.o

mo tendo I.lido c.onl.leqai~c.ia de um bebelt de.6c.on-tltolado, não atlti 
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bu~ndo ã beb~da~ Aq~lo aeonteeeu, e~ent~6~eamente ele~ d~zem 

que i uma doen~a, e~p~~~t~ualmente d~z-~equea doença i o a6a! 

tamento do h~mem de Veu~. Entio, anal~~ando e~p~~ltualmente, a 

qu~lo aeonteeeu pu~a e ~~mple~mente po~que o homem tem do~~ ea

m~nho~: um e o da p~udêne~a, o out~o i o da ~mp~udêne~a. O 

p~õp~~o C~~~to de6~n~u. O homem p~udente, ele eon~t~õ~ uma ea

~a ~ob~e uma ~oeha 6~~me, e o ~mp~udente, ~ob~e um baneo de 

a~e~a. A ea~a que e~t~ ~ob~e a ~oeha 6~~me, ela ~e~~~te i tem

pe~tade. O baneo de a~e~a, ela va~ ~e~ de~t~uZda. Entio, ~e eu 

e~tava num baneo de a~e~a, num ea~telo de a~e~a, i ev~dente que· 

tudo de mal te~~a que aeonteee~ eom~go, ~nelu~~ve bebe~ dema~~. 

E, ago~a, o meu templo, voltando ao ~ae~oeZn~o d~ C~~~to, ele 

~~ndo eon~t~uZdo numa ~oeha 6~~me, na p~udêne~a, i ev~dente que 

aquele baneo de a~e~a nio t~nhama~~ nenhum mot~vo pa~a ex~~

~~1 nio t~nha nada que me volta~ pa~a aqu~lo, po~que ele po~ 

~~ me~mo ~e de~6ez. t eomo um 60go que apaga al~ e eu aeendoou 

~o aqu~. E~ta ~oeha 6~~me ve~o eom e~ta p~og~amaçio do AA. A-· 

·go~a, veja bem, e~ta p~og~amaçio, eu vejo ela ... e ~~to i uma 

eo~~a que mu~to~ memb~o~ de AA nio aleançam, eu ~omp~eendo que 

ele~ nio aleaneem, po~que ~~to va~ mu~to, mu~to da ded~eaçio da 

pe~~oa. Mu~to .me~mo. A p~og~amação de AA, apa~entemente, ela 

mo~t~a o quê? Um p~og~e~~o no eampo do aleool~~mo. Ma~ ~e a 

pe~~oa ob~e~va~ d~~e~t~nho, ela nio tem nada a ve~ eom o aleoo

li~mo. t o que m~~ta gente .aZ nio aleança, nio e.t~ aleançando 

e, 6el~z ou ~n6el~zmente mu~to~ nio vão aleança~. Quando eu pu

de e~mp~eende~ que e~~a p~og~amação do AA e~a apena~ o quê? Ela 

~ eompa~;vel ãquela~ 6a~e~ que .nõ~ en6~entamo~: ~n6ane~a, ado

le~eêne~a. Entio ehega um ponto em que voeê ~abe pe~6e~tamente 

que voeê ehega a e~~e~ pa~~o~, e~~a~ t~adlçõe~ eom uma eenta l~ 
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mitaçio. Voei eomp~eende que vaei chegou iquele ponto, -voee 

tem que amplia~. "E o que di~~e o Paulo, a~ eoi~a~ ~e e~iança , 

ela~ no~ ~ e~vi~am e ,nó~ gO~,tá.vamo~ dela enquanto, ê~amo~ e~ia.n~ 

ç~. Ago~a, eu' nio go~to mai~ da~ eoi~a~ de c~iança, entende? 

Então, ã p~opo~çio que a pe~~oa vai ~ê de~envolvendo, ela vai 

en6~entando nova~ eoi~a~ e vai eomp~een~endo que, não ob~tante 

ela eontinue u~ando o~ me~mo~ pa~~o~, a~ me~ma~ t~adiçõe~, aI, 

de aeo~do eom ~ua habilidade, ebm ~eu 'de~envolvimento inteleetu 

al, ela vai aleançando um maio~ g~au de e~pi~itualidade, e eon

~eqUentemente, 6azendo ~eu p~õp~io eaminho. VaI um p~õp~io le

ma do AA: bu~que o ~eu p'~óp~io eami"nho. Po~que aI eada um vai 

enêont~a~ ~ealmente, vai ~e adapta~ ou eneont~a~ o eaminho eom 

. o· qual ~e adapte. Se aquele aeha que ele, ê ~u6ieiente ele pa

~a~ de bebe~ e vi~ pa~a uma ~ala e eom i~~o ele vive bem, óti

mo. Ma~ ~ó que p~; mim i~~o nao 6uneiona. Só que, po~ exe~plo, 

p~; mim'j; não 6uneiona mai~ e, pa~a eompleta~ pa~a voee onde 

ei e~tou, a 64~e em que eu e~tou atualmente, eu já. não me ~into 

mai~ ã vontade em 6iea~ ~omente 6alando numa ~ala de AA. Enquan 

to ~e~viu~ 60i ótimo p~a mim, entende? Na ve~dade, ago~a o 

meu eontato, ele e~tá. bem mai~ amplo. Eu já. atendo, ap~oximad~ 

mente uma mêdi~ de uma~ vinte emp~e~a~. Eu não atendo hoje ~o

mente pe~~oa~ do AA. Se voei pega minha agenda, voei vai eneon

t~a~ aqui e aeolá. um nominho de uma pe~~oa. E~~a pe~~oa muita~ 

veze'~ ê do CCA (Comedo~e~ Compul~ivo~ Anônimo~). Ago~a, eu P~E. 

eu~o ajuda~ a~pe~~oa~ nio apena~ em te~mo~ do aleooli~mo. Ve-

vo hoje e'~ta~ p~onto a ~eeebeIL qualque~ pe~~oa pa~a atendeIL quaf. 

queIL c.'M o de aeo~do eom minha~ po~~ibilidade~. 

Há. um pe~lodo. em que a pe~~oa aeeita ~eu pa~~ado, ~eu 



223. 

p~e~ente e ~eu 6utu~o,ou ~ua~ ~e~pon~ab~lidade~. Se e~tou aqu~ 

no g~upo, o tele60ne toca e vou i ca~a da pe~~oa convenc~do de 

que o p~oblema ê de, álcool e d~oga~ e não, ê nada d~~~ o, ma~ uma 

~~ cu~~ ão entlle' mall~do e mulhi.ll, devo me pellguntall como ê ~I.I

~o, como ~e expl~ca ~~~o. Na velldade, meu pllogllama de v~nte. e 

quatlw hOllM ê uma con~tante pllepallação no ~ ent~do de .6 ellVDL. Te 

nho~.61.1o como uma m~~.6ão que me 6o~ dada. E.6.6a pllogllamação me 

mo~tlla que ~e eu não t~vell cu~dàdo po.6~O chegalla uma ~~tuação 

bem pioll que a antell~oll, po~~ a queda podellá começall com uma 

queda p.6icolõgica, e não com a beb~da. Po~~ uma CO~.6a ê nao me 

pellm~till aan.6iedade, e a' outlla e nao quellell contllolall a.6 onda~ 

do 'mall - tanto uma como a outlla vão dall no me~mo 6undo do poço 

'Vevo aceitall a mudança corno um COllllell natUllal da.6 água.6 do ~o -

,pe1l6e~ção ê e~tall .6emplle em movimento.' A cada hOlla va~ ~Ullg~ll 

urna co~~a que devo 6azell, e outllal.l em que m~nha at~tude deve 

~ell a pa.6.6~v~dade, palla pellm~t~ll que a.6 CO~.6a.6 apena.6 aconteçam. 
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