A Relação do Indivíduo Com A.A. como
Grupo.
Pode ser que alcoólicos Anônimos seja uma nova forma de sociedade humana.O
Primeiro dos Doze Pontos de nossa Tradição diz: Cada membro de Alcoólicos
Anônimos não é senão uma pequena parte de um grande todo. É necessário que eu o
A.A. continue vivendo ou, do contrário, seguramente a maioria de nós morrerá. Por isto,
o nosso bem-estar comum tem prioridade, porém seguido de perto pelo bem-estar
individual. Isto representa um reconhecimento, comum em todas as sociedades, de
que, às vezes, o indivíduo tem que antepor o bem-estar de seus companheiros aos
seus próprios desejos descontrolados.
Se o indivíduo não cedesse nada, em benefício do bem-estar comum, não poderia
existir sociedade alguma o que restaria seria a obstinação e a anarquia, no pior sentido
da palavra.
Todavia, o Terceiro Ponto de nossa Tradição parece ser um convite aberto à anarquia.
Aparentemente, contradiz o Primeiro Ponto. Ele diz: Nossa Comunidade deve incluir a
todos os que sofrem de alcoolismo. Por isto, não podemos rechaçar a ninguém que
queira recuperar-se. Para tornar-se membro de A.A. não depende de dinheiro ou
formalidade. Quando dois ou três alcoólatras se reunirem para manter a sobriedade,
podem chamar-se um grupo de A.A.. Isto implica claramente em dizer que um
alcoólatra é membro se ele assim o disser; que não podemos privá-lo de ser membro;
que não podemos exigir-lhe sequer um centavo; que não podemos impor-lhe nossas
crenças e costumes; que ele pode recusar tudo o que sustentamos e, não obstante,
continuar sendo membro. Na realidade, nossa Tradição leva o Princípio de
independência individual a tal fantástico extremo que, enquanto tiver o mínimo
interesse na sobriedade, o alcoólico mais imoral, mais anti-social, mais crítico, pode
reunir-se com uma quantas almas gêmeas e anunciar-nos que foi formado um novo

grupo de A.A. Mesmo opondo-se a Deus, à medicina, contrários ao nosso programa de
recuperação, inclusive uns contrários aos outros, estes indivíduos desenfreados, ainda
assim, constituem um grupo de A.A., se assim o crêem.
Às vezes, nossos amigos não-alcoólicos nos perguntam: Temo-los ouvido dizer que o
A.A. tem estrutura social segura E prosseguem: Devem estar brincando. Segundo
vemos, sua Terceira Tradição tem uma cimentação tão firme quanto à cimentação da
Torre de Babel. No Primeiro Ponto, vocês dizem abertamente que o bem-estar do
grupo tem a primazia. Em seguida, no Ponto Três, passam a dizer a cada A.A. que
ninguém o pode impedir que pense ou faça como melhor lhe convenha. É certo que no
Segundo Ponto falam vagamente de uma autoridade final, Um Deus amoroso tal como
se expresse na consciência do grupo. Com todo respeito aos seus pontos de vista,
olhada de fora esta Tradição parece irrealista. Além de tudo, o mundo atual não é
senão a triste história de como a maioria dos homens tem perdido sua consciência e,
por isto, não pode encontrar o seu caminho. Agora vêm vocês, alcoólicos (gente, além
de tudo, pouco equilibrada. Verdade?) para nos dizer amavelmente: 1) Que o A.A. é
um formoso socialismo muito democrático. 2) Que o A.A. também é uma ditadura,
sujeitando-se os seus membros ao mandato benigno de Deus. E, finalmente, que o
A.A. é tão individualista que a organização não pode punir aos seus membros por mal
comportamento ou incredulidade. Portanto, continuam nossos amigos, quer nos
parecer, dentro da Sociedade de Alcoólicos Anônimos vocês têm uma democracia,
uma ditadura e uma anarquia, tudo funcionando ao mesmo tempo. Deita-se
tranqüilamente na mesma cama estes conceitos que nos dias atuais acham-se em tão
violento conflito que vão dilacerando o mundo? Contudo, sabemos que o A.A. dá
resultado. Portanto, vocês, de alguma forma, devem ter conciliado estas grandes
forças. Contem-nos, se puderem, o que é que mantém o A.A. unido? Por que o A.A.
também não se desgarra?Se todo membro de A.A. goza de uma liberdade pessoal que
pode chegar à libertinagem, por que sua Sociedade não explode? Deveria explodir,
mas não explode.
É provável que, ao ler o nosso Primeiro Ponto, nossos amigos do mundo afora, tão
tomados pela perplexidade deste paradoxo, deixem de atentar para uma declaração
muito significativa: É necessário que o A.A. continue vivendo ou, do contrário,
seguramente a maioria de nós morrerá.
Esta dura asserção leva implícito todo um mundo de significado para cada membro de
Alcoólicos Anônimos. Embora seja totalmente certo que nenhum grupo de A.A. pode
forçar a qualquer alcoólico a contribuir com dinheiro ou a submeter-se aos Doze
Passos, cada membro de A.A. se vê obrigado, com o passar do tempo, a fazer estas
coisas.
A verdade é que, na vida de cada alcoólico, sempre há um tirano à espreita. Chama-se
álcool. Astuto, impiedoso, suas armas são a aflição, a loucura e a morte. Não importa o
tempo que levemos sóbrios, ele se coloca sempre ao nosso lado, vigiando, pronto para
aproveitar qualquer oportunidade para reiniciar seu trabalho de destruição. Tal como
um agente da Gestapo, ele ameaça a cada cidadão A.A. com a tortura e a extinção a
menos que o cidadão A.A. esteja disposto a viver sem egoísmo, amiúde antepondo a
seus planos e ambições pessoais o bem-estar de A.A. no seu todo.
Aparentemente, nenhum ser humano pode forçar os alcoólatras a viverem juntos
felizes e utilmente. Porém o Sr. Álcool pode e costuma fazê-lo!
Isto se pode ilustrar com uma história: Faz algum tempo, listamos amplamente nossos
aparentes fracassos ocorridos durante os primeiros anos de A.A. A cada alcoólatra que
aparecia na lista, se lhe havia sido dada uma boa orientação.
A maioria havia assistido as reuniões durante vários meses. Depois de recair e tornar a
recair, todos desapareceram. Alguns diziam que não eram alcoólatras. Outros não
puderam aceitar nossa crença em Deus. Uns quantos carregavam intensos

ressentimentos contra seus companheiros. Anarquistas convencidos, não podiam
ajustar-se à nossa Sociedade. E como a nossa Sociedade não se ajustava a eles,
marcharam. Porém, só temporariamente. No curso dos anos, a maioria destes
chamados fracassos tem retornado, convertendo- se, freqüentemente, em excelentes
membros. Nunca fomos atrás deles. Voltaram por conta própria.
Cada vez que vejo alguém que acaba de retornar, pergunto-lhe porque voltou a se unir
ao nosso rebanho. Invariavelmente, sua resposta é mais ou menos assim: Quando
contatei A.A. pela primeira vez, inteirei-me de que alcoolismo é uma enfermidade: uma
obsessão mental que nos impulsiona a beber e uma sensibilidade física que nos
condena à loucura ou à morte se continuamos bebendo. Porém, logo fiquei desgostoso
com os métodos de A.A. e cheguei a odiar a alguns dos alcoólicos que conhecia ali. E
ainda continuava com a idéia de que podia deixar a bebida pelos meus próprios meios.
Depois de vários anos bebendo de forma terrível, compreendi que era impotente para
controlar o álcool e me rendi. Retornava ao A.A. porque não tinha outro lugar a que
recorrer. Já havia tentado em todos os demais. Tendo alcançado este ponto, soube
que teria que fazer algo rapidamente: que tinha que praticar os Doze Passos do
programa de recuperação de A.A.; que teria que deixar de odiar aos meus
companheiros alcoólicos; que agora teria que ocupar meu lugar entre eles, como uma
pequena parte deste grande todo, a Sociedade de Alcoólicos Anônimos. Tudo se
reduzia à simples alternativa do agir ou morrer. Tinha que me ajustar aos princípios de
A.A. se não, poderia despedir-me da vida. Acabou a anarquia para mim e aqui estou.
Esta história mostra a razão pela qual, nós, os A.As., temos que viver juntos. Do
contrário, morreremos sós. Somos os atores de um drama inexorável, no qual a morte
é o ponto dos que vacilam em seus papéis (nota do tradutor: ponto, aqui, significa
pessoa que no teatro vai lendo o que os atores hão de dizer, para lhes auxiliar a
memória). Há alguém que possa imaginar a imposição de uma disciplina mais rigorosa
que esta?
Não obstante, a história do beber descontrolado nos mostra que o temor, por si só, tem
disciplinado a muitos poucos alcoólatras. Para nos mantermos unidos, nós, os
anarquistas, é necessário muito mais do que o simples temor.Há uns poucos anos,
fazendo uma palestra em (Baltimore), encontrava-me pondo sal nos grandes
sofrimentos que nós, os alcoólicos, havíamos conhecido.
Desconfio que as minhas palavras tinham um forte cheiro de autocomiseração e
exibicionismo. Insistia em descrever a nossa experiência de bebedores como uma
grande calamidade, um terrível infortúnio. Depois da reunião, fui abordado por um
padre, que com um tom muito gentil, me disse: Eu o ouvi dizer que cria que sua
maneira de beber era um infortúnio. Entretanto, a mim me parece que, no seu caso,
aquilo era uma tremenda bem-aventurança.
Não foi essa experiência horrível o que o humilhou tanto que fez com que pudesse
encontrar a Deus? Não foi o sofrimento o que lhe abriu os olhos e o coração? Todas as
oportunidades que você tem hoje, toda esta maravilhosa experiência a que você chama
de A.A., tiveram sua origem num profundo sofrimento pessoal. No seu caso, não foi
nenhum infortúnio. Foi uma bem-aventurança que não tem preço. Vocês, A.As., são
pessoas privilegiadas.
Este sincero e profundo comentário me comoveu muito. Marca um momento decisivo
de minha vida. Fez-me pensar, como nunca, sobre a relação que mantinha com meus
companheiros de A.A. Fez-me pôr em dúvida os meus próprios motivos. Por que havia
vindo à Baltimore? Estava ali só para banhar-me nos aplausos e louvação dos meus
companheiros? Estava ali como mestre ou como pregador?
Via-me como um eminente expedicionário da cruzada moral Ao refletir, confessei
envergonhadamente a mim mesmo que tinham todos esses motivos, que havia
extraído um prazer indireto, e bastante egocêntrico, de minha visita. Mas, isso era

tudo? Não haveria um motivo melhor do que a minha avidez por prestígio e aplauso?
Fora à Baltimore unicamente para satisfazer a esta necessidade e a nenhuma outra
mais profunda ou nobre? Então, me veio uma luz de inspiração.Sob minha vanglória
superficial ou pueril, vi operando Alguém muito superior a mim. Alguém que queria
transformar- me; Alguém que, se eu o permitisse, livrar-me-ia dos meus desejos menos
honestos e os substituiria com aspirações mais louváveis, nas quais, se eu tivesse
suficiente humildade, poderia encontrar a paz.Naquele momento, vi nitidamente a
razão pala qual devia ter vindo à Baltimore.
Devia ter viajado para ali possuído pela feliz convicção de que necessitava dos
baltimorenses ainda mais do que eles necessitavam de mim; que teria necessidade de
compartilhar com eles tanto suas penas, quanto suas alegrias; que teria necessidade
de sentir-me unido a eles, fusionando-me em sua sociedade; que, inclusive, se eles
persistissem em considerar-me como seu mestre, eu deveria considerar a mim mesmo
como aluno deles. Compreendi que havia estado vivendo muito isolado, muito apartado
dos meus companheiros e muito surdo a essa voz interior. Ao invés de ir à Baltimore
como mero agente que levava a mensagem de experiência, cheguei com fundador de
Alcoólicos Anônimos. E, tal como um vendedor numa convenção, coloquei meu crachá
de identificação para que todos pudessem vê-lo bem. Como seria melhor se tivesse
gratidão ao invés de satisfação de mim mesmo ? gratidão por haver padecido os
sofrimentos do alcoolismo; gratidão pelo milagre da recuperação que a Providência
havia operado em mim; gratidão pelo privilégio de servir aos meus companheiros
alcoólatras e gratidão pelos laços fraternais que me uniam a eles numa camaradagem
cada vez mais íntima, como raras sociedades conhecem. Era verdade o que me
dissera o padre: ?Seu infortúnio converteu-se em bem-aventurança.
Vocês, os A.As., são pessoas privilegiadas.
A experiência que tive em Baltimore não foi nada insólita. Cada A.A. passa em sua vida
por parecidos acontecimentos espirituais decisivos momentos de iluminação que o une,
cada vez mais intimamente, aos seus companheiros e ao seu Criador. O ciclo é sempre
o mesmo. Primeiro, recorremos ao A.A. porque morreríamos se não o fizéssemos.
Depois, para deixar de beber, dependemos de sua filosofia e do companheirismo que
nos é oferecido. Depois, por algum tempo, tendemos a voltar a depender de nós
mesmos, e buscamos a felicidade por intermédio do poder e dos aplausos. Finalmente,
algum acidente, talvez um grave contratempo, nos abre ainda mais os olhos. Na
medida em que vamos aprendendo as novas lições e aceitamos, de fato, o que nos
ensinam, alcançamos um novo e mais frutífero nível de ação e emoção. A vida adquire
um sentido mais nobre. Vislumbramos novas realidades; percebemos a qualidade de
amor que nos faz enxergar que mais vale dar do que receber. Estas são as razões
pelas quais cremos que Alcoólicos Anônimos pode ser uma nova forma de sociedade
Cada grupo de A.A. é um refúgio seguro. Porém, sempre está rodeado pelo tirano
álcool. Como os companheiros de Eddie Rickenbacker, flutuando numa balsa em alto
mar, nós, os que vivemos no refúgio de A.A., apegamo-nos uns aos outros com uma
determinação tal que o mundo raramente pode compreender.
A anarquia do indivíduo vai desaparecendo. Se desvanece o egoísmo e a democracia
se converte em realidade. Começamos a conhecer a verdadeira liberdade de espírito.
Tornamo-nos, cada vez mais, conscientes de que tudo vai bem; de que cada um de
nós pode confiar, incondicionalmente, em quem nos guia com amor desde o nosso
interior e desde do alto.
(Artigo escrito por Bill W. para a Grapevine de julho/46)

