QUEM É MEMBRO DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS?
(A Terceira Tradição originou-se deste artigo de Bill W., publicado
na revista The A.A. Grapevine)
A primeira edição do livro "Alcoólicos Anônimos" faz esta breve declaração, a respeito
de afiliação: "O único requisito para ser membro é o sincero desejo de parar de beber.
Não pertencemos a nenhuma seita ou denominação religiosa, em particular, nem nos
opomos a nenhuma delas. Simplesmente almejamos ajudar os afligidos por esse mal".
Isso expressa nossos sentimentos na época em que nosso livro foi publicado, isto é,
em 1939.
Desde esse dia todos os tipos de experiência com membros foram tentados. O número
de regras estabelecidas para ingressos de membros (e infringidas em sua maioria) era
enorme. Há dois ou três anos atrás, o Escritório Geral pediu aos grupos que enviassem
as listas de suas regras para afiliação. Quando elas chegaram, registramos uma por
uma. Foram necessárias muitas folhas de papel. Um breve estudo dessa infinidade de
regras nos levou a uma conclusão surpreendente. Se todas essas regras realmente
tivessem sido seguidas, por toda parte, teria sido praticamente impossível qualquer
alcoólico ter ingressado em Alcoólicos Anônimos. Cerca de nove entre dez de nossos
mais antigos e melhores membros jamais poderiam ter sido aceitos!
Em alguns casos, teríamos também sido desencorajados pelas exigências a nós
impostas. Os primeiros membros de A.A., em sua maioria, teriam sido rejeitados
porque recaíam muito, porque sua moral era péssima, porque tinham tanto problemas
psíquicos como com o álcool. Ou ainda, acredite ou não, porque não tinham vindo das
melhores classes da sociedade. Nós, os mais antigos, poderíamos ter sido excluídos
por não ler o livro "Alcoólicos Anônimos" ou por nosso padrinho ter se recusado a
confiar em nós, como candidatos, e assim por diante. O modo como nossos "alcoólicos
dignos" têm as vezes tentado julgar os "menos dignos" é, como vemos agora,

engraçado. Imaginem, se vocês puderem, um alcoólico julgando outro!
Uma vez ou outra grupos de A.A. resolvem ir criando regras. Do mesmo modo,quando
um grupo começa a crescer rapidamente, ele enfrenta muitos problemas sérios.
Mendigos começam a mendigar. Membros ficam bêbados e às vezes levam outros a
ficarem bêbados como eles. Os que têm problemas psíquicos caem em depressão ou
agridem os companheiros. Fofoqueiros se justificam, denunciando os Lobos e os
Chapeuzinhos Vermelhos do lugar. Recém chegados argumentam que não são
alcoólicos absolutamente, mas de qualquer modo continuam vindo. "Recaídos"
tiram partido do bom nome de A.A. para conseguir empregos para si mesmos. Outros
recusam aceitar todos os Doze Passos do programa de recuperação. Alguns vão mais
longe, dizendo que esse "negócio de Deus" é besteira e completamente desnecessário.
Nessas condições, nossos membros mais conservadores do programa ficam
assustados. Essas condições assustadoras devem ser controladas, eles chamam, de
outro modo A.A. certamente irá à ruína total. Eles vêem com alarme para o bem do
movimento!
A essa altura o grupo entra na fase dos regulamentos e regras. Atas de Constituição,
estatutos e regras para ser membros são emitidos, e a autoridade é garantida aos
comitês para que filtrem os nomes dos indesejáveis e disciplinem os violadores. Então
os mais antigos do grupo, agora revestidos de autoridade,começam a se ocupar. Os
desobedientes são jogados para fora, na desgraça. Os respeitáveis intrometidos atiram
pedras nos pecadores. Com relação aos pecadores, estes ou insistem em ficar, ou
então formam um novo grupo para si mesmos. Ou talvez se juntem a uma turma
mais afim e menos intolerante da vizinhança. Os mais antigos logo descobrem que as
regras e os regulamentos, não funcionam muito bem. As tentativas, em sua maioria,
causam ondas de dissensão e intolerância no grupo, e essa condição é agora
reconhecida como sendo a pior para a vida do grupo.
Depois de um período, o medo e a intolerância diminuem e o grupo sai são e salvo.
Todos aprenderam muito. Assim é que poucos de nós estão com medo daquilo que
qualquer recém-chegado possa fazer para a reputação ou para a eficiência de A.A.
Aqueles que recaem, aqueles que mendigam, aqueles que escandalizam, aqueles com
problemas psíquicos, aqueles que se rebelam quanto ao programa, aqueles que
tiram partido de reputação de A.A. - todos esses raramente prejudicam, por muito
tempo, um grupo de A.A. Alguns deles vêm a ser nossos mais respeitados e queridos
amigos. Alguns têm ficado para pôr à prova nossa paciência, apesar de estar sóbrios.
Outros se afastam. Nós começamos a vê-los não como ameaças, mas como nossos
professores. Eles nos obrigam a cultivar a paciência, a tolerância e a humildade.
Nós finalmente percebemos que eles são somente pessoas mais doentes do que nós,
que nós que os condenamos somos os fariseus, cuja falsa justiça leva nosso grupo ao
mais profundo prejuízo espiritual.
Todo A.A. mais antigo treme quando se lembra dos nomes das pessoas que uma vez
condenou, pessoas que ele confidencialmente havia dito que nunca ficariam sóbrios,
pessoas que ele tinha certeza que deveriam ser colocadas para fora de A.A., para o
bem do movimento. Agora que algumas dessas pessoas estão sóbrias, há anos, e
podem ser encontradas entre seus melhores amigos, o membro mais antigo pergunta
para si mesmo: "E se todos tivessem julgado essas pessoas, como eu uma vez fiz? E
se A.A. tivesse batido a porta na cara delas? Onde elas estariam hoje?"
Por isso é que julgamos o recém-chegado cada vez menos. Se o álcool é um problema

incontrolável para ele e ele deseja fazer algo a respeito, isso é suficiente para nós. Não
nos preocupamos se seu caso é grave ou brando, se sua moral é boa ou má, se ele
tem outras complicações ou não. A porta de nosso A.A. permanece aberta e, se ele
passa por ela e começa a fazer finalmente algo a respeito de seu problema, ele é
considerado membro de Alcoólicos Anônimos. Ele não assina nada, não faz nenhum
acordo, não promete nada. Nós não exigimos nada. Ele se junta a nós por sua própria
vontade. Hoje em dia, na maioria dos grupos,ele nem mesmo tem que admitir que é um
alcoólico. Ele pode ingressar em A.A. pela mera suspeita de que possa se um
alcoólico, de que já possa apresentar os sintomas fatais de nossa doença.
Naturalmente esse não é o caso de todos aqueles que estão em A.A. As regras para
ser membro ainda existem. Se um membro insiste em vir embriagado, nas reuniões,
ele pode ser levado para fora; podemos pedir para alguém tirá-lo dali. Mas, na maioria
dos grupos, ele pode voltar no dia seguinte, se estiver sóbrio. Embora ele possa ser
colocado para fora de um clube, ninguém pensa em colocá-lo para fora de A.A. Ele é
um membro, contanto que diga que é. Conquanto esse amplo conceito de afiliação
ao A.A. ainda não seja unânime, ele representa hoje a principal corrente do
pensamento de A.A. Não queremos negar a ninguém a oportunidade de recuperar-se
do alcoolismo. Queremos ser justos, tanto quanto possível, sempre ficando ao alcance
de todos.
Talvez essa tendência signifique algo muito mais profundo do que uma mera mudança
de atitude sobre a questão de afiliação. Talvez isso signifique que estamos perdendo
totalmente o medo daquelas violentas tempestades emocionais que às vezes cruzam
nosso mundo alcoólico; talvez isso mostre nossa confiança de que depois da
tempestade vem a bonança; uma calma que é mais compreensão, mais compaixão,
mais tolerância do que qualquer outra que jamais conhecemos.
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