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Introdução 
Muito importante: os textos contidos nesta apostila, não fazem parte da literatura de 

A.A. aprovada pela Conferência de Serviços Gerais dos EUA/Canadá. Entretanto, se por 
ventura houver alguma posição já tomada ou que venha ser adotada pela Conferência de 
Serviços Gerais, JUNAAB, ou ESG no Brasil, através de seus relatórios e boletins oficias, 
com interpretação diferente dos assuntos nesta apostila transcritos, sua versão deverá sempre 
preceder e prevalecer aos textos aqui escritos. 

 As transcrições foram feitas por um AA unicamente para membros de A.A. Seu 
propósito é levar aos novos membros um mínimo do conhecimento básico da fascinante 
história de A.A. que, além de educativa, pode ser muito útil no processo de recuperação e 
incentivá-los a se aprofundarem na pesquisa e divulgação de nossas raízes e na preservação 
de sua linguagem universal.  

Esta apostila conta a história da formação de alguns Grupos e Reuniões de A.A. de 
composição especial. Assim como A.A. não foi inventada, mas foi a resposta a uma 
necessidade de sobrevivência de pessoas portadoras do alcoolismo, no seio da Irmandade, e 
obedecendo a mesma ânsia de sobrevivência, alguns de seus membros também foram se 
reunindo e agrupando conforme sua identificação. Criados à luz das Tradições de A.A. e 
tendo o propósito único de manter a sobriedade e levar sua mensagem a outros alcoólicos, 
estes Grupos e Reuniões são reconhecidos pela Estrutura de Serviços Gerais nos EUA e 
Canadá. Em boa parte das vezes, servem de ponte para que novos membros, depois de 
alcançado o entendimento do programa, passem a frequentar os Grupos regulares de A.A. 

Não se pretende absolutamente dizer a quem quer que seja o quê fazer, ou propor para 
A.A. no Brasil o modelo aqui apresentado, nem contestar, questionar ou desqualificar 
opinião já formada, mas auxiliar na formação de opinião daqueles que ainda não a têm, 
através da procura da informação correta, livre de distorções, interpretações personalistas 
terceirizadas ou conveniências momentâneas. É uma contribuição e um convite para a 
reflexão em A.A. no Brasil, a respeito da experiência muito bem sucedida que começou em 
Cleveland, com um grupo de mulheres em junho de 1941, logo seguida por outros grupos 
formados por negros, jovens, homossexuais e outras minorias diversas em A.A., que dão 
significado pleno ao termo proclamado na Convenção de Toronto em 1965: “Quando 
qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de A.A. esteja 
sempre ali. E por isto, eu sou responsável”. Para que isso não se transforme em letra morta é 
preciso que os espíritos se desarmem, se despir dos preconceitos e a tolerância e o respeito se 
manifestem ao levar ajuda e aceitar, literalmente, qualquer alcoólico independentemente de 
sua condição, gênero, etnia, crença ou a falta dela.  Os Grupos e Reuniões especiais são 
complementários e  fazem o que os grupos regulares não podem fazer isoladamente.  

 Tudo de graça veio, de grata-graça está indo. Se o conteúdo lhe for proveitoso, passe 
adiante nesse espírito. Senão, exclua sem qualquer constrangimento.Obrigado. 
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AS MINORIAS EM A.A., E OS GRUPOS  
E REUNIÕES DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL 

Minoria/s => Do latim, minore, ‘menor’ + ia. Inferioridade numérica. A parte menos 
numerosa de uma corporação deliberativa. Subgrupo que, dentro de uma sociedade, 
considera-se e/ou é considerado diferente do grupo maior e dominante, em razão de 
características étnicas, religiosas ou de língua, costumes, nacionalidade, etc., e que em 
razão dessas diferenças não participa integralmente, em igualdade de condições, da vida 
social. 

© O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa ©2004 by Regis Ltda. 

Grupos e reuniões de composição especial 
Pergunta: Fazem parte de A.A. os Grupos especiais para mulheres, negros, jovens, 

homossexuais, médicos, advogados, agnósticos, nativos, etc.? 
Resposta: Os Grupos de composição especial, com tanto que não tenham outra 

afiliação ou propósito, fazem parte de A.A. e têm uma longa história na Irmandade. Existem 
reuniões especiais para membros com determinadas profissões, tais como médicos, 
advogados, agentes da ordem pública ou profissionais da indústria aeronáutica que não 
aparecem nas listas publicadas pelos órgãos de serviço, uma vez que não se destinam aos 
membros de forma geral nem para o público. Com tanto que não tenham outra afiliação ou 
propósito, são consideradas reuniões de A.A. De acordo com nossa experiência, estas 
reuniões especiais podem ser úteis aos iniciantes que no começo podem sentir-se 
incomodados nas reuniões normais de A.A. O GSO (Escritório de Serviços Gerais, em Nova 
York), inclui estes Grupos especiais nas suas listas deixando claro que não será negada a 
entrada a qualquer alcoólico que chegue a um Grupo desse tipo por não ter o recurso 
imediato de participar de uma reunião normal de A.A. Por exemplo, um Grupo de mulheres 
pode abrir sua reunião para acolher um homem numa reunião se não há disponível outra 
reunião de A.A. num lugar próximo.  
Box 4-5-9, Fev./ Mar. 2008 http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_febmar08.pdf 

 
Uma das grandes atrações de Alcoólicos Anônimos sempre foi que, na Irmandade, 

todos são iguais e todos são bem vindos. As Tradições de AA a respeito do anonimato, auto-
suficiência e unicidade de propósito – a procura pela sobriedade alcoólica e levar essa 
mensagem a outros alcoólicos, contribuem para esta característica de igualdade e 
companheirismo que os alcoólicos encontram nas reuniões de A.A. Por isso, não é de se 
estranhar que Grupos "especiais" foram vistos com desconfiança, alarme e, por vezes, grande 
hostilidade dentro A.A. No entanto, Grupos "especiais", com base em uma semelhança de 
interesses para além de seu alcoolismo comum - gênero, idade, etnia, ocupação, orientação 
sexual, etc., existem em A.A. desde seus primeiros tempos. Mais ainda, muitos desses 
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Grupos encontraram grande utilidade e conveniência em se organizar até mesmo a nível 
internacional, manter suas próprias convenções e conferências, com comitês de direção ou 
contatos centrais onde qualquer pessoa interessada pode solicitar informações. Os endereços 
desses Grupos e horários das reuniões constam nas listas de Grupos de A.A. do ESG para os 
EUA e Canadá, mesmo que alguns em caráter restrito e confidencial. 

Em meados da década de 1970, quando os sentimentos contra Grupos de "propósitos 
especiais" estavam nas alturas, foi colocado como questão central que não devem ser 
chamados Grupos de A.A. de "propósitos especiais" uma vez que todos os Grupos têm a 
mesma finalidade ou propósito: a manutenção da sobriedade através da abstinência alcoólica 
e a transmitir essa mensagem. Em vez disso, eles seriam Grupos de "composição especial". 

Em 1977, depois que os ânimos tinham arrefecido um pouco, o Dr. Jack Norris, então 
Presidente do Conselho de administração do Escritório de Serviços Gerais, fez uma 
apresentação sobre esse tema na Conferência de Serviços Gerais daquele ano. Ele disse: 
"...quando outros requisitos são adicionados para participar de um Grupo, e que podem 
parecer excluir alguns alcoólicos, estas devem ser consideradas reuniões de A.A., e não 
grupos de A.A. Nós nunca desencorajamos a realização de reuniões especiais de qualquer 
tipo desde que venham atender as necessidades das pessoas interessadas, mas temos sido 
hesitantes em considerar como Grupos aqueles que parecem poder excluir qualquer 
alcoólico por algum motivo. Muitos membros acham que nenhum Grupo de A.A. deva ser 
especial e, portanto, que nenhum Grupo deve ser rotulado como tal ou mesmo dar a 
impressão de que é 'especial'. No entanto, o fato é que tais grupos existem. E estes Grupos 
sentem que seus 'rótulos' servem o propósito de atração (através da dupla identificação), e 
que isso não implica na exclusão de outros alcoólicos". 

Em um artigo de Grapevine em outubro do mesmo ano, 1977, K. S., disse, "...quando 
discuti a finalidade desses Grupos com pessoas que os freqüentam, elas expressaram, como 
opinião definitiva, que não se sentiam totalmente à vontade para falar sobre si mesmas em 
Grupos regulares de A.A. Os homossexuais acreditam que as especificidades de suas 
relações afetivas não seriam entendidas ou aceitas em reuniões regulares de AA. Jovens 
estão convencidos que seus estilos de vida não são compreensíveis para os membros mais 
antigos. E profissionais sentem que encontram uma maior compreensão daqueles que 
consideram seus pares, particularmente nas matérias relativas à sua conduta em suas 
profissões quando eles eram alcoólicos ativos”.  

K. S., também observou que, “Muitos membros desses Grupos especiais estão 
convencidos de que não teriam ficado em A.A. se tivessem que fazê-lo através de um Grupo 
regular. Se alguém não concorda com esse pensamento, o certo é que, para muitos 
alcoólicos esse foi o único caminho. E eles acreditam que esses Grupos especiais são o 
suficientemente sérios para desenvolverem seu trabalho e levarem a mensagem de A.A. a 
outros alcoólicos”. 
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Para entender melhor: 
A história de A.A. registra que o primeiro Grupo formado por membros de A.A. que 

pretenderam incluir outro propósito além do álcool, naquele caso a adição a outras 
substâncias, ao ser consultada a respeito, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos se 
prontificou a ceder o programa mas não seu nome, para que ela mantivesse a unicidade de 
propósito proclamada na Quinta Tradição, isto é, A.A. trata unicamente do álcool e declara 
que um grupo ou uma reunião que acolha ou trate de outros propósitos além do alcoolismo, 
não poderá se denominar um Grupo ou uma reunião de A.A. Surgiu assim, em Los Ângeles, 
em 1953, Narcóticos Anônimos, a primeira Irmandade independente de A.A. a usar em seu 
programa de recuperação os Doze Passos e as Doze Tradições de A.A. adaptados ao seu 
propósito. A ela seguiram-se Jogadores Anônimos em 1957, Comedores Compulsivos 
Anônimos em 1960, Neuróticos Anônimos em 1962, Dependentes de Amor e Sexo 
Anônimos em 1976, Fumantes Anônimos em 1982, Mulheres que Amam Demais Anônimas 
em 1985, etc. 

Para ter uma idéia de como se distribuem os membros em A.A., e como dirigir sua 
ações, o ESG – EUA/Canadá, a partir de 1968, realiza uma pesquisa a cada três anos. Segue 
uma parte do resultado obtido em 2010 (http://aa.activeboard.com/t43288917/aa-uk-2010-
survey/): 

Como você soube de A.A.?: 31%, por indicação de um membro;20%, através da lista 
telefônica; 14%, através de seu médico; 13% através de um centro de tratamento; 
5%, pela internet; 4%, membro retornando; 12%, rádio, jornal, encaminhamento 
judicial, influencia da família, do clero, etc., e 1%, outros meios. 
Sexo dos Membros de A.A.: 60% homens; 40%, mulheres. 
Perfil etário (anos): 5%, abaixo de 30; 18%, entre 31 e 40; 30%, entre 41 e 50; 25%, 
entre 51 e 60, e 22%, mais de 60 anos. 
Freqüência às reuniões: 14%, 5 vezes, ou mais, por semana; 49%, 3 a 4 vezes por 
semana; 35%, 1 a 2 vezes por semana e 1%, menos de uma vez por mês. 
Tempo de sobriedade: 18%, menos de sete meses; 8%, entre 7 e 12 meses; 9%, de 1 
a 2 anos; 34%, de 2 a 10 anos e 31%, mais de 10 anos. 
Segundo o relatório da 62ª Conferência de Serviços Gerais realizada em Nova York 

entre os dias 1 e 7 de maio de 2011, divulgado no Box 4-5-9 do Verão 2011, com base em 
2010, o nº estimado de Grupos nos EUA era de 57.905; no Canadá, 4.968; fora dos EUA e 
Canadá, 43.541; Total estimado de Grupos no mundo todo, 107.975. O nº estimado de 
membros era de 1.279.664 nos EUA; 94.017 no Canadá e 644.498 fora dos EUA e Canadá. 
Total estimado de membros no mundo todo, 2.057.972.  

Assim, A.A., representa ela própria uma minoria equivalente a pouco mais de 1%, 
quando comparada com o universo de duzentos milhões de pessoas no mundo todo, que, 
segundo pesquisas alheias à Irmandade, têm problemas relacionados com sua maneira de 
beber.  
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Mulheres em A.A. 
“Somente outra mulher pode avaliar o quão sofrido é se admitir alcoólica” 

A palavra "alcoólico/a" pode incomodar algumas pessoas e para 
muitos, a palavra ainda sugere uma fraqueza ou que um alcoólico é um pária 
ou um vagabundo. Embora a doença do alcoolismo atinja homens e mulheres 
sem distinção, sabe-se que é muito difícil para um homem admitir sua 
condição de alcoólico. Acreditamos que para uma mulher seja mais difícil 
ainda. A maneira como o alcoolismo feminino é visto pela sociedade em geral, 

representa uma enorme barreira, e nas origens de A.A. foi maior ainda  
Florence Rankin foi a primeira mulher alcoólica a participar do movimento para a 

recuperação de alcoólicos iniciado em junho de 1936 por Bill W., e o Dr. Bob, que mais tarde seria 
Alcoólicos Anônimos.  

Divorciada de um colega de Bill W., em Wall Street, seu ex-marido pediu a Lois, mulher de 
Bill W., para que fosse visitá-la na ala psiquiátrica do Bellevue Hospital (o hospital público mais 
antigo dos EUA, fundado em 1736, em Nova York), onde estava internada por causa do alcoolismo 
que também tinha motivado o divórcio. Bill e Lois retiraram-na do hospital e a levaram para sua 
casa, na Rua Clinton, no Brooklin, segundo registros, no dia 13 de setembro de 1937. Freqüentando 
as mesmas reuniões que os outros alcoólicos que Bill conseguia levar da rua, do Grupo de Oxford na 
Igreja do Calvário ou alguns indicados pelo Dr. Silkworth, e, com muitas dificuldades acrescentadas 
pelo fato de ser a única mulher naquele grupo de homens, conseguiu alcançar a sobriedade.  

Mudou-se para Washington, DC, onde abordou Fitz Mayo (o autor de “Nosso Amigo do Sul”, 
nas quatro edições do Big Book), que iria tratar-se no mesmo hospital Towns, o mesmo onde Bill 
tinha se tratado. Sua historia, “Uma Vitória Feminina”, está contada na primeira edição do Big 
Book. Por ocasião da escolha do titulo do Big Book, impediu que se colocasse o título de “Cem 
Homens”, o que, também descartadas outras sugestões, levou ao título de “Alcoólicos Anônimos”. 
Casou-se novamente, desta vez com um bebedor problema e, infelizmente, voltou a beber. Ao que 
parece cometeu suicídio e seu corpo foi reconhecido no necrotério pelo mesmo Fitz M., a quem ela 
tinha ajudado a se recuperar e a fundar o primeiro Grupo de A.A. em Washington. 

 Apesar de sua recaída no alcoolismo e da forma de sua morte, Florence R. ajudou a 
pavimentar o caminho para as muitas mulheres que viriam se juntar a A.A., particularmente à 
segunda mulher a entrar para o programa em Nova York, Marty Mann, com quem se encontrou uma 
ou duas vezes. 

Nascida numa família rica e influente de Chicago, Margaret (Marty) Mann (1904-1980), 
estudou nas melhores escolas privadas. Aos 17 anos já bebia como um adulto demonstrando 
predisposição para o alcoolismo. Abençoada com beleza deslumbrante, inteligência, uma vontade 
poderosa, energia, e carisma fenomenal, Marty viajou extensivamente. Durante um baile de 
debutantes, em Nova Orleans, em 1927 conheceu John B., no dizer dela, "... um dos homens mais 
atraentes que eu conheci, interessante, viajado e com a mente aberta. De família rica, ele foi o pior 
bêbado da cidade", e os dois, bêbados, fugiram da festa. Casaram-se pouco depois. Não suportando 
as bebedeiras um do outro, divorciaram-se um ano depois, em 1928.   
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Marty, retomou seu nome de solteira e nunca mais voltou a se 
casar. Por duas vezes tentou o suicídio e começou a beber 
desesperadamente para concluir o serviço. Seus amigos intervieram e 
foi aceita na ala de caridade do Hospital Bellevue, de Nova York – o 
mesmo em que havia estado Florence R., dirigido pelo Dr. Robert 
Foster Kennedy, um dos futuros grandes amigos de A.A. Depois 
transferida para Blythewood, um centro de internação psiquiátrica 
privada exclusiva em Connecticut como um paciente caridade. Seu 
diretor era o Dr. Harry Tiebout, o primeiro psiquiatra a reconhecer o 
trabalho de A.A. usando seus princípios em sua prática profissional. 
O Dr. Tiebout acelerou e aprofundou a aceitação mundial de A.A. 
entre os profissionais da medicina. Ele tinha recebido com 
antecedência uma copia mimeografada do livro “Alcoólicos 

Anônimos” solicitando sua avaliação, e entregou o livro a Marty que se recusou a ler porque “Não 
suporto esses dês maiúsculos”. Tinha muito Deus. Ela entrou numa crise de ressentimento, fúria e 
ódio, e olhando o livro aberto sobre a cama parecia-lhe ver todas as linhas em vermelho, porém, no 
meio havia uma linha que não estava em vermelho, mas “em negro azeviche”. A linha dizia: “Não 
podemos viver com raiva”. Foi o suficiente. Nele leu também a história de Florence R., e decidiu 
procurar ajuda na Irmandade. Em abril de 1939, aos 34 anos, persuadida pelo Dr. Tiebout, chegou à 
casa de Bill W., e Lois no Brooklin, e começou a frequentar as reuniões que aconteciam uma vez por 
semana. Entretanto, todos os membros daquele Grupo eram homens.  O estigma contra as mulheres 
alcoólicas era muito forte e por isso as poucas que identificavam o problema com o alcoolismo, 
raramente procuravam ajuda, e quando o faziam sofriam humilhações e raramente ficavam nos 
primeiros Grupos de A.A. Nos primeiros 18 meses Marty teve três recaídas. 

Marty estava convencida de que deveria trabalhar no campo da educação alcoólica, 
especialmente àquela destinada às mulheres e foi trabalhar com o Doutor em Ciências, pesquisador e 
bioestatístico Elvin Morton Jellinek (1890-1963) que dirigia o Centro de Estudos do Álcool, na 
Universidade de Yale, New Haven, Connecticut, pioneiro na investigação interdisciplinar 
relacionado com os problemas decorrentes do uso do álcool. 

Devido ao princípio do anonimato, o legado de Marty está relatado com moderação nos anais 
de A.A.. No entanto, A.A. cresceu enormemente durante as décadas em que ela esteve atuante. 
Através de sua visão e liderança, a atitude da América para com o alcoolismo foi alterada de uma 
questão moral para um problema de saúde pública.  Onde quer que ela falasse, mesmo mantendo seu 
anonimato em relação a A.A., gerou ampla publicidade e novos membros ingressavam porque suas 
origens eram conhecidas. Suas aparições foram especialmente importantes para atrair mulheres 
alcoólicas. Elas achavam que, se uma mulher tão impressionante e inspiradora como Marty podia 
admitir seu alcoolismo, elas podiam também. O melhor exemplo disso ocorreu na década de 1970, 
quando a então primeira dama dos EUA, Betty Ford (1918-2011), mulher do 38º Presidente dos 
EUA, Gerald Ford (1913-2006), poucas semanas depois da posse foi diagnosticada com câncer de 
mama e admitiu publicamente sua dependência do álcool; após seu tratamento criou na California o 
mundialmente famoso Betty Ford Center para o tratamento de álcool e drogas. 

Considerada por muitos a “primeira dama de Alcoólicos Anônimos”, sua história, “As 
Mulheres Sofrem Também”, está contada na 2ª, 3ª e 4ª edições do Big Book. Duas semanas depois de 

Marty Mann 
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proferir uma palestra na Convenção Internacional de A.A. em Nova Orleans, em 1980, sofreu um 
derrame cerebral e morreu no dia 22 de julho de 1980, aos 75 anos de idade. 

Enquanto isso, em Akron, o Dr. Bob mostrava insegurança ao confrontar, em principio, a 
mais problemática e de certa forma a menos bem-vinda minoria nos velhos dias de A.A. – as 
mulheres. Ele não sabia como lidar com elas. Aconteciam explosões em relação aos romances fora 
de lugar, e à chegada de mulheres alcoólicas às reuniões. Grupos inteiros entraram em alvoroço e 
algumas pessoas ficavam bêbadas. Temia-se pela reputação de A.A. e pela sua sobrevivência.  

A primeira mulher que procurou ajuda no Grupo de Akron, Lil (nome fictício), envolveu-se 
em um relacionamento com um membro chamado Freddie S., ex-prefeito de Akron (é ele o 
personagem que aparece na pagina 101 do livro “Dr. Bob e os bons veteranos”, com o pseudônimo 
de “Victor”), casado com Vi S., também membro.  Esta situação deu origem ao que ficou conhecido 
como a prática do 13º Passo, aquele que envolve os relacionamentos afetivos e sexuais inadequados 
e inconseqüentes originados dentro dos Grupos. Num julgamento parcial, Lil acabou sendo expulsa 
do Grupo pelas mulheres dos outros companheiros. Entretanto, essa mulher, Lil, ficou sóbria, casou-
se, começou a trabalhar com crianças, tornou-se corretora de imóveis na Florida, mas permaneceu 
fora de A.A. por causa dessa rejeição inicial.  

De maneira geral, o ingresso de mulheres solteiras, divorciadas ou casadas desacompanhadas 
gerava atrito com as mulheres dos membros. Estas interferências de pessoas e familiares não 
alcoólicos que acompanhavam, ou grudavam nos primeiros membros nas reuniões, determinaram, a 
criação das “reuniões fechadas”, ou seja, unicamente para alcoólicos e levaram estas pessoas a se 
associarem em grupos paralelos que, unificados, resultariam em 1951 na criação dos Grupos 
Familiares Al-Anon.   

Mesmo assim, o Dr. Bob sempre concordou em falar com as poucas mulheres que cruzaram o 
seu caminho; mas geralmente as encaminhava a Anne e às outras esposas que estavam dispostas a 
trabalhar com elas. A coisa que mais o incomodava era que a maioria das mulheres chegava com o 
rótulo de ‘ninfomaníaca’. Sobretudo quando chegavam sozinhas, a maioria das esposas se afastava 
porque tinham um medo mortal delas, mas alguns homens se aproveitavam da carência e da 
fragilidade inicial das mulheres. 

Um destes exemplos foi Sylvia Kauffmann, de Chicago. Rica e 
bonita casou-se aos 20 anos, teve dois filhos, divorciou-se aos 23 anos e a 
partir daí começou a beber loucamente até os 35 anos, quando depois de 
vários tratamentos e internações por alcoolismo, um médico emprestou-lhe 
o Big Book e sugeriu-lhe que fosse a Akron falar com o Dr. Bob e seu 
Grupo. Lá permaneceu por duas semanas e achou que poderia conseguir a 
sobriedade. Porém, devido à sua condição de divorciada, além de bonita e 
rica, os homens começaram a dar encima, e suas mulheres a azedar sua 
vida. Voltou para Chicago e, perseverante, ingressou no Grupo de lá onde 
conseguiu sobriedade permanente. Mais tarde casou-se com o Dr. Ed S., 
também AA, o médico cardiologista que assistiu Bill nos últimos dias de 
vida no Hospital do Coração, em Miami.  

Sylvia K., é a autora da história “As Chaves do Reino” que aparece 
na 2ª, 3ª e 4ª edições do Big Book. De acordo com registros mantidos pelo grupo de Chicago, a data 
de ingresso de Sylvia no Grupo foi 13 de setembro de 1939. Devido às recaídas iniciais de Marty M., 

Sylvia K. 
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(ver acima), Sylvia pode ter sido a primeira mulher em A.A. a alcançar a sobriedade permanente, 
embora historiadores sustentem que essa condição deve ser creditada a Lil, que manteve sua 
sobriedade mesmo fora da Irmandade.  

"Meu nome é Sybil Doris Hart Adams Stratton C. Maxwell Willis, e eu sou uma alcoólica".  
Sybil C. (1908-1998), foi a primeira mulher do Oeste americano a ingressar em A.A. Bebedora 
problema desde muito cedo, teve o primeiro porre aos 15 anos. Trabalhou primeiro como secretária 
e, nas mudanças forçadas de um emprego para outro por causa da bebida foi experimentando outras 
profissões - corretora de imóveis, motorista de taxi, trabalhadora rural, contrabandista e taxi-girl. O 
rosário de sobrenomes com que Sybil se apresentava corresponde aos sobrenomes dos seus cinco 
maridos.  

Primeiro, casou-se com um marinheiro com quem teve um filho achando que poderia parar de 
beber; não conseguiu, levou o filho para a casa da mãe e abandonou o marinheiro. Do segundo 
marido pouco se sabe. O terceiro marido, Dick Maxwell, ela conheceu num salão onde trabalhava 
como taxi-girl. Ele lhe prometeu tirá-la daquela vida, ajudá-la a cuidar do filho e casar com ela. 

Agora ela tinha um marido maravilhoso, uma casa, era uma dona de 
casa, e tinha um carro. Mas ela não conseguia parar de beber. No mês 
de março de 1941, leu o artigo a respeito de Alcoólicos Anônimos que 
Jack Alexander tinha escrito no semanário o Saturday Evening Post de 
1º de março daquele ano. Impressionada, escreveu para a Sede da 
Fundação do Alcoólico em Nova York de onde Ruth Hock (1911-
1986), a secretária não alcoólica do escritório, lhe respondeu dizendo 
que não tinha conhecimento de que houvesse alguma outra mulher em 
A.A. na Califórnia. Orientou-a a procurar Cliff W., no Grupo Los 
Ângeles em Hollywood, onde ingressou no dia 31 de março de 1941. 
Poucos dias depois, outro companheiro, Frank R., lhe deu o primeiro 

encargo no Grupo: “Sybil Maxwell, estou colocando você no comando de todas as mulheres”, 
“Mas... não há mulheres no Grupo”, ela disse, “então, vá procurá-las”, respondeu Frank. E foi o 
que ela fez até a sua morte 57 anos mais tarde.  

Sua dedicação à Irmandade acabou por criar problemas no relacionamento com o marido de 
quem se separou alguns anos depois, quando ele, lamentando sua ausência, lhe propôs que voltasse a 
beber que ele cuidaria dela. Seu quarto marido foi um AA, Jim Willis, que seria um dos co-
fundadores da Irmandade Jogadores Anônimos, fundada 
em Los Ângeles, Califórnia em13 de setembro de 1957. 

O C., no meio dos sobrenomes corresponde ao 
sobrenome Corwin, de Bob, seu quinto e último marido, 
também AA, com quem viveu o resto de seus dias.  

Nos seus depoimentos, Sybil sempre lembrou as 
dificuldades de ser mulher nos primeiros tempos da 
Irmandade. Naquele tempo, as mulheres alcoólicas 
tiveram que superar uma norma dupla que era muito mais 
rígida nos anos 1930/40 do que é hoje – a noção de que as 
mulheres educadas não bebiam em excesso.  

Ruth Hock 

Sybil e Bob C. 
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Em primeiro lugar isso tornou mais difícil para a mulher admitir o problema – para não dizer 
sobre ser aceita em A.A. Quanto à fama de ninfomania referido acima, Sybil lembra o exemplo mais 
conhecido, porém menos falado e refere-se a Irma Livoni, uma de suas primeiras afilhadas. Irma 
ingressou no Grupo Los Ángeles de A.A., em Hollywood, Califórnia, em 1941. Após tomar 
conhecimento de que ela teria se envolvido em relacionamentos íntimos com alguns membros do 
Grupo, chegou às suas mãos a seguinte carta:  

Alcoólicos Anônimos  
Caixa Postal 607  

Hollywood-California. 
                                                   05 de dezembro de 1941 

Irma Livoni 
939 S. Gramercy Place 
Los Ángeles, California 
 
Cara Sra. Livoni: 
Em uma reunião do Comitê Executivo do Grupo Los Ángeles de Alcoólicos Anônimos, 

realizada no dia 04 de dezembro de 1941, foi decidido que sua presença nas reuniões do Grupo não 
é desejada, até que venha dar explicações, a esta comissão, em relação aos seus planos para o 
futuro. Esta ação está sendo tomadas por razões já conhecidas. 

Foi decidido que, se assim o desejar, você poderá comparecer perante os membros deste 
Comitê para explicar sua atitude. Esta oportunidade lhe está sendo oferecida entre o dia de hoje e o 
próximo dia 15 de dezembro. No caso de não comparecer, vamos considerar o assunto encerrado e 
sua associação cancelada. 

Grupo Los Ángeles: 
Joseph Mortimer, Frank Randall, Edmund Jussen Jr., Fay D. Loomis, Al Marineau. 
Irma recebeu esta carta no dia 08 de dezembro de 1941, um dia após o bombardeio japonês a 

Pearl Harbor, no Havaí, e também o dia em que os EUA declaravam guerra ao Japão e entravam na 
Segunda Grande Guerra. Los Ângeles, como todas as cidades americanas, estava em estado de 
consternação, sem luz, as pessoas tomadas de pânico e todos os locais fechados. Nessa época não 
havia mais do que duas reuniões de A.A. por semana em toda a Califórnia. Resultado, Irma não 
compareceu ao Grupo no prazo que lhe tinham dado, nem nunca mais. Voltou a beber, subiu no topo 
do prédio onde morava e de lá se jogou para a morte. Este fato foi comunicado a Bill W., pela 
própria Sybil. Em 1941, ainda não tinham sido escritas as Doze Tradições – foram publicadas pela 
primeira vez na Grapevine, em 1946, e homologadas na Convenção de Cleveland em 1950. Mesmo 
assim, o enunciado do que viria ser a Terceira Tradição já existia no Prefácio à Primeira Edição do 
Big Book “... O único requisito para se tornar membro é o sincero desejo de parar de beber...”, 
Livro Azul, 4ª edição, página 11/5/2. É sabido que as circunstâncias que mais influenciaram no 
conceito da Terceira Tradição foram as diferenças referentes ao sexo, gênero e opção, à raça, e às 
crenças religiosas ou à falta delas. É, portanto, reconhecida como sendo a Tradição das minorias. 
Embora não existam referencias, parece muito claro que Bill W., se referia a Irma Livoni quando 
escreveu nos Doze Passos e Doze Tradições, 127/3/2: "... A experiência nos ensinou afinal que 
privar o alcoólico de uma plena oportunidade equivale por vezes a pronunciar a sua sentença de 
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morte e, amiúde, a condená-lo a um estado de interminável miséria. Quem se atreveria a arvorar-se 
em juiz, júri e carrasco de seu próprio irmão doente?",  

Curiosamente, não se tem conhecimento se as outras partes envolvidas nestes casos, o ex-
prefeito de Akron e os que com Irma se deitaram, houvessem sido inquiridos a respeito de seus atos 
ou objeto de alguma medida disciplinar.  

Assim, no inicio, as mulheres eram consideradas um problema. Ninguém queria lidar com 
elas e para manterem sua sobriedade tiveram mais para superar que os homens. Rejeitadas e muitas 
vezes humilhadas nas salas onde os homens se reuniam – era comum ouvir que “a recaída se 
esconde em baixo da saia das alcoólicas”, pela mesma simples questão de sobrevivência que os 
homens alegavam para excluí-las de suas reuniões e para poder praticar o programa que estava 
salvando suas vidas, decidiram formar seus próprios Grupos compostos exclusivamente por mulheres 
e que, pioneiros, serviriam de modelo, no futuro, para outros segmentos em A.A. – negros, jovens, 
homossexuais, humanistas, etc. 

A questão dos Grupos para mulheres foi abordada por Nell Wing 
(1917-2007), arquivista do ESG, numa entrevista oferecida a uma escritora 
em 1979. Ela explicou, “se a aceitação da condição da mulher alcoólica nos 
anos 1930/40 já era difícil, foi muito mais difícil ainda ser aceita em um 
Grupo de A.A. Em sua quase absoluta maioria compostos por homens, a 
presença de mulheres nos Grupos era considerado por muitos um fator 
perturbador. Uma vez que grande parte do sucesso do programa de A.A. está 
centrada no compartilhamento das experiências de um alcoólico com outro 
alcoólico, nos primeiros tempos da Irmandade sempre se entendeu que, se 
esse compartilhamento ocorre-se entre homens e mulheres fatalmente 
acabaria por se desviar do propósito essencial. As poucas mulheres que 

conseguiam ser aceitas em algum Grupo eram apresentadas às mulheres dos membros que, mesmo 
não alcoólicas, ofereciam-lhes amizade e apóio, pois eles não queriam apadrinhá-las por temor a 
envolvimentos extra-propositais. Assim, na medida em que mais mulheres foram chegando, elas 
foram incentivadas a criar seus próprios Grupos”. 

 “Duke” P., que ingressou em A.A. em 1940, explica, com a corroboração de sua mulher 
Katie, que, por vezes não se colocava objeção a que mulheres alcoólicas freqüentassem as reuniões 
desde que acompanhadas de seus maridos mesmo não alcoólicos e vice-versa. Porém, se a mulher 
recém chegada era casada e queria ir sozinha, seu marido iria proibi-la de frequentar as reuniões, 
noite após noite com aqueles homens.  

Então, a resposta a essa situação foi a criação de Grupos freqüentados unicamente por 
mulheres.  Nesses Grupos, as mulheres alcoólicas sentiam-se à vontade para abordar assuntos 
específicos da condição feminina - abuso sexual, relacionamentos íntimos, problemas familiares, 
menopausa, aborto, que não teria sido confortável abordar em reuniões mistas. 

O primeiro Grupo de Mulheres em A.A., foi fundado em Cleveland, Ohio, em junho de 1941 
por Vi S. - a mulher do ex-prefeito de Akron, e outras companheiras. No ano seguinte, Ruth B., de 
Minneapolis, escreveu uma carta à Fundação do Alcoólico - também chamada de Sede (atual OSG 
ou, Escritório de Serviços Gerais, ESG), dizendo “Tem havido por aqui discussões a respeito da 
possibilidade de as mulheres alcoólicas reunirem-se em um grupo separado. Ouvimos dizer que 
mulheres já se reúnem em grupos separados em Chicago e Cleveland... Somos pouco menos de uma 

Nell Wing 
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dúzia de mulheres alcoólicas em Minneapolis, das quais apenas quatro estão em atividade”. Bobbie 
B., a secretária da Sede, respondeu, “eu sugiro que escreva diretamente para Marion R., 12214 
Detroit Ave., Cleveland, Ohio. Marion é a secretária de um Grupo de mulheres de lá que 
recentemente comemorou seu primeiro aniversário”. Pouco tempo depois, Bobbie recebeu uma 
consulta semelhante vinda de Harrisburg, Pensilvânia, e respondeu: “Já há mais de 60 mulheres no 
Grupo de Nova York. Isto é notável porque, quando conheci o Grupo quase dois anos atrás, havia 
apenas duas mulheres e a convicção de que este programa simplesmente não iria funcionar para as 
mulheres”. Em uma carta que Grace O., de Nova York, escreveu para Bill W., em 1945, relata, “em 
apenas sete dias, ingressaram em nosso Grupo 19 moças”.  

Em San Diego, Califórnia, iniciou-se um Grupo de mulheres que se reúne continuamente, a 
cada semana, desde setembro de 1945. Suas fundadoras se conheceram no escritório do marido de 
uma delas. Em fevereiro de 1946, já contando com 15 membros, alugaram uma sala para fazer suas 
reuniões. Significativamente, na Convenção Internacional de Cleveland, em 1950, foi incluída no 
programa uma sessão especial para as mulheres membros. O primeiro Grupo para mulheres em Sal 
Lake City começou a ser listado pelo ESG na primavera de 1952. Nunca foi feita, ao longo dos anos, 
alguma tentativa de elaborar uma contagem de Grupos de Mulheres em A.A., mas é seguro dizer que 
eles existem em todos os lugares onde A.A. mantém uma presença considerável. 

Gradualmente a situação foi mudando. “Queriam fazer mais por você se era uma mulher”, 
contou Polly F. L., que ingressou em A.A. de Chicago em 1943: “os homens diziam: se uma mulher 
pode permanecer sóbria eu também posso”. Logo, as mulheres começaram a se destacar no serviço 
para a Irmandade e se transformaram na força dominante por trás da criação da Grapevine e, até os 
dias de hoje constituem maioria no Escritório de Serviços Gerais e desde sua criação, o departamento 
de Arquivos Históricos, sempre foi dirigido por mulheres. 

Já faz muito tempo que não há problemas nos Grupos regulares de A.A. pelo fato de serem 
freqüentados igualmente por homens e mulheres. Porém, os Grupos para mulheres continuam a 
existir, não mais por exclusão, mas porque tem utilidade para muitas mulheres que neles encontram 
melhores condições de recuperação. 

A existência desses Grupos fez com que o percentual de mulheres na Irmandade tenha 
aumentado de forma constante desde a sua fundação. Em 1955, A.A., informou que 15% dos seus 
membros eram mulheres; em 1968 esse percentual havia subido para 22%; em 1996 foi para 33%, e 
em 2004, 35%, e em 2010 as pesquisas indicavam 40% de mulheres em A.A. 

Em 14 de fevereiro de 1964, Bernadette O'K., e mais outras mulheres em A.A., organizaram 
em Kansas City a primeira Conferência Nacional de Mulheres em A.A.  

O objetivo deste fórum foi: 
 A partilha de experiências comuns entre mulheres alcoólicas; 
 A discussão dos problemas de especial interesse para todas as mulheres em A.A.; 
 Oportunidade de ouvir oradoras mulheres de outras Áreas. 

Quarenta e cinco membros compareceram a essa Primeira Conferência Nacional, e sua 
aceitação foi tão positiva que se transformou em permanência anual e posteriormente em 
Internacional. A data para sua celebração anual foi fixada no fim da semana que tem o dia 14 de 
fevereiro porque nesse dia é o aniversário de Bernadette O´K., é também o dia de São Valentim, dia 
dos namorados em vários países do hemisfério Norte, além de ser uma pausa bem-vinda na 
depressão de inverno. 



Página 13 de 39 

 

Nessa seqüência, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2012 foi celebrada em Washington DC, 
a 48ª Conferência Internacional de Mulheres em A.A. O lema permanente desse evento é "The 
Language of the Heart Will Be Spoken Here" ou, algo como, “Aqui se Fala a Linguagem do 
Coração”. 

 

48ª Conferência Internacional de Mulheres em A.A. 

 
Mulheres pioneiras de A.A. no Brasil: 
Em maio de 1949, um mês antes do retorno do fundador de A.A. no Brasil – Herbert Leroy, 

aos EUA, ingressou no “Rio Nucleus Group”, no Rio de Janeiro, Eleanor ou, nominada por alguns 
como sendo Miss Helen, a primeira mulher a ingressar em A.A. no Brasil. Era mulher de um oficial 
da Marinha Americana, a serviço no Brasil. Distinta e elegante, comparecia às reuniões coberta com 
um chapéu e véu para preservar o anonimato. Sua contribuição como tradutora da correspondência 
trocada com a Sede da Fundação do Alcoólico em Nova York e outros materiais foi de grande valia.  

Em 4 de agosto de 1953, ingressou no Grupo Central do Brasil, no Rio, Luiz M.(1929-1992). 
Ele disponibilizou seus conhecimentos sobra a história de A,A, no Brasil, em uma brochura chamada 
“Alcoólicos Anônimos no Brasil”, e no ano de 1954 cita: “...O Comp. André L., de Catanduva - SP, 
inicia semanal correspondência comigo e, mais tarde, junto com a M. Felícia, fundam um Grupo em 
Bauru – SP”, e em 1957 coloca: “...Maria Felícia, junto com André L., inicia o trabalho do 12º 
Passo em Bauru  (Casa de Saúde Dr. Smith), Catanduva e Campinas. Lançaram uma boa semente, 
que deu seus frutos, e em 26 de setembro de 1957, nasceu o Grupo Catanduva. 

Entretanto, a versão mais conhecida da história de A.A., no Estado de São Paulo não 
contempla essa circunstância. O texto que segue é a adaptação de trechos de uma carta escrita por 
Donald M. Lazo, co-fundador do Grupo Sapiens, considerado o primeiro no Estado, aos 
companheiros e seus amigos Ércio B. e Eloy T., datada em 22 de março de 1993, na qual descreve os 
acontecimentos que culminaram na fundação do Grupo Sapiens. 
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“Na segunda semana de março de 1965 veio a São Paulo a 
empresária residente e estabelecida no Rio de Janeiro e AA Dorothy N. 
brasileira filha de ingleses, para visita de rotina à filial de sua agência 
de empregos na capital paulista... 

...A pedido de um desses amigos, o padre Richard Sullivan, 
Dorothy foi visitar o publicitário americano Donald M. Lazo (1924-
2002), internado no Hospital Samaritano no dia 18 desse mês, em 
conseqüência de mais uma série de bebedeiras e lá ficou por cinco 
dias...  

...Donald aceitou a sugestão de Dorothy de abrir um Grupo de 
A.A. na cidade. Ela apresentou-o à madre Cristina, diretora do Instituto 
“Sedes Sapientiae” (atualmente um departamento da PUC), situado na 
Rua Caio Prado, 102, na Consolação, que lhes cedeu uma sala dentro 

do prédio e nela deu inicio no dia 9 de abril de 1965, nos moldes de A.A. do Rio, o Grupo Sapiens 
co-fundado por Donald – então com 21 dias de abstinência contando os cinco de hospitalização - e 
Dorothy, considerado oficialmente o primeiro Grupo de A.A. em língua portuguesa no Estado de 
São Paulo... 

...Nos próximos meses passaram poucas pessoas pela sala; uma delas, Leila, veio a ser a 
segunda pessoa de São Paulo a afiliar-se à Irmandade (a primeira foi Donald)...  

Assim, a história de A.A. em São Paulo, registra duas mulheres, sendo Dorothy N., já 
membro de A.A. desde 1961, no Rio de Janeiro como co-fundadora e Lilian, a primeira mulher a 
ingressar no Grupo Sapiens em 1965, e portanto a primeira AA de São Paulo. Este transcritor quer 
registrar que seu Grupo base, em Cotia – SP, também foi co-fundado por uma mulher, ainda viva, em 
setembro de 1984. 
 Em 3 de julho de 1965, Dorothy N., compareceu à IV Convenção Internacional de A.A., 
realizada em Toronto, Canadá, como observadora do A.A. do Brasil. 

 
Fontes: 
O Dr. Bob e os Bons Veteranos, A.A. Atinge a Maioridade, Livro Azul, Doze Passos e Doze 

Tradições. 
http://silkworth.net/aabiography/sylviakauffman.html. 
http://www.barefootsworld.net/aamartymann.html -  
http://inrecovery.org.uk/aa-reason%20for%203rd%20page1.htm - 
http://www.barefootsworld.net/aasybilc.html  
http://inrecovery.org.uk/aa-reason%20for%203rd%20page1.htm –  
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 

 
 
 

Dorothy N. 
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Negros em A.A. 
Em tese, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos sempre deu as boas-

vindas a qualquer alcoólico que independentemente da etnia, cor, religião ou 
qualquer outra característica que pudesse distinguir as pessoas. No entanto, 
A.A. é apenas e inevitavelmente uma parte da sociedade em que existe. À 
época em que A.A. foi fundada, e pelas três décadas seguintes, a 
discriminação dos negros era uma característica da sociedade americana e nos 
Grupos de A.A. não era muito diferente. Ainda agora (2012), depois de uma 
serie de conquistas dos negros na área dos direitos civis, quando um negro vai 

a uma reunião de maioria branca, mesmo sendo recebido calorosamente e apesar dos esforços feitos 
pelos membros para que ele se sinta em casa, muitas vezes continua a se sentir “diferente” e 
provavelmente não fique naquele Grupo.  

Embora se saiba que o alcoolismo tem uma grande incidência na comunidade negra, A.A. 
nunca fez uma pesquisa para especificar a percentagem de negros na Irmandade. Joe Mc O., foi o 
primeiro negro membro de A.A. em Little Rock, Arkansas, e acredita que as diferenças culturais 
contra os negros em busca de ajuda em A.A., ou em outro lugar, ficaram um pouco mais atenuadas. 
Lembra que durante sua juventude, até os próprios negros estabeleciam diferenças entre eles e se 
dividiam em grupos distintos; uns piedosos e abstêmios que participavam de igrejas, entoando 
canções espirituais e outros bebedores e arruaceiros; assim, divididos entre bebedores e piedosos, uns 
não queriam se relacionar com os outros. Estes estereótipos foram se desvanecendo nas últimas 
décadas com a rápida aceitação dos negros na sociedade em geral. Tem sido uma preocupação 
continua do ESG que a mensagem de A.A., chegue aos negros alcoólicos com a intensidade 
desejada. 

Este problema foi tratado pela Junta de Custódios numa sessão ordinária durante um fim de 
semana, em janeiro de 1986. T. Garret, o primeiro Custódio negro, 1983-87, comentou que quando 
ele chegou em A.A., os negros não eram aceitos nas reuniões composta por brancos em Washington 
DC, assim que ele sempre teve que frequentar o Grupo Mideast, composto unicamente por negros. 
Ele disse também, que, de acordo com suas Tradições, A.A., não adotou um papel mais agressivo 
nem advogou pelas causas raciais (ver abaixo “Movimentos pelos Direitos Civis”). O resultado, em 
muitas partes do país, a formação de Grupos de A.A. para negros deu-se antes que a integração 
social. 

Nos primeiros tempos da Irmandade, em todo o Sul e na maior parte do Norte dos EUA, os 
brancos não queriam se misturar socialmente com os negros. Esse era um fato, e ninguém, nem os 
Grupos de A.A. poderiam ser coagidos ou persuadidos a fazê-lo, ainda que fossem alcoólicos. O 
preconceito era tão grande, que 50 brancos poderiam se afastar de A.A. para que se pudesse ajudar 
um único negro. Era uma situação embaraçosa, mas em termos práticos ninguém poderia fazer nada.  

No inicio de 1940, chegaram ao Grupo de Nova York dois alcoólicos negros recém saídos da 
prisão, a quem Bill havia convidado após proferir uma palestra naquela penitenciária. A reação no 
Grupo foi imediata. Tinha alguns sulistas que acharam que Bill tinha extrapolado ao tomar a decisão 
sem consultar o Grupo. Estavam dispostos a separar-se de A.A. Por outro lado, havia alguns nortistas 
que achavam que os negros deviam ingressar como membros normais e com privilégios plenos. E, é 
claro, aqueles que ficaram em cima do muro. Questionados os opositores a respeito de os negros 
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terem o mesmo direito a A.A. quanto qualquer outro ser humano, eles concordaram, mas ficou mais 
ou menos combinado que os negros deveriam ser convidados a assistir como “observadores” às 
reuniões abertas ou fechadas do Grupo. 

Esta solução funcionou. A primeira consulta recebida pelo ESG – então ainda Sede, feita por 
um alcoólico negro chegou em 1943, vinda de Pittsburgh. Em resposta a outra consulta no mesmo 
sentido em outubro de 1944, a então secretária da Sede, Bobbie B., escreveu: “nós ainda não temos 
noticias da existência de algum Grupo para negros em qualquer lugar, e este tipo de consulta está 
acontecendo com freqüência quase diária. Sabemos que em Pittsburgh há um membro negro, e eu 
sugiro que você escreva para o Grupo de lá e descubra como trataram essa situação”. Em 1945, 
Jim Scott, um médico negro, fundou na Carolina do Norte o primeiro Grupo de A.A. formado por 
negros. “A História de Jim” aparece na 2ª e 3ª edições do Big Book, e seguiram-se Grupos para 
negros em Washington, DC e St. Louis, Missouri. Logo após, em janeiro de 1946, começou outro 
Grupo em Los Ángeles, que no prazo de um ano já contava com vinte membros. 

A formação do primeiro Grupo de negros em Cleveland girou ao redor de uma mulher; assim 
duas minorias estavam envolvidas. Tratava-se de uma mulher negra que trabalhava em uma boate e 
chamou Oscar W., às três horas da madrugada dizendo-se revoltada com a vida. No dia seguinte 
chamou de novo dizendo que estava sóbria e querendo saber o que fazer. Oscar W. Levou-a ao 
Grupo Lake Shore. Disseram que ela poderia freqüentar A.A., mas teria que participar de um grupo 
diferente. “Apesar de todas as atitudes liberais, ainda não se podia aceitar uma mulher negra”, 
admitiu Oscar. O administrador do prédio disse que se ela ficasse todos deveriam sair. Assim, foi 
formado um Grupo próximo à casa dela em um bairro negro, na Cedar Avenue. As noticias que se 
espalharam falavam sobre ‘algumas pessoas loucas que podiam ajudar você a parar de beber’. Em 
junho de 1946, o ESG registrou o Grupo Outhwaite, em Cleveland, Ohio; tinha oito membros. Um 
mês depois, havia notícias de Grupos para negros em Charleston, Carolina do Sul. No mesmo 
período, também começaram em Kansas City, Missouri e Toledo, Ohio    

Em 1947 aumentou o ritmo de criação de Grupos para negros. Começou um Grupo no 
Harlem de Nova York, e foram relacionados mais dois em Nova Jersey. A Filadélfia conheceu seu 
primeiro Grupo em Junho desse ano e também outro Grupo foi formado em Cincinnati. O primeiro 
Grupo para negros em Crowley, Luisiana, foi iniciado em maio de 1949. De acordo com Ann M., em 
1952 havia aproximadamente 25 Grupos de A.A. dedicados unicamente a alcançar o alcoólico negro. 
Como nenhum esforço foi feito pelo ESG para fazer alguma distinção entre os Grupos para negros e 
os Grupos regulares, é praticamente impossível rastrear seu crescimento durante as décadas 
intermediárias, ou estimar seu número atual. Sabe-se que, obviamente, sua presença é muito 
relevante no norte de Ohio, Washington, DC, Atlanta, Geórgia e em muitas outras cidades com 
importante concentração de população negra.  

 

Para saber mais: 
  O Movimento dos Direitos Civis é historicamente um período de tempo compreendido entre 

1954 e 1980, ocorrido de maneiras diversas e marcado por rebeliões populares e convulsões na 
sociedade civil em países de todos os continentes. O mais conhecido e famoso deles através da 
história foi o Movimento dos Direitos Civis para os negros norte-americanos, entre 1955 e 1968. O 
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principal líder americano foi Martin Luther King (1929 – 1968), negro, pastor batista e ativista 
político. 

A deflagração do movimento se deu em 1º de dezembro de 
1955, quando a costureira Rosa Louise McCouley Parks (1913-
2005), uma mulher negra, se negou a dar seu lugar em um ônibus 
para uma mulher branca e foi presa. 

Os líderes negros da cidade organizaram um boicote aos 
ônibus de Montgomery, Alabama, para protestar contra a 
segregação racial em vigor no transporte. Durante a campanha de 
381 dias, co-liderada por King, muitas ameaças foram feitas 
contra a sua vida. Foi preso e viu sua casa ser atacada. O boicote 
foi encerrado com a decisão da Suprema Corte Americana em 
tornar ilegal a segregação em transporte público.  

King, organizou e liderou marchas a fim de conseguir o 
direito ao voto, o fim da segregação racial, o fim das 
discriminações no trabalho e outros direitos civis básicos.  

O processo de conseguir a igualdade perante a Lei para 
todas as camadas da população independente de cor, sexo, raça ou 
religião, foi longo e extenuante. A maior parte destes direitos foi, 
mais tarde, agregada à lei estado-unidense com a aprovação pelo 
36º Presidente dos EUA, Lyndon B. Johnson (1908-1973), e pelo Congresso dos Estados Unidos, da 
Lei dos Direitos Civis, em dois de julho de 1964 e da Lei de Direitos Eleitorais em 1965. 

Em 14 de outubro de 1964, King se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da 
Paz, que lhe foi outorgado em reconhecimento à sua liderança na resistência não-violenta e pelo fim 
do preconceito racial nos Estados Unidos. 

Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, momentos antes de uma 
marcha, num hotel da cidade de Memphis, Tennessee. 

Importante: o logotipo capitular acima não pertence a A.A. Foi subtraído da logomarca do 
Ano Internacional dos Afrodescendentes , promovido pela ONU e celebrado ao longo do ano de 
2011.   
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/international-year-
for-people-of-african-descent/ 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 

  

 
 
 

Rosa Parks em 1955, com 
Martin Luther King, Jr. 
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Jovens em A.A. 
 Quando A.A. era jovem, seus membros não o eram. A maioria 
das pessoas cujo alcoolismo tinha dobrado seus joelhos e que chegou 
em A.A. em seus primórdios, eram, de maneira geral, pessoas de meia 
idade para cima. Mesmo assim, também foram ingressando alguns 
jovens que, a principio eram considerados quase uma curiosidade, mas 
seu número foi crescendo até o ponto de que a Primeira Convenção 
Internacional, em 1950, em Cleveland, incluiu uma sessão para eles. 
Em seguida, na medida em que A.A. foi crescendo, nas décadas de 
1950-60, o número de jovens na faixa dos trinta e dos vinte anos, e até 

adolescentes, foi aumentando. Na verdade, muitos membros de idade avançada nos dias de hoje, 
chegaram em A.A. naquelas faixas etárias. 
 Havia várias razões para essa tendência de crescimento dos jovens em A.A. À medida que a 
conscientização da doença e dos males provocados pelo alcoolismo foi aumentando, o estigma contra 
os doentes alcoólicos foi sendo reduzido na mesma proporção. Drogas comumente usadas por jovens 
se tornaram mais facilmente disponíveis e foram acelerando a progressão do alcoolismo e o 
desespero final. Mas tarde, com a chegada dos centros de tratamento para dependentes, o numero de 
ingressos de jovens em A.A. foi aumentando gradativamente. E, neste ponto, aplica-se a constatação 
de A.A. que pontifica que “semelhante atrai semelhante”. Quando um jovem alcoólico hesitante se 
aproxima de um Grupo pela primeira vez e vê outro jovem, há grandes chances de ele ou ela fique. 
Quando um jovem é rejeitado pela família, ou ele próprio se afasta para viver perambulando pelas 
ruas, se deteriorando pelo uso abusivo de álcool e drogas e encontra acolhida em um Grupo de A.A. 
onde ele percebe a presença de outros jovens também alcoólicos, normalmente ele/a fica. 
 Um dos exemplos mais conhecidos da capacidade de transformação em A.A. foi uma historia 
contada em 1985. Ela relata a mudança de June G., uma adolescente que ingressou em um Grupo de 
A.A. em Venice, California, em 1972, com a idade de 13 anos. Filha de pais delinqüentes, alcoólicos 
e violentos, June desenvolveu uma patologia suicida e foi morar na rua antes de chegar à 
adolescência devido aos maus tratos e abusos que sua mãe cometia contra ela quando estava sob os 
efeitos das drogas e do álcool. Vivendo como uma criança abandonada, após um dos espancamentos 
que sofreu durante uma briga de gangues, tentou suicídio e foi levada mais uma vez para um 
hospital. Desta vez lhe sugeriram frequentar reuniões de A.A. ao sair do hospital foi procurar uma 
sala de A.A. e foi ficando porque ela não tinha para onde ir. “Eu odiava as pessoas de lá e as 
evitava”, ela dizia. Sua aparência, forma de se vestir, seu linguajar, eram inaceitáveis; mas ela 
continuou a frequentar a sala até que alguns adultos começaram a acompanhá-la com mais atenção e 
um deles a levou para morar na sua casa. Aos poucos foi mudando seu comportamento, forma de 
vestir, linguagem, foi persuadida a procurar um trabalho e a frequentar a escola. June G., fez o 
primeiro grau, passou no segundo, ingressou na Universidade, cursou Direito e logo após, prestou 
concurso e atua na Defensoria Pública da Cidade de Los Ángeles. Charmosa, com um olhar 
encantador, elegantemente vestida, a jovem senhora de 26 anos (em 1985), tem 13 anos de 
sobriedade sólida, graças à sua única “família”: Alcoólicos Anônimos. 

Normalmente, o caminho trilhado pela maioria dos jovens que ingressam em A.A. tem sido 
cheio de obstáculos. Na década de 1960, muitos lembram como foram ignorados e até desprezados 
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por membros mais velhos nos Grupos regulares de A.A. “Você é muito jovem para ser um alcoólico. 
Precisa sair e beber um pouco mais”, costumavam dizer. Um orador, numa Convenção de Jovens 
em A.A., lembra que, “quando eu estava deixando uma reunião, ouvi uma observação de um 
membro mais velho, ‘eu tenho derramado mais bebida do que a que esse jovem punk tem bebido’. 
Ele provavelmente tenha feito isso, mas foi o álcool que eu bebi, e não o que ele derramou que 
tornou minha vida incontrolável”. 

Mesmo quando são bem recebidos por adultos e pessoas mais velhas nos Grupos regulares, 
boa parte dos jovens se sente diferente por diversas razões; vestem e falam de forma diferente, tem 
dificuldades e problemas diferentes. 

Algumas idéias para Jovens em A.A. foram retiradas de um trabalho, estritamente não oficial, 
elaborado no sul da California, em 1976, por uma estudante universitária, membro de A.A., Darlene 
L., assistida por Jerry F., um delegado de Área. O projeto consistiu em distribuir questionários 
dirigidos a membros de A.A. “abaixo dos 30”, naquela Área. Darlene obteve 79 respostas das quais 
extraiu suas conclusões. A primeira descoberta foi a de que três em cada quatro consultados 
procediam de famílias onde seus pais, um ou outro, ou os dois, também eram alcoólicos – esta 
constatação foi muito mais surpreendente em 1976, do que seria atualmente (2012). Muitos deles 
lembravam ter assistido reuniões de A.A. acompanhando um de seus pais, quando crianças, e por 
esse fato foi mais fácil descobrir o memento em que começaram a ter problemas com sua maneira de 
beber. A segunda descoberta foi que a progressão do alcoolismo nos adolescentes se dá de uma 
maneira muito rápida; depois de três anos de uso regular da bebida, eles já sabiam que tinham um 
problema com ela. Da mesma forma, o estudo revelou que eles perceberam sua impotência contra o 
álcool muito cedo, o que lhes permitiu superar mais facilmente a síndrome da negação. A maioria 
dos alcoólicos jovens também tinham sido usuários de drogas, fato que acelerou a perda de domínio 
sobre suas vidas.  Finalmente, quando eles chegaram em A.A., conseguira se identificar facilmente 
com o alcoolismo dos mais velhos, mas tinham problemas decorrentes de sua identificação como 
jovens. 

Então, em diversas partes do país, os membros mais jovens começaram a formar seus 
próprios Grupos. O primeiro Grupo conhecido “para homens e mulheres abaixo dos 35”, foi 
formado em janeiro de 1946 na Filadélfia. No prazo de um ano já contava co 30 membros e um 
registro surpreendente de sobriedade contínua. Em outubro do mesmo ano, foi iniciado em San 
Diego, California, um Grupo similar, mas apenas para homens, que foi seguido por um Grupo de 
jovens mulheres nos meses seguintes. Em 1947, começou um Grupo “sub 35”, em Nova York com 
apenas um punhado de jovens. Três anos mais tarde era freqüentado por quase uma centena de 
jovens alcoólicos abaixo dos 35 anos. 

Em setembro de 1961, um artigo da Grapevine se referia à situação dos “Grupos para 
Jovens”, “em alguns lugares, naturalmente, eles começaram com muitas esperanças e muita 
energia, mas com liderança pouco estável e sábia. Alguns Grupos se transformaram em clubes 
sociais, várias Tradições foram quebradas e como conseqüência acabaram se dissolvendo. Mas, no 
longo prazo, a maioria dos Grupos sobreviveu porque e se tornou viável porque atendiam a uma 
necessidade de sobrevivência”. Uma moça admitiu , “eu acho que nós somos rebeldes apenas por 
uma característica da idade, mesmo em Grupos Fe A.A. Aqui, eu não tenho que tentar comparar 
minha maneira de beber com a dos companheiros de mais idade que remexem no seu passado e 
falam do ‘gin de banheira’ ou de bares subterrâneos (uma referencia aos botecos clandestinos 
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durante a Lei Seca nos EUA)”. Outro rapaz disse, “o Grupo de Jovens me ajuda nos meus problemas 
atuais. Por ser jovem tenho um tipo de problemas pessoais, domésticos e profissionais diferente dos 
que têm mais idade. Como começar uma carreira ou iniciar uma família não são problemas que os 
membros mais antigos tenham agora. Junto com outros jovens fica mais fácil enfrentá-los e nos 
fortalecer para manter a sobriedade, que sempre vem em primeiro lugar”. 

 Os Grupos de Jovens eram freqüentemente vistos com desconfiança por membros de Grupos 
regulares. Não raro, deixaram de ser incluídos nas estruturas de serviços locais porque alguns os 
consideravam “não A.A.”. Mas os jovens continuaram na sua caminhada e, aos poucos, seus Grupos 
passaram a ser não só aceitos como também admirados. No artigo da Grapevine referido no 
parágrafo anterior, o Secretário do Escritório de Serviços de A.A. de Milwaukee, Wisconsin, é citado 
dizendo, “os Grupos de Jovens são os salva-vidas da Irmandade em nossa Área. Os servidores de 
confiança dos Grupos “sub 35”, constituem a maioria dos voluntários que mantém o Escritório 
Central funcionando. Eles são os que mais se disponibilizam para realizar os trabalhos do 12º 
Passo, e realizar as tarefas de divulgação e informações institucionais e públicas”. 

Grupos de Jovens, juntamente com os jovens dos Grupos regulares, uniram-se em 1958 para 
formar a International Conference of Young People in A.A., ou, A Conferência Internacional de 
Jovens em A.A.,- a ICYPAA (pronuncia-se “icky-pa”), nos dias 26 e 27 de abril daquele ano em 
Niágara Falls, Nova York. Menos de cem pessoas compareceram. A partir de então, o evento vem 
sendo realizado anualmente em diversas Cidades de costa a costa dos EUA e em outras cidades do 
mundo onde os Grupos para Jovens – YPAA´s, estão presentes. A concorrência das Cidades para 
sediar este evento é muito disputada e costuma mobilizar as agências de turismo das cidades-sede 
que disputam a preferência de mais de três mil visitantes adicionais. 

A 54ª Conferência, irá acontecer entre os dias 13 e 16 de setembro de 2012 em St. Louis, 
Missouri. Mais informações: http://www.icypaahost.org/events.html  

 
Previsivelmente, as grandes convenções e a existência da ICYPAA causaram muitas 

controvérsias nos Grupos regulares de A.A. até com insinuações de a Irmandade não deveria 
reconhecer a Conferencia dos jovens como um evento de A.A., pois se assemelhava a uma 
dissidência. Membros mais velhos ressentiram-se e acharam que a unidade de A.A. poderia estar 
ameaçada. As lideranças da ICYPAA, logo trataram de esclarecer, “nos não somos um movimento 
separatista ou uma ramificação de A.A. A nona Tradição diz que ‘... podemos, porém, juntas ou 
comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles a quem prestam serviços’. Nosso 
objetivo principal é o de levar a mensagem aos alcoólicos mais jovens”. 

Atualmente, a resistência dos Grupos regulares desapareceu. Custódios da Junta de Serviços 
Gerais, incluindo seu Presidente, comparecem com prazer às convenções anuais dos jovens e até aos 
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seus encontros regionais. Ex-integrantes de Grupos de Jovens tem se distinguido como servidores de 
confiança em todos os níveis da estrutura da Irmandade, como Delegados e Custódios. Estas 
convenções são grandes defensoras do ESG. A convite do Conselho de Administração de Serviços 
Gerais, líderes da ICYPAA têm freqüentado e partilhado nas reuniões do conselho dando sua valiosa 
contribuição a respeito de maneiras para se comunicar com os jovens, e que tipo de linguagem 
utilizar através dos meios de comunicação disponíveis. Os jovens são futuro de A.A. 

Os Grupos de Jovens são conhecidos nos EUA e Canadá pela sigla YPAA, de Young People 
in A.A., ou, Jovens em A.A. e uma de suas principais atividades é a de organizar encontros em forma 
de seminários, fóruns, convenções e conferências, de âmbito setorial, regional, nacional e 
internacional cujos programas enfocam o compartilhar de assuntos relativos a tais Reuniões nos 
respectivos Grupos. Este movimento, que constitui parte integrante da Irmandade, ultrapassou as 
fronteiras de sua origem e atualmente encontram-se Grupos YPAA espalhados por países, além dos 
EUA e Canadá, como México, Austrália, África do Sul, Índia, Alemanha, Suécia, Dinamarca, 
Holanda, França, Inglaterra, Escócia, Irlanda, etc. 

No Brasil:  
Um grupo de pessoas composto por membros e amigos de A.A. preocupados com o pequeno 

número de jovens que chegam em nossas salas, foi buscar subsídios e informações a respeito desse 
movimento de Jovens para poder instalar em nosso país esse tipo de reunião. Em uma reunião 
realizada no dia 15 de outubro de 2011 em Petrópolis, RJ, decidiu criar duas reuniões experimentais, 
uma na Cidade do Rio de Janeiro e outra em Petrópolis. 

No dia 15 de novembro de 2011, este grupo postou no correio eletrônico a seguinte 
mensagem: 

 Em um movimento pioneiro no Brasil, o Grupo 27 de Maio de A.A., realizou ontem 
(14/112011), sua Reunião inaugural para jovens (a pioneira em nosso país) e sua Consciência 
estabeleceu 2 reuniões semanais, às 2ª. feiras e aos sábados, das 19 às 20:30 horas em adição às 
Reuniões regulares diárias. Solicitamos que por intermédio desse ESG, todos os ESLs sejam 
informados, bem como a Revista Vivência o divulgue 

O Grupo 27 de maio, localiza-se à rua Bingen, 261, R. Bingen 261,Bingen. 
25660-001 Petrópolis - RJ 
Um correio eletrônico postado no dia 30 de janeiro de 2012 pelo Grupo Doze Passos de 

Santos – SP, informa: 
Realizamos hoje a primeira reunião para jovens no Grupo  Doze Passos de A.A. Estiveram 

presentes 22 companheiros e entre eles 5 jovens; aos jovens foi dada a palavra por 10 minutos; uma 
segunda rodado foi feita na 2ª parte e todos os jovens voltaram a falar; o Grupo decidiu 35 anos 
como idade limite; os demais companheiros não falaram, mas demonstraram, ao final a sua 
aprovação. 

O Grupo Doze Passos reúne-se a R. Alexandre Herculano, 107, 1º andar,Boqueirão. 
11050-031 Santos – SP 
Para saber mais:  

Leia os artigos no Box 4-5-9, Out. Nov. /2007 => 
http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_oct-nov07.pdf 
Título original: “Llegar joven a A.A. y mantenerse sobrio” 
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E no Box 4-5-9, Abr. Mai. / 2005 => http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_april-
may05.pdf 
Título original: “ICYPAA - casi cinco décadas de alcanzar a los jóvenes alcohólicos” 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 

 

Idosos em A.A. 
Ironicamente, este afluxo dos jovens à Irmandade, levou os 

membros mais velhos em A.A., à formação de Grupos específicos e 
reuniões dirigidas aos cidadãos alcoólicos com idade mais avançada. 

 Alcoolismo entre idosos atingiu proporções de epidemia, de acordo 
com a literatura que lemos. Muitos idosos não têm mais mobilidade e, por 
muitas razões, não pode ir a uma reunião. Os “boys” dos anos 50 e 60 
estão envelhecendo, e essa população irá aumentar dramaticamente nos 
próximos 50 anos. Alcoólicos Anônimos está respondendo à "epidemia 

oculta" do alcoólico mais idoso. 
O primeiro Grupo credenciado com características de “anos dourados” parece ter começado 

em 1978, em North Hollywood, Califórnia. “Teet” C., um de seus fundadores, diz que tinha visto 
muitos alcoólicos idosos cair no esquecimento e ter a sensação de não pertencer à Irmandade quando 
assistem às grandes reuniões abertas. Acrescenta, no entanto, que é sugerido aos idosos com pouco 
tempo na Irmandade e sobriedade recente, que não se acomodem nos Grupo da “melhor idade”, e 
que também participem de Grupos regulares “onde poderão se encontrar com veteranos cujo tempo 
de sobriedade ultrapassa os 25 ou 40 anos, e que podem ajudar os recém chegados a quebrar sua 
própria negação. Nas últimas décadas surgiram em todo o país muitos outros Grupos, “mais de 60”, 
“anos dourados”, “idosos sóbrios”, “melhor idade” etc. Atualmente esses Grupos e reuniões 
atendem pela sigla SIS – Seniors In Sobriety, ou algo como Idosos Em Sobriedade, ou ainda, 
Idosos Sóbrios 

A 11 ª Convenção Internacional de AA em Minneapolis, em julho de 2000, abriu espaço para 
que, pela primeira vez a nível de Convenção, fossem realizadas reuniões específicas para membros 
“mais de 60”, com o tema “Levar a mensagem ao alcoólico idoso”, e desde então tem havido 
muitos avanços.  

Um indício do crescente interesse pelo tema foi a realização da Primeira Conferência Anual 
de Idosos Sóbrios, realizada em Kona, Havaí, em maio de 2005. No evento, ao longo de quatro dias, 
foram debatidos temas como “Alcançar a Sobriedade depois dos sessenta”, “Enfrentar os desafios 
da idade” e, “Velho, sobrio há algum tempo, e agora o quê?”.  
 Essa primeira Conferência foi assistida por 140 pessoas e teve 30 oradores. De acordo Marion 
B. coordenadora do evento, registrou-se a presença de enfermeiras e outros profissionais da área da 
saúde interessados em conhecer o programa de recuperação de A.A. e, assim, poder ajudar melhor os 
pacientes que tenham problemas com a bebida. 

Wayne G., indicado coordenador da Segunda Conferência Anual de Idosos Sóbrios, em 2007, 
em Sedona, Arizona, diz: “Tenho 65 anos e não me considero velho. O ambiente da Conferência no 
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Havaí foi muito cômodo. Ali, havia pessoas de 50 até 80 anos. Há muitos assuntos que tem interesse 
especial para os AAs de idade avançada. Por exemplo, como se acostumar com mais tempo livre ao 
se aposentar; como enfrentar nossas limitações mentais e físicas à medida que envelhecemos, e 
como isso afeta nossa sobriedade; como pedir ajuda, que sempre é difícil para muitos alcoólicos, e 
pode tornar-se ainda mais difícil com o passar dos anos. Em uma reunião, um companheiro sentado 
numa cadeira de rodas, disse que lhe incomodava pedir ajuda quando necessitava que alguém 
empurra-se a cadeira”. 

Percebe-se na estrutura de serviço uma resposta ao crescente interesse ao tema de A.A. e as 
pessoas de idade avançada.  Depois de certa relutância de algumas pessoas a nível de área que 
achavam que os idosos deveriam ser acolhidos no Comitê de Necessidades Especiais, a maioria se 
convenceu de que o processo de envelhecimento não é uma necessidade especial, mas uma fase 
universal da vida, com suas vantagens e desvantagens. Então, muitas áreas seguiram o exemplo da 
área do Havaí que foi a primeira a criar um “Comitê de Cooperação com a Comunidade de Pessoas 
de Idade Avançada”. A partir daí, começaram a aparecer e se instalar por todo o país, desde 
Colorado até a Florida e nova York, reuniões específicas para idosos. As listas de locais e horários 
destas reuniões podem ser encontradas na relação de Reuniões do GSO. 

A Irmandade reconheceu as necessidades especiais dos alcoólicos de mais idade ao publicar o 
folheto “A.A. for the Older Alcoholic—Never Too Late”, ou algo parecido com “A.A. para o 
alcoólico de idade avançada – nunca é tarde demais”, onde conta a história de oito homens e 
mulheres que se juntaram a A.A. depois dos 60 anos de idade. Ainda não publicado pela JUNAAB, 
pode ser acessado através de: http://www.aa.org/pdf/products/sp-22_AAfortheOlderAA.pdf e poderá 
imprimir uma copia, já autorizada, nos idiomas inglês, francês ou español. 

A Sétima Conferência Internacional de Idosos Sóbrios, será/foi realizada entre os dias 14 e 
17 de março de 2012, em Yuma, Arizona. Informações, yuma2012SIS@gmail.com. 

 

Veja também:  
Box 4-5-9, Out. Nov. / 2006 => http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_oct-nov06.pdf 
http://www.seniorsinsobriety.org/SISFOCUS.htm 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 
 

Homossexuais em A.A. 
Os homossexuais, ou seja, gays e lésbicas, têm encontrado ajuda e se 

recuperado em Alcoólicos Anônimos desde os primeiros dias da Irmandade. 
Bill W., refere-se a eles no livro Doze Passos e Doze Tradições e, numa 
carta escrita em 1958, expressa seu interesse e profunda simpatia por estes 
membros. A dedicação, o talento e a capacidade de gays e lésbicas em A.A. 
contribuíram enormemente para a aprimoração do serviço, incluindo 
servidores como Delegados e Custódios.  

Quase sempre discretos em seu estilo de vida, eles, com raras 
exceções, foram totalmente aceitos na Irmandade.  
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Em 1975, foi publicado pelo instituto  Lillen Fifield, um estudo 
sobre o abuso do álcool na comunidade gay de Los Ángeles, intitulado, 
“On My Way to Nowhere: alienated, Isolated, drunk” ou, algo como, “No 
Meu Caminho Para Lugar Nenhum: alienado, isolado, bêbado”. Seu 
titulo pretendia sugerir a confirmação de uma teoria do autor para explicar 
a alta incidência de alcoolismo entre os homossexuais e que se refletia, 
também, no numero deles nos Grupos de A.A. daquela cidade. Foi 
comprovado que a procura por ajuda em A.A. seria proporcionalmente 
maior entre este segmento do que entre os alcoólicos convencionais.  No 
estudo, o padrão dos homossexuais parece indicar que, freqüentemente 
são pessoas distantes de suas famílias, saíram de suas casas numa idade 
precoce e depois terminam por se sentir rejeitados, solitários e “diferentes”, o que os torna 
especialmente vulneráveis ao alcoolismo. Adicione a isso que sua vida social gira em torno de bares 
gays, festejando e bebendo. Quando alcançam seu fundo do poço e vão para A.A., encontram não só 
a recuperação, uma nova forma de vida e novos valores, mas também aceitação e, na verdade, uma 
“família” que antes não tiveram. 

Portanto, em grandes cidades com uma população significativa de homossexuais, - Nova 
York, Los Ángeles, San Francisco, Washington, Boston, etc., gays e lésbicas chegaram em A.A. nos 
primórdios da Irmandade, no final dos anos 1930.  

O primeiro homossexual a ingressar na Irmandade está descrito, mesmo que aparentemente 
de maneira enigmática, na página 128/5/1, do livro Doze Passos e Doze Tradições, “No calendário 
de A.A. corria o Ano Dois. Àquela altura não se viam senão dois grupos de alcoólicos lutando por 
um lugar ao sol. Um estranho entrou num desses grupos, bateu na porta e pediu para entrar. Falou 
francamente ao membro mais velho daquele grupo. Em pouco tempo provou que era um caso 
desesperador e que acima de tudo queria ficar bom. ‘Mas’, perguntou ele, ‘o senhor permitirá que 
eu faça parte de seu Grupo? Sou vitima de outra dependência ainda mais estigmatizante que o 
próprio alcoolismo e o senhor poderá não me querer entre os seus. Não é assim?’”. Este enigma é 
desfeito pelo próprio Bill W., em um discurso pronunciado durante a Conferência de 1968, e cujo 
tema eram as Tradições; o discurso foi gravado por Barry Leach, e ao se referir à Terceira Tradição, 

pode-se ouvir Bill dizer que o “membro mais velho” era o Dr. Bob, 
e a “outra dependência ainda mais estigmatizante”, era a 
homossexualidade. Após a aceitação dessa pessoa pelo Grupo, o 
texto no livro Doze Passos..., continua na pg. 128/4/5 “...Ele jamais 
incomodou quem quer que fosse com o seu outro problema”.Esta 
experiência foi uma das primeiras a ser utilizada como base para o 
enunciado da Terceira Tradição. 

A segunda pessoa declaradamente homossexual foi Marty 
Mann, “A primeira dama de Alcoólicos Anônimos”. Desta vez foi 
Bill W., o interlocutor; muito discreta, manteve um relacionamento 
até o fim de sua vida com Priscilla P., diretora de arte da revista de 
moda Vogue; foi a quinta mulher a ingressar na Irmandade em 

Nova York. Priscilla, que sofreu de Alzheimer, morreria dois anos depois de Marty. 

Marty Mann e Bill W. 
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O próprio Barry Leach foi um dos primeiros membros 
homossexuais. Ingressou em Manhattan em 1945, ("em 1945 não 
estávamos em armários, mas trancafiados em cofres!"), e é 
mencionado no livro Levar Adiante como coadjuvante de um 
incidente ocorrido na sede de um clube de A.A. na rua 41, em Nova 
York onde Barry era secretário. Na ocasião, entrou no escritório de 
uma casa-clube de A.A. em Nova York, um homem solicitando 
ajuda. Ele era negro, e naquele Grupo não havia nenhum negro. Era 
ex-presidiário, seu cabelo estava tingido de loiro, usava maquiagem e 
disse que era dependente de drogas. Os membros mais antigos não 
sabiam que atitude adotar. Barry L. consultou Bill W., que lhe 
perguntou se o homem era um bêbado. Diante da confirmação, Bill 
disse “acho que é tudo que podemos exigir”. O candidato foi 
convidado a assistir às reuniões e, embora logo desaparecesse, sua 
breve permanência criou mais um precedente para a Terceira Tradição. 

Barry L., foi também um experimentado e hábil escritor e consultor autônomo para o ESG. É 
o autor de um dos livros mais prestigiados da literatura de A.A., o livro “Viver Sóbrio”, publicado 
em 1975, (JUNAAB, Cod.103, R$ 14,00), e do folheto “Você Pensa que é Diferente?”, de 1977 
(JUNAAB, Cod.206, R$ 4,51). A mulher de Bill W. , Lois, tinha muito apreço e carinho por Barry 
L., a quem considerava como se fosse da família e após a morte de Bill em 1971,  Barry foi sua 
companhia constante nas viagens e eventos.  

A partir da década de 1940, e com mais intensidade nas de 1950 e 1960, A.A. experimentou 
um forte afluxo de homossexuais, sobretudo nas grandes cidades com uma população significativa de 
gays e lésbicas - Nova York, Los Ángeles, San Francisco, Washington, Boston, etc., começaram a 
aparecer Grupos em determinados bairros como Greenwich Village e o East Side de Manhattan em 
Nova York e Centro de São Francisco; entretanto, nas listas de Grupos dos ESL´s eles não foram 
designados como grupos gays. 

Em 1947, três homens de Boston pediram a opinião de Bill W., a respeito de iniciarem 
reuniões exclusivas para homossexuais naquela cidade. Bill perguntou-lhes se, nessas reuniões, 
estariam também dispostos a receber qualquer alcoólico que os procura-se em busca de sobriedade. 
Diante da resposta afirmativa, Bill W., disse-lhes, “então vão em frente”  

Embora os homossexuais se identificassem com a proposta dos Grupos regulares de A.A. no 
que diz respeito ao propósito único da Irmandade, manter o foco no alcoolismo, tinham grandes 
dificuldades e sentiam desconforto ao compartilhar seus problemas de relacionamento e suas 
experiências com pessoas alheias à sua condição. E assim, em San Francisco, em 1967, alguns 
setores manifestaram sua vontade de criar um Grupo para gays. Formou-se, então o primeiro Grupo 
para gays numa sala de uma Igreja Episcopal, no centro de San Francisco. No começo, os membros 
identificavam-se como sendo “alcoólico e gay” , mas em pouco tempo retiraram a palavra gay, e 
ficou “eu sou alcoólico” simplesmente. “A principio consideramos isso como um lugar onde os 
homossexuais alcoólicos intimidados nos Grupos regulares podiam comparecer. Não tínhamos idéia 
de criar um Grupo onde outras pessoas também pudessem vir para obter sua sobriedade. Mas isso 
foi o que aconteceu. Se nós não o tivéssemos feito, alguém iria fazê-lo”, disse um fundador do 
Grupo. 

Barry Leach e Lois W. 
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E, de fato, alguém já estava fazendo em outras cidades também. Em Washington, DC, por 
exemplo, dois gays e duas lésbicas, realizaram uma reunião em uma casa particular no dia 8 de 
dezembro de 1971. Todos passaram a considerar que o Grupo formado unicamente por 
homossexuais era extremamente útil para seu propósito de recuperação. Continuaram a se reunir aos 
domingos e estenderam os locais a mais duas casas até o verão de 1972, quando Cade W., e Bob W., 
se aproximaram do reverendo Goodrich, da Igreja Episcopal de St. James, e conseguiram permissão 
e um espaço para realizar suas reuniões. No começo de 1974, Ray C., iniciou um Grupo em St 
Margaret que se reunia às sextas feiras. Depois veio o Grupo Lambda, na Virginia.  

Padrões similares de crescimento foram ocorrendo em outras cidades, e à medida em que o 
número de Grupos de A.A. para homossexuais foi crescendo e aparecendo em outros locais, 
verificou-se que se fazia necessário um diretório com a lista desses Grupos de gays e lésbicas, e 
assim, por uma ação da Conferência de Serviços Gerais de 1974, começaram a ser listados nos 
diretórios dos EUA/Canadá, com votação favorável de 131 votos e apenas dois votos contrários.  

 
Para esse efeito, bem como para oferecer um contato específico, em 1981, foi criado o 

“International Advisory Council for Homosexual Men and Women in Alcoholics Anonymous” – 
IAC, ou algo como, “Conselho Consultivo Internacional para Homens e Mulheres Homossexuais em 
Alcoólicos Anônimos”. Ver Carta e Estatutos do Conselho Consultivo Internacional – IAC A.A. 
=>http://iac-aa.org/about-iac/by-laws/ 

 

Para saber mais: 
Conceito de homossexualidade    

         A homossexualidade é definida como a preferência sexual por indivíduos do mesmo sexo. 
Este conceito é um tanto vago, já que o termo “preferência” pode conotar a tendência a escolher, 
optar, e hoje se reconhece que a homossexualidade não é mais vista como opção, mas como uma 
orientação sexual normal e definida na infância e, conforme estudos mais hipotéticos, até mesmo 
genética.  

Muitas pessoas têm a idéia pré-concebida de que a humanidade toda é heterossexual e que 
uma minoria de indivíduos encontra-se "viciada" num comportamento homossexual. Assim, 
acreditam que a homossexualidade é, simplesmente, um comportamento anticonvencional que 
muitas pessoas escolhem externar. Outros indivíduos acreditam que a homossexualidade é uma das 
três orientações sexuais normais, ou seja, o indivíduo simplesmente é, não opta. 

A homossexualidade é uma das três principais categorias de orientação sexual, juntamente 
com a bissexualidade e a heterossexualidade, sendo também encontrada em muitas espécies animais. 
A prevalência da homossexualidade entre os humanos é difícil de determinar com precisão; na 
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sociedade ocidental moderna, os principais estudos indicam uma prevalência de 2% a 13% de 
indivíduos homossexuais na população, enquanto outros estudos sugerem que aproximadamente 
22% da população apresente algum grau de tendência homossexual. 

Fontes: 
O Dr. Bob e os Bons Veteranos, A.A. Atinge a Maioridade, Livro Azul, Doze Passos e Doze 
Tradições. 
http://iac-aa.org/ 
http://iac-aa.org/meetings/meeting-listing/#results 
www.aabibliography.com 
triangleclub.org/pdf/GayListings.pdf 
silkworth.net/aabiography/margaretmann.html 
http://www.amazon.com/History-Gay-People-Alcoholics-Beginning/dp/07 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 

 

Médicos em A.A. 
Bill W., sempre cortejou muito os médicos com problemas com o álcool e 

os incentivou para que participassem da Irmandade. No entanto, embora um dos 
co-fundadores fosse médico e sua história pessoal tenha sido incluída em todas as 
edições do Livro Azul, “O pesadelo do Dr. Bob”, parece não ter sensibilizado 
muito os médicos alcoólicos. Estatisticamente, os médicos estão tão propensos ao 
alcoolismo quanto qualquer profissional de outras especialidades, mas eles se 
mostram mais reticentes em reconhecer seu problema alcoólico ou aceitar ajuda 

de qualquer pessoa diferente de outro médico. 
Um dos primeiro médicos a ultrapassar a barreira do ceticismo em relação a A.A., foi o já 

falecido, Dr. Clarence Pearson, que ingressou em Alcoólicos Anônimos em Cabo de São Vicente, 
Nova York, em 1946 e logo percebeu que havia mais médicos com problemas com a bebida e que 
aceitariam ajuda desde que não fosse em um Grupo de A.A. convencional. Assim uma primeira 
reunião foi celebrada na garagem da casa do Dr. Pearson em Clayton, Nova York, em 1947, com a 
presença de dez médicos. Estes médicos começaram, também a frequentar reuniões nos Grupos 
regulares de A.A. Devido ao fato de que três desses médicos eram canadenses, essas reuniões já 
passaram a ser consideradas “Internacionais” desde o início. Em seguida, o Dr. Pearson fez um 
convite através da Grapevine, que resultou em uma reunião de 25 médicos na primeira semana de 
agosto de 1949. Nessa reunião, concordaram em realizar um encontro anual realizado em diferentes 
lugares dos EUA/Canadá, que serviria como um aditivo desejável à sua assiduidade as reuniões em 
seus Grupos base regulares para o restante do ano, e se definiram como Médicos Internacionais em 
A.A.- IDAA 

Desde então, com exceção do verão de 1950, já foram realizadas reuniões anuais, sempre na 
primeira semana de agosto, em vários locais, incluindo Chicago, Denver, San Antonio, San Diego, 
Toronto, Nova York, etc. São convidados profissionais de dentro e de fora da Irmandade e membros 
de A.A. para falar a respeito do alcoolismo.Para a realização dessas reuniões, é cobrada uma taxa 
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destinada a cobrir as despesas e contribuir com o ESG. Nessa seqüência, a 62ª Reunião Anual de 
IDAA será realizada entre os dias 1 e 5 de agosto de 2012 em Orlando, Flórida, EUA. 

Os Médicos Internacionais em A.A., como denominam a si próprios, têm mais 4500 membros 
e sua lista confidencial de endereços, e incluem nomes na Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, 
África do Sul, Japão, etc. Todos seus membros são ativos nos Grupos regulares de A.A. A 
organização do IDAA, propriamente dito, lembra a de um Grupo regular de A.A.: tem um secretário-
tesoureiro que mantém uma lista atualizada e confidencial dos membros, se corresponde com os 
recém-chegados e divulga boletins informativos periodicamente.    O Dr. Lewis "Luke" R., de 
Youngstown, Ohio, tem tido a posição pela maior parte da existência do IDAA.  São, também, 
realizados encontros regionais organizados por médicos locais, que costumam ser bastante 
freqüentados e bem-sucedidos. 

A maioria dos membros de IDAA, é formada por médicos – clínicos, cirurgiões, psiquiatras, 
etc., mas também ser inclui  dentistas, psicólogos, veterinários e médicos cientistas tais como 
bioquímicos e microbiologistas. O Dr, “Luke” R., diz que, “através desta associação, temos 
esperança de melhor enfrentar e compreender nossos próprios problemas, os problemas de outros 
médicos e certamente os problemas dos nossos pacientes”. 

Se você tem interesse em obter mais informações a respeito de IDAA, acesse 
http://www.idaa.org/     

 

Advogados em A.A. 
 Inspirados nos Médicos Internacionais em A.A. – IDAA, um 
grupo de 20 advogados, 16 americanos e 4 canadenses, já membros de 
A.A., liderados por Igor S., de Hartford, Connecticut, reuniram-se em 
Niágara Falls, Ontário, Canadá, em setembro de 1975 para fundar a 
“International Lawyers in AA” – ILAA, ou, “Advogados Internacionais 
em A.A.” 
 Em setembro do ano seguinte, 1976, voltaram a se reunir, 
também em número de 20, em Búffalo, Nova York, naquilo que eles 

chamaram de Segunda Convenção de Advogados Internacionais em A.A., e a partir de então, essas 
convenções vem sendo realizadas anualmente. Assim em 2012 acontece a 37ª Conferência 
Internacional de Advogados em A.A., em Montreal, Quebec, Canadá, entre os dias 5 e 7 de outubro. 
Ver http://www.ilaa.org/pages/conference/ 
 Seu objetivo  é agir como uma ponte entre Alcoólicos Anônimos e advogados, juízes 
relutantes, estudantes de direito e outros profissionais jurídicos.Em suas reuniões compartilham suas 
experiências com a bebida e as dificuldade que o alcoolismo acarreta na prática de sua profissão. 
Debatem sobre quais circunstâncias poderão se identificar como membros de A.A., e qual a melhor 
maneira de estender a mão para colegas e clientes que tenham problemas com a bebida. Concluíram 
que tinham condições de levar a mensagem de A.A. com eficácia sem arriscar sua reputação e a 
prática profissional. Assim como os Médicos em A.A., os Advogados em A.A. não pretendem 
formar Grupos especiais, mas , que suas reuniões periódicas sirvam como ante-sala para que 
advogados com problemas com a bebida possam encontrar outros advogados que os incentivem a 
participar das reuniões nos Grupos regulares de A.A. No dizer enfático de Igor S., o ILAA “não 
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pretende um movimento separatista nem um grupo elitista. Ao contrário disso, servir como uma 
comunidade de partilha onde o advogado assustado e carregado de culpa possa perceber que não 
está sozinho”. 

 
Se você tem interesse em obter mais informações a respeito de ILAA, acesse 

http://www.ilaa.org/  
 

Agnósticos em A.A. 
Em novembro de 1937, Bill 

W. (1895-1971) e o Dr. Bob (1879-
1950), se encontraram em Akron 
para avaliar os resultados do 
movimento. Contabilizaram uns 
quarenta casos de sobriedade, 
incluindo eles próprios – Bill três 

anos e Dr. Bob dois anos e meio. Entenderam que o resultado 
era animador e consideraram então que poderiam escrever 
um livro para servir como texto básico e contar a historia e as 
experiências dos primeiros tempos da Irmandade e, sem 
distorções, levasse aquela mensagem aos lugares onde não poderiam ir pessoalmente.  

O livro começou a ser escrito em maio de 1938. Na elaboração dos 
textos, Bill, contou com a colaboração de, no máximo, outras três pessoas, e 
depois enviava os rascunhos para o conhecimento do Dr. Bob e seu grupo, 
em Akron. Eram estas pessoas, Hank Parkhust (1895-1954), [“Aos 
Empregadores” e “O Incrédulo”], o primeiro alcoólico a ser resgatado por 
Bill no Towns Hospital, era agnóstico; Fitz Mayo 
(1897-1943), [“O Nosso Amigo do Sul”], 
abordado em Washington por Florence R. e 
resgatado por Bill no mesmo Hospital, era 
religioso conservador e Jim Burwell (1898-
1974), [“O Círculo Vicioso], afilhado de Fitz, 
ingressou no movimento em janeiro de 1938 - 

recaiu, mas voltou definitivamente em15 de junho de 1938, e é o pai de 
todos os ateus que por sua obra e graça puderam se recuperar nesta 
maravilhosa Irmandade. Bill W., que nunca aderiu formalmente a 
qualquer religião, poder-se-ia classificar como liberal, ou, “vida-leva-eu”. 
Aos poucos este círculo de colaboradores foi-se ampliando até alcançar 
mais de uma dúzia.    

Dr. Bob e  Bill W. 

Fitz Mayo 

Hank Parkhust 
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Quando a redação do livro alcançou o Capítulo V – Como 
Funciona, ao escrever os Doze Passos, houve uma negociação entre os 
agnósticos Jim Burwell e Hank P., defensores de uma proposta 
psicológica e contrários a qualquer alusão a Deus ou preceitos teológicos, 
os membros conservadores, onde Fitz representava também a postura do 
Dr Bob e de grande parte dos membros de Akron – partidários de uma 
proposta teológica fundamentalista baseada nos preceitos seguidos pelo 
Grupo de Oxford, e os liberais, que aceitavam Deus, mas não a proposta 
religiosa e sim espiritual, estes liderados por Bill. 

Após acalorados debates os agnósticos persuadiram as partes a 
incluir as expressões “como cada um o conceba” onde a referência a Deus aparecesse na redação 
dos Doze Passos e, “um poder superior a nós mesmos”, tal como William James tinha feito ao 
descrever o “despertar espiritual”, retirar deles qualquer condição dogmática. 

Este compromisso selado entre Bill W., e Jim Burwell, com a anuência formal do Dr. Bob, 
estabeleceu o principio vital da flexibilidade e da aceitação dos diferentes pontos de vista sobre 
questões espirituais e abriu as portas da Irmandade para que inúmeros alcoólicos pudessem se 
recuperar independentemente de qualquer crença ou da falta dela.  

Também se deve a Jim B., o princípio descritivo da Terceira Tradição, porém antes disso, 
inserido no Prefácio à Primeira Edição do Livro Azul (pg.11/5/2): “Para ser membro de A.A., o 
único requisito é o desejo de parar de beber” - é ele o personagem com o nome fictício de Ed que 
aparece no comentário da Terceira Tradição a partir da pg. 128 do livro Os Doze Passos e as Doze 
Tradições. 

Jim Burwell morreu em 8 de setembro de 1974, no Hospital dos Veteranos em La Jolla, 
Califórnia, aos 76 anos, sóbrio, segundo ele “o estado mais próximo da perfeição a que qualquer 
alcoólico pode aspirar”. 

 Considerado por Bill W., como sendo mais um co-fundador de 
A.A., mesmo não o tendo conhecido, o Prof. William James (1842 – 
1910), contribuiu com seus estudos a respeito da natureza da mente 
humana para inspirar a filosofia do Programa de recuperação de A. A., em 
particular os Passos Primeiro e Segundo. Trata-se de um cientista com 
tendência claramente humanista escrevendo sobre religiosidade associada a 
determinado tipo de pessoas. Filho de Henry James, Sr., um rico 
independente e teólogo Swedenborgiano (mesma seita religiosa da família 
de Lois Wilson), notavelmente excêntrico, foi um filósofo e psicólogo 
norte americano pioneiro, considerado, ao lado de Charles Sanders Pierce 
um dos fundadores do pragmatismo.  

Ele escreveu livros influentes sobre a incipiente ciência da 
psicologia, as variedades da experiência religiosa e do misticismo e a filosofia do pragmatismo. 

Sua primeira obra, Princípios de psicologia (1890), era uma aplicação do funcionalismo à 
psicologia. Em A Vontade de crer e outros ensaios sobre filosofia popular (1897) William James 
questionou a existência de Deus, contesta a imortalidade da alma e fala sobre o livre-arbítrio e os 
valores éticos. Também escreveu A imortalidade humana (1898) e As variedades da experiência 
religiosa (1902). 

Jim Burwell 

William James 
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No livro Pragmatismo: um nome novo para velhas formas de pensar (1907), William James 
sustenta que a verdade de uma proposição consiste no fato de que ela seja útil, tenha alguma espécie 
de recompensa, de êxito ou de satisfação (no Brasil, esta teoria é conhecida como “Lei de Gerson”, 
aquela que propõe levar vantagem em tudo). Se não há efeitos, é porque estas idéias não têm sentido. 
Assim, quase todas as teorias metafísicas carecem de sentido por não comportarem predições 
comprováveis. 

A primeira reunião especificamente para agnósticos aconteceu, oh, ironia, numa igreja. Na 
Igreja Unitária Universalista, em Chicago. Isso foi no dia 7 de janeiro de 1975. Seu criador, Don W., 
agnóstico, era membro de A.A. desde 1970 e foi convidado a proferir uma palestra no outono de 
1974 à qual deu o título “Um agnóstico em A.A. Como funciona para mim”. Ele definiu seu 
agnosticismo muito simplesmente:"Eu nunca poderia acreditar em um Deus suficientemente 
pequeno para caber dentro da minha cabeça". A palestra fez tanto sucesso que lhe foi pedido para 
repeti-la em outras filiais daquela Igreja. E um dos ministros o encorajou a iniciar reuniões de A.A. 
especialmente para agnósticos e ateus e para isso estava cedendo um espaço naquele local.  

Surgiu assim o quádruplo AAAA: Alcoólicos Anônimos para Ateus e Agnósticos. 
O primeiro Grupo de A.A. para agnósticos na California, “Nós os Agnósticos em A.A.”, nome 

retirado do título do Capítulo 4 do Livro Azul, foi fundado em 1978, em Los Ângeles, por Charlie P. 
Charlie tinha ingressado em A.A. em 1970 com a idade de 56 anos “eu era um não-crente, e depois 
de oito anos no programa de A.A., sóbrio, senti que era o momento oportuno para se ter reuniões 
para ajudar não-crentes”. 

Para ficar próximo dos filhos, Charlie, mudou-se para Austin, Texas, em 2000. Em 21 de 
agosto de 2001, fundou o Grupo Austin de Agnósticos em A.A. 

Pouco depois, em 3 de maio de 2002, Nick H., afilhado de Charlie P., fundou o Grupo 
“Filhos do Caos”, também para agnósticos em Austin. 

Atualmente, em Austin existem quatro Grupos para humanistas – ateus, agnósticos e livre-
pensadores. 

 O primeiro grupo agnóstico de Nova York, chamou-se “Nós, Ateus em A.A.”, e sua primeira 
reunião foi realizada em 10 de setembro de 1986.  

O grupo teve três fundadores, Ada H., David L., e John Y. Eles, que não se conheciam entre 
si, responderam a um artigo publicado na primavera de 1986 na edição da Free Inquiry , ou, algo 
como Inquérito Livre, uma revista secular humanista, distribuída até hoje em toda América. O artigo 
tinha sido escrito por Harry, um californiano, e era dirigido a ateus e agnósticos membros de A.A. 
que estavam tendo problemas com a natureza religiosa de grande parte das reuniões regulares de 
A.A. Ao longo das semanas seguintes, Harry escreveu para os três novayorquinos encorajando-os e 
lhes dizendo que não estavam sozinhos se quiserem abrir um grupo para agnósticos seguindo o 
programa de A.A. Disse-lhes como funcionava em Los Ângeles e enviou uma cópia do roteiro para 
reuniões do Grupo quer ele participava, o “Nós Agnósticos em Pasadena”. 

As reuniões começaram no apartamento de Ada; no roteiro constava que fossem encerradas 
com os presentes em círculo e de mãos dadas cantando a canção “Live And Let Live” ou, “Viva e 
deixe viver” (não há indicação do autor; os autores e intérpretes mais conhecidos para o mesmo 
título, porém com conteúdo muito diferente, são, Daniel Amos e Guns N´Roses. A associação com 
uma canção ou outra corre por sua conta sua). O grupo começou a crescer e mudou-se para, oh, 
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ironia, a Igreja Hus Jan. A Igreja encontrou a palavra ateu um tanto pesada, e o grupo mudou o nome 
para “Nós, humanistas em A.A.”  

Em 13 de setembro de 2009 foi realizada a “Primeira Conferência de Humanistas, Ateus e 
Agnósticos em A.A.”, em Chicago. Uma das palestras foi proferida por Lisa D., sobre como os 
humanistas, ateus, secularistas e agnósticos podem trabalhar os Doze Passos independentemente da 
crença ou da falta de crença. Seu título foi “Como o programa de A.A. funciona para um 
Humanista”. E descreveu como ela tinha chegado a entender os valores humanos – “a empatia, 
compaixão, a integridade, consciência, honestidade, mente aberta, diligência, excelência, 
serenidade, coragem, sabedoria e de foram meu poder superior para conseguir a mudança 
necessária”. 

Atualmente, existem Grupos de Agnósticos em A.A., em praticamente todas as grandes 
cidades dos EUA e Canadá e também no Reino Unido, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Nova 
Zelândia e Austrália. 

Enquanto “Agnósticos em A.A. de Nova York” divulga uma lista com 87 Grupos agnósticos 
nos EUA, o Escritório de Serviços Gerais de A.A. em Nova York – GSO, divulga uma lista com 
apenas 48 Grupos. Entretanto, não há qualquer exigência que obrigue os Grupos a se registrar em 
qualquer organização, assim, não se sabe ao certo quantos Grupos para agnósticos existem. 

Quanto aos indicativos de seu crescimento, vale registrar que, dos 48 Grupos de agnósticos 
listados pelo GSO, 30 deles, quase dois terços, realizaram suas primeiras reuniões neste novo 
milênio. 

Para saber mais: 
Humanismo => Humanismo é a filosofia moral que coloca os 

humanos como principais, numa escala de importância. É uma 
perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que 
atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades 
humanas, particularmente a racionalidade. Embora a palavra possa ter 
diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por 
contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. 
O Humanismo pode ser definido como um conjunto de ideais e 
princípios que valorizam as ações humanas e valores morais (respeito, 
justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, etc.). Para os 
humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e 
desenvolvimento destes valores. Desta forma, entra em contradição 
com o pensamento religioso que afirma que Deus é o criador destes valores. Desde o século 19, o 
humanismo tem sido associado ao anti-clericalismo herdado dos filósofos Iluministas do século 18. 
O termo abrange religiões não teistas organizadas, o humanismo secular e uma postura de vida 
humanista. 

    
Fontes: 
O Dr. Bob e os Bons Veteranos, A.A. Atinge a Maioridade, Livro Azul, Doze Passos e Doze 
Tradições. http://aatorontoagnostics.org/2011/09/27/a-history-of-agnostic-groups-in-aa/ 
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Jame  

Homem Vitruviano; a referência 
estética de simetria e proporção. 
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http://afilosofia.no.sapo.pt/10wjames.htm 
 

Nativos Americanos em A.A. 
Os Grupos especiais de A.A. para nativos já existem há muito tempo. Eles 

se caracterizam por se formarem dentro ou próximo das reservas indígenas, mas 
essencialmente, por transmitir ao nativo recém chegado uma poderosa 
identificação onde são reconhecidas as diferenças culturais e religiosas. O primeiro 
Grupo indígena nos EUA foi iniciado em Oneida, Wisconsin, em 1953; atualmente 
é conhecido como Grupo de Hobart. Em uma carta recebida por Hazel R., em 
1966, o GSO comunicava a existência de 26 Grupos indígenas nos EUA e 11 no 
Canadá. Em 1985, este número já se aproximava de 100. 

Em 1976 foi Criado um Fórum que reuniu membros nativos de diferentes lugares dos EUA e 
Canadá, e contou com a presença de representantes da Junta de Serviços Gerais, dos Serviços 
Mundiais e da Grapevine.   

No Fórum Especial Nativo Americano realizado nos dias 20 e 21 de maio (2006) em 
Banning, Califórnia, um povoado localizado em uma reserva indígena, ofereceu aos membros de 
A.A. nativos americanos a oportunidade de intercambiar idéias referentes às maneiras de harmonizar 
os princípios de A.A. com as culturas de suas tribos. 

Sam E., um nativo americano do Novo México, com 24 anos de sobriedade (em 2006), diz 
que o problema do alcoolismo entre os nativos americanos é muito grande. “Os membros da 
comunidade indígena, sejam quais forem seus problemas, temos que cuidar dos nossos próprios 
assuntos e encontrar uma maneira de nos manter sóbrios. Acredito que A.A. seja a única solução. 
porém , entre os nativos americanos, A.A. é vista como uma organização do homem branco e há 
obstáculos históricos que não podemos negar e isso traz uma falta de entendimento em ambas as 
partes. Temos que nos reconciliar para depois começar a compartilhar este maravilhoso programa. 
Este fórum foi uma oportunidade e expor inquietações. Conseguir que a gente fale de assuntos 
importantes a respeito, por exemplo, da sensação de isolamento em relação a A.A., e não se sentir 
parte  da irmandade, pode ser o começo do processo curativo. Todos somos seres humanos e quando 
começamos a nos comunicar, temos a possibilidade de alcançar o bom entendimento”. 

Entre os dias 6 e 9 de outubro de 2011, foi realizada em Las Vegas, Nevada, a 21ª 
Conferência Anual Intencional de Nativos Americanos em A.A.   

Para saber mais: 
http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_oct-nov06.pdf 
http://www.nai-aa.com/  
www.naigso-aa.org/ 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 
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Solitários e Internacionalistas em A.A.  
A Loners/Internationalist Meeting - LIM, ou Reunião para 

Solitários-Internacionalistas (RSI), é um boletim bimestral confidencial, 
enviado para Solitários, Residentes, Internacionalistas, Padrinhos de 
solitários e Contatos de Porto. O boletim contém trechos de cartas de 
membros LIM e inclui nomes completos e endereços. LIM é distribuído 
unicamente para os membros acima mencionados que precisam de 
confidencialidade da partilha pessoal por meio de correspondência. 

Um membro da equipe do ESG coordena o serviço de 
correspondência dos Solitários, Residentes e Internacionalistas que é 

aberto aos membros de A.A. listados numa das categorias abaixo. 
Categorias: 

1) Solitários: são membros de A.A. que residem ou trabalham em zonas isoladas onde, 
numa distância razoável, não há reuniões de A.A.  

2) Residentes: são membros de A.A. que estão confinados em suas residências devido a 
enfermidade ou impedimento físico 

3) Internacionalistas: são membros de A.A. trabalhando em navios de mar por longos 
períodos. 

4) Contato de Porto: é um membro de A.A. disposto a servir de contato para 
Internacionalistas quando da sua chegada aos portos. 

5) Padrinho de Solitários: é um membro de A.A. com presença ativa nas reuniões de 
A.A. locais e compartilha as experiências e atividades desses grupos com Solitários, 
Residentes e Internacionalistas por meio de correspondência. 
Obs.: um padrinho de solitários não é um Solitário ou um “padrinho” no sentido 
tradicional de A.A. 

Para participar, um membro de A.A. precisa: 
1) Ler e escrever em inglês. 
2) Fornecer um endereço permanente para correspondência. 
3) Estar disposto a compartilhar suas experiências, forças e esperanças através de 

correspondência. A maioria dos membros LIM se corresponde via correio postal, mas 
também podem fazê-lo via correio eletrônico. 

Para receber o Boletim confidencial bimestral Reunião Solitários-Internacionalistas (LIM), 
o Box 4-5-9 além do Diretório anual de Solitários, Residentes, Internacionalistas, e listas de 
membros LIM, publicados pelo GSO, os membros de A.A. interessados que se enquadram nas 
categorias LIM, deverão entrar em contato com o Escritório de Serviços Gerais, PO Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163, ou correio eletrônico: lim@aa.org  

 

Uma visão geral da historia LIM 
O primeiro boletim LIM foi impresso em 1949 com o título de “Os internacionalistas Round 

Robin” e continha umas poucas páginas e continha alguns excertos de cartas recebidas no ESG e 



Página 35 de 39 

 

enviado a um pequeno grupo de Internacionalistas decididos a ficarem sóbrios, não importando o 
quanto estivessem isolados. 

Em 1963, o boletim consistia de cinco ou seis páginas mimeografadas em azul. Em 1976 os 
Solitários e os Internacionalistas fundiram-se numa única Reunião. Desde março-abril de 1980 o 
boletim passou a ser impresso nas hoje familiares páginas amarelas. 

LIM começou através dos esforços do Capitão Jack S., um marinheiro que encontrou a 
sobriedade em A.A. e para mantê-la compreendeu que precisava se corresponder com outros 
membros da Irmandade. 

Inicialmente, o Capitão Jack procurava contatos nas cidades portuárias. Numa carta datada 
em 28 de março de 1946, o Capitão Jack solicitou ao ESG informações a respeito de contatos porque 
ele estava “anda no mar, em um navio petroleiro onde tenho servido por dez anos. Tenho alguns 
contatos em terra com membros de A,A, e somente posso cofiar no livro e no andar de cima”. Então, 
um membro do pessoal do ESG enviou uma lista de contatos nos portos e cidades nas quais poderia 
chegar e o encorajou a escrever para outros membros trabalhadores no mar, e foi o que ele fez. 

Após a publicação pela Grapevine de um artigo de três partes, a partir do número de setembro 
de 1948, contando a história de recuperação do Capitão Jack com o título de “Um solitário em alto 
mar”, começou a tomar forma a idéia de começar uma reunião de Internacionalistas através por 
correspondência e foi solicitado ao ESG que indicasse um coordenador com essa finalidade. Foi 
sugerido o nome do Capitão Jack para iniciar um grupo a quem ele deu o nome de "Grupo 
Internacionalista do Extremo Oriente", alegando que esse nome “...iria deixar a Irmandade aberta 
aos membros solitários estacionados em terra no Extremo Oriente e também aos navegadores 
dessas águas sob bandeiras de diferentes nações”. 

Alguns AAs atribuem parte do crescimento fenomenal de A.A. no mundo todo durante esses 
anos, ao Capitão Jack e a centenas de Internacionalistas como ele, que, navegando pelos sete mares, 
levou a mensagem de A.A. onde quer que ancorou. 

Para saber mais: 
http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_aug-sept08.pdf  
www.aa.org/en_pdfs/smf-123_en.pdf 

Importante: A imagem capitular acima não pertence a A.A. Foi retirada de 
obviousmag.org 

 
Guia de A.A. para alcoólicos com necessidades especiais 

Os Guias de A.A. baseiam-se na experiência compartilhada dos 
membros de A.A. nas diversas áreas em que atuam ou convivem. 
Também refletem os conselhos das Doze Tradições e da Conferência de 
Serviços Gerais dos EUA e Canadá. Em conformidade com nossa 
Tradição de Autonomia, exceto em assuntos que afetem outros Grupos 
ou A.A. em seu conjunto, a maioria das decisões são tomadas através da 
consciência de Grupo dos membros participantes. O propósito destes 

Guias é o de ajudar a chegar a uma consciência de grupo esclarecida. 
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Embora não existam membros especiais em A.A., muitos membros têm necessidades 
especiais. Para os fins relacionados com os Guias, definimos os AAs com necessidades especiais, 
aquelas pessoas que são cegas ou têm impedimentos visuais; pessoas surdas ou com impedimentos 
auditivos; portadores de doença crônica ou pessoas que não podem sair de seus lares, e aqueles com 
problemas de desenvolvimento intelectual. 

COMITÊS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
Algumas entidades em A.A. estão tentando abordar tais necessidades através da formação de 

Comitês de Necessidades Especiais. Já que o objetivo é tornar A.A. acessível a quem precise, alguns 
comitês se autodenominam Comitês de Acessibilidade. Em algumas zonas, denominam-se conforme 
a necessidade específica que trata, por exemplo, “Comitê para Pessoas com Impedimentos 
Auditivos”. Quando um ou mais membros de um Grupo têm necessidades especiais como, por 
exemplo, um intérprete de linguagem por sinais, ou acessibilidade para cadeira de rodas, ou têm 
alguma doença que não lhes permite acudir à sala de reuniões, los membros desse Grupo irão se 
esforçar para encontrar a melhor maneira de satisfazer essas necessidades. Os membros de um 
Comitê de Necessidades Especiais, procuram, desenvolvem e oferecem os recursos que permitam 
que a mensagem de A.A. e a participação em nosso programa estejam disponíveis para todos aqueles 
que a procurem Um membro do pessoal do ESG que presta serviço na área de Necessidades 
Especiais está disponível como recurso e se comunica com os Comitês de Necessidades Especiais 
locais. 

Com a finalidade de promover a boa comunicação e cooperação, se recomenda aos Comitês 
de Necessidades Especiais que mantenham informados seus comitês de área e os Escritórios de 
Serviços Locais sobre suas atividades. Também é de grande utilidade trabalhar de forma coordenada 
com os comitês responsáveis pela Informação ao Público e com a Cooperação com a Comunidade 
Profissional, no que se refere a manter informado o público e as organizações apropriadas, sobre a 
acessibilidade de A.A. para os alcoólicos com necessidades especiais. 

COMO PEDIR MATERIAIS DE A.A. SOBRE NECESIDADES ESPECIAIS 
A secção final do Catálogo de Literatura aprovada pela Conferência e outros materiais de 

A.A., relaciona uma grande variedade de literatura e materiais audiovisuais para os alcoólicos com 
necessidades especiais. Para os cegos e pessoas com impedimentos visuais, há literatura em Braille e 
com letra grande, assim como em CD´s. Alcoólicos Anônimos e Doze Passos e Doze Tradições, estão 
disponíveis na linguagem por sinais americana – ASL, em vídeos para os surdos e pessoas com 
impedimentos auditivos. 

LEVAR A MENSAGEM AOS AAs COM IMPEDIMENTOS FÍSICOS E/OU 
DOENÇAS CRÔNICAS 
Muitos membros de A.A. têm impedimentos auditivos ou são surdos, têm impedimentos 

visuais ou são cegos, têm lesões cerebrais, estão acamados por causa de uma doença crônica, ou 
usam cadeira de rodas, andadores ou muletas. Inicialmente, os membros de um Grupo podem sentir-
se intimidados ao ter que lidar com essas necessidades fora do comum; mas, na prática, há muitas 
adaptações que podem ser feitas para que os alcoólicos com necessidades especiais possam ser 
membros ativos e participantes em um Grupo “normal”. Alguns ajustes são simples, enquanto outros 
podem ser mais complicados – porém, todos eles são possíveis para o membro disposto a “fazer o 
necessário” pela própria sobriedade e para ajudar outro alcoólico.  
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Com freqüência, os AAs levam reuniões à casa ou instituição onde se encontra um membro 
impedido de se locomover. Um membro de A.A. que esteve hospitalizado nos diz: “Não podem 
imaginar o impacto que teve no meu estado mental e emocional o fato que essas seis pessoas tenham 
aparecido no meu quarto para me trazer a mensagem de A.A. e todo amor e apoio da nossa 
Irmandade. E o fizeram duas vezes por semana, durante três meses, até que pude assistir novamente 
às reuniões! Estava tão deprimido que quase joguei a toalha – inclusive comecei a pensar que não 
iria fazer diferença voltar a beber, uma vez que, afinal, estava morrendo. Porém, ouvir a experiência , 
força e esperança de outras pessoas no programa, deu-me forças para lutar contra minhas duas 
doenças – o câncer e meu alcoolismo. Não sei o que teria feito sem A.A. nesta etapa tão difícil da 
minha vida”. 

Para os membros que não precisam permanecer na cama, os AAs do seu Grupo costumam 
levá-los às reuniões, instalar rampas para cadeiras de rodas nos degraus de acesso à sala de reuniões, 
ou configurar a sala de maneira tal que haja especo suficiente para cadeiras de rodas ou andadores. É 
importante informar os escritórios locais sobre as salas que são acessíveis a cadeirantes. 

Os serviços e materiais pára membros com doenças crônicas e/ou limitações ambulatoriais, 
incluem a Reunião para Internacionalistas/Solitários –RIS (Loners/Internationalist Meeting - LIM), 
um boletim para membros de A.A. que moram em áreas isoladas, em navios, ou que não podem sair 
das suas casas o de hospitais, e que se mantém em contato por correio postal e através de boletins. 
Uma publicação semelhante – não relacionada com o ESG, é World Hello, algo como Olá Mundo, 
um grupo de correspondência internacional. Muitos AAs se comunicam através de correio eletrônico 
ou participam de reuniões em linha. Pode contatar o Intergrupo On-Line de A.A. – intergroup-
approval@worldstd.com, para obter maiores informações. Alcoólicos Anônimos e Doze Passos e 
Doze Tradições, também estão disponíveis em disquetes de 3,5’’ para Microsoft Windows. 

SURDOS E PESSOAS COM IMPEDIMENTOS AUDITIVOS 
 Para os membros surdos ou com impedimentos auditivos, se recomenda utilizar os serviços 
de um intérprete de linguagem por sinais. O Comitê de Necessidades Especiais pode redigir e manter 
atualizada uma lista de reuniões que dispõem de interpretes, bem como uma lista de interpretes que 
estão dispostos e podem trabalhar em atividades de A.A. O custo dos interpretes é um fator 
importante para muitos Grupos. Em algumas Áreas, o ESL ou os comitês de Distrito podem 
proporcionar ajuda financeira e/ou ajudar a coordenar os esforços para oferecer reuniões com 
interpretes. 

Alguns Escritórios de Serviço se comunicam com os membros de A.A. e principiantes surdos 
ou com impedimentos auditivos através do serviço de transmissão de telecomunicações - 
Telecommunications Relay Service, ou, telefone para surdos, disponível em muitas comunidades. 
Quando a pessoa fala a operadora escreve a máquina a mensagem para o membro de A.A. É um 
serviço gratuito exceto para conferências a longa distância. 

Se um membro surdo chega ao seu Grupo, ponha-o em contato com alguém que esteja 
disposto a se manter em comunicação através do serviço de transmissão de telecomunicações. 
Também é útil olhar diretamente para pessoa surda ou com impedimentos auditivos quando se fala, 
já que muitas delas podem ler os lábios. Os Grupos de A.A., com a ajuda dos Escritórios de Serviço 
ou os comitês de Distrito ou de Área locais, podem iniciar os esforços para colocar em marcha novos 
Grupos ou reuniões de A.A. que sejam mais acessíveis para os surdos ou pessoas com impedimentos 
auditivos. 
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Os serviços e materiais disponíveis para surdos e pessoas com impedimentos auditivos 
incluem um vídeo de Alcoólicos Anônimos em linguagem de sinais, em cinco volumes. O ESG 
oferece os seguintes folhetos que foram transcritos para alcoólicos surdos ou com impedimentos 
auditivos: “Um principiante Pergunta”,”Um breve Guia de A.A.”, “Tradução dos Doze Passos”, 
“Tradução das Doze Tradições”, “A.A. é para Você?”, “Você acha que é diferente?”, “Isto é A.A.” 
e “A.A. é para mim?”. 

Os membros surdos são convidados a participar no LIM – Reuniões para Internacionalistas e 
Solitários. Para maiores informações consulte os Guias de A.A. sobre como levar a mensagem de 
A.A. ao alcoólico surdo. 

CEGOS OU PESSOAS COM IMPEDIMENTOS VISUAIS 
Para os membros de A.A. que são cegos ou têm impedimentos visuais, o principal problema 

pode ser simplesmente chegar até a reunião. O Comitê de Necessidades Especiais pode redigir e 
manter atualizada uma lista de membros com visão normal dispostos a oferecer transporte de ida e 
volta às reuniões e outras atividades de A.A. Vários Grupos pediram aos Escritórios locais que 
incluam nas listas do Décimo Segundo Passo os membros que se disponibilizam para fazer esse 
transporte. Podem ser solicitados voluntários para que guiem os cegos ou pessoas com impedimentos 
visuais até as cadeiras, à mesa de acolhida e ao banheiro, até que eles se familiarizem com o entorno. 
As salas de reunião deverão estar sempre configuradas da mesma maneira, caso contrário, deve-se 
alertar a pessoa cega ou com impedimentos visuais, sobre as mudanças efetuadas. Bater numa 
cadeira ou numa mesa que foi mudada de lugar em relação à reunião anterior pode ser tão perigoso 
quanto constrangedor. 

Os serviços e materiais disponíveis para cegos ou pessoas que têm impedimentos visuais, 
incluem livros e folhetos em Braille, com letras grandes e/ou CD´s de áudio, assim como uma lista 
de fornecedores de CD´s com palestras de A.A. para venda ou intercâmbio. 

LITERATURA DE FÁCIL LEITURA 
Alguns alcoólicos não têm a possibilidade de aproveitar a grande quantidade de literatura de 

apóio e informação disponível em A.A. Se você percebe que algum membro tem dificuldades com a 
leitura, existem várias maneiras de ajudá-lo sem colocá-lo em uma situação constrangedora. Por 
exemplo, quando o coordenador de literatura de seu Grupo anuncia os livros e folhetos disponíveis 
na reunião, pode mencionar também os numerosos livros, folhetos e artigos da Grapevine 
disponíveis em áudio e vídeo. Ou, se você acredita que um membro de seu Grupo tem dificuldade de 
leitura, pode estruturar as reuniões sobre os Passos e as Tradições de forma tal que o Passo ou a 
Tradição seja lido no começo da reunião, o que será de grande utilidade para todos. 

Os serviços e materiais disponíveis para ajudar os membros de A.A. com problemas de 
desenvolvimento intelectual incluem CD´s de áudio e vídeo, assim como uma lista de fornecedores 
de CD´s com palestras de A.A. para venda ou intercâmbio; literatura ilustrada e de fácil leitura, 
como: “A.A. é para mim?”.”Os Doze Passos Ilustrados”, “Jovem demais?”, “O que aconteceu a 
Jose”, “Aconteceu a Alice”, “É melhor que estar sentado em uma cela”. 

GUIAS GERAIS PARA TODAS AS ADAPTAÇOES A NECESSIDADES ESPECIAIS 
O respeito à dignidade dos demais deve ser a base de todos nossos esforços ao levar a 

mensagem aos alcoólicos com necessidades especiais, com ênfase na identificação ao invés das 
diferenças. 
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Tal como se expressou um membro surdo de A.A.: “Sou simplesmente um alcoólico como 
todos os demais aqui. Tenho a mesma necessidade de ser ‘um servidor entre os servidores’ e não ser 
tratado de forma especial. Se vocês podem colocar o programa ao meu alcance, eu farei o que tenha 
que fazer para que funcione”. O objetivo é incluir todos os alcoólicos na maravilhosa experiência de 
pertencer a um Grupo e compartilhar todos os benefícios de ser membro. Além de ajudar as pessoas 
que são membros do Grupo, o Comitê, também pode informar outras pessoas a respeito de como 
levar a mensagem aos alcoólicos com necessidades especiais através de oficinas e apresentações em 
eventos de A.A., tais como Assembléias de Área, Convenções, Conferências, Encontros e Fóruns 
Regionais. 

RESUMO 
Nosso Livro Azul diz, “Somos pessoas que normalmente não nos relacionaríamos” e isto é 

particularmente acertado quando alguém é um pouco “diferente” dos demais. Mas a recompensa 
obtida ao oferecer este tipo de serviço a um irmão alcoólico é enorme. A unidade do Grupo se 
reforça, a pessoa com necessidades especiais é incluída e respeitada como um membro participante 
do Grupo, e a sobriedade de todos se fortalece. Ao enfrentar o desafio de satisfazer as necessidades 
especiais de um companheiro de A.A., faremos bem em lembrar: “Quando qualquer um, seja onde 
for, estender a mão pedindo ajuda, quero que a mão de A.A. esteja sempre ali. E por isto, eu sou 
responsável”. 

Pedimos-lhe o favor de compartilhar com o Escritório de Serviços Gerais suas experiências e 
sucessos ao levar nossa mensagem aos alcoólicos com impedimentos físicos. Da sua parte, o ESG irá 
compartilhar sua experiência com qualquer membro de A.A. que esteja tratando de estender sua mão 
aos alcoólicos co necessidades especiais. 

Importante:  
1) Este texto é literatura de A.A. aprovada pela Conferência de Serviços Gerais dos 

EUA/Canadá e faz parte dos “Guias de A.A.” 
Sua tradução e transcrição integral foram feitas com autorização de © Alcoholics Anonymous 
World Services, Inc., 2011, da matéria disponibilizada no sítio 
http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/smg-16_servingalcoholics.pdf com o título original: Guías 
de A.A.® Sirviendo a los Alcohólicos con Necesidades Especiales, da O.S.G., Box 459, 
Grand Central Station, New York, NY 10163 

2) O logotipo capitular acima não pertence a A.A. Criado pela ONU em 1981, é o símbolo 
permanente do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado anualmente no 
dia 3 de dezembro. http://www.vezdavoz.com.br/site/simbolos_acessibilidade.php 

Outros Grupos de composição Especial 
Há, ainda vários outros Grupos e reuniões de composição especial referentes a profissionais 

que devem manter sigilo em relação a suas atividades – religiosos, aeronautas e trabalhadores na 
industria aeronáutica, agentes de segurança, etc., assim como grupos específicos para estrangeiros 
quem falam línguas diferentes. 
http://www.barefootsworld.net/aahistory.html 
http://translate.google.com/translate?hl=pt-
BR&sl=tl&tl=pt&u=www.barefootsworld.net/aahistory.html 


