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Tradicionalmente, os membros de A.A. sempre cuidaram de manter seu anonimato em nÃ-vel
pÃºblico: na imprensa, no rÃ¡dio, na televisÃ£o, no cinema e, mais recentemente, na Internet. Nos
primeiros dias de A.A., quando a palavra "alcoÃ³lico" levava um estigma maior do que hoje, era
fÃ¡cil entender este receio de identificar-se publicamente.Ã€ medida que AlcoÃ³licos AnÃ´nimos foi
crescendo, logo se tornaram evidentes os valores do anonimato.Primeiro, sabemos, por
experiÃªncia, que muitos bebedores-problema vacilariam em recorrer a AlcoÃ³licos AnÃ´nimos se
acreditassem que seu problema seria assunto de discussÃ£o pÃºblica, ainda que por descuido. Os
novatos devem ter a possibilidade de buscar ajuda com total seguranÃ§a de que sua identidade
nÃ£o serÃ¡ revelada a ninguÃ©m fora da Irmandade.Ademais, acreditamos que o conceito de
anonimato pessoal tem tambÃ©m um significado prÃ³prio para nÃ³s - que contribui para refrear os
impulsos de reconhecimento pessoal e de poder, prestÃ-gio e riqueza que provocaram tantas
dificuldades em outras sociedades. Nossa eficÃ¡cia relativa ao trabalho com os alcoÃ³licos poderia
ver-se prejudicada em alto grau se buscÃ¡ssemos ou aceitÃ¡ssemos o reconhecimento
pÃºblico.Ainda que todo membro de A.A. tenha perfeita liberdade de interpretar as TradiÃ§Ãµes de
A.A. como melhor lhe aprouver, nÃ£o se reconhece a nenhum indivÃ-duo a legitimidade como
porta-voz da Irmandade em nÃ-vel local, nacional ou internacional. Cada membro fala unicamente
por si mesmo.AlcoÃ³licos AnÃ´nimos tem uma dÃ-vida de gratidÃ£o com todos os meios de
comunicaÃ§Ã£o pelo que eles tÃªm contribuÃ-do, ao longo dos anos, em reforÃ§ar a TradiÃ§Ã£o
de

Anonimato.

O

CTO/JUNAAB

envia

correspondÃªncia

regularmente

aos

meios

de

comunicaÃ§Ã£o para explicar-lhes essa TradiÃ§Ã£o e pedir-lhes que cooperem para que ela seja
***prida.Por diversas razÃµes, um membro de A.A. pode "romper" seu anonimato deliberadamente
perante o pÃºblico. JÃ¡ que isso Ã© um assunto de escolha e consciÃªncia pessoais, obviamente a
Irmandade como um todo nÃ£o tem nenhum controle sobre tais desvios da TradiÃ§Ã£o. NÃ£o
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obstante, fica bem claro que os membros que o fazem, nÃ£o tÃªm a aprovaÃ§Ã£o da maioria
esmagadora de seus companheiros de AlcoÃ³licos AnÃ´nimos.
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