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"Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você 

não conhece como eu mergulhei. 

Não se preocupe em 'entender'. VIVer ultrapassa todo entendimento". 

ClDrice Lispector (2) 

Não há suporte material para esta sabedoria. Ela nasce de uma fé 
absoluta em seguir a orientação do "coração selvagem". O coração que 
pulsa como tambor e, que nos religa à natureza quando seu ritmo vibra 
na terra .. 

Foi a inspiração de Clarissa Pinkola Estés (3), que nos despertou 
para a coordenação de grupos sómente de mulheres. Em seu livro "Mu
lheres que Correm Com os Lobos", Clarissa fala-nos dos mistérios da 
mulher, quando expõe a crueza da natureza do feminino selvagem e se
guindo a mesma trilha, estamos buscando o encontro com esta entidade 
arquetípica. 

Investimos no trabalho com os mitos e contos de fadas, tendo como 
referência o livro e encontramos na forma de grupos de vivência, a sua 
melhor adequação. Então, as portas destes grupos, abriram-se totalmen
te para mulheres de diversas áreas profissionais. Tais como: secretárias, 
advogadas, veterinárias, assistentes sociais, educadoras, tradutoras, psi-
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cólogas e terapeutas corporais. A semelhança, a interseção, seria o dese
jo de busca e aprimoramento pessoal. 

Enquanto psicólogas e coordenadoras, buscamos anterionnente o 
labor adiantado na nossa esfera particular: A proposta de um encontro 
mensal, seguindo um capítulo por vez, é antes experimentada em nós, 
como fonna também, de laboratório. A experiência na "retorta", traz
nos a dimensão e o conhecimento dos recursos internos que facilitam o 
contato com os canais possíveis de comunicação. 

Quando nos encontramos com estas mulheres, estamos mais próxi
mas, sensibilizadas e abertas para relacionamentos, porque fomos tocadas 
e estamos algo conscientes de nossas "feridas" psíquicas e de nosso po
tencial curador e criador. A despeito de todo o trabalho prévio, 
surpreendemo-nos no meio do caminho, com as nossas falhas e os "nós" 
que teremos de desatar. Procuramos, então, aproximarmos da humildade 
- qualidade, estado, tão requerida a nós, profissionais da área de huma
nas - e aproveitamos a circunstância como um bom exercício para reen
contrarmos nosso tamanho. Considerando a insegurança com o proces
so, sabemos que a meta e a perseverança no caminho, são o tesouro a ser 
encontrado. 

Transportaremos aqui, de início, o trabalho efetuado nos "bastido
res", aquele que sentimos, pensamos, criamos, antes de devolver às mu
lheres para que haja seus desdobramentos. 

O mergulhar em cada história, conto de fadas, requer uma atitude 
predisposta a entrar em contato com o material psicológico que os 
estruturam e captar sua compreensão. As tentativas são a de excitar os 
sentidos adequados para que estes despertem para ver, ouvir, falar, chei
rar, pressentir e sentir na epiderme do corpo e da alma, para todos os 
sinais relevantes. Cada atividade é direcionada para proporcionar este 
encontro com a inteireza do ser. 
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Se a matéria prima a ser trabalhada nos COrttos e histórias, são a 
incorruptibilidade e a força inalterável, o conto "La Loba" (a velha sábia 
que recolhe ossos no deserto), traz a inspiração para o consciente encon
trar e reproduzir a configuração e expressão possível que o inconsciente 
assinalou como símbolo. É possível, então, manter um relacionamento 
dialético entre as duas instâncias. Trabalhar com ossos, nos remete na 
sua maneira mais óbvia, a uma ligação com o corpo na sua estrutura, a 
tocar com profundidade. Utiliza-se a massa de modelar aproveitando a 
percepção adquirida pelo toque e, esculpimos nossos corpos. Trabalhar 
com ossos, trouxe do Vale do Ribeira, pedras do rio, os "ossos" da natu
reza, para um encontro singular. A arte humana inserida na arte natural e 
vice-versa. 

Estes exercícios criativos de buscar os recursos praticáveis e deixar 
o espaço para que se criem outros, vale um considerável "suor" psíquico 
de estudo e vivência. 

Trabalhamos com recursos materiais que invoquem o que o capítulo 
propõe. Se a natureza instintual necessita ser resgatada e conectada, 
músicas e danças circulares sagradas, de cunho mais primitivo e iniciático 
trazem a atmosfera sensível para isto. Dramatizar sonhos através de mí
mica, confeccionar bonecas de pano, podem ser boas transferências para 
o mundo concreto do mundo invisível do inconsciente. Estabelecer jo
gos, com estes materiais de forma que possam ser elaborados e propor
cionar o desenvolvimento de funções psicológicas - como a intuição -
que estejam inconscientes ou pobremente creditadas. 

Todos esses exercícios são permitidos pela experiência junguiana, 
que alarga e aprofunda as possibilidades do espírito animar a matéria. 

Este trabalho exige de nós, "sangue, suor e lágrimas", substâncias 
que contém o sal, original da terra e este religar nos conforta e vitaliza. 
Há, também prazer e alegria nesta tarefa, a iniciativa de buscadoras nos 
carrega para novas terras e nos caleja com o esforço em desbravar. Com 
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esta proposta nos aproximamos destas mulheres e agora vamos falar dos 
seus efeitos. 

Mulheres maduras, bonitas, com realizações em todos os âmbitos e 
que têm em si uma disposição quase pueril - daquelas que se aventuram 
pelo desconhecido a fim de seguirem um chamado interior - se encon
tram regularmente, para contarem umas para as outras, o que têm vivi
do. 

A vivência implica no engajamento com o processo. A responsabili
dade é total e as transformações têm maternidade. "Mulheres que Cor
rem e Dançam com os Lobos", são grupos de vivências que se reconhe
cem pertencendo a uma totalidade. No D.N.A. de cada grupo, há os 
genes de cada uma delas, o que faz com que se note também as particu
laridades. 

Quando nos demos conta, criara-se uma " rede" de grosso calibre, 
no que concerne à sua força, porém, sua textura, quase uma antítese, é 
suave e delicada. A imagem possível é a da teia de aranha. 

As vivências são marcadas pelo compromisso com o grupo. É vital 
que estejam juntas, pois o vínculo se constroe e solidifica com a partici
pação e a empatia. Elas se expõem tanto quanto suas "carnes" o permi
tem e mesmo o silêncio é compartilhado como som e presença. As des
cobertas são aceleradas pela vivência em grupo, e a "magia" da sintalia 
amalgama e "cozinha" todos os elementos, transformando-os. 

As ausências criam uma incerteza no pertencimento ao grupo e são 
trabalhadas para serem evitadas e conscientizadas do espírito de partici
pação. O respeito, a franqueza e o sigilo garantem a atmosfera "uterina" 
que protege e adequa as operações que lá se realizam. 

Aproveitamos para abrir um grande espaço para falarmos de um dos 
rituais sagrados, dos mais importantes que acontecem nos grupos. Há 
um momento nos encontros em que nos reunimos em volta de uma mesa, 
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para comungarmos deliciosos alimentos. A alquimia da culinária é reali
zada por uma das mulheres de um dos grupos. Experimentamos a 
transcendência do trigo em pão e degustamos outras transfonnações de 
alimentos. A celebração das transformações fazem parte do caráter do 
feminino, criativo e nutridor. Nestes momentos, tem sido despertado o 
interesse de outras mulheres desta "alcatéia" em elaborar seu prato e 
ofertar ao grupo. O que surge em volta da mesa é a alegria, o colóquio 
amoroso e a experimentação de um prazer sensual, sensorial. O sagrado 
se une ao profano. 

O que elas vivem nos encontros, pode ser entendido levianamente 
como uma brincadeira, no sentido dado geralmente por adultos muito 
racionais. A brincadeira é, no entanto, levada a sério. Assim como as 
crianças, elas constroem e recriam realidades quando brincam. 

O espaço permite o uso de recursos que facilitam o exercício da 
criatividade e a sua fluência. A expressão se amplia quando nos é dado o 
direito de escrever, pintar, modelar, recortar, confeccionar objetos, con
tar histórias etc. 

Estas tarefas são dificeis, embora todo o senso popular diga o con
trário. Dificeis, porque é necessário estar disponível para o que surgir e 
dar toda a honestidade possível àquelas imagens curadoras. Construir 
uma linguagem possível para o que é não de todo apreensível. Não é o 
senso de estética exterior, o princípio norteador. A mão que desenha e 
modela quer é trazer a beleza interior. 

Há muito riso e lágrimas, seus corpos se permitem a todas percus
sões e repercussões. São corpos que alcançaram uma plenitude e ainda 
buscam desafiar não os limites biológicos mas os culturais, a expandirem 
num alongamento até o horizonte possível. Elas ondulam os quadris e se 
recordam de suas mães, de seus rebentos e atualizam com alegria, a pró
pria sexualidade. 
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Descobrem através do toque e dos movimentos corporais, o passa
do, o presente e a história ainda por construir. A memória do corpo é 
viva, atualizada. Bailam em passos homogêneos, nas "Danças Circulares 
Sagradas" e comungam os sentimentos de muitos povos. Assim, como 
nas danças, resgatam a função de contadoras de histórias e no universo 
dos contos de fadas e da mitologia buscam a constelação familiar e ori
entação para suas psiques. 

Vamos creditar um elemento que este grupo terapeutizou: o riso. As 
piadas e sugestões maliciosamente engraçadas são o tempero especial 
destas mulheres lúdicas. O lado "profano" é incorporado, as mais saudá
veis "obscenidades" são colocadas ao lado de situações reverentes, sem 
que se experimente um tom de desrespeito à alma e a maculação de sua 
integridade. Para pessoas menos atentas este pode ser o único aspecto 
que "cheira" a selvagem. A importância do arquétipo do feminino selva
gem se estende a muitos outros terrenos, nos quais temos acesso na cons
ciência através de imagens e sonhos. 

"E assim o mundo do nosso consciente pessoal é religado com a 
experiência primária da humanidade (4)". Então, podemos exercitar o 
conhecimento instintivo e obter um aprendizado que inclui nascimento, 
vida e morte. 

Estas mulheres não anseiam a perfeição, a meta é seguir seu próprio 
caminho, seja qual for aquele que sua natureza necessitar. Elas não tem 
isto pronto mentalmente, elaborado, vêm desvelando em cada encontro 
com a vida. A matéria prima de suas almas é trabalhada conforme os 
ditames interiores e vai ganhando expressões cada vez mais sutis. 

Na atualidade, temos sentido urgência em buscar significados outros 
que possam fazer ressurgir a chama que vivifica a nossa vida e a de nosso 
planeta. As mulheres sentem necessidade de um "novo" conhecimento 
na psicologia do feminino. Um conhecimento que traga para a consciên
cia o que perdemos ao longo do caminho pelos séculos. Na verdade, um 
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resgate, do que foi ferido, aviltado e abandonado. 

Como psicólogas e coordenadoras de um grupo de vivência de mu
lheres, ternos nos sentido presenteadas em poder acompanhar cada mu
lher que se renova e de poder assistir com reverência a criação grupal, na 
qual há a manifestação de cada uma delas como personificações de deu
sas. É um processo que nos toca o sentimento pela sua solitude e pela 
graça do compartilhar. 

Como mulheres que correm e dançam com os lobos, ansiamos que 
mais mulheres possam seguir o feminino selvagem e que os homens, nos
sos parceiros-amados, também possam se encontrar com o masculino 
natural. 
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