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Eu me senti sem pele”, disse uma mulher a respeito da recente separação de seu 
companheiro. Eu estava na fase inicial de minha pesquisa com mulheres separa-
das, realizando entrevistas para selecionar as participantes. Esta frase ecoou em 
mim e fortaleceu a ideia que eu tinha de levar a metáfora da “perda de pele” 
para o grupo de mulheres com o qual iria trabalhar. Este tema foi um símbolo 
do processo vivido pelas participantes com a separação, o que podia ter vários 
significados, tais como a perda de um referencial da própria identidade ou a 
dor de estar em carne viva, exposta e desprotegida. Estar sem pele, ter a pele 
roubada, perdida, arranhada, ressecada ou machucada são imagens que retratam 
momentos de perda, de vulnerabilidade e dor. 

A história esquimó “Pele de foca, pele de alma” (ESTÉS, 1994) também intitu-
lada “A Mulher-foca” apresenta este tema e foi relatada no grupo. Conta de 
um pescador que roubou a pele de uma mulher-foca. Sem sua pele, ela aceitou 
viver com ele por sete anos para poder tê-la de volta. Mas ele não cumpriu o 
prometido e a mulher começou a ressecar e definhar. A história termina com 
a recuperação da pele por seu filho e o retorno da mulher-foca ao mar. Estés 
(1994) identifica a pele da mulher foca com a pele de sua alma, representando 
o elemento natural e instintivo da psique da mulher. 

Este conto representou o fio condutor do trabalho desenvolvido com o grupo. 
Todas se identificaram com a mulher-foca relacionando a perda da pele a várias 
situações de suas vidas, seja durante o relacionamento ou na situação de separa-
ção. Elas sabiam do que se tratava quando alguém dizia “onde” ou “como” tinha 
perdido sua pele: a imagem criou uma linguagem comum ao grupo. 

O presente artigo apresenta o caminho percorrido com este grupo de mulheres 
utilizando contos, mitos e diversos recursos expressivos para favorecer a ela-
boração simbólica e que compôs a tese de doutorado intitulada: “Separação 
amorosa e individuação feminina: uma abordagem em grupo de mulheres no 
enfoque da Psicologia Analítica” (PARISI, 2009).

Foram realizados oito encontros semanais em grupo com duração aproximada 
de 2h30. Eram sete mulheres entre 40 e 55 anos, uma faixa etária delimitada 
de maneira intencional. Eu pretendia compor um grupo de mulheres com um 
repertório de histórias amorosas, que já tivessem passado por um ou mais 
relacionamentos significativos. Mulheres de meia idade, com questões carac-
terísticas desta etapa da vida. Como é que elas estariam vivenciando a perda 
amorosa? Qual o significado desta separação em seu processo de individuação? 
Que recursos poderiam ser mobilizados para facilitar a elaboração desta perda? 
Estas foram algumas das questões que conduziram a pesquisa.1 

Algumas participantes estavam no auge do processo de rompimento do vínculo, 
separadas há apenas dois meses, outras há um ou dois anos. O tempo de união, 
a opção pela separação e o tipo de vínculo, não foram critérios utilizados para 
a inclusão na pesquisa e sim a mobilização emocional ainda associada ao rom-
pimento. A dor, com tonalidades e intensidades diferentes e singulares era um 
denominador comum às participantes. 

Uma participante, Dora2, transbordava sua raiva no grupo. No outro polo, Clara 
vivia o abandono, o medo da solidão e muita fragilidade. Miriam, intensa, reali-
zava um mergulho às profundezas de seu ser; Lia, mais racional, dizia ter lidado 
com a separação como um trator. Suzana, dedicada esposa por trinta anos, sofria 
com a deslealdade do marido; Beth sentia-se injustiçada, e por fim, Ione, que 
vivera um modelo de submissão, agora descobria novas possibilidades em sua vida.
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Era um grupo heterogêneo que, no entanto, pode tecer uma identidade grupal, 
compondo uma trama que acolheu a diversidade de experiências e possibilitou 
o inicio do processo de cicatrização das feridas ocasionadas pela perda amorosa. 
Mas, como em apenas oito encontros, um tempo tão curto, teria sido possível 
observar e favorecer este processo?

Minha experiência anterior com grupos vivenciais de mulheres utilizando recur-
sos expressivos, mitos e contos, garantia o respaldo e a convicção no potencial 
desta abordagem para promover ampliação de consciência. O desafio era conci-
liar um projeto de pesquisa e investigação científica a uma prática clínica, pois 
havia um objetivo terapêutico vivencial acontecendo de forma simultânea à 
coleta de depoimentos. A pesquisadora e a terapeuta estiveram de mãos dadas 
na elaboração deste trabalho. 

É importante mencionar que por se tratar justamente de um processo vivido pelo 
grupo não há uma linearidade de percepções e observações; estas aconteciam de 
forma espiral ou circular, pois a cada encontro eram retomados os mesmos temas 
de novas maneiras e com intensidades diferentes. Também o planejamento de 
cada encontro era apenas esboçado anteriormente e se alterava frente ao tema 
que surgia naquele momento ou à necessidade de aprofundar a vivência, o que 
mantinha fluidez e sintonia aos movimentos manifestados pelo grupo, a fim de 
permitir a constelação do campo simbólico. Foi uma construção artesanal, passo 
a passo, que acontecia entre a coordenação e as participantes. Para auxiliar na 
pesquisa e me liberar da parte operacional (gravação das falas, anotações, fotos) 
contei com a presença de uma colaboradora-observadora, o que possibilitou que 
meu foco estivesse totalmente voltado para a dinâmica grupal. 

Entretanto, cada encontro obedecia a um formato básico: inicialmente eram 
solicitados comentários sobre o encontro anterior ou relatos de acontecimentos 
da semana, o que favorecia a manifestação espontânea de conteúdos pessoais. 
Esta parte inicial se estendia por tempo indeterminado e funcionava como aque-
cimento para aquele encontro. Em seguida era proposta uma vivência que podia 
ser o relato de uma história, imaginação dirigida ou trabalho com materiais. 
Foram utilizados recursos expressivos variados visando facilitar uma diversida-
de de vivências, levando em conta que cada pessoa tem habilidades e canais 
próprios de expressão. Também foram reservados momentos diferentes para 
elaborações pessoais e coletivas; um momento mais introspectivo, algumas vezes 
também em duplas e outros com o grupo todo. Após a realização de cada ativi-
dade sempre havia uma conversa grupal a respeito das produções ou vivências, o 
que permitia a expressão de questões individuais e trocas entre as participantes. 

Outro aspecto a ressaltar é que a abordagem grupal na Psicologia Analítica só 
recentemente vem encontrando maior adesão. Pode-se dizer que ainda é um 
tema relativamente controverso no meio junguiano já que o próprio Jung pri-
vilegiou a análise individual e muitos de seus seguidores se mantiveram neste 
âmbito levantando algumas objeções. Na atualidade observa-se que há uma 
crescente aplicação de trabalhos grupais sob o enfoque junguiano em diversas 
modalidades: grupos terapêuticos, grupos vivenciais, grupos temáticos e grupos 
de curto prazo, entre outros. Muitas vezes o trabalho grupal acontece de forma 
simultânea e complementar à análise individual. Neste sentido, a pesquisa teve 
também como objetivo específico desenvolver estratégias grupais facilitadoras 
da elaboração simbólica para lidar com a perda amorosa. Portanto, este trabalho 
representou o esforço e a busca de fundamentação teórica, discussão e conso-
lidação desta prática. Assim como Freitas (2005) considero o grupo vivencial 
relevante para a promoção do processo de individuação.
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A seguir passo a relatar de forma resumida algumas atividades realizadas com o 
grupo, comentando os recursos utilizados e o processo grupal que constituíram 
os resultados e a discussão dos dados da pesquisa. Vou focalizar especificamente 
o trabalho efetivamente realizado com o grupo, já que a análise dos conteúdos e 
temas relevantes das falas das participantes excederia os limites deste artigo.

O RECONHECIMENTO DAS FERIDAS
Os primeiros encontros foram voltados para apresentar as participantes e o 
trabalho a ser realizado e, ao mesmo tempo, criar uma atmosfera acolhedora e 
aquecimento do grupo. Algumas atividades foram propostas com este objetivo, 
como a escolha de objetos de suas bolsas que as representassem. Elas se apresen-
tavam ao grupo através destes objetos dizendo: Eu sou... (nome do objeto) des-
crevendo suas características e qualidades, sempre na primeira pessoa. Também 
ouvimos a música de Chico Buarque: “Pedaço de mim”. Escreveram e pintaram 
o que a música havia mobilizado. De pé, de olhos fechados, em círculo, com as 
próprias mãos na região cardíaca e no umbigo, elas começavam a se centrar e 
experimentar o sentimento de pertencer ao grupo. Alguns pontos de partida 
foram sugeridos para reflexão: Quem sou eu “em relação”? Quais as figuras mas-
culinas importantes em minha vida? Há um padrão nos meus relacionamentos? 
Houve conversas em duplas e no grupo todo; através das atividades elas expres-
savam suas emoções e contavam as experiências de suas separações. 

Havia uma grande necessidade de desabafar e dividir suas histórias com as 
outras. O foco dos encontros iniciais esteve voltado para a exposição de suas 
feridas e perdas, como a percepção de transformações na própria identidade: 
“eu virei outra pessoa”, diz Lia, ou como expressa Dora: “ainda nem sei direito 
que eu sou”. A separação denunciava, de um lado, aspectos importantes da 
personalidade que tinham sido negligenciados ou permanecido subutilizados 
durante o relacionamento e de outro, as mudanças eram sentidas especialmente 
no processo de desorganização vivenciado com a ruptura do vínculo. Quando 
a relação acaba, os conteúdos que estavam, de certa forma, aprisionados pela 
projeção ou reprimidos pela necessidade de adaptação ao outro, começam a 
ser conscientizados e surgem a perguntas: Quem sou eu agora? Onde foi parar 
aquela parte minha?

“Acho que eu fui muito ‘nós’... constata Suzana, referindo-se a como vivenciava 
seu casamento. Quando se perde o “nós” que ainda está depositado naquele 
relacionamento, perde-se a conexão com o outro interior e com o simbolismo da 
coniunctio, da união dos opostos que era vivida concretamente na parceria. A soli-
dão é vivida intensamente nesta dinâmica, pois se perdeu a conexão com o Self. 

A falta de limites e a simbiose na relação também foram descritas: “Eu cedi, 
concedi, me doei porque quis, porque amei, porque curti, só que eu não dei 
limite; foi tudo sem limite”, conta Suzana. A ruptura do vínculo e a saída da 
fusão trouxeram o desamparo, como manifesta Clara: “a dor é ficar sozinha, não 
acreditar em mim”.

No grupo, a raiva também era exposta, destilada: “era um ódio que não cabia 
em mim”, conta Miriam. Algumas participantes se mostravam inconformadas, 
sentindo-se injustiçadas: “Puxa, eu não mereço isso, foi ele quem aprontou, ele 
não merece ter essa felicidade”, diz Beth. Nesta dinâmica, o parceiro recebe a 
projeção do grande vilão.

As terras sombrias do mundo inferior eram visitadas por algumas participantes, 
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como Miriam, que relata: “eu me senti caindo em um vazio absoluto, num nada, 
nada de mim, então é como se eu tivesse desaparecido enquanto corpo... não sei 
se estou morrendo, não sei se estou nascendo”. Era nítida a vivência da nigredo, 
de morte e renascimento constelados pelo processo de luto pela perda. 

Nos encontros iniciais havia também uma busca de cumplicidade, um reconhe-
cimento de semelhanças e diferenças, laços que começavam a se criar. À medida 
que apresentavam suas histórias e sentimentos ao grupo, as feridas se tornavam 
mais conscientes, quase palpáveis. Eram visualizadas e compartilhadas. Procurei 
dar espaço para que esta conscientização acontecesse, pois para que a dor 
pudesse ser de alguma forma aceita, elaborada e transformada, o primeiro passo 
era reconhecê-la e acolhê-la. Saber onde é que estava doendo, que tipo de dor 
era e qual sua extensão e profundidade. 

A RETROSPECTIVA 
No processo de reconhecimento das feridas foi importante uma tarefa solici-
tada às participantes: escrever uma história da própria vida, mas localizada em 
outro tempo e espaço, na terceira pessoa e começando com “Era uma vez...”. 
Introduzia-se o elemento de fantasia na biografia pessoal o que garantia certo 
distanciamento e sua releitura a partir de outra perspectiva. 

Começa a se esboçar um resgate da própria trajetória, permitindo re-significar 
a experiência da separação. As histórias trazidas se iniciam contando de lindas 
meninas ou princesas, cheias de sonhos e de vida e que passam por peripécias 
e decepções. Escrever a história começando por “era uma vez” possibilitou a 
conexão com o mundo da imaginação, uma abertura para a fantasia, onde reina 
absoluta a criança. O arquétipo da criança interior foi acessado, fazendo uma 
conexão vital com a futuridade, como aponta Hillman (1981, p.62): “É preciso 
que o adulto retorne à infância para reencontrar a imaginação”.

Percorrer a própria jornada, revendo os passos e encruzilhadas, possibilita o 
resgate de tesouros que ficaram escondidos bem como legitima a herança da 
qual se é portador insubstituível. É inevitável ser vivificado por esta experiência. 
Assim descreve Miriam: “Olhar para trás me energizou... eu reconheci essas 
experiências como um patrimônio vivencial”. Há um redimensionamento da 
situação atual e a descoberta de serem protagonistas de suas histórias.

Também há a constatação de que a perda atual não é a única já vivida: “... eu me 
conscientizei muito das perdas que já tive... parecia que esta era a única, então 
acho que tirou um pouco a carga...”, expressa Suzana.

Após a escrita da história e mergulho no passado, as participantes estavam 
mobilizadas para dar uma forma concreta ao que havia sido discutido no grupo 
sobre suas trajetórias. A realização do que chamei de “linha da vida” seguiu-se à 
história autobiográfica. A instrução era desenhar ou pintar a representação dos 
marcos importantes ocorridos na vida. A única regra era registrar com uma cruz 
preta os momentos de perdas significativas onde houve uma morte concreta 
ou simbólica. Estes marcos representam os “descansos”, ideia inspirada em Estés 
(1994), que são as cruzes encontradas ao longo das estradas que registram que 
naquele lugar ocorreu uma morte.

Escolhi esta atividade por apresentar um potencial transformador em relação 
às perdas vividas. Quando pranteamos as mortes, as estradas obstruídas ou as 
emboscadas ocorridas durante a vida, realizamos os rituais do luto. Aos poucos 
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a energia estagnada ou presa pode voltar a fluir para novos objetivos. Através 
de um canal menos racional, não verbal, as mãos expressavam os conteúdos 
biográficos, fornecendo uma imagem visual dos eventos passados, de vida em 
construção, com suas etapas e marcos.

NOVA PELE – CICATRIZAÇÃO
Até o quinto encontro do grupo, havíamos localizado as perdas e feridas ocor-
ridas com a separação e identificado suas possíveis origens e extensão. Perdas 
anteriores também foram conscientizadas. O conto “Pele de foca” já havia sido 
relatado ao grupo, o que trouxe a temática da perda da pele ao grupo. Agora 
começava um longo e lento processo de cicatrização que apresentou alguns 
vislumbres de recuperação e cura.

Voltemos à analogia da pele para retratar o trabalho realizado neste momen-
to. Depois de abertos, expostos e desinfetados (um processo que costuma ser 
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“ardido”), os machucados necessitam ser fechados para poderem cicatrizar. Se 
os cortes forem muito profundos é preciso “dar pontos”, proceder à sutura e aos 
curativos. Com simples agulha e linha os rasgos são costurados e aos poucos a 
pele se regenera. É preciso ter paciência e cuidado, pois demora para cicatrizar 
completamente. Assim foi o trabalho realizado com o grupo: com pedaços de 
tecidos, linhas, fitas, agulhas e cola, as participantes faziam remendos e costuras 
nos pedaços perdidos e rasgados da pele da alma. Uma atividade que as mãos 
realizavam concretamente, mas cujo simbolismo remetia às costuras que preci-
savam ser feitas na alma, para que depois a natureza pudesse agir a seu tempo.

Propus que cada participante escrevesse em um papel suas dores e feridas, 
como se fossem “segredos” que eram depois sorteados e lidos em voz alta no 
grupo sem haver uma identificação inicial de autoria. Cada participante deveria 
comentar, dar conselhos e sugestões a respeito do que estava escrito no papel 
que lhe coube. Só depois a autora se revelava e fazia seus comentários. As trocas 
foram ricas e aos poucos eram ativados recursos internos e curativos, espelhados 
nas falas dirigidas à outra integrante do grupo. Acolher a companheira mobiliza-
va a acolhida a si mesma, o que constelou o arquétipo do curador ferido. 

Parceiras de dores semelhantes, elas se tornavam mães amorosas umas para as 
outras e... para si mesmas. Muitas vezes a mãe interna está cega ou surda para os 
apelos da alma ou não sabe como prover sustento e cuidados verdadeiros. Este 
cuidado pode ser obtido com mulheres reais que sejam mais velhas, sábias ou 
calejadas, “temperadas como o aço”, diz Estés (1994). E, certamente, cada uma 
à sua maneira, as mulheres do grupo estavam sendo “temperadas” pelo processo 
de separação. A presença atenciosa de outras mulheres pode acionar esta mãe 
interior, da velha curandeira, uma imagem do curador ferido. A perda da con-
firmação do outro pela experiência da separação amorosa pode ser um golpe 
devastador para o ego. Como descreve Carotenuto (1994, p.143) a respeito da 
perda amorosa: “apagou-se aquele olhar que me mantinha em vida, agora sou 
eu que não existo mais”. Neste momento, uma testemunha que ateste e confirme 
as qualidades que os olhos encobertos pelas lágrimas ou secos pela descrença 
não conseguem enxergar, tem o efeito de um bálsamo, conferindo validade e 
conforto à dor. Há também a descoberta de uma linguagem comum específica 
do feminino e que o confirma. Kast (1997, p.29) fala sobre isto:

A relação com outras mulheres possibilita o processo de tornar-se consciente 
de si mesma como mulher: as mulheres, então, não se vêem apenas com os 
próprios olhos, mas também por meio dos olhos de outra mulher. Elas se 
refletem mutuamente, se percebem, se aceitam.

A atividade seguinte à partilha de segredos foi a confecção de um manto ou 
colcha de retalhos a que denominei “manto de cicatrizes” ou “manto de pro-
teção”. Foram oferecidos retalhos de tecidos, cola, linhas, agulhas, lantejoulas. 
A costura, colagens e remendos davam forma e traziam à matéria concreta e 
palpável as emoções do processo vivenciado. Após a solutio, a dissolução nas 
águas da tristeza e do lamento, ao partilharem os segredos e feridas, agora era 
propiciada uma coagulatio, vinculada ao simbolismo do elemento terra, enrai-
zando na matéria tangível os afetos e estados da alma. No trabalho manual o 
corpo também está envolvido, facilitando o acesso à esfera não racional e não 
verbal da psique e possibilitando uma integração maior entre corpo e psique. 
As mãos podem dar forma ao inconsciente e torná-lo visível por meio de uma 
imagem, sendo mediadoras entre espírito e matéria, mundo interno e externo: 
“Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou por 
compreender”, diz Jung (1958/2000, p. 19). 
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A costura e a tecelagem são atividades tipicamente femininas, associadas à 
deusa Atena e às imagens mitológicas das parcas ou moiras, as fiandeiras que 
teciam o destino. A atividade de criar o manto tem analogia com tecer a pró-
pria história e destino, incorporando e suportando as cicatrizes e marcas e desta 
forma criando a possibilidade de sua assimilação e transformação. 

O remendo também está associado à operação alquímica da coniunctio. Remendar 
retalhos de pano é unir partes que antes estavam separadas e assim formar uma 
unidade distinta, o que faz parte do simbolismo desta operação. Usamos a 
expressão popular “juntar os cacos” para uma situação em que é necessário jun-
tar as forças e se refazer para sobreviver a uma derrota. No grupo, ao criar seus 
mantos com os retalhos, as mulheres estavam literalmente colando os cacos que-
brados e remendando os rasgos de sua alma que ficaram dispersos ou perdidos 
com a separação. Uma nova coniunctio começava a ser configurada e dos panos 
emendados e costurados ou colados emergia o novo, um terceiro elemento, 
representando a função transcendente. Vestimentas e roupas estão relacionadas 
aos tecidos. São invólucro e proteção para o corpo, o que remete ao conceito de 
persona. Uma nova persona poderia ser reorganizada e refeita a partir da “pele” 
criada pelo manto. Se antes havia a sensação de “estar sem pele”, o manto se 
tornou símbolo do revestimento protetor e da regeneração para a pele machu-
cada pelo processo de separação. Uma nova identidade era reescrita e costurada.

Com os mantos prontos, seguiram-se comentários e uma apresentação mais for-
mal de cada manto, por mim sugerida: cada participante deveria se apresentar 
ao grupo na primeira pessoa, “como se” fosse o manto. A finalidade era criar uma 
proximidade maior com o material produzido, além de favorecer a percepção 
de novos conteúdos e significados. Surpresas, descobertas e revelações foram 
a marca desta atividade: os mantos começam a “dialogar” com suas donas. O 
manto “diz” para Beth que em sua avaliação, fez uma colcha de retalhos “qua-
dradinha”: “pára de ser tão certinha, ponha mais cor na sua vida, não seja uma 
coisa tão pesada...”

Mas para que o manto se tornasse eficaz ainda era necessário imantá-lo, torná-
lo um “objeto de poder” e para isso foi feito um pequeno ritual. O poder do 
gesto, da palavra ritual implica no compromisso do ego com o que está aconte-
cendo em um nível mais profundo. A atmosfera solene cria a demarcação entre 
o profano e o sagrado, diferenciando aquilo que é vivenciado internamente da 
experiência ordinária e comum. Lia assopra seu manto e o coloca nas costas; 
Clara diz emocionada: “Posso brilhar sozinha ou acompanhada”; Miriam levanta 
seu manto e diz: “Assumo meu lugar no mundo”, e assim uma por uma, de forma 
reverente e concentrada, representaram seu gesto ritual. O silêncio seguiu-se 
à apresentação. Era desnecessário comentar, pois a experiência calou fundo e 
emocionou a todas. 

Ainda foi realizada uma composição coletiva de um manto grupal constituído 
pelos mantos individuais com a finalidade de fortalecer a identidade grupal, 
uma coniunctio que já estava sendo constelada no decorrer dos encontros e que 
agora podia ser materializada. Em silêncio, depositam seus mantos no chão da 
sala, uma mexe daqui, outra ajeita ali, até que finalmente consideram o manto 
coletivo pronto. Comentam: olha, parece uma saia! Nada mais feminino.

Os últimos encontros do grupo ocorreram num clima de fechamento e avaliação 
do trabalho. Conduzi uma imaginação dirigida com um banho de purificação e 
um encontro com a mulher interior. No banho está o simbolismo da operação 
alquímica da solutio. As lágrimas agora eram vivenciadas na imagem de um 
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banho purificador e regenerador no qual elas pudessem “dissolver” suas mágoas 
e tristezas, “lavar” suas feridas e aliviar-se das cargas passadas. A solutio tam-
bém está associada ao renascimento através da imersão nas águas uterinas, onde 
uma nova vida pode ser gestada. 

A imaginação com a mulher interior visava acessar uma imagem-guia do femi-
nino arquetípico com a qual elas pudessem interagir: ainda faltava ancorar a 
mulher em solo feminino, numa base sólida e instintiva, uma fonte de inspiração 
e sustento, instrutora ou guia da psique. Neste tipo de imaginação não costumo 
fornecer detalhes às personagens sugeridas a fim de permitir a manifestação de 
imagens espontâneas do inconsciente. Apenas proponho a presença de alguma 
figura. Quanto menor a intervenção e condução, maior a possibilidade de surgir 
material autêntico e único, propiciando um caminho intermediário entre a ima-
ginação dirigida e a ativa. 

GRUPO E ESPAÇO RITUAL
Individual e coletivo se cruzam no espaço grupal. Essa talvez seja sua maior 
riqueza. No espelhamento através do outro, a individualidade de cada um é aco-
lhida e respeitada, tem lugar. Ao mesmo tempo, na diversidade há uma sensação 
de igualdade, como diz Miriam: “Aqui eu estou me sentindo igual”. É possível 
que a vivência concreta da separação (ou seja, sob a constelação da separatio e 
da mortificatio), mobilizasse uma compensação inconsciente para buscar união 
e integração (uma coniunctio) que faltava à consciência. Um lugar de união 
necessário à psique em meio à devastação ocasionada pela separação. 

O grupo oferece o espaço seguro e protegido da relação terapêutica em que 
é possível a exposição mais íntima da alma: “Aqui eu posso chorar, em outros 
lugares não posso mais...”, afirma Clara. “Aqui eu posso me desnudar de todas 
as máscaras”, diz Dora. Um espaço que permite o desnudamento, onde não é 
preciso se defender. Um espaço para a alma. Bolen (2003) usa a palavra “santu-
ário” que me parece bastante apropriada para descrever a atmosfera protetora 
que emana do grupo.
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O grupo potencializa a ampliação de consciência e assimilação de conteúdos. 
Lembro que Sandor3 falava da atuação da força (energia psíquica) do grupo em 
termos de uma progressão geométrica: há um efeito multiplicador em ação (e não 
de somatória) atuando no trabalho grupal. Farah (1995) também cita um termo 
empregado por Sandor: sintalia grupal (sin = junto; tália = talhar) referindo-se 
à sintonia e efeito que ocorre no trabalho realizado em grupo. Esta mobilização 
também foi comentada: “...A sensação que dá é que estava tudo meio espalhado, 
desarrumado... agora tem espaço para respirar, para outras coisas, você pode 
arrumar diferente... tem folga para chorar essa tristeza, mas com mais clareza 
dos sentimentos. (Miriam) O trabalho realizado com o grupo teve um efeito 
organizador e de apaziguamento à turbulência dos afetos e do caos das emoções.

O feminino pode ser reconhecido, fortalecido e celebrado no grupo de mulheres: 
“Eu me senti pela primeira vez como pertencente ao gênero feminino, dá uma 
sensação de respaldo atrás, diferente do apoio de uma amiga”, expressa Miriam. 
O fato de ser um grupo só de mulheres trouxe uma cumplicidade de gênero, 
através do olhar de outras mulheres que refletia em espelho as próprias ques-
tões, angústias e dores, fornecendo uma ancoragem no feminino, tão necessária 
à mulher contemporânea, filha do patriarcado.

No início havia uma necessidade “catártica” acentuada para muitas participan-
tes: elas demonstravam precisar compartilhar suas histórias e contar seus dramas 
para testemunhas empáticas e solidárias. Também havia a tendência a se referir 
aos parceiros de forma depreciativa, atribuindo-lhes culpa; as companheiras do 
grupo eram vistas como potenciais aliadas contra a “crueldade” ou a traição dos 
homens. A percepção e a interpretação dos fatos estavam em geral dirigidas para 
fora: era o “outro” que estava no foco das conversas. Aos poucos, esta postura 
e o clima do grupo foram mudando: elas conseguiam realmente ouvir umas às 
outras, concentravam-se nas atividades propostas e principalmente começaram 
a olhar para si próprias, para seu processo pessoal e para sua responsabilidade 
frente a esta situação existencial. Era o início de um “centramento” que permitiu 
a ampliação de consciência e a descoberta de novas possibilidades internas para 
lidar com a perda. Atribuo esta mudança à introdução dos recursos vivenciais 
no grupo que facilitaram a criação de um campo simbólico, um “espaço ritual”. 
Enfatizo o uso do termo “ritual” no contexto do grupo vivencial, pois é o que 
confere a passagem da dimensão de um grupo que trabalha exclusivamente no 
nível verbal ou interpretativo para um grupo que se abre à dimensão imagética 
e simbólica: o “temenos”, o espaço sagrado delimitado onde ocorre a transfor-
mação, foi assim configurado. 

A utilização de contos e mitos, o trabalho com imaginação e o manuseio de 
materiais como pintura, desenho e argila, permitiram a entrada no campo sim-
bólico. O respaldo coletivo das histórias e mitos possibilitou um encontro entre o 
arquetípico e o pessoal, através das ressonâncias que ocorriam individualmente: 
a história pessoal era legitimada pelo coletivo, pertencia à herança cultural da 
humanidade. A imaginação também facilitava o acesso a conteúdos psíquicos 
inusitados e desconhecidos, que depois eram materializados nas produções 
plásticas. Estas “dialogavam” com as participantes tanto no próprio manuseio 
do material, às vezes mais desafiador, quanto depois de prontas, trazendo novas 
percepções e significados e, com isto, favorecendo a elaboração simbólica. 

Finalizo este artigo com as palavras de uma participante que sintetiza a expe-
riência do grupo: “O grupo deu uma pele, uma proteção, um colo, um abraço 
mesmo. Aprendi muito como é o respeito que se deve ter em relação à dor do 
outro” (Miriam).
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Notas

1. A fundamentação teórica, o método utilizado na pesquisa, e a análise dos dados constam na tese que 
se encontra disponível no site <http://www.teses.usp.br>.
2. A fim de garantir o sigilo, os nomes das participantes são fictícios e alguns dados que pudessem 
identificá-las foram alterados. 

3. Anotação pessoal de comentário feito pelo Prof. Sándor em grupo de estudos. 
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