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1. Primeiro passo: abrindo o guia

Em 2010, nós lançamos um livro chamado  
O feminino e o sagrado – Mulheres na jornada do 
herói. Desde então, temos feito palestras para os 
mais diferentes públicos a respeito do livro e de seus 
temas principais. Ao final das palestras, geralmente 
abrimos um debate e trocamos ideias com a pla-
teia. Também criamos um blog que expande esses 
temas (www.ofemininoeosagrado.blogspot.com).

Em virtude desse crescente contato com lei-
tores, ouvintes, seguidores do blog e com pessoas 
que apenas se interessam pelo assunto, resolvemos 
escrever este livro, cujo subtítulo é pequeno guia 
de viagem.

Nem todo mundo tem tempo, dinheiro ou 
disposição para uma grande viagem. Tem gente que 
só pode sair nos fins de semana; existem aqueles 
que só gostam de visitar lugares perto de casa; e 
há os que precisam adiar as grandes viagens para 
outra época. 

Então, esse guia é leve, portátil e pode ser 
carregado com facilidade em qualquer trilha ou 
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acampamento. Não faz volume nem ocupa muito 
espaço. Pode conviver com o material de trabalho 
na gaveta do escritório ou ficar num cantinho da 
estante da quitinete. Pode ser transportado na bolsa 
junto com a agenda e o pendrive. Mas garantimos 
que ele tem tudo de que se precisa para uma boa 
jornada: mapas, informações, pequenas ilustrações. 

Quando quiser se aprofundar, ou quando ficar 
com vontade de conhecer as maravilhosas histórias 
completas das entrevistadas, leia o grande manual, 

o primeiro livro. Enquanto isso, você pode ir 
caminhando com este, passo a passo. 

Ou, se já leu o outro e agora precisa se 
restringir ao essencial, como um monge zen 
que só pode possuir aquilo que couber em sua 

mochila, este é o livro indicado.
Respire fundo e “desaperte o cin-

to de segurança”, porque essa jorna-
da não pode ser feita com rigidez ou 
ideias preconcebidas.

A viagem vai começar!
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2. Arrumando a bagagem: que jornada 
é essa?

Entre 2006 e 2008, fizemos uma pesquisa com 
base em entrevistas realizadas com 15 mulheres 
contemporâneas que estavam, de alguma forma, 
ligadas ao sagrado. 

É bom esclarecer que aqui a palavra sagrado 
não tem necessariamente uma conotação religiosa, 
mas indica algo que traz significado para a vida. 
Entre outras, entrevistamos uma médium, uma 
vereadora budista, uma mãe de santo, uma xamã, 
uma mestra de tai chi chuan, uma atriz e quatro 
psicoterapeutas. Seus nomes estão no final deste 
livro.

Escolhemos mulheres com quatro requi-
sitos: que fossem originais e autênticas, apre-
sentassem uma vida interior rica, tivessem 40 
anos ou mais e contribuíssem para a comunidade 
de alguma forma significativa. Nessas entrevis-
tas, nosso foco eram as histórias de vida das  
entrevistadas, porque queríamos sentir esses  
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quatro requisitos, presentes não só em seus dis-
cursos, mas também em suas trajetórias. 

Mas, justamente por causa dessa autentici-
dade, elas eram muito diferentes, com histórias 
de vida diversas e definições sobre o que é o 
sagrado também muito diferentes. Então, como 
“costurar” suas histórias? Qual seria a ligação 
entre elas?

Descobrimos que o elo que as unia era o tipo 
de caminho que percorreram. O elo era a própria 
trajetória! Todas, de alguma forma, romperam com 
as expectativas que a sociedade tinha delas, pas-
saram por um longo processo de busca e trans-
formação, acharam algo que dava à vida sentido e 
significado e voltaram, oferecendo esse tesouro às 
outras pessoas. Foi assim que percebemos que a 
jornada do herói não apenas se encaixava em cada 
relato como também os conectava.

A jornada do herói é o modelo delineado por 
Joseph Campbell, um grande mitólogo ameri-
cano que, ao estudar inúmeros mitos de heróis 
de diferentes épocas e culturas, notou que exis-
te uma sequência de acontecimentos comuns à 
maioria deles. Assim, ele estabeleceu esse mo-
delo baseado em lendas de heróis mitológicos. 
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