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Acolhimento 
O evento ajudará as 
mulheres a reconhecer o 
verdadeiro ser feminino

Alana Regina 

Com o intuito de refletir 
sobre o que fica oculto na mu-
lher, será realizado no sábado 
(19) o “Tenda Vermelha”. O 
evento está programado para 
ocorrer das 14h às 22h, no Ins-
tituto Aleema, localizado na 
Vila Silvia Regina da Capital. 
O encontro proporcionará a 
troca de experiência entre as 
participantes e falará sobre 
as descobertas do verdadeiro 
ser feminino. 

O evento está sendo orga-
nizado pelo Instituto Aleema 
que foi criado a partir da 
percepção de que, além da 
garantia das necessidades 
básicas de sobrevivência e 
saúde, assistência social, 
trabalho e renda, faz-se ne-
cessário investir na educação 
para a proteção e promoção da 
saúde, respeito aos ambientes 
naturais, promoção do equi-

líbrio e da harmonia sociais 
e para a plena realização e 
expressão de cada pessoa.

O encontro é baseado no 
livro “A Tenda Vermelha”, que 
fala sobre uma tribo de pas-
tores nômades cujas mulheres 
enfrentavam suas tarefas di-
árias com muito esforço e 
determinação. Nessa época 
durante seu período mens-
trual, elas se recolhiam em 
uma tenda vermelha e juntas 
viviam um período de acolhi-
mento, amizade, cumplicidade 
e autodescobertas.

De acordo com o Aleema, 
conta-se que durante a perma-
nência na tenda as mulheres 
se acolhiam mutuamente e 
dançavam para entrar num 
estado diverso do cotidiano. 
Reviam os papéis sociais que 
foram desempenhando, muitas 
vezes, sem liberdade de es-
colha e revisitavam, em sua 
trajetória de vida, as alegrias, 

Tenda Vermelha
Encontro proporcionará 
a troca de experiências 
entre mulheres e 
fará reflexão sobre o 
verdadeiro ser feminino

conquistas, mas também as 
frustrações, dores e mortes, 
identificando suas causas e 
como viveram com isso.

“Depois procediam a um 
ritual de purificação, em que 
limpavam a dor, curavam fe-
ridas, tiravam a poeira e o 
cheiro de velho do que estava 
esquecido sobre si mesmas 
e ponderavam sobre tudo 
aquilo que não era mais ne-
cessário”, explica a médica 
Nazira Scaffi. Ela ministrará 
as oficinas no evento junto 
com Sandra Cristina Tonini. 

Na obra conta que, para 
recompor as energias, as mu-

lheres comungavam de uma 
refeição cuidadosamente ela-
borada e descansavam. Ao 
despertar, sentindo-se com 
o ânimo renovado, elas trei-
navam novas formas de ex-
pressão de seu ser, ousando 
imaginar e brincar com aquilo 
que sempre sonharam ser. 

“Como o peso das obriga-
ções imaginárias sombreava, 
por vezes, o seu semblante, 
consultavam um oráculo para 
conhecer o obstáculo a ser de-
safiado e superado, e sobre ele 
refletiam para compreendê-los 
e buscar as saídas”, relata a 
médica sobre o livro.

Dessa reflexão, do fundo 
de seu ser emergia uma 
orientação e um propósito, o 
qual cuidadosamente simbo-
lizavam em um amuleto para 
levar consigo e usá-lo para 
se lembrar dele quando pre-
cisassem. “E dançavam para 
celebrar o encontro consigo 
mesmas e o sentimento de 
amparo e força para, a partir 
daquele momento, buscar ex-
pressar seu verdadeiro ser nos 
papéis que desempenhavam 
no mundo em que viviam”, 
concluiu Nazira sobre a obra.

Com o intuito de realizar 
os mesmos passos para o re-

conhecimento do verdadeiro 
ser feminino ao desvelar seus 
desejos e suas necessidades, o 
evento “Tenda Vermelha” será 
realizado neste fim de semana 
na Capital. 

“Será um encontro de em-
poderamento das mulheres, 
que será promovido aqui no 
Instituto Aleema, em que elas 
trocam experiências, em um 
acolhimento sobre as feridas 
e um reconhecimento das 
conquistas”, conclui o insti-
tuto na postagem do evento 
no Facebook. 

“É um encontro entre mu-
lheres fundamentado num ro-
mance. Realizamos o evento 
em 2017 e inspirou tanta gente 
que resolvemos fazer a reu-
nião novamente. No dia, vamos 
debater sobre os aconteci-
mentos do cotidiano e refletir 
sobre o que queremos e o que 
nos falta. Trabalharemos com 
psicodrama e rituais antigos 
baseados em processos tri-
bais. A ideia é fazer a partici-
pante pensar o que está oculto 
dentro dela que ela ainda não 
percebeu”, finalizou a médica. 
(Com assessoria)

Serviço: Para se inscrever é 
só acessar o link https://www.
institutoaleema.com.br/events/
tenda-vermelha. Mais informações 
pelo telefone (67) 99822-4484, 
das 14h às 19h.
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