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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o encontro com o mito da deusa Ártemis e sua 

importância arquetípica na arteterapia com abordagem junguiana, desdobrando-se 

como meio de comunicação com o inconsciente no processo de individuação para o 

desenvolvimento e transformação interior. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the meeting with the myth of the goddess Artemis and its 

importance in archetypal art therapy with Jungian approach, unfolding as a means of 

communication with the unconscious in the individuation process for the development 

and inner transformation.  

 

Keywords: Art Therapy - Myth - Archetype - Inner goddess – Artemis. 
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Imagem 1 - Ártemis 

 

Disponível em: http://bubosblog.blogspot.com.br/2012/03/artemis.html 

 

A lua, a força da natureza! 

A deusa e seu interior – interior?  

Rio, floresta, vento, animais, céu... 

Mito? Deusa da vida e da morte? Arquétipo feminino de vigor? 

Conflito pelo que é urbano? Como ser urbano e Ser? Manter-se 
conectado com a natureza?  

Forte, caçadora (e não caça!)? Que nutre, cuida e preserva?  

Ser tudo isso e naturalmente bela, vigorosa, amante da vida 
selvagem... interior, animal, ar, terra? 

Cada um no seu tempo, em busca do ser inteiro, sua história e 
seu interior, sua essência. 

Caçar, nutrir, cuidar!!! É a força da natureza, agindo, 
preservando e mantendo vivo o equilíbrio em mim!  

 

Cristina Paraizo 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde o início do curso, sabia que lá na frente teria que me decidir ou 

definir um tema para a pesquisa monográfica. Já na reta final dos trabalhos, quando 

essa definição teria que ocorrer, senti-me angustiada e numa encruzilhada. Tantos 

são os temas que me encantam, dentro dessa ciência que é a arteterapia com 

abordagem junguiana. Mas a decisão estava por acontecer, pois chegou o momento 

em que, ou se para tudo, ou só se tem um caminho a seguir. Acho que resolvi seguir 

por esse único caminho, mesmo tendo doído até fisicamente essa atitude.            

        Em um primeiro instante, após a decisão do tema, achei que falar do 

herói e de sua jornada era o que de mais significativo tomava-me por aqueles 

tempos, pois é um tema que me seduz. Porém, aquilo que eu pensava não era ainda 

o que eu precisava. Foi que aí, adiante, uma luz me “sugeriu” que eu deveria seguir 

por um outro caminho.          

        O único caminho a seguir, ainda estava confuso, mas automaticamente, 

compreendi que falar de herói realmente além de ser muito amplo, também não era 

exatamente o que eu precisava investigar naquele momento de minha caminhada. 

Percebi o que precisava investigar, era o meu interior feminino, arquetipicamente 

falando do ser feminino – que mais na frente veio representado por uma deusa. A tal 

luz e minha intuição me levaram às deusas xamãs. Olha aí o feminino querendo 

saltar do inconsciente. Mas ainda não era exatamente isso. A investigação foi 

acontecendo, os questionamentos também. Nessa altura já estava me percebendo 

envolvida por forças que simbolicamente levaram-me a minha própria direção, e ao 

que precisava enxergar. Dizem, que quando desenvolvemos um determinado estudo 

(ou dom) como a arteterapia, por exemplo, misteriosamente na verdade não 

estamos buscando somente a cura para o outro, mas principalmente para nós 

mesmos. Com este pensamento, olhei para dentro de mim e começaram a brotar 

outras ideias, comecei a perceber que eu iria penetrar em um universo no qual eu 

precisava me aprofundar, foi aí que me deparei com as deusas. Deusas essas, que 

se comunicam de uma maneira ainda misteriosa e eu precisava também desvendar 

os seus segredos. A leitura foi sendo absorvida, ora em sites, livros, associações e 

muito auto-observação.         

        De repente deparo-me com uma deusa grega e lembro da luz lá atrás, 
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quando acenou-me para a possibilidade de estudar o xamanismo feminino. As 

pontas do “cocar” começaram a juntar-se, quando me deparo com Ártemis, a deusa 

grega da vida e da morte, uma xamã, uma deusa interior, que habita de certa forma, 

todas as mulheres. E que desdobra-se através do inconsciente coletivo de vários 

povos - e inconscientes pessoais também. Arquetipicamente falando um mito, que 

desdobra-se em rituais ligados à natureza selvagem feminina, no sentido original da 

palavra “selvagem”. Que significa viver uma vida original, no resgate do que 

pertence à ela: intuição, sabedoria, entre tantas outras virtudes!   

        Jung já nos demonstrou que deuses e rituais representavam a fantasia do 

grupo e que esse material é interpretado psicologicamente por um método similar ao 

empregado no estudo dos produtos inconscientes de homens e mulheres a nível 

individual. E o que se constata, através da história é que mitos e rituais equivalem-se 

em detalhes, em culturas de povos bastante separados, nos levando a concluir, que 

temas psicológicos gerais são verdadeiros para a humanidade como um todo.  

        Diante desses pressupostos teóricos - e também intuitivos, por que não? 

– encontro-me agora diante de uma deusa muito importante psicologicamente para 

um estudo arteterapêutico com abordagem junguiana, e percebo o quanto esse 

estudo pode reverenciar essa deusa, e oferecer uma luz, seja, nutrindo, cuidando ou 

preservando a “natureza selvagem”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Imagem 2 - sopa primordial 

 

Disponível em: http://www.heroicstoic.com/anchor-6-equanimity/primordial-soup 

 

 

A principal missão do homem, na vida, é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é 

potencialmente. 

Erich Fromm 

O conceito de mito é, sem sombra de dúvida, relativamente complexo e, 

por vezes, abstrato, mas é no mito também que Jung resgata material para análise 

dos mistérios da alma, os acontecimentos anímicos, que chamará de arquétipos, 

que em sua forma e significado, são portadores de motivos psicológicos arcaicos.

        Os mitos também são desde as épocas mais remotas referências de 

comportamento para a humanidade, pois o mito conta uma história sagrada, além de 

poderem ser também considerados uma dimensão do sobrenatural. São também 

reconhecidos pelo que fizeram e relatam um acontecimento ou manifestação que 

teve lugar no tempo primordial.         

     

http://www.heroicstoic.com/anchor-6-equanimity/primordial-soup/(31/01/2013)
http://pensador.uol.com.br/autor/erich_fromm/
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Em arteterapia com abordagem junguiana esse estudo justifica-se porque 

muitos são as funções dos mitos, mas uma boa compreensão dele com suas 

diversas imagens arquetípicas que submergem do inconsciente a partir de processo 

arteterapêutico, a partir de seus variados instrumentos expressivos, poderão facilitar 

a identificação das imagens num plano concreto e servir de suporte para investigar e 

compreender os símbolos que habitam neles e assim contribuir para o 

desenvolvimento interior, ou seja, o processo que Jung chama de individuação.       

        Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é verificar se o estudo de 

determinados mitos, e em particular a da deusa Ártemis, tem contribuições a 

oferecer ao processo arteterapêutico. 

Imagem nº 3 - Lua de Ártemis 

 

Disponível em: //104080933295648498562/stream/9a11ae97-e550-4014-b3be-2c731912413e 

 

A questão deste estudo é: a utilização do mito pode atuar na psique de 

indivíduos que estejam sendo acompanhados no processo arteterapêutico, através 

de seus campos simbólicos e arquetípicos? 
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E como questão complementar: Quais as contribuições do mito de 

Ártemis ao processo arteterapêutico?        

 Para poder responder a esse questionamento, o presente estudo foi 

sendo construído primeiramente a partir da pesquisa e definição do que é a 

arteterapia numa abordagem junguiana e de seus principais conceitos e 

pressupostos teóricos básicos e de como a arte neste contexto pode mobilizar e 

trazer mudanças positivas no processo de transformação do ser humano. 

 Prosseguindo o estudo sobre a importância do mito em geral e para  

entendimento específico do mito da deusa Ártemis foram utilizados conceitos da 

teoria dos arquétipos e imagens míticas segundo Jung, e Joseph Campbell, além de 

um panorama sobre o desenvolvimento arquetípico do mito da deusa através do 

tempo e breve apresentação sobre mitos femininos e de deusas xamânicas e suas 

ligações na história com a deusa Ártemis.                            

 O terceiro capítulo, apresenta-se como um desdobramento de aspectos 

simbólicos dos mitos femininos das principais deusas gregas e suas ligações com o 

psiquismo humano.          

 O quarto capítulo é o resultado de como o estudo do mito grego da deusa 

Ártemis poderá servir como ferramenta da retomada simbólica de transformação 

pessoal.            

 A derradeira etapa foi destinada a elaboração das conclusões e 

recomendações pertinentes ao tema pesquisado. 
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CAPÍTULO I  

 

 ARTETERAPIA 

 

Imagem nº4 – Cores

Disponível em: http://patriciawidmermandalas.blogspot.com.br/ 

Por trás do impulso criativo existe um nível mais profundo de compromisso, um estado de 
comunhão com um todo que está além de nós. Quando esse elemento de união é injetado em 
nossas formas de expressão, atingimos algo que ultrapassa a mera criatividade, o simples 
propósito ou a mera dedicação; atingimos um estado em que agimos por força do amor. O 
amor está relacionado à perpetuação da vida, e portanto irrevogavelmente ligado a nossos 
valores mais profundos. (NACHMANOVITCH) 

           

 A Arte é quase tão antiga quanto o homem e por si só ela já é 

mobilizadora, consegue transmitir sentimentos relacionados ao estado espiritual de 

quem a produz. Segundo Philippini (2008), a arteterapia é um processo terapêutico 

decorrente da utilização de modalidades expressivas diversas, que servem à 

materialização de símbolos, assim como para alcançar emoções profundas e 

http://patriciawidmermandalas.blogspot.com.br/
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projeções de imagens do inconsciente para o desenvolvimento da personalidade.                             

 Evoluiu como atividade terapêutica há quase sessenta anos, embora seja 

uma atividade milenar, não há preocupação estética no processo criativo e, sim, o 

de expressar sentimentos e facilitar a resolução de conflitos interiores. Visa estimular 

o caminho do autoconhecimento e propiciar mudanças psíquicas, abrir novos 

horizontes e ampliar a consciência do indivíduo e o seu desenvolvimento pessoal 

para o mergulho dentro de si mesmo.       

 De forma espontânea, utiliza a expressão simbólica em detrimento da 

estética, realizando esse processo através de modalidades expressivas como: 

modelagem, colagem, pintura, tecelagem, mosaico, expressão corporal, criação de 

personagens, entre outras, mas utiliza fundamentalmente as artes plásticas e é isso 

que a identifica como um processo terapêutico diferenciado. 

 

1.1- O potencial criativo que cura 

 

“Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar as 
imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiri a paz interior.” (JUNG) 

 

Conforme Philippini (2008), desde tempos imemoriais, na Grécia antiga 

(século V a.C), em Epidauro, considerado um centro de cura, as pessoas enfermas 

assistiam a peças teatrais e musicais, entre outras artes. Depois, recolhiam-se à 

prática da “incubação”, onde acreditavam receber das divindades, pelo sonho, um 

caminho para encontrar a chave para transformar a situação gerada pela doença. 

Desse modo, o homem já há alguns séculos, utilizava a arte como caminho para a 

cura.  Como incentivadora de seres mais criativos e saudáveis.   

        Nesse processo histórico da origem da Arteterapia, algumas pessoas no 

século passado, foram bem importantes, destaca-se Florence Cane, Margareth 

Naumburgue, Edith Kramer nos Estados Unidos, Adrian Hill na Inglaterra, Ulisses 

Pernambuco e Nise da Silveira no Brasil.       

        No Brasil, as modalidades expressivas com abordagem junguiana 

surgem a partir do trabalho pioneiro da psiquiatra Dra. Nise da Silveira.  
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Segundo Horta (2009), a Dra. Nise era radicalmente contra os 

procedimentos psiquiátricos tradicionais da época, tais como confinamento, 

eletrochoques, insulinoterapia e lobotomias, a psiquiatra buscou alternativas para 

tratar as doenças mentais nas atividades voltadas para a expressividade.  

       Em 1946, o diretor do Centro Psiquiátrico Pedro II, incumbiu-a de fundar a 

Seção de Terapêutica Ocupacional. Ela distribuiu lápis, papel, pincéis e telas aos 

pacientes do Centro Psiquiátrico. Em 1952, reunindo o material produzido nos 

ateliês de pintura e modelagem, fruto da produção artística dos pacientes, Nise 

fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, com um acervo de 

mais de 300 mil trabalhos.                                                                               

        Em setembro de 1957, participou do II Congresso Internacional de 

Psiquiatria, em Zurique. Ainda neste Congresso, expôs uma parte do acervo do 

Museu de Imagens do Inconsciente. A exposição foi aberta pelo próprio Dr. Jung, 

em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido por Nise. Com esses 

instrumentos, implantou pela arte a humanização do tratamento psiquiátrico no país, 

surgindo nesse momento o que viria a ser a semente da arteterapia no Brasil. 

                 

                 Imagem nº 5 - Dra. Nise da Silveira e um interno  

 

Disponível em: http://www.inventarioturistico.com.br/santateresa/fotos/nise%20silveira.jpg 

http://www.inventarioturistico.com.br/santateresa/fotos/nise%25


26 
 

 

Imagem nº 6 - Jung na exposição de Zurique 

 

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-
vDC6sv5lQ0w/T9o1GkqgDyI/AAAAAAAABHI/FT2zQehlqG8/s640/Jung.jpg 

 

No processo de investigação e produção de um trabalho artístico dentro 

de um setting arteterapêutico, pode-se criar símbolos carregados com emoções e 

pode-se também, a partir desses símbolos, propiciar a descoberta de qual  

mensagem o inconsciente tenta transmitir. À medida que se dialoga com esse 

material simbólico, pode-se, aos poucos, compreender seus conteúdos e 

significados, pois todos carregam símbolos que traduzem o mundo interno. Dessa 

forma, o que era misterioso e incompreensível no início do processo, começa a 

tomar “forma” e transformar-se em material consciente, e, junto, surge a 

possibilidade de dar nova significação. E, assim, entender melhor o que se passa no 

interior para desfrutar do poder vitalizador da arte que cura. 

http://2.bp.blogspot.com/-vDC6sv5lQ0w/T9o1GkqgDyI/AAAAAAAABHI/FT2zQehlqG8/s640/Jung.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vDC6sv5lQ0w/T9o1GkqgDyI/AAAAAAAABHI/FT2zQehlqG8/s640/Jung.jpg
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1.1 - Abordagem junguiana em arteterapia 

”Arte é a expressão mais pura que há para demonstração do inconsciente de cada um. É 
a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida.” (JUNG)  

            

Pode-se falar que é uma abordagem basicamente movida por símbolos, 

estes plasmados pela energia psíquica e pelo inconsciente e a partir daí fornecem 

um caminho para os processos de autodescoberta. Ou seja, “a abordagem 

junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em 

seus processos de autoconhecimento e transformação, são orientados por 

símbolos”. (PHILIPPINI, 2008, p. 17).  

A autora destaca ainda que, 

Em arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será fornecer 
suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos 
em criações diversas. Estas produções simbólicas retratam múltiplos 
estágios da psique, ativando e realizando a comunicação entre inconsciente 
e consciente. Este processo colabora para a compreensão e resolução de 
estados afetivos conflitivos, favorecendo a estruturação e expansão da 
personalidade através do processo criativo. (ibidem, p.17). 

 

Imagem nº7 - Carl Jung e a psicologia analítica 

I 

Disponível em: http://buenoarte.blogspot.com.br/2011/02/jung-um-resumo.html          

 

http://buenoarte.blogspot.com.br/2011/02/jung-um-resumo.html
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Carl Gustav Jung nasceu em 1875, em Kesswill na Suíça. Filho de um 

pastor protestante, ainda pequeno, mudou-se para a cidade da Basiléia, na época 

um dos maiores centros de cultura da Europa. Lá realizou seus primeiros estudos. 

Formou-se em medicina pela Universidade da Basiléia, no ano de 1900, aos 25 anos 

de idade, iniciando, a seguir, sua vida profissional no hospital psiquiátrico Burgholzi, 

em Zurique. Dois anos depois, casou-se com Emma Rauschenbach, com quem teria 

cinco filhos.           

        Entre 1907 e 1912 estabeleceu contato com Sigmund Freud. Tiveram 

grande afinidade, amizade, pensamentos comuns e durante alguns anos trocaram 

correspondências. A princípio encantaram-se um com o outro, principalmente 

porque os dois pesquisavam trabalhos inéditos em medicina e psiquiatria. Porém, 

apesar de tantas afinidades e da grande amizade que nutria por Freud, Jung não 

conseguiu esconder algumas diferenças teóricas fundamentais e o rompimento entre 

eles foi inevitável. (JUNG, 2006). 

 

 

Imagem nº8 – Jung nuvens 

 

Disponível em: http://mundocogumelo.com/wp-content/uploads/2007/10/jung-nuvem.jpg 

http://mundocogumelo.com/wp-content/uploads/2007/10/jung-nuvem.jpg
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1.2.1 - Psicologia Analítica          

Segundo Jaffé (1995), Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria 

psicológica complexa sobre comportamentos e pensamentos humanos – a 

Psicologia Analítica, também conhecida como Psicologia Junguiana, a qual se 

diferencia da psicanálise, criada por Sigmund Freud, por uma noção mais ampla 

da libido e pela introdução dos conceitos de inconsciente coletivo, sincronicidade e 

individuação.  Nesta teoria sobre a natureza humana, Jung também inclui 

investigações sobre as religiões orientais, alquimia, parapsicologia e mitologia e do 

estudo comparado da história das religiões, e as quais ele veio a compreender como 

autorepresentações de processos psíquicos inconscientes. 

 

1.2.2 - Principais Conceitos    

 Pode-se dizer que um dos principais conceitos de Jung é o da 

"individuação", termo que usa indicando um processo de desenvolvimento pessoal, 

pelo qual o ser humano chega ao autoconhecimento, através de uma conexão entre 

o ego, centro da consciência, e o self, considerado como centro da psique total, o 

qual, por sua vez, inclui tanto a consciência como o inconsciente (pessoal e 

coletivo).             

 Ele também desenvolveu gradualmente suas próprias teorias sobre a 

análise dos símbolos oníricos, tão importantes para a compreensão do processo de 

investigação de sua psicologia.        

 Para Jung (2000), existe interação constante entre a consciência e o 

inconsciente, e os dois não são sistemas separados, mas dois aspectos de um único 

sistema. A psicologia junguiana está basicamente interessada no equilíbrio entre os 

processos conscientes e inconscientes e no aperfeiçoamento do intercâmbio 

dinâmico entre eles. Para este autor, o inconsciente coletivo — sensações, 

pensamentos e memórias compartilhadas por toda a humanidade — compõe-se do 

que ele denominou, “arquétipos”, ou “imagens primordiais”.   A organização da 

psique possui uma estrutura consciente e inconsciente que reflete objetivamente na 

formação somática. Assim sendo, serão apresentados a seguir, os principais 

conceitos da psicologia analítica formulados por Jung para a compreensão da 

estrutura psíquica: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freud
http://pt.wikipedia.org/wiki/Libido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sincronicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Individua%C3%A7%C3%A3o
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Imagem nº 9 - A estrutura da psique segundo C.G.Jung 

 

Disponível em: http://anoitan.wordpress.com/2011/06/  

 

Para Jung (2008), individuação significa torna-se um ser único, na medida 

em que por individualidade entende-se a singularidade mais íntima, última e 

incomparável, significando também tornar-se o próprio si mesmo.  

        Imagem nº 10 – Individuação 

 

Disponível em: http://olhandoparadentro.wordpress.com/ 

O núcleo central da psique, centro da personalidade, Jung (2008) 

denominou de Self, representando o centro fundamentalmente ordenador de 

http://anoitan.wordpress.com/2011/06/
http://olhandoparadentro.wordpress.com/
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energias. É através da experiência vivida no cotidiano que o ser humano se conhece 

e chega a este centro, também reconhecido como o padrão segundo o qual se 

desenvolvem as características de individualidade de cada um. Sua apresentação 

desde o início da vida se realiza através dos sonhos de crianças, sonhos em que 

aparecem imagens arquetípicas desse centro, ou seja, os símbolos do self.  

        Pode-se assim denominá-lo também o caminho do autoconhecimento, o 

caminho do si-mesmo, mas é importante entender que não significa chegar à 

perfeição, mas sim ter uma visão realista de si mesmo, e o entendimento de que o 

progresso interior é algo a ser trabalhado durante toda a vida.  “Na vida, o self exige 

ser reconhecido, integrado, realizado.” (JUNG apud ANDREWS,1988, p.193).  

 

Imagem nº11 - Rosa 

 

Disponível em: http://pt.dreamstime.com/ 

Jung (2000) compara o inconsciente coletivo ao ar, que é o mesmo em 

todo o lugar, é respirado por todos e não pertence a ninguém. Pode-se dizer de uma 

maneira simples que é a parte do inconsciente que resulta da experiência ancestral 

http://pt.dreamstime.com/
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da espécie. Os conteúdos psíquicos do inconsciente coletivo são os arquétipos, um 

conjunto de imagens psíquicas presentes no inconsciente coletivo e que seria a 

parte mais profunda do inconsciente humano. 

Imagem nº 12 - Arquétipo 

 

Disponível em https:/www.grupoa.com.br/blogA/post/2011/06/06/Carl-Gustav-Jung-o-ilustrador.aspx 

 

De acordo com Jung (1988), Anima é a essência interior feminina e 

inconsciente da psique do homem e o animus é a essência interior masculina da 

psique da mulher. As palavras Anima e Animus têm origem latina, possuindo o 

significado de alma (anima) e espírito (animus).  
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Imagem nº 13 - completude 

 

Disponível em: http://eterea-paz.blogspot.com.br/2013/01/completude.html 

 

Jung (apud SAMUELS, 1988, p.204) definiu a sombra como “a coisa que 

uma pessoa não tem desejo de ser”. O lado obscuro do indivíduo. A sombra é o 

centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que foi reprimido da 

consciência e que inclui desejos e experiências rejeitadas pelas pessoas como 

incompatíveis com a persona e contrárias aos padrões sociais.  

Jung descobriu que o material reprimido organiza-se e estrutura-se ao 

redor da sombra, que se torna, em certo sentido, um self negativo, a sombra do ego. 

Portanto, um dos objetivos que devemos buscar para nosso processo de 

autoconhecimento é a integração da sombra: integrar o que parece inferior e que foi 

ficando de lado, excluído de nossa vida para que possamos ampliar nossa 

experiência e assumir a responsabilidade por isso. 

http://eterea-paz.blogspot.com.br/2013/01/completude.html
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Imagem nº 14 - sombra 

 

Disponível em http://amigosdofreud.blogspot.com.br/2012/02/persona-e-sombra-na-psicologia.html 

  

1.3. – Modalidades expressivas em Arteterapia 

 
No processo terapêutico, a utilização de diferentes modalidades 

expressivas serve como mediadora, como um veículo para a comunicação da 

subjetividade com o propósito de materializar através de símbolos. “Cada vez que 

um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus significados inconscientes 

demandam propostas de atividades criativas para desvelá-los.” (PHILIPPINI, 2009, 

p.17).             

        A seguir, algumas das modalidades expressivas trabalhadas no setting 

arteterapêutico: 
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1.3.1 – Construção em Sucata   

De acordo com Nagem (2006), é um trabalho que estimula a imaginação, 

transformando algo que iria para o lixo em algo novo. Reaproveitando conteúdos 

psíquicos, tirando vantagem e proveito, oferecendo à psique um novo sentido 

essencial no caminho de individuação.       

 Emocionalmente, transforma-se em nova forma de ver e viver, pois a 

sucata traz elementos de transformação, já que trabalha com a ordenação, 

reorganização e construção de algo novo. Por analogia pode-se lidar internamente 

com o “lixo”, usando as partes que não agradam. Sucata é um nada que pode vir a 

ser tudo. 

Imagem nº 15 - sucata 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

1.3.2 – Modelagem/Argila 

Philippini (2008) afirma que a argila pode movimentar muitos conteúdos 

inconscientes. É um material orgânico, que possibilita muitos recursos e 

plasticidade, da mais simples e livre modelagem até atividades mais complexas.

 Recomenda-se passar por experiências bidimensionais antes de chegar à 
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modelagem. Ela é um material vivo, úmido, viscoso, frio e bastante plástico 

proporcionando diferentes sensações em cada pessoa. Em arteterapia, seus 

benefícios são intensos, principalmente no que diz respeito a percepção espacial, e 

também remete naturalmente às associações e/ou memórias muito antigas. A 

atividade com argila é liberadora de tensão, mas também de conteúdos simbólicos 

internos e pode ser mobilizadora ao trazer à tona imagens e lembranças há muito 

tempo adormecidas.         

 Ainda segundo Philippini (2009), o barro ativa mais rapidamente 

conteúdos inconscientes, é uma ótima fonte de autoconhecimento, mas vale lembrar 

que para utilizá-la de maneira terapêutica é necessário o acompanhamento de um 

profissional habilitado, já que depois de liberados os conteúdos simbólicos 

inconscientes, precisarão ser organizados, elaborados, reelaborados para, enfim, 

serem novamente absorvidos e reintegrados à consciência.  

A modelagem em argila poderá ser utilizada para construir objetos utilitários 
ou abstratos e, dependendo do quadro clínico, que estiver sendo 
acompanhado, poderá ser utilizada apenas para propiciar experiências com 
volume e materiais mais concretos, pois a argila mobiliza intensas e ativas 
conexões arquetípicas, e seu manuseio pode despertar energias ancestrais, 
extremamente mobilizadoras. Assim, demanda cuidados e atenção para ser 
inserida no percurso arteterapêutico. (ibidem, 2009, p.72)  

Imagem nº 16 - Argila 

 

Fonte: acervo pessoal 
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1.3.3 – Modelagem/ Massa de Modelar 

A modelagem pode ser feita com plasticina, massa caseira, argila, 

durepoxi, biscuit cera de abelha, papiê mâché e massa de modelar.    

 Esta modalidade expressiva exige uma canalização de energia adequada, 

pois o plano tridimensional envolve uma complexidade para ser criado e trabalhado. 

A modelagem pode contribuir também em atividades de reabilitação motora, 
facilitando a transição do abstrato ao concreto, iniciação à percepção de 
volume e tridimensionalidade, ativação percepção tátil entre outras. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 79)  

 

Imagem nº 17- plasticina 

 

Fonte: acervo pessoal 
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1.3.4 – Mosaico 

Segundo Philippini (2009), a experiência com essa linguagem auxilia a 

organizar o mosaico interno de afetos, emoções e memórias. Em arteterapia, uma 

das opções usadas com a finalidade de reunir, ordenar e ressignificar o espaço 

psíquico é o mosaico, atribuindo um novo sentido e descobrindo a beleza do 

material quebrado, analogamente, nos conduzindo às ordenações internas. 

        Uma linguagem expressiva que pode promover a integração dos cacos 

internos, enquanto procura-se colar os cacos externos, em um suporte, formando 

uma imagem. O mosaico pode ser feito com fragmentos de azulejos, papel, E.V.A, 

sucata, miçangas, cacos de vidro, sementes, entre outros. Sobre uma variedade de 

suportes tais como papelão paraná, isopor, eucatex, CD, madeira, pratos de 

papelão, caixas, etc.  

 

Imagem nº 18 – Mosaico E.V.A base papelão 

 

Fonte: acervo pessoal 
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1.3.5 – Pintura 

A pintura pelo caráter fluido da tinta e pelo uso das cores, proporciona 

uma maior fluidez das emoções e dos sentimentos. Com tinta pessoas podem 

expressar-se mais facilmente, comunicando sentimentos e emoções. 

A pintura proporciona intensa mobilização emocional, causada pelas 
experimentações com a cor e, também, pelos eventos de natureza física 
que propicia, pois a cor como fenômeno físico apresenta ativos 
correspondentes fisiológicos, uma vez que as cores quentes são 
acidificantes e aceleram o metabolismo, e as cores frias são alcalizadoras e 
tendem a tornar o metabolismo mais lento. (PHILIPPINI, 2009, p.39-40) 

 

Conforme Philippini (2009), os tipos de tintas mais usados em arteterapia 

são: acrílica, aquarela, guache, nanquim e naturais. 

Acrílica: Tinta de rápida secagem, é uma tinta sintética solúvel em 

água que pode ser usada em camadas espessas ou finas, de cores intensas e 

brilhantes, apresentadas em tubo, ou em tubos de tamanhos variados.  

        Aquarela: Tinta solúvel em água apresentada em pastilhas (que devem 

ser umedecidas para serem usadas) ou cremosa em tubos. Material que permite 

experimentar fluidez e transparência. Mobiliza ainda mais o lado afetivo, deixa a 

pessoa mais fluida.           

        Guache (têmpera): Solúvel em água, é o material para pintura mais 

comum. É um material de fácil uso, possibilitando mistura e combinação das cores.  

Imagem nº 19 - Pintura 

 

Fonte: acervo pessoal 



40 
 

 

  Nanquins: Tintas de cores intensas, solúveis em água. Pode também ser 

aplicado em papel umedecido, formando manchas.     

 Naturais, feitas de pigmento vegetal: Produzidas com sumo de 

vegetais, sementes ou frutos. Ex. Chá preto – marrom-claro; Café – marrom escuro; 

etc.  

Imagem nº 20 - Aquarela 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

 

1.3.6 – Cup Cakes          
     

Através da utilização do alimento como modalidade expressiva em 

Arteterapia, percebe-se o simbolismo da alimentação, como facilitador de processos 

de autoconhecimento e desenvolvimento psíquico, e suas associações simbólicas 

por meio dessa abordagem junguiana. Esta atividade demonstra de forma clara e 

objetiva o poder da arteterapia através da alimentação e nutrição, o que permite ao 

indivíduo materializar simbolicamente as expressões de seu ser. 
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     Imagem nº 21 - sem título 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

1.3.7 – Fotografia 

Imagem nº 22 - sem título 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Essa modalidade expressiva “proporciona resgate de memórias afetivas, 

restauração do percurso biográfico, percepção da autoimagem, renovação e 

ampliação de um olhar estético, ponte para outras linguagens plásticas como pintura 

e colagem e documentário”. (PHILIPPINI, 2009, p.35)  

De acordo com Ribeiro,  

Fotografias propiciam, no setting arteterapêutico, a configuração de 
aspectos do inconsciente pessoal e coletivo. Participam do mesmo campo 
simbólico da luz _ consciência e manifestação do sagrado. Oferecem ao 
olhar uma noção de tempo magnificada, porque congelada. Trazem 
informações e elaborações peculiares. Fragmentos congelados de um 
passado, são suporte para a fluidez narrativa, contam histórias, são veículos 
de comunicação. Participam do mesmo princípio das personas, máscaras 
do teatro grego, que fixadas em sua feição amplificavam a comunicação. 
Culturalmente aceitas como testemunho de presença, são aliadas 
fundamentais para o resgate da auto-imagem e auto-estima, principalmente 
entre as camadas excluídas da população, pois funcionam como antídoto à 
invisibilidade social. [...] Em si, a fotografia é uma imagem arquetípica da 
Persona,  uma vez que o fotografado escolhe como quer ser visto. Propicia 
a composição de uma forma exterior que, no caso estudado, propiciou o per 
sonare – deu expressão a uma energia sufocada pela vivência institucional. 
(2006, p.63)  
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                         CAPÍTULO II 

 

       M I T O S 

                 Imagem nº 23 - Zeus 

 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/filosofia/mito-filosofia.htm 

 

Segundo Campbell (2009), o mito representa uma explicação sobre as 

origens do homem e do mundo em que vive, e direciona para narrativas de feitos 

extraordinários, onde os protagonistas são personagens sobrenaturais, podendo ser 

deuses, monstros ou heróis.         

        Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que 

exprime a maneira de pensar, conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da 

mitologia grega os deuses do Olimpo, os Titãs, e outras figuras mitológicas como 

minotauros e centauros.         

       Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que 

a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, 

http://www.brasilescola.com/filosofia/mito-filosofia.htm
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sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma 

coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo 

conhecido ao homem.         

        O ser humano sempre procurou explicações para poder contar ou 

reforçar um ponto de vista de determinados assuntos, por isso ele cria mitos, deuses 

e fábulas. É exatamente isso as parábolas dos livros religiosos. E isso está 

diretamente ligado a dois aspectos: pela busca por um agente - ao invés de 

perguntar “o quê”, pergunta-se “quem” e pela curiosidade de saber por que as coisas 

são como são. Daí se torna comum, procurarem respostas nas próprias respostas. 

Os mitos são a representação do que se gostaria de ser, pois eles encobrem as 

falhas e também juízes das leis das seitas que o homem cria. Mitos também são 

ideais de vida e, como diferentes culturas anseiam por representações similares – 

como, por exemplo, o Hilflosigkeit1 de Freud – é compreensível que haja tantas 

coincidências.          

        Os mitos, vão além de explicar as fases da vida e as transformações do 

ser humano durante sua existência. Serve também para principiar uma ordem, para 

que a conduta do homem seja revelada através destas representações míticas. 

2.1. Conceito de Mito 

Figura 24 – Pégasus 

 

Disponível em http://www.taringa.net/posts/imagenes/4495412/Megapost-Personajes-
Monstruosos-De-La-Mitologia-Parte-1.html 

                                                           
1
 Hilflosigkeit, teoria desenvolvida por Sigmund Freud para explicar a necessidade de uma ura 

paterna na idade adulta para suportar a memória do pai na infância, o que explica a criação de 
deuses por seres humanos. 

 



45 
 

 

Para Campbell (2009), toda essa narrativa espetacular fazia parte de 

fatos reais e humanos.  Os mitos têm a função de proporcionar um apoio narrativo 

às crenças centrais de uma comunidade, transmitir conhecimento e esclarecer seu 

povo, na tentativa de explicar situações estranhas que a ciência ainda não tem 

condições de explicar. Porém nem sempre é utilizado na simbologia correta, pois 

também é usado em referência as crenças comuns que não têm fundamento 

objetivo ou cientifico. E, quando as explicações científicas começaram a competir 

com as míticas, o termo mito também começou a adquirir um contexto pejorativo, 

que será considerado aqui.        

        Ainda de acordo com Joseph Campbell, numa passagem bem 

interessante sobre um outro conceito de mito em uma entrevista para Bill Moyers, 

em seu livro O Poder do Mito, ele afirma o seguinte: 

CAMPBELL: Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. 
Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma 
experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no 
plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de 
nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de 
estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a 
procurar, dentro de nós mesmos.  

 MOYERS: Mitos são pistas?  

CAMPBELL: Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida 
humana.  

MOYERS: Você mudou a definição de mito, de busca de sentido para 
experiência de sentido.  

CAMPBELL: Experiência de vida. A mente se ocupa do sentido. Qual é o 
sentido de uma flor? [...] Estamos tão empenhados em realizar 
determinados feitos, com o propósito de atingir objetivos de um outro valor, 
que nos esquecemos de que o valor genuíno, o prodígio de estar vivo, é o 
que de fato conta. 

MOYERS: Como chegar a essa experiência?  

CAMPBELL: Lendo mitos. Eles ensinam que você pode se voltar para 
dentro, e você começa a captar a mensagem dos símbolos.  

 

2.2 – Mitologia Grega         

 Esse estudo monográfico tem como questão central de pesquisa a 

importância dos mitos, em particular o aprofundamento no mito da Deusa Ártemis, 

deusa esta ligada historicamente à natureza selvagem. Assim sendo, estruturou-se 

para um melhor entendimento deste capítulo, um panorama sobre os deuses e o 

conceito de mitologia grega. Mito, do grego, Mythos que significa narrar, contar. Mito 
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significa também personagem divinizado. Logia, do grego lógos, significa estudo, 

palavra, ciência. 

           Figura 25 – Hércules e Atena 

 

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega 

Segundo Junito Brandão (2002), mitologia é a história de personagens 

sobrenaturais, cercados de simbologia e venerados sob a forma de deuses, 

semideuses e heróis, que regiam as forças da natureza, comandavam raios, ventos, 

rios, céus e terras, sol e lua. É o conjunto de histórias que explicam a origem dos 

mitos, das divindades mitológicas, que tinham nas mãos o destino dos homens e 

regiam o mundo.          

        Mitologia grega é a história dos inúmeros deuses imortais, criaturas 

semidivinas e musas, criadas na Grécia antiga, e que atravessaram os séculos. 

Surgiu como tentativa para as explicações dos fenômenos naturais, ou como 

garantia de vitória nas guerras, de boa colheita, de sorte no amor etc. As divindades 

gregas eram dispostas numa hierarquia e seus deuses eram muito semelhantes ao 

homem. As atitudes de ciúme, inveja, despeito e amor, eram comuns, pois os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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deuses do Olimpo comportavam-se como criaturas humanas. Só que eram dotados 

de maiores poderes, de mais beleza e perfeição e imunes ao tempo. 

 

Imagem nº 26 - Deus grego 

 

Disponível em http://alquimiapopular.com.br 

 

Zeus era o senhor dos homens e supremo mandatário dos deuses que 
habitavam o monte Olimpo. Para obter as boas graças, os gregos 
homenageavam as poderosas criaturas com ritos, festas e oferendas. Cada 
entidade representava forças da natureza ou sentimentos humanos: Afrodite 
representava (a beleza e o amor); Atena (a sabedoria); Artêmis (a lua); 
Dionísio (a festa, o vinho e o prazer); Deméter (a terra fértil); Febo (o sol); 
Hermes (o vento); Posseidon (os mares) etc. Os principais heróis gregos, 
quase deuses, eram capazes de vencer monstros, combater inimigos e 
realizar feitos impossíveis aos mortais. Entre eles estão: Perseu (matou a 
Medusa, terrível criatura com cabeleira formada por serpentes, cujos olhos 
transformavam em estátuas de pedra todos aqueles que a encarassem); 
Teseu (participou da viagem dos argonautas e matou o Minotauro); 
Héracles (Hércules, para os romanos), (filho de Zeus e Alcmena, tinha como 
principal qualidade a força física); Agamenon (foi o comandante da Guerra 
de Troia); Aquiles (participou do cerco a cidade de Troia); Édipo (decifrou o 
enígma da esfinge). (Fonte: Enciclopédia de Mitologia: Mitos e lendas de 
todo o mundo, 2003). 

 

http://alquimiapopular.com.br/
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                      Imagem 27 - Zeus 

 

Disponível em http://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/ 

 

2.3 - Jung, o mito e os arquétipos 

 

Para Jung (1986), os mitos referem-se sempre à realidades arquetípicas, 

isto é, a situações a que todo ser humano se depara ao longo de sua vida, 

decorrentes de sua condição humana.        

        Os arquétipos fazem parte de um universo pouco definível, mas 

imprescindível para a compreensão do indivíduo em seu todo. E ainda, segundo o 

próprio Jung a significação etiológica do arquétipo fica menos fantástica quando 

consideramos a mitologia oculta no homem. 

Para os arquétipos inexistem definições finais, existem apenas formas de 
tentar compreender o seu funcionamento no homem. Da mesma maneira, 
não existe uma compreensão final dos mitos,mas sim versões e modos de 
entendimento deste universo fantástico e com temas definidos. Os mitos 
fazem parte da humanidade e são representados através de manifestações 
arquetípicas do indivíduo.                                                           
(JUNG, 1986, p.45) 

http://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/
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De acordo com Jung (1986), os arquétipos são como que órgãos da 

psique pré-racional. São sobretudo, estruturas fundamentais características, sem 

conteúdo específico e herdadas desde os tempos mais remotos. O conteúdo 

específico só aparece na vida individual em que a experiência pessoal é vazada 

nessas formas.          

        Continuando, o autor também afirma que os arquétipos não são 

observáveis em si e o seu território é o mundo invisível dos espíritos, deuses, 

demônios, vampiros, duendes, heróis e todos os outros personagens das épocas 

passadas da humanidade sobre as quais foi depositada forte carga de afetividade.

        Observando temas que se repetiam em mitologia, como também em 

contos de fada, literatura universal e nos sonhos e fantasias de seus pacientes, Jung 

elaborou esse conceito. Ele percebeu que as imagens que apareciam se 

associavam principalmente com situações comuns da existência humana tais como 

o nascimento, a iniciação social, o relacionamento sexual e afetivo e perdas, entre 

outros; existindo dessa forma tantos arquétipos quantas são as situações típicas da 

existência humana e formando substrato psíquico comum a toda humanidade.  

                      Imagem nº 28 – ovo primordial 

 

                     Disponível em http://robertolazaro.net/categoria/arquetipos/page/2/ 

http://robertolazaro.net/categoria/arquetipos/page/2/
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Quanto ao mito, Jung (2000) o vê como uma verdade profunda de nossa 

mente. Ao afirmar isso, ele observa o quanto o inconsciente está diretamente ligado 

às nossas vivências interiores e aos ancestrais. Percebe-se também nessas 

palavras, que a verdade “profunda” é o que se carrega de mais íntimo, e o que nem 

sempre é percebido é o que acompanha sempre os seres humanos. 

Inexplicavelmente está sempre em todos e, na maioria das vezes, apesar de ser 

uma verdade, não é conhecida. Dessa forma, o que se pode fazer é estudá-la, 

investigando a psique, para que assim possa-se estudar sobre o si mesmo e, a partir 

daí iniciar-se o processo de autocompreensão.     

        Assim sendo, ao penetrar-se nos meandros da própria psique, o estudo e 

abordagem mitológica indica uma luz na caminhada da compreensão em relação ao 

si mesmo e ao mundo eu redor, simbolicamente, como se fosse uma bússola, 

orientando. 

2.4 – Mitologia Simbólica e sua dimensão terapêutica 

Imagem nº 29 - luz 

 

Disponível em http://nefer7yri.files.wordpress.com/2011/05/luz11.jpg 

 

Segundo Alvarenga (2010), não há território mais vasto nem mais 

complexo do que a alma humana. Desde sempre, a humanidade vem buscando 

decifrar-se através das linguagens e dos símbolos, uma vez que o conhecimento 
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racional ainda não conseguiu abarcar o intangível. Entretanto, os arquétipos, os 

mitos, os ritos, os símbolos de diversas culturas e civilizações podem ser as 

vertentes, as fontes, que apontam caminhos, veredas, a serem percorridas a partir 

do instante em que desperta-se de uma condição meramente focada na 

materialidade. Portanto, o que se sabe, quase sempre, é produto da observação e o 

entendimento, necessariamente não lógico e a sabedoria de leituras simbólicas 

decorrentes de processos arquetípicos, apontam para a possibilidade de 

transformação da psique dos seres humanos. E estar ligado na busca de respostas 

é sem dúvida o caminho a ser trilhado aos que buscam esse entendimento de si 

mesmo.            

        E também no intuito de buscar uma melhor percepção a respeito dos 

processos míticos, será abordado ainda neste capítulo, o conceito de Mitodrama e a 

exemplificação com a narrativa de um mito sumério para compreensão e assimilação 

do que é este processo da cura terapêutica através do conhecimento deste conceito 

mitodramático.           

         No capítulo III, também serão abordados correlações estruturais e 

elementos de leitura simbólica dos mitos de várias divindades feminina da mítica 

grega com a psique humana. Nesse contexto, parte-se do pressuposto de que os 

mitos possuem estruturas arquetípicas regentes da psique feminina (e também 

masculina). Neste estudo, destaca-se Ártemis, deusa olimpiana, que apresentará, 

através de sua leitura simbólica e arquetípica, refletir sobre representações e 

expressões de regência da consciência, a partir das estruturas profundas do caráter 

do feminino. 

O mito pode ser também entendido como uma parte alegórica, metafórica 
ou simbólica da linguagem. [...] O entendimento que o ser humano tem do 
mundo não precisa, necessariamente ser lógico, pois é tão-somente a 
maneira como ele aprende a realidade. [...] O mito não tem a coerência da 
sistematização de seus dados, podendo ser entendido como arte, criatura 
criada pela fabulação do ser humano, e emergente em todas as culturas. O 
mito é uma fala, um meio de comunicação, uma linguagem, um jeito de 
explicar o mundo e todas as suas coisas, pelas suas alegorias. 
(ALVARENGA, 2010, p.41) 

 

2.5 - Mitodrama 

Para Maciel (2000), narrar o mito é prática que coloca o ser humano na 

contemporaneidade do sagrado e quanto mais o inconsciente coletivo estiver junto à 
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psique individual, mais a pessoa fica sujeita de ser devorada pela energia impessoal 

expressa pelos mitos, uma vez que os resíduos arcaicos seguem um caminho de 

imutabilidade. No entanto, encerrar a conexão com os arquétipos é afastar de si a 

própria alma.           

        Então, como fazer para lidar com esse tremendum, que flui da fonte 

criadora e incessante do mundo arquetípico, sem ser aniquilado por ela? Jung 

orienta, quando fala do conceito de função transcendente, que é a transformação da 

energia do complexo em uma conexão entre o ego e o inconsciente. Desta forma, ao 

se conquistar essa função, fica excluída a desunião com o inconsciente e então seu 

lado benéfico surge positivamente.       

        A melhor trilha é conseguir uma forma de expressão criadora para deixar 

que as imagens existam de forma independente, objetiva, vivendo a vida que lhes é 

mais adequada. Daí a pessoa passa a associar-se com as imagens fora dela e, 

diferencia-se, consolidando o contato com a função transcendente que tais imagens 

podem propiciar.          

        Freud e Jung trouxeram o mito para a psicologia, por observarem que 

certos temas repetiam-se nos sonhos, delírios e outras produções de seus 

pacientes, pois continham enredos equivalentes aos encontrados nos mitos de 

distintas culturas.          

        Para Jung, o mito é a manifestação dos arketypos, que constituem o 

inconsciente coletivo. Sua expressão se dá por meio simbólico e as imagens 

mitológicas seriam a personificação de matrizes arquetípicas. 

          Imagem nº 30 - Minotauro 

 

             Disponível em http://alogicadosabino.files.wordpress.com /2009/11/minotauro.jpg 

http://alogicadosabino.files.wordpress.com/
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Um mito, portanto, é uma das maneiras pelas quais a psique coletiva se 
personifica. Relacionar-se com os mitos por meio de rituais foi a maneira 
que o homem encontrou para estabelecer contato com esse tremendum que 
o contém e o transcende.                                                
Sendo a personificação de energias arquetípicas, os mitos têm um grande 
poder sobre a consciência, e quando não são reconhecidos têm o poder de 
destruir não só uma pessoa, mas nações inteiras. Jung analisa o movimento 
nazista como a personificação de Wotton, o deus da destruição e da morte, 
recalcado nas profundezas do inconsciente do povo alemão, por um ideal 
consciente de perfeição, progresso e poder. (MACIEL, 2000, p.27) 
   

Tais exemplos demonstram como as imagens míticas se associam na 

psique humana. Sempre que o homem se identifica com o mito, de forma 

inconsciente, ocorre a impregnação e o processo se efetiva em seu enredo e roteiro. 

2.6 – Circum-Ambulatio 

Inconsciente – Segundo Maciel (2000), a maioria das teorias criadas com intuito de 

entendimento sobre a evolução do homem são padrões referenciais para o 

acompanhamento do processo de desenvolvimento da psique e também a 

possibilidade de criação de material que capacite à verificação dessas profundezas. 

E que mente e corpo desenvolvem-se dentro de um padrão natural, pertencentes ao 

um mesmo universo.                                                        

 Freud, com seu pensamento revolucionário para os padrões da época, 

afirmava a existência do inconsciente como uma extensa região desconhecida da 

mente. Jung afastou-se de Freud e criou suas próprias teorias. Ele afirmou que os 

“universais” ou arquétipos são esquemas de pensamentos coletivos, inatos em 

todos. Afirma ainda que tais padrões inatos fazem parte de uma memória ancestral 

em todos os seres humanos. O inconsciente é regido pelos arquétipos, que são 

providos de iniciativa própria e energia específica.        

Símbolos – Eles fazem parte dos bens inalienáveis do homem.  O ser humano é 

vivido pelo símbolo e este representa a conexão entre a psique individual e o mundo 

da mente arquetípica.  

Para Jung, o símbolo emerge das profundezas do corpo, impõe-se e 
mobiliza energia, enfatizando a inter-relação e a interdependência de todos 
os fenômenos, entendendo a natureza não só em termos de estruturas 
fundamentais, mas também em função de processos dinâmicos 
subjacentes. (MACIEL, 2000, p. 43) 

Sintomas – A Compreensão de que os sintomas podem ser apontados como 

formas físicas de manifestação dos conflitos e que através do seu simbolismo, 
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informe as pessoas de onde advém seus problemas é baseada na concepção 

sistêmica do universo, visto não mais uma máquina, mas um sistema vivo. 

 Ao se compreender a doença e a cura, tem-se a “chave” para traduzir a 

fala do sintoma, reconhecendo-a como um símbolo que se precipitou no corpo físico.

 Maciel (2000) afirma que essas reflexões remetem ao pensamento grego 

que enxergava a doença como um desequilíbrio entre corpo, o espírito e a natureza. 

E no famoso templo de Asclépio em Epidauro, desenvolvido centro de medicina da 

Antiguidade, cultivavam-se as artes, a filosofia, a poesia, a música e uma forma 

física saudável. A cura só ocorria quando houvesse a metanóia, que significava a 

harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. 

A ideia de ‘refazer o caminho’, não apenas da biografia de cada pessoa, 
mas até da própria espécie, vai se consolidando como eixo da experiência 
mitodramática, pois caminhar com os mitos é retomar o caminho ancestral 
da relação homem-natureza e assim tornar possível a recriação do mundo 
como experiência.(ibidem, 2000, p. 44) 

Imagem nº 31 – Circum-Ambulatio 

 

Fonte: Imagem a partir de foto do livro Mitodrama, p.45 
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Urubórus – Figura mitológica do dragão que engole a própria cauda. Símbolo do 

misterioso relacionamento unitário do princípio e do fim. Representa o redondo que 

contém, ou seja, o ventre materno e o útero. 

Ciclo da Grande Mãe - A consciência começa a emergir em sua identidade, regida 

pelo arquétipo da Grande Mãe. Estrutura o início da consciência, estando ligado aos 

primórdios da vida psicofísica. 

Ciclo Patriarcal – Regido pelo arquétipo do Pai. O pai é o que inicia o princípio de 

realidade e que rege essa função traumática, que separa a criança do mundo da 

mãe.            

 Em todo padrão patriarcal, se encontrará um grande nível de rigidez na 

colocação de limites, que expressa um estado de componente repressivo, sempre 

presente no arquétipo do pai, representando sempre a lei e uma ordem que codifica 

e organiza a consciência coletiva. 

Puer versus Senex – Dando prosseguimento aos passos, chega-se a um novo ciclo 

que se distingue pela inquietude e pela busca. Esse arquétipo simboliza uma nova 

ordem. É sempre o movimento do novo querendo destruir o velho, e ao nível mítico 

exprime a peleja entre pai e filho pelo poder.      

 No plano psicológico, o conflito pai versus filho tipifica o grande problema 

de todos os tempos, o problema entre gerações. Mitologicamente, é expresso na 

história de deuses que envelhecem e nas lutas entre o velho e o novo. 

Ciclo do Herói – Tem início neste ciclo, a grande jornada do herói . “O mito do herói 

é o da humanidade, pois o herói mítico, sendo filho de mãe mortal e pai divino, traz 

em si a possibilidade de evolução. Os deuses não evoluem. São e continuarão 

sendo eternamente o que sempre foram.” (MACIEL, 2000, p.58).   

 Somente com a ajuda dos deuses o herói conseguirá lutar a grande 

batalha, morrer algumas vezes e renascer numa nova dimensão. 

Coniunctio – O que determina este ciclo é que nem todos conseguem alcançá-lo, 

pois há de ter conseguido necessariamente completar todo o caminho até aqui de 

forma consciente e voluntária.        

 “A ultrapassagem de cada etapa da jornada vai preparando o herói para a 

celebração solene do casamento sagrado, que é o significado da coniunctio. Este 
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motivo é celebrado em mitos, lendas e principalmente contos de fadas, com ‘o 

casaram-se e viveram felizes para sempre’”. (Maciel, 2000, p.111) 

2.7 - Ciclo do herói e o mito de Inana Isthar  

Imagem nº 32 - Inana Isthar 

 

Disponível em http://garyosborn.moonfruit.com/#/ishtars-descent/4572753514  

Segundo Maciel (2000), o ritual de descida aos infernos é uma jornada 

executada por deuses e heróis em busca de algo precioso que esteja mantido nos 

domínios da Grande Habitação Inferior. O mito mais conhecido é o de Perséfone, na 

mitologia grega, porém o mais antigo é o de Inana Isthar, aproximadamente três mil 

anos antes de Cristo.          

  Ainda segundo a autora, apesar da mitologia grega não ter estabelecido 

uma conexão entre a deusa Perséfone e Afrodite, ambas representam o movimento 

de uma circulattio. Junito Brandão (1988), analisando Afrodite, a identifica como uma 

divindade oriental “importada” pelos gregos. Conforme ele diz, as várias faces da 

deusa e seus vários amores condizem com às características da deusa Inana e suas 

aventuras. Assim sendo, a diferença está contida no fato em que no mito sumério é 

a própria Inana quem desce aos infernos, e no mito grego Afrodite envia Psique, 

para obter o creme de beleza de Perséfone. Uma outra diferença existente entre 

ambas é que Afrodite apenas inicia o processo, enquanto Inana é o próprio 

processo.            
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 Determinada a descer ao mundo subterrâneo a fim de participar dos 

funerais de Gugalana, marido de Ereskigal, Inana dá ordens à sua serva, para que, 

caso não retorne dentro de três dias, peça auxílio aos deuses paternos. Essa 

descida ao mundo inferior se dá através de sete portas. Na primeira porta, Inana é 

presa pelos guardiões para que fosse levada nua e curvada à presença de 

Ereskigal, que é a senhora da Grande Habitação Inferior, sua outra parte; rainha dos 

mortos. Ela é sua sombra ou complemento. Dessa forma, guardiões em cada porta 

removem joias e peças de suas vestes, até que, cruzada a derradeira porta, ela é 

julgada e condenada pelos sete juízes, e Ereskigal ordena que derramem sobre o 

corpo da deusa celeste, as águas da morte. Conforme Maciel (2000, p.103), Eudoro 

de Sousa, assim se refere a este rito iniciático: “Nos infernos, nua, a deusa se 

encobre de humanidade”.        

 Depois de três dias, percebendo que sua rainha não retorna, sua pajem 

anuncia para o povo e os deuses sobre o sumiço de Inana com tambores fúnebres e 

lamentações, porém numa postura patriarcal, os deuses solares se recusam a 

resgatar a deusa, por a acharem ambiciosa por ter ido tão longe, descido à Grande 

Habitação Inferior.  E eles afirmam que não há defesa para quem se afasta da 

ordem estabelecida.         

  Assim sendo, Enki, deus das águas e de toda a sabedoria, ordena seu 

resgate, criando com a lama acumulada sob suas unhas, dois seres infra-humanos, 

mas que levam a água da vida que Enki lhes dera.     

 Os seres encontram Ereskigal sofrendo pela perda do marido, apiedam-

se dela, conquistando com isso sua atenção. Ela resolve, portanto, lhes devolver o 

corpo morto de Inana.         

 É pela ação da água que Inana é devolvida à vida, renasce em seu poder 

e glória, profundamente transformada pela experiência da dissolução a que se 

sujeitou. Retornando pelas sete portas, exigindo suas vestes e pertences, precisará 

encontrar alguém que a substitua no Mundo Inferior. Os habitantes demoníacos do 

Mundo Inferior a rodeiam, prontos para a posterior vítima e a última parte do mito 

narra a escolha do substituto.        

 A autora conta que Sylvia Brinton Pereira expõe um estudo desse mito de 

descida aos infernos elaborando um paralelo com problemas de suas pacientes. 

Sobre o episódio da fragmentação da consciência na sociedade ocidental, com a 

eminente predominação masculina, sendo a mulher considerada como o “segundo 
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sexo”. Pereira faz um exame de como a sociedade eminentemente patriarcal se 

evidencia pela parcialidade tendenciosa, dando primazia ao homem em detrimento 

da mulher. E assim tanto homens e mulheres perdem, pois tanto o feminino quanto o 

masculino, embora em graus e conotações diferentes, são características comuns a 

ambos os sexos.          

 No mitodrama celebramos o ritual de descida aos infernos, buscando 

resgatar o feminino perdido, por ser elemento fundamental para todas as criaturas, 

mas do qual os homens e mulheres vêm se distanciando no decorrer do processo 

civilizatório.           

 “Beauvoir, considera que em todas as mitologias ocidentais é ressaltada 

sempre a preponderância do macho, com o homem definindo a mulher, não como 

um ser autônomo, mas sempre em relação a ele.” (MACIEL, 2000, p.104) 

 Mulheres que não aceitaram a condição de submissão, acabaram 

tornando-se mais distantes de seu centro, com movimentos feministas decepando 

sua raízes .           

 Maciel fala que hoje atravessa-se uma “precipitação mítica” em que por 

tantos séculos, o feminino agrilhoado nos subterrâneos do patriarcado, enfim 

começa a ressurgir em busca de seu lugar num mundo segmentado. E se antes 

falava-se em deuses, hoje reverenciamos as deusas ctônicas, portadoras do 

feminino perdido.          

 A psicologia que também foi trazida pelos homens, inicia sua concepção 

pelo seu lado oculto. Freud  também não foi  muito mais além da “inveja do pênis” e 

tropeçou na feminilidade. Ele concebeu  a sexualidade feminina como o “continente 

desconhecido” e encaixou nos sintomas histéricos as manifestações do corpo/alma 

em insanidade.          

 Com a proposta arquetípica da Grande Mãe, Jung foi um pouco mais à 

frente porém ainda atemorizado, salientando a espiritualidade e prevenindo as 

pessoas a fim de “não serem devoradas por ela”. O feminino ainda segue arriscado 

e receoso. Só com o aparecimento dos “pós-junguianos” é que a psicologia 

arquetípica promove o movimento de “retornar à Deusa”, e dessa forma, cada vez 

mais o feminino penetra na cultura ocidental, pedindo copiosamente por um retorno 

à natureza, aos sonhos, à sensibilidade, numa busca saudosa da luz da lua e seus 

encantos.            

 Nos tempos atuais, a mulher também está começando a traçar sua 
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psicologia, assim como os homens já o fazem há muito tempo, enaltecendo na 

psique os princípios que a integralize essencialmente.    

 O mito da deusa Inana Isthar vai além do feminino puramente maternal. 

“Combina céu e terra, matéria e espírito, recipiente e luz” (MACIEL, 2000, p. 104). 

Pode ser reconhecida como o feminino que para ser pleno, necessita caminhar na 

direção do descender para ir ao encontro de suas raízes mais profundas para a 

partir daí, se reconhecer.        

 Pode-se, com esse mito, compreender a peleja da iniciação do feminino, 

que ambos, tanto homens como mulheres são convidados a participar dentro de 

uma sociedade patriarcal. Sua passagem pelos vários portais pode indicar os vários 

estágios de descida no abismo da deusa inferior, representando a busca de mais 

vida para depois, a seguir, retornar ao mundo superior. Descrevendo o resgate de 

valores reprimidos e assim unificar o superior e o inferior num novo caminho. 

 Maciel relata que em seu trabalho de psicoterapeuta, a dificuldade que as 

pessoas têm de reconhecer o lado sombrio da psique, “onde beleza e feiúra 

extremas flutuam ou se dissolvem num estado paradoxal aparentemente sem 

sentido. O mito nos ensina o modelo da circulattio, geradora de vida.” (ibidem, 2000, 

p.106) 

No plano psicológico, dois tipos de energia personificam as duas deusas: o 
envolvimento que solicita o outro, que envolve o parceiro em amor, que 
executa projetos criativos, é Inana; enquanto o espiral descendente, 
regressiva e solitária é Ereskigal. Quanto mais identificada apenas com o 
lado luminoso do mito, mais a mulher se esquiva, foge e nega o olho escuro 
de Ereskigal. [...] A depressão é uma das ocorrências mais frequentes 
quando nos “recusamos a descer, e por isso uma mão vem nos puxar”. E 
como em nossa cultura não há indicações de como “afundar sozinhos”, o 
aprendizado que não ocorreu pela humildade e entrega acaba ocorrendo 
pela humilhação. (ibidem, 2000, p.106)     

Segundo Maciel (2000), Jung observou que a liberdade do ser humano 

repousa na escolha entre andar eretos pelo caminho que foi apontado e que decidiu-

se percorrer ou de ser levado para o abatedouro como gados, ao nos recusar-se. 

Pode-se dizer que a potencialidade de um indivíduo quando não é realizada ou as 

suas necessidades de crescimento recusadas, podem tornar-se seu destino. 

 No trabalho terapêutico, o motivo da descida é frequente, e para resgatar 

a energia primordial que precisa fluir para uma melhor qualidade de vida, são 

empreendidas buscas arqueológicas. E são as descidas mais profundas, as mais 

difíceis, comparada a um total esquartejamento do ser. “A regressão é tão lenta e 
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profunda que pode se transformar num mergulho depressivo próximo da morte, caso 

não haja orientação quanto ao seu significado dos padrões míticos.” (MACIEL, 2000, 

p.108) E são nessas fases que os sonhos são muito significativos e apontando como 

o processo está sendo vivenciado e para onde quer ir.     

 E nessa caminhada para dentro de si, o cliente só poderá ter condições 

de chegar onde seu terapeuta já tiver chegado, pois é uma longa e difícil série de 

processos terapêuticos. Esses processos conservam-se em planos superficiais de 

alívio de sintomas e mudanças comportamentais, que auxiliam até que uma nova 

retomada da deusa escura os arraste de novo para o limiar da dor. Nesse momento, 

o cliente e terapeuta aliam-se, como se erguessem muros de proteção das feiuras e 

do lodo primordial. “Ambos negam o princípio arquetípico que estabelece: para subir 

aos céus, é preciso antes descer aos infernos e ressurgir dos mortos.” (ibidem, 

2000, p. 109)           

 Em um nível mágico-arcaico da consciência que não é nada 

convencional, Ereskigal a deusa do submundo, exige reverências.  Reverenciar, 

adorar e servir esta força com seu ritmo e destruição soa terrível, e então 

repetidamente recusa-se o que se passa, escondendo-se em resistências contra as 

imposições da submissão inevitável. “Os psicotrópicos nos protegem nas crises 

depressivas e os sintomas psicossomáticos são tratados pela medicina tradicional.” 

(ibidem, 2000, p. 109)         

 Todavia, é no interior do mito que a doença e a cura convivem, pois a 

dificuldade e como superá-lo, a previsão, tudo isso é ofertado pela história. 

“Portanto, voltar à mente-corpo, aos estágios pré-verbais do útero-túmulo, embora 

assustador, é a única possibilidade para a conquista de um novo padrão, numa 

perspectiva criadora que nunca termina.” (ibidem, 2000, p.109)   

 A autora e terapeuta afirma que em sua experiência profissional sempre 

incentiva o trabalho criativo e vivências míticas, pois quando se tem a possibilidade 

de criar, a partir do que ela chama de sacrifício de ilusões e ideais, sem se acusar 

pela angústia ou pela depressão, consegue-se esta troca de libido pelo princípio do 

“simile similibus curantur” 2 , ou seja, ser curado do que aflige, pelo que aflige. 

 Ela também afirma que o ato criador requer uma entrega, pois a pessoa 

acaba compelida a oferecer aquilo em que sempre se agarrou, no que sempre 

                                                           
2
 Coisas semelhantes curam-se com coisas semelhantes. 
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acreditou e nada pode dar a certeza que esta perda será recompensada da maneira 

que se desejou.  

Uma cliente, de 43 anos, assim se expressa, enquanto aguarda “suspensa 
no limiar do abismo”, a sua chance de renascer: 

A dor mais escondida,                
a que além dos umbrais, me rosna o bicho ensandecido.                            
O que restou.                
É difícil pintar o feio,                  
anunciar a pobreza última, que ignora palavras, mistura fezes, e no mais 
que profundo, vomita a bile dos ensandecidos. (MACIEL, 2000, p.109) 

 

               Imagem n° 33 - Limiar 

 

                             Disponível em http://asociacionpsikolausen.blogspot.com.br/ 

 

“É necessário que o terapeuta tenha a habilidade de ‘ver o invisível’ para 

poder tocar o núcleo do complexo afetivo e, assim, possibilitar a redenção da psique 

numa nova dimensão”, pois o trabalho com a criação é capaz de produzir 

transformações em nível celular. (ibidem, 2000, p. 110)    

        “[...]o ato criador como revelação e transformação da existência 

pressupõe uma abertura a dimensões desconhecidas do ser, ou, em outros termos, 

a revelação de certa estrutura invisível, obscura e fugidia...” (NAFFAH NETO, apud 

MACIEL, 2000, p.110) 

http://asociacionpsikolausen.blogspot.com.br/
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                                      Imagem nº 34 - Mergulho interior 

 

       Disponível em http://stelalecocq.blogspot.com.br/2013/07/uma-viagem-interior 
                                                  -para-mudanca-externa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stelalecocq.blogspot.com.br/2013/07/uma-viagem-interior
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CAPÍTULO III  

 

 DEUSAS GREGAS: ALGUMAS RELAÇÕES COM O PSIQUISMO HUMANO 

 

Imagem nº 35 - Ártemis, deusa da caça 

 

Disponível em http://elder-of-the-earth.deviantart.com/art/Hellenic-Mythology-Artemis-Goddess-of-the-
Hunt-405001643 

 

Uma das possibilidades para entender-se o comportamento, a vida íntima 

e a ação do mundo feminino à luz da psicologia e da mitologia é através dos estudos 

das antigas deusas gregas, pois, para alguns estudiosos desses comportamentos, 

os mesmos fazem parte de padrões constantes da psique feminina ou, segundo 

Jung, de arquétipos que moldam a existência humana. Sendo assim, arquétipos são 

estruturas básicas do comportamento que constituem a maneira de ser, sentir e 

comportar-se da pessoa. De acordo com a Psicologia Analítica, eles são elementos 

estruturais e formadores do inconsciente que dão origem, entre outras definições, à 

mitologia de um povo.         

       Em seu livro As deusas e a mulher, Jean Shinoda Bolen (1990), 

http://elder-of-the-earth.deviantart.com/art/Hellenic-Mythology-Artemis-Goddess-of-the-Hunt-405001643
http://elder-of-the-earth.deviantart.com/art/Hellenic-Mythology-Artemis-Goddess-of-the-Hunt-405001643
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psiquiatra junguiana, destaca representações de padrões arquetípicos femininos a 

partir da mitologia grega, que considera como projeções dos arquétipos do sexo 

feminino que definiriam seu funcionamento. “A psicologia junguiana tornou-me 

consciente de que as mulheres são influenciadas por poderosas forças interiores, os 

arquétipos, que podem ser personificados pelas deusas gregas”. (BOLEN, 1990, p 

35)                                                                               

        Segundo Bolen (1990), quando a mulher descobre quais deusas são as 

forças dominantes na sua vida, ela começa a compreender-se e inicia um processo 

de investigação interna, dando início a um movimento íntimo e pessoal de si mesma.

        A autora explica esse movimento de autoconhecimento, primeiro, através 

da força de certos instintos, das prioridades e habilidades e das possibilidades de 

encontrar significado pessoal através de escolhas que nem todos poderiam 

encorajar.           

        De outra maneira, a autora também afirma que os padrões de deusa 

também podem afetar o relacionamento com os homens. E que esses mesmos 

padrões podem ajudar a explicar algumas situações de bloqueio ou mesmo 

afinidades que certas mulheres têm com determinados tipos de homens, podendo 

escolher os bem sucedidos, os criativos, os acomodados, ou os infantis. E, assim 

perguntar-se qual deusa é o acesso invisível que lhe impulsiona a um determinado 

tipo de homem. E que são esses padrões que atuam nas escolhas e no equilíbrio 

dos relacionamentos.                                                

        Bolen (1990) também afirma que toda mulher tem capacidades 

concedidas por deusas, que as quais ela deve assimilar e aceitar com gratidão. 

Assim como toda mulher também tem incapacidades concedidas por tais deusas, 

incapacidades que ela deve reconhecer e superar para que haja transformação. A 

mulher não pode opor-se a viver um padrão determinado por um arquétipo 

subjacente de deusa até que ela esteja consciente de que tal padrão existe e 

procura realizar-se através dela.        

        Para ilustrar, a seguir, um esquema do que seriam esses padrões, 

representado pela Roda das Deusas do livro A deusa interior de Jennifer e Roger 

Woolger. 

A Roda das Deusas 

Imagem nº 36 - A roda das Deusas 
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fonte: foto do livro A Deusa interior, p.34  

Segundo estes autores, são seis as principais deusas: Hera, Atena, 

Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e cada uma delas contribui com sua influência 

nas mulheres. 

3.1 - Arquétipos femininos das Deusas:      

  São forças poderosas e invisíveis que modelam o comportamento 

humano e influenciam as emoções. Segundo Woolger (2012), cada setor da roda 

resume atributos de uma deusa e indica seu principal âmbito de influência e 

regência.            

 Um estudo da psique feminina por intermédio do entendimento das 

características das deusas, já mostra uma forma diferente e nova para o despertar 

de parte da sociedade para a compreensão de uma nova psicologia do feminino. 

Estes estudos auxiliam as mulheres a voltarem às suas raízes através da 

compreensão do que representam essas características tão importantes e 

necessárias para o desenvolvimento dessa psicologia voltada para a dimensão do 

feminino. E que seja um despertar para um novo tempo de consciência, 

acompanhados com momentos de reflexão interior, trazendo às mulheres de hoje 

novas atitudes diante das dificuldades e mudanças que vivenciam nesse mundo tão 

ainda voltado para o poder masculino e patriarcal.     
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 No íntimo das mulheres de hoje, as deusas existem como arquétipos e 

podem cobrar seus direitos e reivindicar domínio sobre suas súditas. A mulher, 

mesmo sem saber a qual deusa está subordinada, deve dar sua reverência a um 

arquétipo determinado por um período de sua vida ou quem sabe por toda a vida. 

Jung chama o arquétipo das deusas de “Transformadoras”, justamente porque 

pendem a aparecer em momentos de mudança na vida das pessoas como, por 

exemplo, na adolescência, casamento, morte de um ente querido, alterando 

completamente os sentimentos, percepções e comportamentos.    

 Ao se tornar consciente das forças que a influenciam, a mulher obtém 

completamente poder sobre este conhecimento. Daí que, embora invisíveis, as 

deusas são poderosas e determinam o comportamento, as atitudes e emoções. 

 Sabendo mais sobre suas deusas dominantes, a mulher torna-se mais 

centrada, podendo ter o domínio sobre seus instintos, habilidades e capacidade de 

encontrar um significado especial de suas escolhas. 

O tema do retorno da Grande Deusa e de seu consorte é encontrado 
repetidamente nos sonhos e fantasias inconscientes daqueles que buscam 
ajuda psicológica para superar o entorpecimento de sua vida. A arte, o 
cinema, a literatura e as agitações políticas também refletem cada vez mais 
essa mesma dinâmica. As mudanças que ela exige implicam um novo 
entendimento da masculinidade e da feminilidade – no homem, na mulher e 
nas relações entre os sexos – bem como novas concepções de realidade. 
(WHITMONT, apud WOOLGER, 2012, p.11) 

 

3.1.1 - Deusa Atena - Mulher guerreira no mundo 

Imagem nº 37 - Mulher Atena 

 

Disponível em http://adeusainterior.blogspot.com.br/2009/11/1-mulher-atena.html 

http://adeusainterior.blogspot.com.br/2009/11/1-mulher-atena.html
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A seguir, alguns aspectos simbólicos referentes à Deusa Atena que rege 

tudo o que se relaciona com a civilização.  

Extrovertida e inteligente, além de extremamente profissional e prática, 

busca realizar-se numa carreira onde possa mostrar sua sabedoria.  

Bolen a definiu como:  

Atena é um arquétipo feminino: ela mostra que pensar bem, manter a 
cabeça no auge de uma situação emocional e elaborar boas táticas em 
meio ao conflito são atributos naturais de algumas mulheres. Uma mulher 
que aja assim está fazendo como Atena, não “como um homem”. Não é seu 
aspecto masculino, ou animus, que está pensando por ela; ela está 
pensando com clareza, e bem, por si mesma. (apud WOOLGER, 2012, 
p.44) 
 
 

3.1.2 – Deusa Afrodite - Áurea deusa do amor 

 

Imagem nº 38 - Afrodite 

  

Disponível em http://www. http://robertolazaro.net/afrodite/ 

 

Rege o amor e a eroticidade, ou seja, todos os aspectos da sexualidade, 

da vida íntima e das relações pessoais. Toda mulher apaixonada está embebida 

deste arquétipo que também cria um carisma pessoal, um magnetismo.   

Corresponde a deusa Vênus da Mitologia Romana. Muito cultuada nas cidades 

de Corinto, Esparta e Atenas. 

Segundo Bolen (1990), os gregos e os romanos tinham adoração pela 

sua notável beleza, doçura e pelas suas muitas façanhas amorosas. Eros – o deus 

romano Amor ou Cupido, seu filho igualmente divino e belo, foi por muitos 

considerado a representação do maior dom já concebido à humanidade. O Eros 

gerado pela deusa era considerado pelos gregos como a força vital que existe por 

http://www.infoescola.com/mitologia/mitologia-romana/
http://www.infoescola.com/grecia-antiga/corinto/
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trás de todas as coisas. E a deusa Afrodite, naturalmente, ocupava um lugar 

respeitado no Olimpo. 

 

A deusa também foi de importância crucial para a lenda de Eros e Psiquê, e 
foi descrita, em relatos posteriores de seu mito, tanto como amante 
de Adônis quanto sua mãe adotiva. Diversos outros personagens da 
mitologia grega foram descritos como seus filhos. 

(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite - Acessado em 15/05/14) 

 
 

3.1.3 – Deusa Deméter - Mãe de todos nós 

 

Imagem nº 39 - Deméter 

 

Disponível em http://unicorniodadeusa.blogspot.com.br/2012/11/deusa-demeter.html 

 

Segundo Woolger (2012), Deméter, que significa “Mãe-terra”, era a Deusa 

grega da fecundidade e da terra frutífera. Ela era uma das grandes Deusas do 

Olimpo, com uma beleza imensa e com cabelos como grãos maduros. Era também 

considerada como a protetora do casamento, deusa da gestação e 

das leis sagradas, quarta esposa real de Zeus, também seu irmão, com quem teve 

uma única filha: Perséfone. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eros_e_Psiqu%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B4nis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite%20-%20Acessado%20em%2015/05/14
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/demeter/
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3.1.4 – Perséfone - Deusa da Primavera e Rainha do Submundo 

 

 

Imagem nº 40 - Perséfone 

 

Disponível em http://luciaureakaha.wordpress.com/2014/01/16/ 
o-feminino-e-sceus-arquetipos-deusas-gregas-e-caracteristicas/ 

 
 

 

A princípio pode parecer estranho que a Deusa Perséfone tenha como 

atributos a Primavera e o Submundo, mas não se pode esquecer que da morte 

advém a vida e o mito desta Deusa explica isto muito bem. 

Como muitas outras Deusas, Perséfone é uma Deusa da vida, da morte e 

do renascimento. É regente tanto da luz quanto da sombra. Senhora da magia e dos 

conhecimentos ocultos, ela personifica a força intrínseca e profunda da mulher. 

http://luciaureakaha.wordpress.com/2014/01/16/o-feminino-e-sceus-arquetipos-deusas-gregas-e-caracteristicas/
http://luciaureakaha.wordpress.com/2014/01/16/o-feminino-e-sceus-arquetipos-deusas-gregas-e-caracteristicas/
http://luciaureakaha.files.wordpress.com/2014/01/persc3a9fone.jpg
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3.1.5 - Deusa Hera - Rainha e companheira no poder  

 

Imagem nº 41 - Hera 

 

 Disponível em http://www.infoescola.com/mitologia-grega/hera/ 

 

De acordo com os mitos, Hera mostrava apenas os olhos para os mortais 

e apresentava-se sempre com uma coroa de ouro na cabeça. Ela marcava os locais 

que protegia com penas de pavão (seu pássaro favorito).  

                  Hera possuía sete templos na Grécia, que, de acordo com a mitologia, 

foram destruídos pelo herói Herácles que a aprisionou num jarro de barro. 

Segundo Souza (2006), a deusa Hera é a protetora das esposas, do amor 

legítimo. Simboliza a fidelidade e a parceria conjugal. Apesar de Hera ser cuidadora 

ela usa a força de desafiar para ensinar os heróis, além de cuidar de si e de seu 

território.            

        Metaforicamente este mito traz a representação da parceria que 

impulsiona o cativar e a entrega na relação com o outro. Na vida e no processo 

terapêutico, três aprendizagens são importantes para o desenvolvimento de uniões 

saudáveis: permitir ser cuidado, cuidar de e cuidar-se. Essencialmente, as 

características para uma boa parceria são respeito, disponibilidade, aceitação, 

paciência, clareza de seus próprios desejos, persistência nos objetivos, firmeza de 

ideias, assertividade nas opiniões. 

file:///C:/Users/Cristina%20Paraizo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Disponível
http://luciaureakaha.files.wordpress.com/2014/01/hera.jpg
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3.2 – DEUSA ÁRTEMIS 

                                        Imagem nº 42 - Ártemis 

   

Disponível em http://bubosblog.blogspot.com.br/2012/03/artemis.html  

 

Ártemis é filha de Zeus com a ninfa Leto. Ela é irmã gêmea de Apolo, o 

deus do sol. É a deusa da caça e da lua. Tem muitas faces, entre elas, pode-se 

citar, a deusa xamã, a deusa virgem da caça, a protetora das parturientes, a deusa 

primordial dos poderes animais e selvagem, a deusa lunar entre tantas outras 

naturezas concedidas a ela.        

 É representada como caçadora; vestida de túnica, calça sandálias, 

trazendo aljava sobre a espádua, um arco na mão e um cão ao seu lado. Outras 

vezes é vista acompanhada das suas ninfas, tendo a fronte ornada de um arco 

crescente. Muitas vezes é representada ainda: ora no banho, ora em atitude de 

repouso, recostada a um veado, acompanhada de dois cães; ora em um carro tirado 

por corças, trazendo sempre o seu arco e aljava cheia de flechas.   

 Como deusa virgem é imune a se apaixonar e representa um sentido de 

integridade, uma atitude de cuidar de si mesma. “É a mais pura entre as deusas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A7a
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Ártemis fez um voto de virgindade do qual ela nunca quebrou.” (Disponível em: 

http://allofthemitology.blogspot.com.br/2008/05/rtemis-deusa-da-lua-e-da-caa.html - 

Acessado em 18/05/2014)         

 Esse arquétipo possibilita a mulher sentir-se completa sem um homem.  

Possui afinidade com a selva e a natureza não doméstica. Segundo Alvarez (2014), 

a deusa Ártemis descende diretamente da Grande Mãe da antiguidade. Foi adotada 

pelos gregos como deusa dos poderes animais, mas desde um período muito 

primitivo (paleolítico), ela já era cultuada, pelos antigos povos nômades da terra, que 

mantinham uma relação quase mística com os animais selvagens que caçavam. E 

essa identificação sagrada com os poderes animais vinha de Ártemis. Por isso, a 

deusa era representada cercada por feras selvagens. Seu culto e rituais foram 

considerados um dos mais sanguinários na história das religiões da antiguidade. Foi 

também uma das deusas mais temidas e respeitadas na época da Grécia clássica. 

 

Figura 43 – Ártemis caçadora 

 

 Disponível em http://www.astrosurf.com/luxorion/orion.htm  

http://allofthemitology.blogspot.com.br/2008/05/rtemis-deusa-da-lua-e-da-caa.html
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CAPÍTULO IV 

 

A DEUSA ÁRTEMIS E SEUS SÍMBOLOS: DESENVOLVIMENTO ARQUETÍPICO 

DO MITO ATRAVÉS DO TEMPO: 

Imagem 44 - Ártemis

 

 http://elder-of-the-earth.deviantart.com/art/Artemis-334266928 

http://elder-of-the-earth.deviantart.com/art/Artemis-334266928
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4.1 - A lua e Ártemis 

  

Imagem nº 45 – lua de outono 

Disponível em http://templodopensarsoturno.blogspot.com.br/2013/06/grandiosa-mae-lua-super-lua.html 

Conforme Souza (2006), a lua é uma das mais conhecidas 

representações arquetípicas do feminino. Ártemis, deusa grega ligada inicialmente à 

vida selvagem e à caça, mais tarde, associou-se também à luz da lua e à magia. E 

como deusa da lua é conhecida como portadora da luz. A personificação do espírito 

feminino independente.               

        Essencialmente todas as mulheres poderiam reconhecer em si próprias 

sacerdotisas e os benefícios de reverenciar a lua. A lua é o que de mais simbólico 

tem-se do feminino. Ela é metáfora de mulher, mãe, rainha. Há uma grande torcida 

para que o mundo seja retomado definitivamente pelas mãos femininas, pois ao 

ponto que chegou mostra como precisa de mais cuidado, amor e carinho com a 

natureza e com o ser humano, integrante fundamental desta natureza, e nesse 

aspecto o feminino é o que consegue melhor se conciliar e nutrir essas 

necessidades naturais.         

       Em algumas tribos e cultos, a lua é reverenciada pelos seus integrantes. 

http://templodopensarsoturno.blogspot.com.br/2013/06/grandiosa-mae-lua-super-lua.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua


75 
 

 

Harmoniosamente ela se apresenta trazendo consigo sua doce presença maternal, e 

ao mesmo tempo sua força e influência positiva e curativa. Operar com essa força é 

algo que precisa ser resgatado, para melhor conviver-se com a essência feminina, e 

relacionar-se com o si mesmo e com os aspectos da natureza divina que habita 

cada pessoa. Nessa cumplicidade, pode-se envolver e, assim, também desenvolver 

a intuição, a partir desse resgate com a força e encantamento que a lua  

proporciona. 

Imagem nº 46 - Luar

 

Disponível em http://templodopensarsoturno.blogspot.com.br/2013/06/grandiosa-mae-lua-super-lua.html 
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4.1.1 - O xamanismo e a Deusa Ártemis, deusa xamã 

   

Imagem nº 47 - Mulher xamã 

 

Disponível em http://www.xamanismo.com.br/Poder/SubPoder1191323717It001 

Assim como o homem xamã, a mulher xamã também desenvolve um 

papel importante no seu contexto. O xamanismo feminino é uma prática sagrada que 

trabalha com as forças densas da mãe terra, refinando-as em suas práticas e são 

vistas como intermediárias entre o mundo espiritual e material. Para aqueles que 

conseguem ver, esta forma de contato com a mãe natureza traz mais harmonia e 

equilíbrio.            

       No universo são difundidas forças espirituais muito importantes e o grande 

arquiteto universal as disponibiliza para a evolução da humanidade, bastando estar 

com o coração aberto para recebê-las.        

        Em alguns países como Índia, Taiwan e em certas tribos da Amazônia 

Brasileira ainda é bem difundida e reconhecida por seus praticantes. Nota-se isso na 

Índia, entre os Soras. Lá as mulheres xamãs são bem respeitadas, apesar de 

http://www.xamanismo.com.br/Poder/SubPoder1191323717It001
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pertencerem a uma sociedade, cuja linhagens é perpetuadas pelo poder masculino. 

Hoje há um resgate natural por algumas pessoas da prática xamânica, tanto de 

quem busca, como de quem foi permitido ter esse poder. Assim, permitir que essas 

forças universais possam integrar-se para o benefício humano é o que busca a 

essência do xamanismo.         

        Segundo Álvarez (2014), a energia vigorosa de uma mulher-Ártemis 

ainda assusta nos dias de hoje, pois suas atitudes denotam algo institivamente 

selvagem em seu comportamento, além de sua capacidade e conhecimento nato 

das ervas medicinais e dos segredos das plantas, causando espanto e a 

transformando numa verdadeira “xamã” ou curandeira moderna. Hoje, no mundo 

contemporâneo, cada vez mais preocupado com a formação de comunidades e 

surgimentos de parques ecológicos, as mulheres-Ártemis, dentro de uma cultura 

predominantemente urbana e intelectualizada, com a atual, começam a ter um 

espaço de reconhecimento, pois a preocupação com os movimentos ecológicos tão 

necessários para a perpetuação da vida, vêm abrindo espaço para o seu saber 

inato.            

        E assim, de forma lúcida, inteligente, equilibrada e vivificante, a arte da 

antiga religião de Ártemis está surgindo e a atual geração vem presenciando cada 

vez mais um verdadeiro despertar para a energia do espírito da terra. 

 

Imagem nº 48 - O sagrado feminino 

 

Disponível em http://sonia-furtado.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html 

http://sonia-furtado.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html
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4.1.2 - Ártemis, protetora dos partos  

 

Imagem nº 49 - Protetora dos partos 

 

Disponível em http://www.empoderandoasmulheres.com/2010/10/artemis-deusa-do-parto.html 

  

Segundo Faur (2003), Ártemis, a senhora da natureza selvagem, nasceu 

com facilidade, mas, como seu irmão gêmeo custava a nascer e Leto sofria dores 

terríveis, Ártemis ajudou-a trazer Apollo ao mundo. Foi assim que se originaram os 

nomes de Ártemis como Eileithya e Partenos, a Parteira amorosa e o título de 

“Aquela que trazia a luz”. A ilha mágica - renomeada Delos (“brilhante”) - foi 

consagrada a Ártemis e Apollo, sendo que lá nenhum ser humano podia nascer ou 

morrer.                    

          De todas as deusas gregas, Ártemis é a mais próxima das mulheres, por 

isso é considerada sua protetora por excelência, como comprovam as dezenas de 

títulos e atributos a ela conferidos e que se referiam às suas funções e domínios 

múltiplos distribuídos em várias áreas por eles regidos, entre eles, como protetora 

dos partos: Amnius e Delphinia, guardiãs do ventre antes do nascimento, Argennis e 

Eileithya, auxiliam os partos difíceis, Eulochia, Eunumos, Genetaira e Orsilochia 

ajudam no parto, Genetyllis, protetora dos nascimentos, Kurotrophos e 

Paedotrophus, enfermeiras e “babás”, Hemeresia, que tranqüiliza, Locheia, a que 

http://www.empoderandoasmulheres.com/2010/10/artemis-deusa-do-parto.html
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cuida do sangue no parto, Mogostakia, ajuda diminuir as dores do parto, Oraia, 

protege os fetos, Paeonia, a curadora, Soodina, a salvadora nos partos difíceis. 

                  Imagem nº 50 - A deusa-mãe Ártemis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:https://lusophia.wordpress.com/page/2/ 

 

Uma deusa, com um dos templos mais cultuados, o Templo de Éfeso. 

Sua decoração era de grande riqueza, muitas obras de arte, entre elas a da deusa 

Ártemis em ouro, prata e ébano.  

 

4.1.3 - Ártemis e seu templo em Éfeso 

Imagem nº 51 – Templo de Ártemis 

 

Disponível em http://arteparaninnos.blogspot.com.br/2012/09/el-templo-de-artemisa-en-efeso.html 

 

http://arteparaninnos.blogspot.com.br/2012/09/el-templo-de-artemisa-en-efeso.html
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Imagem nº 52 - Ruínas do Templo de Ártemis  

 

Disponível em http://www.turismogrecia.info/guias/turquia/efeso-o-templo-de-artemis 

 

O templo de Éfeso, uma das sete maravilhas do mundo antigo, com 55 

metros de largura por 115 metros de comprimento. Todo construído em mármore, 

além de 127 colunas com 1,20 de diâmetro por 20 metros de altura, destinado ao 

culto dessa deusa sagrada.  

Era um templo localizado na cidade de Éfeso,  Turquia, dedicado à 

deusa Ártemis, era famoso pelas obras de arte, entre elas a escultura da deusa 

em ébano, ouro, prata e pedra preta. Sua construção foi iniciada pelo 

rei Creso da Lídia e durou cerca de 120 anos.  

Duzentos anos mais tarde foi destruído por um grande incêndio, e 

reerguido por Alexandre III da Macedónia. Atualmente, apenas uma 

solitária coluna do templo se mantém, após sucessivos terremotos e saques e 

algumas esculturas e objetos, expostos em Londres. No templo, chegaram a 

trabalhar centenas de sacerdotisas virgens, as quais praticavam a abstinência 

sexual e artes mágicas, acreditando na superioridade feminina.  

 

4.1.4 - O mito de Ártemis e Ácteon       

            

 Este mito conta a história da deusa Ártemis, passeando pelas florestas 

com seu grupo de ninfas, evitando o contato com os homens e matando aqueles que 

espiavam sua intimidade. 

http://www.turismogrecia.info/guias/turquia/efeso-o-templo-de-artemis
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_preta
http://es.wikipedia.org/wiki/Creso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lidia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B3nia_(hist%C3%B3ria)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Brit%C3%A2nico
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Imagem nº 53 - Ártemis e Ácteon 

 

     Disponível em http://www.mythologie.fr/Artemis%20acteon%20p1.htm 

 

Segundo Brandão (1997), estando grávida de Zeus, e sentindo estar 

próxima a hora do nascimento dos filhos, Leto percorreu o mundo inteiro em busca 

de um local onde eles pudessem nasce. Hera, porém, enciumada com este novo 

amor de Zeus, proibiu a terra de acolher a parturiente. Temendo a cólera da rainha 

dos deuses, nenhuma região ousou recebê-la. Foi então que a estéril e flutuante Ilha 

de Ortígia, por não estar fixada em parte alguma, não pertencia a Terra e, portanto, 

não tendo o que temer da parte de Hera, abrigou a amante de Zeus. 

O mito conta que Ártemis era irmã gêmea de Apolo, e levava sempre um 
arco, como o irmão. Permaneceu sempre virgem, recusando os dons de 
Afrodite. Deusa das florestas, gostava de caçar. Sua vingança era terrível. 
Um dia Ártemis se banhava nua numa fonte quando foi surpreendida pelo 
jovem Actéon, que caçava por ali com uma matilha de cinqüenta cães. A 
deusa, furiosa, jogou água em seu rosto. Apavorado, o jovem saiu correndo 
em fuga precipitada. Seu corpo parecia ligeiro, suas pernas velozes como 
nunca. Espantado com a rapidez de sua corrida, parou para mirar-se no 
espelho das águas de um lago... e qual não foi seu choque ao perceber que 
a deusa o transformara num cervo! Quis falar, nenhuma voz saiu. Lágrimas 
escorreram por um rosto que já não era o seu. E eis que de repente seus 
cães, não reconhecendo o dono, precipitaram-se sobre Actéon, contentes 

http://www.mythologie.fr/Artemis%20acteon%20p1.htm
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com aquela presa. Ele desejava gritar: “— Eu sou Actéon! Reconheçam seu 
dono!”, mas as palavras traíam a intenção.                 
A cólera de Ártemis só se satisfez quando o rapaz morreu devorado pelos 
cinquenta cães que lhe eram tão afeiçoados. (Disponível em http://grego-
12e.wijispaces.com/file/view/mitos_gregos.pdf - Acessado em 12/02/14) 

  

             Figura 54 – Vaso de cerâmica grego 

 

                  Disponível em:http://seco.glendale.edu/ceramics/artemisandacteon.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grego-12e.wijispaces.com/file/view/mitos_gregos.pdf
http://grego-12e.wijispaces.com/file/view/mitos_gregos.pdf
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Imagem nº 55 - Ártemis 

   

Disponível em http://www.testedich.de/quiz29/picture/pic_1301145452_1.jpg 

Trabalhar com mitos, conhecendo suas histórias e/ou ritualizando-as, é 

uma das formas de no processo arteterapêutico acessar conteúdos do inconsciente 

pessoal e coletivo.          

        Todo esse processo  ocorre através da reconexão e interação com a 

natureza para resgatar a energia primordial, acompanhada, no processo 

arteterapêutico, pelos seus campos simbólicos, o que facilita de forma harmoniosa a 

integração com o Self, facilitador do equilíbrio, que proporciona uma vida mental, 

física e espiritual de qualidade para quem identifica e desenvolve seus aspectos.       

Complementando, destaca-se o mito da deusa Ártemis, traduzido, nesse caso, no 

resgate do feminino, e como ele poderá contribuir ao processo 

arteterapêutico.                                                                                                               
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               A humanidade sempre buscou os ritos para se conectar com a 

transcendência.  Ao tentar resgatar o feminino perdido, celebra-se o ritual de descida 

aos infernos, tão importante para a condição humana. O rito tem o poder de 

reafirmar o mito, pois, a partir de cerimônias, adentra o espaço do sagrado.    

        Mas todo esse processo, na maioria das vezes é muito penoso, pois a 

acentuada predominância do masculino em nossa sociedade aumenta a dificuldade 

em ter que passar pelos vários portais, representado aqui por uma sociedade 

eminentemente patriarcal. Mais adiante, superá-lo será a grande vitória na luta de 

iniciação do feminino.               

       Existe uma necessidade de nos tempos atuais a mulher traçar sua própria 

psicologia, como os homens já o fazem há muito tempo, no sentido de se 

desenvolver na psique os princípios de integralização, reconhecendo o lado sombrio 

da psique. E no trabalho de mergulho dentro de si, das buscas arqueológicas que 

deve ir ao encontro da energia primordial que precisa fluir para uma melhor 

qualidade de vida. São justamente as descidas mais profundas as mais difíceis, mas 

são justamente elas que dão novas esperanças e trazem a compreensão e a luz 

para uma nova vida. Tal processo deve ter o auxílio de um terapeuta que tenha a 

habilidade de ‘ver o invisível’, como um aliado para enfrentar a deusa escura para 

que não possa ser arrastado de novo para o limiar da dor, pois é uma longa e difícil 

jornada a se trilhar.                                                                                    

        Assim sendo, todo cuidado será necessário, pois o mergulho poderá ser 

tão significativo, que fica sujeito a se transformar em um processo depressivo muito 

próximo da morte, caso não haja orientação do significado dos padrões míticos.     

        Portanto, é no interior do mito que o mal e o bem, a doença e a cura se 

encontram e convivem e é lá também que devem se conciliar. Embora assustador, é 

no seu interior, que se dará a assimilação e a conquista de um novo padrão. E é 

também através da entrega do trabalho criativo – que é capaz de transformações em 

nível celular e da vivência mítica que se dará o processo de recuperação, 

conseguindo-se, assim, a troca de libido. Ou seja, ser curado do que aflige, pelo que 

aflige.                               

        Dando prosseguimento, através do encontro com o mito da deusa 

Ártemis, traduzido, nesse caso, no resgate do feminino, um aspecto bem 

interessante de suas funções e domínios é em relação à lua e de como ela é uma 

das mais conhecidas representações arquetípicas do feminino, assim como sua 
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relação com a cura. A lua é simbolicamente relacionada à mulher, mãe e rainha e 

dessa forma, pode-se notar que de todas as deusas gregas, dependendo da 

ocasião, Ártemis é a quem mais se aproxima das mulheres por essa natureza tão 

íntima.                            

         Todo esse processo se dá quando se compreende alguns aspectos 

dessa deusa, senhora da vida e da morte, e apesar de sua natureza ser complexa e 

contraditória em muitos aspectos, ela é a quem mais mantém essa relação tão 

estreita com o feminino.                                     

        Apesar de virgem e imune de se apaixonar – como sentido de 

integridade, de cuidar de si mesma, Ártemis foi cultuada na Antiguidade como 

protetora dos partos e teve um dos templos mais majestosos daquele período e nele 

ser cultuada como a Mãe de mil seios e Senhora da 

fertilidade.                                             

        Em outro aspecto nessa interação com a natureza e do feminino, lua e 

mulher, tem-se Ártemis como deusa xamã, com uma relação estreita com a prática 

do sagrado. Seu poder com ervas medicinais e dos segredos das plantas, faz dela 

uma curandeira, aquela cuja natureza primordial é selvagem e não 

doméstica.                                                                                                                      

                Além do que, Ártemis representa um arquétipo necessário e cada vez 

mais, por sua natureza primordial, torna-se uma necessidade para a perpetuação da 

vida. Precisa surgir e se estabelecer, para não se correr o risco de ver a natureza e 

o planeta devastado.                 

        Também nos dias de hoje, Ártemis ensina a importância de unir razão e 

emoção, instinto e intuição, força e compaixão no rumo para a unificação e a total 

integração do ser.                                          

        Cultivar a representação simbólica da deusa Ártemis dentro de si é uma 

forma de aproximar-se de fontes psíquicas curativas e transformadoras, pois as 

representações simbólicas de divindades femininas facilitam às mulheres 

compreender aspectos do seu processo de individuação.             

        Esse breve estudo, evidentemente, não responde a todas as questões 

que envolvem o tema. Recomenda-se, portanto, ampliar os estudos sobre o mesmo, 

pesquisando sobre outras narrativas míticas e assim ampliar novas possibilidades 

de conhecimento sobre o tema. 
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