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RESUMO 

 

A pesquisa tem por objetivo investigar quais as representações  simbólicas do 

feminino se encontram presentes na mulher na atualidade. As transformações que 

vêm ocorrendo no âmbito social nas últimas décadas, principalmente nos países 

ocidentais,  apontam para uma mudança no padrão de conscientização do feminino, 

tomado aqui em seu sentido mais amplo, universal e, portanto, simbólico. O estudo 

aborda a temática a partir de mitos de deusas gregas, como expressões de imagens 

arquetípicas, portanto, presentes em todas as mulheres. A comparação dos dados, 

obtidos a partir de amostras coletadas em campo, em períodos distintos, e sua 

posterior análise qualitativa dentro do referencial da psicologia analítica, nos 

permitem visualizar uma discrepância, nesses dois momentos, na maneira como o 

feminino está sendo integrado à consciência.  

 

Palavras-chave:  representações simbólicas, feminino, deusas. 
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ABSTRACT 

 

This research is to investigate which symbolic representations of the feminine 

are currently in the woman. The transformations that have been taking place in the 

social scope in the last decades, mainly in the western countries point to a change in 

the awareness pattern of the feminine, deemed in the widest universal meaning, and, 

therefore, symbolic. The study approaches the thematic from Greek goddess myths, 

as archetypal images expressions, therefore, existent in all women. The data 

comparison, obtained from field collected samples, in different periods, and its 

posterior qualitative analysis into the analytical psychology references system allow 

us to visualize a discrepancy in these two moments, on how the feminine is being 

integrated to the conscience.  

 

Keywords: symbolic representations, feminine, goddess. 
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INTRODUÇÃO 

O último século presenciou o começo de uma transformação, especialmente 

nos países ocidentais, na consciência do feminino. Subjugada até então ao olhar do 

patriarcado, acostumada a se perceber a partir de valores masculinos, 

aparentemente desponta uma nova forma de ser mulher e, com ela, de vivenciar o 

feminino, independente do gênero. 

O termo feminino é tomado aqui em um aspecto mais amplo, inconsciente1. 

Tratamos do feminino como “determinação essencial de todo ser humano” (Boff, 

2003:22). É o feminino simbólico que nos interessa e que, como arquétipo2, portanto 

universal, pode ser expresso em imagens ou representações mitológicas de 

qualquer tempo e cultura. Em cada nova época a roupagem com a qual se 

apresentam os arquétipos muda, contudo, sua estrutura e dinamismo básico 

permanecem sempre os mesmos. 

Neste trabalho escolhemos como representações simbólicas3 do feminino 

deusas da mitologia grega. Enquanto imagens arquetípicas4 as deusas ou deuses 

podem se manifestar tanto na consciência de homens quanto de mulheres. Não há 

gênero no arquétipo. 

A razão desta escolha, em detrimento da mitologia de outros povos, se deu 

pela grande influência que a civilização e o pensamento grego exerceram, e 

continuam exercendo, particularmente sobre o mundo ocidental, quer no campo da 

                                                      
1
 Consciência é o estado de conhecimento e compreensão de eventos externos e internos, enquanto 

inconsciente se constitui de “todos os conteúdos psíquicos que se encontram fora da consciência, por qualquer 
razão ou qualquer duração.” (Stein, Murray, 2000:24). “Trata-se da matriz criadora autônoma da vida psíquica 
normal.” (Von FRANZ, Marie Louise, 1997:13).  
Jung distingue uma esfera pessoal, no inconsciente, composta de conteúdos individuais que foram reprimidos, 
esquecidos ou percebidos subliminarmente, e uma esfera coletiva, de origem anterior, que contém a filogenia 
e a ontogenia, e cuja particularidade está na presença de potenciais de padrões funcionais ou arquétipos, que 
dão ao ser humano suas qualidades específicas.  
A totalidade dos processos psíquicos, tanto consciente quanto inconsciente, constitui o que Jung denominou 
psique. 
2
  “conteúdos” do inconsciente coletivo ou psique objetiva. É o correlato psíquico do instinto; a “especificidade 

humana do homem”. 
3
 Para Jung “uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além de seu significado 

manifesto e imediato”,(...) além do alcance da razão”. (Jung, 1977:20), diferindo assim de sinal e alegoria. Ele 
“sempre nos reporta a uma realidade além daquela expressa na imagem e nem sempre há  
um consenso quanto à sua compreensão.” (Ramos, 1998:64) 
4
 Conteúdo arquetípico inconsciente alterado e particularizado pelo contato com a consciência. 
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filosofia, da matemática, da religião5, como até mesmo em palavras que compõem 

nossa língua nos sendo, portanto, mais familiar.  

No mundo pré-moderno, a mitologia era indispensável. Ela ajudava as pessoas a 

encontrar sentido em suas vidas, além de revelar regiões da mente humana que de 

outro modo permaneceriam inacessíveis. Era uma forma inicial de psicologia. As 

histórias de deuses e heróis que descem às profundezas da terra, lutando contra 

monstros e atravessando labirintos, trouxeram à luz os mecanismos misteriosos da 

psique, mostrando às pessoas como lidar com as crises íntimas. Quando Freud e 

Jung iniciaram a moderna investigação da alma, voltaram-se instintivamente para a 

mitologia clássica para explicar suas teorias, dando uma nova interpretação aos 

velhos mitos (Armstrong, 2005:15). 

Em contraposição ao homem antigo, que dava sentido ao mundo através dos 

mitos, na modernidade a capacidade de produção simbólica passou a ter uma 

importância fundamentalmente psíquica.  

 

Os trabalhos de Malinowski deixaram clara a noção fundamental do mito vivo nas 

sociedades tribais. Há uma importância essencial da mitologia na organização da 

vida diária dessas culturas. Sem o mito, essas sociedades simplesmente não se 

organizariam. O nascimento, a infância, o casamento, a caça e a guerra, o comércio 

e a morte, todas as atividades, enfim, são ritualizadas e mitologizadas para 

ganharem sentido (Boechat, 2009:19). 

Enquanto para o primeiro, o homem dos primórdios, os eventos eram 

explicados a partir de uma visão mágica, sobrenatural, não distinguindo entre as 

projeções do inconsciente e o mundo objetivo, para o segundo, o homem moderno, 

por um excesso de racionalismo ou ceticismo, os eventos tendem a ser explicados 

por meio de relações causais e objetivas, negando as projeções arcaicas do 

inconsciente (Jung, 2010:208). 

 

  No entanto, ainda que metaforicamente, os mitos continuam presentes nas 

nossas formas de pensar, sentir e nos comportarmos tanto individual como 

socialmente. Eles continuam cumprindo a função de responder de modo simbólico 

às questões fundamentais da alma. “Se conseguíssemos cortar todas as tradições 

do mundo, toda a mitologia e toda a história das religiões recomeçariam com a 

                                                      
5
 Ainda que o modelo cristão tenha revestido o mundo ocidental a partir do término do Império Romano, em 

476 d.C, a cultura e a mitologia greco-romana foram retomadas no final da Idade Média, mais especificamente, 
no Renascimento, assim como no século XVIII, no movimento cultural denominado Neoclassicismo. Mesmo 
que cada vez mais esvaziado de seu significado religioso, o mito manteve sua influência cultural e continuou 
despertando o interesse de estudiosos dos mais variados campos do conhecimento. 
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geração seguinte (...)” (Jung, 1986:21). Com isso Jung afirma a capacidade natural 

da psique de produzir mitos. Assim, o estudo dos mitos e dos símbolos constitui a 

chave para um conhecimento profundo do ser humano, além do meramente 

racional, que possibilita o religar do homem consigo mesmo e com a humanidade 

como um todo.  

 

Para Mircea Eliade (1972:11), 

 

(...) o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade 

passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma 

ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano (...).  

 

Campbell (1990) assinala uma função pedagógica no mito. Para este autor, 

os mitos repetem os diferentes estágios da vida humana cabendo a cada indivíduo 

descobrir aquele que se relaciona com sua própria vida. 

 

Foi a Psicologia Analítica de C.G. Jung uma das que mais contribuições 

trouxeram ao estudo do material simbólico da humanidade e, desde seu início, a 

mitologia representou um papel fundamental. Trabalhando com esquizofrênicos, 

Jung descobre nos delírios mitologemas, isto é, núcleos temáticos essenciais que se 

repetem em diferentes mitos e culturas, que vão indicar uma origem comum nos 

conteúdos delirantes. Dito de outro modo, os mitos são produções inconscientes de 

um determinado grupo ou raça humana, projetados no mundo externo, em que os 

elementos pessoais foram eliminados, permanecendo os temas gerais, comuns a 

toda a humanidade. Esses mitologemas são aqueles que possibilitaram a Jung 

vislumbrar uma conexão psicológica universal entre os homens construída ao longo 

da evolução humana - o caminho para a descoberta de um inconsciente coletivo - 

que lhe deram a convicção de que todos os delírios possuem um sentido próprio, 

desde que compreendidos de uma perspectiva simbólica (Boechat, 2009:24). A 

descoberta do inconsciente coletivo rompe “com a linearidade tempo-espaço, 

ampliando a visão do psiquismo para além da simples causalidade” (Cf. Cortes, 

G.G., 2008). Ao “conteúdo” do inconsciente coletivo ele chamou arquétipos (modelos 

arcaicos), ou seja, pré-disposições inerentes ao ser humano que se manifestam na 

consciência ativados pelas experiências do cotidiano, como padrões e imagens 

simbólicas, como as que encontramos na mitologia e religiões (Cf. Samuels e Col., 
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1988).  “Somente podemos nos relacionar conscientemente com essas energias 

invisíveis a partir do momento em que elas se tornam visíveis, ou seja, quando elas 

se manifestam como imagens” (Hollis, 2005:30). Essas imagens manifestas são 

aquelas que chamamos de imagens arquetípicas que constituem o núcleo dos 

complexos psíquicos e são constelados na psique a partir de seus conteúdos 

instintivos constituintes dos conflitos configurados na dinâmica entre consciente e 

inconsciente. 

 

Mais tarde Jung (1986:14-18) estabeleceu teoricamente a maneira como se 

dá a presença do mito no dinamismo consciente-inconsciente Para ele, a 

consciência detém o pensamento adaptativo, dirigido, linear, funcionando por 

associação de idéias, predominantemente racionais, enquanto o inconsciente é 

regido pelo pensamento circular, onírico ou mitológico, ou seja, ele atua pelo 

mecanismo associativo de imagens mitológicas, comuns nos sonhos e fantasias. 

Uma forma de pensamento não é isolada da outra. A confluência dessas duas 

formas, - o pensamento simbólico -, traz um avanço no processo de individuação, ou 

seja, o processo de se tornar aquilo que se é. 

 

Os conteúdos psíquicos são na psicologia analítica personificados; não são apenas 

conceitos abstratos teóricos como id, inconsciente ou arquétipo, mas personagens 

vivos internos, deuses6 (Cf. Hillman, 1973). 

 

Em seu livro O Homem e seus Símbolos (1977:92), Jung nos alerta, 

entretanto, para o fato de que ao nos esforçarmos “para compreender os símbolos, 

confrontamo-nos não só com o próprio símbolo, como com a totalidade do indivíduo 

que o produziu.” Portanto, faz-se necessário inserir nesta pesquisa um pouco dos 

aspectos que possam ter constituído histórica, social e culturalmente o universo cuja 

consciência coletiva deposita o feminino – a mulher. 

Fundamentalmente nas duas últimas décadas do século XX a mulher passa a 

ganhar visibilidade, nas mais diferentes áreas do saber, deixando de ser uma 

preocupação apenas de sociólogas cujo olhar, na maioria das vezes, se enveredava 

por um recorte teórico-metodológico marxista.  

                                                      
6
 Tradução nossa. 
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A trajetória das mulheres tem sido traçada por processos descontínuos. E, 

ainda que não seja nosso propósito discorrer exaustivamente sobre os fatos que, 

reais ou hipoteticamente, possam ter colaborado para o que se observa estar 

ocorrendo hoje, cabe ressaltar, mesmo que de forma panorâmica, a contribuição de 

alguns acontecimentos históricos mais recentes. A proclamação dos princípios 

universais de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” pela Revolução Francesa 

permitiu, a homens e mulheres, começar a perceber a necessidade de direitos 

equânimes dando margem ao surgimento de clubes, associações de mulheres e, 

muito posteriormente, influenciados pelo movimento dos direitos civis, aos estudos 

feministas (Silva, 2010:2). 

A partir da Revolução Industrial a família tradicional inicia a perda de seus 

contornos originais. A divisão do trabalho passa a ser segundo os sexos 

contrapondo-se, no entender de Joan Scott (1992), atividade doméstica e 

assalariada, função reprodutora e trabalho produtivo, lar e fábrica. O Cientificismo e 

Positivismo reinantes inauguram a visão da mulher como um problema social, um 

mistério a ser decifrado em termos científicos.  

 

A inferioridade feminina começa a ser difundida como um fato inquestionável 

pelos estudiosos, fundamentados na crença de que as mulheres possuíam 

desenvolvimento mental reduzido, quando comparadas ao homem. Cada vez mais 

se sedimentava uma relação de gêneros pautada na dominação masculina. 

As décadas de 20 e 40 se distinguiram por importantes discussões sobre a 

questão da mulher, tendo como referência os escritos de Virginia Wolf e Simone de 

Beauvoir, enquanto os anos 60 e 70 marcaram a eclosão do movimento feminista na 

Europa e Estados Unidos e, mais notadamente em 1975, no Brasil7 (Cf. Sarti, 1998). 

Campanhas pelos direitos legais das mulheres, como os de contrato, 

propriedade e voto, pela autonomia, integridade corporal, aborto, reprodução, salário 

e proteção, entre outros, alteraram a visão predominante em diversas áreas da 

sociedade ocidental. 

                                                      
7
 Embora o movimento feminista, no Brasil, tenha se intensificado a partir da década de 70 podemos encontrar 

expoentes importantes desse movimento em momentos anteriores, como Berta Lutz, que em 1922 fundou a 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e Nuta Bartlett James, na década de 1930, que foi uma das 
fundadoras da União Democrática Nacional (UDN).  
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Enquanto as academias e os teóricos investigavam e criticavam a suposta 

objetividade e universalidade do discurso científico, embasado na concepção de um 

sujeito teoricamente neutro, mas simbolicamente masculino – o Homem -, o 

movimento feminista incorporou em seu discurso político a perspectiva que tomava o 

gênero como razão explicativa da desigualdade. O movimento lutava para que se 

desse fim às discriminações e opressões específicas no trato sexual, político, 

trabalhista e social. Argumentava que tais desigualdades derivam não da biologia e 

sim da simbolização que se faz dela. Isto permitiu uma intervenção que rompia com 

o determinismo biológico e minava as noções tradicionais do que são as mulheres e 

os homens. Sem aspirar a que se considerasse as mulheres como idênticas aos 

homens, reformulou-se, quase que imperceptivelmente, o ponto central de dissenso 

com duas perguntas que ainda hoje marcam as fronteiras do pensamento feminista: 

1) se há uma igualdade essencial entre os sexos, qual é esta igualdade? 2) Se há 

uma diferença essencial, em que consiste tal diferença? A partir da denúncia básica 

do sexismo passou-se a colocar o dilema entre lutar pela igualdade com os homens 

ou reivindicar a diferença como mulheres (Cf. Scott, 1992). 

 

A repercussão desses movimentos iniciados na Europa e as mudanças 

sociais que deles decorreram possibilitaram algumas alterações na legislação 

brasileira. Assim, em 1962 é promulgada a Lei 4121/62, Estatuto da Mulher Casada, 

que deixa em desuso as disposições do Código Civil de 1916, que afirmava a 

incapacidade relativa da mulher casada para exercer atos da vida civil, - inclusive 

profissão -, sem a autorização do marido. No entanto, este Estatuto ratifica a 

imagem da mulher dependente, a “boa mulher”, cuidadosa com os filhos e tendo sua 

liberdade sexual controlada, à medida que manteve a possibilidade de anulação do 

casamento caso se descobrisse que a esposa não se casou virgem. Esse panorama 

começa a se alterar lentamente em 2002, com a vigência do Código Civil atual, que 

promulga uma relação mais igualitária entre os sexos mas, ainda assim, a aplicação 

da lei depende da atuação de juristas (Cf. Boel, Agustini, 2008). 

Ambos os Códigos trazem as famílias constituídas com registro de casamento 

e a imagem da mulher como a que é casada, dona de casa e mãe. Observa-se aqui 

a grande influência da doutrina católica sobre o Direito: o casamento sendo visto 

como um meio de procriação. Atualmente é concebido como relação de afeto. 

A modificação de restrições na legislação propicia o desenvolvimento dos 

métodos anticoncepcionais e, do ponto de vista social, também dos 

comportamentos. Enquanto antes o relacionamento entre parceiros se voltava para 

a questão da virgindade, agora se assenta no desempenho sexual, – tema de 
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destaque no marketing de grandes empresas e nos mais diversos tipos de mídia. De 

outro lado, lampejos dessa restrição ainda perpetuam no Código Penal, em que os 

crimes contra a liberdade sexual, cujas vítimas principais são mulheres, são 

intitulados “Crimes contra os Costumes”, “de onde se pode entender que a 

verdadeira vítima não é a mulher, mas um costume” (Boel, Agustini, 2008:5). 

Melhorias têm sido tentadas, entre elas, a promulgação da Lei Maria da Penha, em 

2006, que permanece até o momento aguardando sua constitucionalidade ser 

julgada pelo Supremo Tribunal Federal8. Na prática, o descaso, os preconceitos e 

maus tratos ainda são uma constante no atendimento à mulher, objetiva ou 

subjetivamente – especialmente em casos de estupro – em que, muitas vezes, 

vítima e algoz se confundem.  

Como ser simbólico o ser humano busca dar significado a sua existência. 

Uma das mediações possíveis para tanto ocorre via religiosidade, tida por Jung 

(1987:10) como um componente arquetípico. Para ele, a experiência religiosa9 

confere um sentido, pouco importa se essa religiosidade é institucionalizada ou não. 

Como afirma Gorgulho, “a alma humana é habitada por arquétipos de natureza 

religiosa, que lhe dão vitalidade de integração e de totalidade na vida pessoal e 

coletiva” (Gorgulho, 2000:11) e que podem se manifestar como imagens ou 

símbolos. Dentre estes encontramos os deuses e deusas. 

A função primordial da mitologia e do rito tem sido a de fornecer os símbolos que 

levam o espírito humano adiante, em contraposição a outras fantasias humanas 

constantes, cuja tendência é de refreá-lo. (J. Campbell, 1990)  

 

Jung, em praticamente toda sua obra, revela a importância dos símbolos 

como forças vitais na psique humana que, “quando reprimidos ou descurados, a sua 

energia específica desaparece no inconsciente com incalculáveis conseqüências” ao 

mundo psíquico, uma vez que eles fazem parte do inconsciente coletivo e agem 

como mediadores entre o consciente e o inconsciente (Ibid., 1997:93). 

 

No campo das religiões e dos movimentos culturais, tão ricos do ponto de 

vista simbólico, também podemos distinguir desigualdades de papéis, funções e 

                                                      
8
 Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 19, conforme dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

do Governo Federal. 
9
 Religião, no contexto proposto por Jung, diz respeito ao numinoso, isto é, a um efeito dinâmico que 

desencadeia transformações na consciência de quem o vivencia (Jung, 1987:10). 
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privilégios distribuídos entre homens e mulheres. Igualmente aí se observa atitudes 

contraditórias em relação à mulher e ao feminino, oscilando entre atração e repulsa, 

admiração e hostilidade (Delumeau, 2009:462). Os valores que permeiam a relação 

entre os gêneros, numa sociedade, estão intrinsecamente ligados ao deus que esta 

sociedade cultua. Se a compreensão sobre o divino é unilateral, depositada em uma 

divindade feminina, as mulheres tendem a serem respeitadas e reverenciadas; ao 

contrário, se esta compreensão é depositada em um deus masculino e absoluto, as 

mulheres tendem a serem desprezadas e consideradas inferiores. Em ambos os 

casos há uma perda para aqueles que pertencem ao gênero oposto à divindade.  

Foi desse modo que, de deusa da fecundidade e imagem da natureza 

inesgotável da idade da pedra, à sabedoria divina incorporada por Atena, presente 

até a época romântica, a mulher inspirou poetas, contrabalançada pelo medo e 

hostilidade, principalmente nas sociedades cuja estrutura era mais patriarcal. No 

Cristianismo, mais especificamente, onde a mitologia predominante afirma por meio 

de elementos essencialmente masculinos o valor do masculino, as mulheres ora são 

simbolizadas como angelicais, ora como demônios (Schlögel, 2010:272). Enquanto 

angelicais, destituídas de autonomia, de sexualidade, passivas e submissas ao 

poderio patriarcal, mas representantes de um modelo a ser seguido; como 

demoníacas, lilithianas, o receptáculo onde podem ser depositadas as culpas e as 

projeções.  

Mesmo os antigos cultos à Deusa-Mãe foram historicamente apreendidos e 

transformados mantendo mais ou menos seu caráter original de acordo com as 

circunstâncias culturais (Qualls-Corbett, 1990). É assim que a prostituta sagrada, 

representante feminino humano da deusa do amor, deu lugar à prostituta profana, 

cuja “oferenda”, antes forma de agradecimento ou de apelo pelos privilégios de uma 

colheita mais farta, solução de um problema ou apenas um agradecimento pelo ano 

anterior se tornou o pagamento pelo “aluguel” de um corpo que se presta a se 

submeter aos desejos, definidos à priori, de outrem, por um espaço delimitado de 
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tempo. Afinal, “tempo é dinheiro”. A relação sexual não reflete mais a sacralidade, 

mas consiste apenas numa ritualização de poder expressa por ambos os sexos. 10  

Como bem ensina Mestre Eckhart, (1999) a qualidade da vida de um homem 

depende da forma que o Divino toma frente a ele e isso é projetado nas relações.  

Para Delumeau (2009:463), a veneração e hostilidade recíproca que 

acompanham os dois componentes da humanidade, homem e mulher, parece ter 

sempre existido e vai muito além das explicações freudianas relacionadas ao temor 

da castração, mas “traz todas, as marcas de um impulso inconsciente”.  

Karen Horney (apud Delumeau, 2009:463) sugere a existência de um medo, 

despertado pela mulher no homem, cuja principal causa seria a maternidade, que 

religa a mulher, mais que seu companheiro, à natureza e constitui um dos mistérios 

do feminino. Enquanto associada à Terra, ela encarna ao mesmo tempo a vida e a 

morte, pois da mesma forma que esta é o ventre criativo e nutridor, também encerra, 

sob o solo, o reino dos mortos. 

Mistério da maternidade, porém mais amplamente ainda, mistério da fisiologia 

feminina ligada às lunações. Atraído pela mulher, o outro sexo é do mesmo modo 

repelido pelo fluxo menstrual, pelos odores, pelas secreções de sua parceira, pelo 

líquido amniótico, pelas expulsões do parto. (...) Essa repulsão e outras semelhantes 

engendraram ao longo das eras e de um extremo ao outro do planeta múltiplas 

interdições. A mulher que tinha suas regras era tida como perigosa e impura. Corria 

o risco de ser portadora de toda espécie de males. Então, era preciso afastá-la. Essa 

impureza nociva era estendida à parturiente, de modo que ela precisava ser, após o 

nascimento, reconciliada com a sociedade por meio de um rito purificador 

(Delumeau, 2009:464). 

No entanto, ao atrelarmos a questão da dominação masculina sobre a mulher 

apenas nos atendo aos aspectos externos, sejam eles sociais, religiosos ou 

políticos, corremos o risco de um reducionismo, uma visão parcial e unilateral. Há 

que se pensar também a partir das subjetividades. Afinal, a eficiência dessas 

violências, simbólicas ou não, somente se asseguram quando “(...) aquele(a) que a 

sofre contribui para a sua eficácia” (Bourdieu, 1989 apud Chartier, Roger, 199:40). 

Em um paralelo com a mitologia, Zeus engole sua primeira esposa, Métis, mas esta 

se deixou engolir. Negando algumas facetas do feminino, as mulheres internalizaram 

                                                      
10

 Para maior aprofundamento sobre essa temática sugerimos Konichi,I. Bruxas na virada do milênio. A bruxaria 
Wicca no Brasil: história, símbolos, rituais. Visão de mundo e resgate do feminino (dissertação de Mestrado, SP, 
PUC, 2001) 
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o papel que lhes foi dado, assimilando e desenvolvendo valores tipicamente 

masculinos, encarnando um animus11 opressor e castrador (Perera, 1985:21). 

De outro lado, se as mulheres, por séculos, caminharam tendo como 

referência a atitude patriarcal – masculina -, os homens, por sua vez, sem a 

possibilidade de se utilizarem de parâmetros exteriores se mostram aparentemente 

perplexos e desorientados em relação ao papel que ora ocupam na sociedade. Essa 

condição atual trouxe uma nova demanda para consultórios e clínicas de psicologia. 

Em momentos anteriores, que pela minha observação dato até meados da década 

de 90, as principais demandas masculinas em processos psicoterápicos versava 

sobre questões profissionais ou a tentativa de compreender os próprios sentimentos 

ou de outrem, dentro de um relacionamento; agora eles se mostram pouco 

conscientes a respeito de como agir na nova sociedade que se delineia. Apesar 

disso, um estudo realizado em 2010, coordenado pelo professor Gustavo Venturi, da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(FFLCH-USP), em parceria com o SESC, abrangendo uma amostra de 2.365 

mulheres e 1.181 homens, entrevistados em todo o Brasil, mostrou que, em sua 

maioria - 68% (sessenta e oito por cento) – ambos os sexos consideram que há 

mais prós do que contra em pertencerem ao seu gênero. 

Diante do que parece ser uma tentativa de retomada do feminino vários 

pressupostos estão sendo reconstruídos, valores e comportamentos estão se 

alterando causando um misto de estranheza, de confusão. 

 

Mas, está a mulher contemporânea apenas se apropriando e se referendando 

em modelos masculinos e, consequentemente, se distanciando do feminino que 

tanto parece querer se reapropriar ou, ao contrário, o momento atual reflete 

realmente uma faceta da singularidade feminina?  Que feminino encarna a mulher 

contemporânea? De que maneira está sendo vivenciado?  

 

Para fazer frente a essas questões partimos de um estudo quantitativo e 

posterior análise qualitativa, pautada nos conceitos da psicologia analítica, propostos 

por Carl Gustav Jung, buscando compreender como isso se apresenta na psique da 

                                                      
11

 Masculino interno, inconsciente. 
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mulher atual. Nossa hipótese é que, na tentativa de resgatar o feminino tão 

duramente execrado por séculos, as mulheres estão, em termos de atitudes, se 

nivelando com os homens, enquanto suas emoções mantém, em sua maioria, um 

padrão presente na consciência coletiva patriarcal.  

 

Estamos vivendo uma enantiodromia, cujo equilíbrio está longe de ser 

conquistado.  

 

  Nosso estudo compreendeu mulheres na faixa etária entre vinte (20) e 

cinquenta (50) anos, residentes na cidade de São Paulo. O instrumento de pesquisa 

adotado foi um questionário12 estruturado, a Roda das Deusas, cujas questões nos 

remetiam a características arquetípicas presentes em seis (06) deusas gregas: 

Athena, Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e Hera. 

 

Pensamos estar desta maneira contribuindo para uma maior conscientização 

sobre a subjetividade presente nesta mulher atual. Mas não só. Esta jornada de 

emancipação da mulher e reintegração do feminino é um apelo para transformações 

também no homem viabilizando uma relação mais criativa com sua feminilidade 

inconsciente, a anima. 

 

Ainda que a temática não seja desconhecida da literatura, visto que inúmeros 

autores já se ocuparam tanto das deusas quanto do feminino, como Mary Esther 

Harding, Marion Woodman, Giles Lipovetsky, Jean-Pierre Vernant, Jenifer e Roger e 

Jennifer Barker Woolger, entre tantos outros, ela traz como originalidade o fato da 

inexistência de estudos nesta área no Brasil, mais especificamente no que concerne 

às representações simbólicas do feminino representadas por deusas gregas.  Além 

disso, esta pesquisa nos permite traçar um panorama do momento atual da mulher 

brasileira, particularmente as residentes em São Paulo, do modo como integra o 

feminino, colaborando para elucidar seus anseios em relação ao sexo oposto, seu 

comportamento no âmbito profissional e social, o que a torna, portanto, relevante 

como objeto de estudo. 

 

                                                      
12

 Um modelo do questionário pode ser encontrado no segundo capítulo, onde discorremos sobre os 
procedimentos usados. 
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A pesquisa se sustenta na concepção de que toda mulher13 contém em sua 

psique todas as representações do feminino expressas na mitologia, - visto tratar-se 

de componentes presentes no inconsciente coletivo -, havendo, no entanto, uma 

predominância de características de uma ou mais deusas em cada mulher particular. 

Assim, Athena, a filha do pai, nascida já adulta da cabeça de Zeus após ele ter 

engolido Métis grávida, prima pelo senso de justiça, pela inteligência, razão e 

criatividade no tocante às artes. É especialmente ligada aos homens e possui o 

espírito da ação e da estratégia. Afrodite, a deusa da beleza e do amor, está ligada 

às forças irrefreáveis da fecundidade, fundamentalmente pelo desejo ardente que 

elas ateiam nas entranhas de todas as criaturas.  Nela está presente o desejo de 

conhecer e de se comunicar. Perséfone, inicialmente Coré, a filha da mãe, é fruto da 

relação entre Deméter e Zeus. Raptada por seu tio, Hades, senhor do mundo 

avernal, torna-se Perséfone, a rainha do mundo dos mortos e a iniciadora nos 

mistérios da alma. Relaciona-se com a intuição, encurtando desta forma a distância 

entre os dois reinos, vida e morte, consciente e inconsciente. Ártemis, a deusa 

virgem, filha de Zeus e Leto, que auxilia a mãe no parto de seu irmão gêmeo Apolo, 

torna-se a protetora dos nascimentos. Sua ligação com a natureza a faz também a 

protetora dos animais, especialmente dos filhotes, e da mulher, de quem é 

incansável defensora. Deméter, deusa dos cereais, responsável pelo nascimento 

das plantas, é a grande mãe protetora, mas que controla e não permite a autonomia 

do filho. Hera, a irmã-esposa de Zeus, é a protetora das relações legítimas tornando-

se ciumenta, vingativa e violenta quando percebe seu casamento ameaçado. 

 

Cada uma dessas deusas, cujas características foram aqui apenas 

esboçadas, são melhor retratadas no decorrer do capítulo I, juntamente com os 

subsídios teóricos que nortearam esse trabalho. Nele pode ser encontrada a 

descrição do relato mítico sobre as seis deusas que compõem a pesquisa, assim 

como suas principais particularidades psicológicas.  

 

Mitólogos reconhecidos, como Campbell, Junito Brandão, Homero, Hesíodo, 

Kerényi, entre outros, nos auxiliam a contextualizar e compor a descrição de cada 

                                                      
13

 Estamos nos eximindo de falar da psicologia masculina visto não ser esta o objeto de nosso estudo no 
momento. 
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personagem, enquanto suas características psicológicas serão destacadas de 

autores junguianos e neo-junguianos. 

 

Para maior clareza subdividimos esse capítulo em quatro itens. O primeiro 

deles trata dos conceitos da psicologia analítica aos quais recorremos para embasar 

nossa análise. Nossa preocupação no segundo item, contextualizando as deusas, foi 

a de esclarecer o leitor sob que aspectos os mitos se adequam ao nosso estudo. 

Procedemos, posteriormente, ao relato das histórias das seis deusas gregas 

procurando, sempre que possível, estabelecer um elo com a teoria, tomando como 

eixo o desenvolvimento da consciência, dentro do processo de individuação, 

proposto por Jung. Finalmente, o último item teve como objetivo tratar da 

humanização das deusas, ou seja, explicar como as características expressas em 

cada uma delas pode se apresentar nas mulheres.  

 

Ao capítulo II coube a explanação dos procedimentos utilizados na pesquisa, 

assim como a análise dos resultados obtidos. A coleta de dados se deu em dois 

momentos distintos: entre os meses de agosto a dezembro de 2007 reunindo 

cinqüenta e nove colaboradoras (n=59) e agosto a dezembro de 2010, com 

cinqüenta e quatro participantes (n=54), num total de cento e treze (113) mulheres. 

Pudemos comparar os resultados encontrados, com o intuito de verificar 

discrepâncias e concordâncias entre as deusas mais e menos escolhidas, cujas 

características fossem representativas da maneira como o feminino está sendo 

vivenciado pelas mulheres na atualidade. 

 

Para maiores detalhes remetemos o leitor ao capítulo em questão 
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Capítulo I. 

 

AS DEUSAS NA PSIQUE 
 

Este primeiro capítulo tem por objetivo fornecer os subsídios teóricos que 

nortearão a análise dos resultados obtidos nos questionários aplicados, assim como 

apresentar as seis deusas gregas constantes da pesquisa. 

 

1.1. Estabelecendo um elo entre Deusas e Arquétipos 

 

Nos milênios que separam o ser humano atual do homem primordial houve 

um momento em que viver na totalidade, em participation mystique14, já não 

bastava, surgindo necessidade de um pensar sobre ela. Ocorre uma diferenciação 

nos planos da consciência, de ordem mais coletiva e entremesclada, para uma 

perspectiva mais individualizada e racional. Adão e Eva já não podem permanecer 

no Paraíso em unidade com o Divino. Ao se discriminar do mundo divide-se esse 

mundo em opostos de sujeito e objeto, eu-não eu, possibilitando a orientação no 

tempo e espaço. Essa necessidade trouxe questões: “Quem sou?” “De onde vim?” 

“Para onde vou?” “Que relação há entre homens, deuses e natureza?” Essa 

experiência é repetida a cada nascimento, com maior ou menor intensidade, dentro 

do desenvolvimento humano. A busca de conhecimento sobre si mesmo traduz uma 

condição arquetípica e acompanha o ser humano desde o início das mais remotas 

culturas. É a trajetória do herói/heroína internos na sua busca de ampliação da 

consciência e identidade psíquica – movimento de passagem da inocência para a 

experiência, da ingenuidade para a sabedoria, da identificação para a individuação. 

Encontrada a identidade pela paridade, pela semelhança de corpos, de raça, cor, 

hábitos e crenças, o ser humano empenha-se agora em se descobrir, 

conscientemente, pela imparidade, pelas diferenças, por aquilo que o tornará único, 

diferenciando-se do coletivo (Alvarenga, 1999:47). É o processo de individuar-se, de 

                                                      
14

 Termo emprestado, por Jung, da obra de Lévy-Bruhl significando um tipo de relacionamento onde sujeito e 
objeto não podem ser distinguidos um do outro. É o mesmo que identificação projetiva. 
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retornar a si mesmo como totalidade, re-unindo os opostos, masculino e feminino, 

luz e sombra, consciente e inconsciente, coordenado pela ação integradora e 

criativa do Self, o arquétipo da totalidade. Solve et coagula, discriminar para integrar.  

O processo de individuação acontece através de uma sequência de transformações 

que vão se desenvolvendo no interior do indivíduo à medida que o seu ego, já 

estruturado, desenvolvido, é capaz de confrontar-se com uma outra instância interna, 

(...) um outro eu, de natureza mais prospectiva e totalizante, que é o Si-Mesmo 

(Self). A individuação é, portanto, um devir, um processo contínuo, cuja finalidade é o 

próprio desenvolvimento da pessoa. Tal processo, embora de natureza circular, se 

assemelharia mais a uma espiral ascendente que se dirige a uma finalidade (...) 

(Giglio e Giglio, 2006:49). 

A representação simbólica da individuação como uma espiral nos remete à 

idéia de que os processos psíquicos vão se repetindo sucessivamente e, - à medida 

que os opostos vão se integrando -, se sobrepondo num plano diferente e superior 

de consciência; daí seu caráter cíclico, mas também ascendente. Ela une o sentido 

do movimento ao longo do eixo interno com o circumambular em torno de um centro, 

o que equivale dizer que podemos voltar aos mesmos problemas, mas num nível 

diferente, a cada volta da espiral. 

Realizar o próprio caminho para se tornar um in-divíduo implica em uma luta 

árdua, pois é preciso romper com automatismos inconscientes, com pressupostos 

estabelecidos pelo coletivo determinante de idéias sustentadas pelas massas e por 

heranças psíquicas complexas familiares. O processo de individuação não se 

equivale, entretanto, a individualismo. A oposição entre individual e coletivo, ao 

contrário, liga o ser humano ao seu ambiente, exatamente porque os diferencia. É 

preciso a interferência do outro para conhecer a si mesmo. Esta questão pode ser 

observada, de modo claro, nos relatos míticos, como no trecho em que a deusa 

Atená incorpora seus aspectos medusinos, portanto sombrios, auxiliada por Perseu, 

a expressão de seu masculino positivo interno (Cf. Homero, 2010). Os conteúdos 

inconscientes precisam primeiro ser percebidos no mundo externo, transformados, 

para depois poderem ser integrados à consciência. Em outras palavras, é 

necessário a convivência com o humano para que nos tornemos humanos. 

Sobre o conceito de Self Jung (2010:211) esclarece que 
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Enquanto o eu for apenas o centro do meu campo consciente, não é idêntico ao todo 

de minha psique, mas apenas um complexo15 entre outros complexos. Por isso 

distingo entre eu e Si-Mesmo. O eu é o sujeito apenas de minha consciência, mas o 

Si-Mesmo é o sujeito do meu todo, também da psique inconsciente. Neste sentido o 

Si-Mesmo16 seria uma grandeza (ideal) que encerraria dentro dele o eu.  

Similar ao Khaos, contado por Hesíodo (2007), a realidade primordial, fonte 

de todas as possibilidades e acontecimentos vindouros, o Self ou Si-Mesmo designa 

todos os fenômenos psíquicos, a unidade e totalidade da psique. Mas como esta só 

pode ser consciente em parte devido ser a outra parte inconsciente, o conceito de 

Self engloba o que é experimentável e o não experimentável ou ainda não 

experimentado. Disto resulta ser ele uma entidade que pode ser descrita apenas 

parcialmente, enquanto o outro lado, a essência arquetípica, é transcendente, 

situando-se no campo do numinoso17 – uma experiência que independe da vontade - 

e, portanto, irreconhecível e não dimensionável. É somente por meio do Ego, o 

núcleo da consciência que tomamos como eu, que se pode inferir a existência de 

processos inconscientes e perceber elementos de seu conteúdo.  Edinger (1995:25) 

define essa relação dinâmica como eixo Ego-Self, o “vínculo vital que faz a ligação 

entre o ego e o Si-mesmo e que assegura a integridade do ego”. A perda da relação 

com o Self nos torna presos em um universo sem sentido, rígidos, mecânicos e 

subjugados pelos valores. Por seu lado, o Self também precisa de um ego para se 

desenvolver e se manifestar.  

Todos os arquétipos derivam do arquétipo da totalidade, Self, embora cada 

um deles mantenha uma característica própria. Como veremos nos relatos míticos, 

as deusas, como potências, são personificadas em imagens identificadas pelo ego e 

se manifestam na relação com o humano. Podemos pensar que cada uma delas 

expressa diferentes partes do caminho da individuação. 

 

O mundo arquetípico, enquanto potência possui um poder muito além do que a 

capacidade humana pode suportar: (...) a potência precisa virar imagem e essa 

                                                      
15

 “Reunião de imagens e idéias, conglomeradas em torno de um núcleo derivado de um ou mais arquétipos, e 
caracterizadas por uma tonalidade emocional comum” (Samuels, Shorter,Plaut, 1988) e que  têm a capacidade 
de ampliar-se segundo a atração de representações de um tom emocional que se relacionem com eles. 
16

 Por uma questão de manutenção da clareza conceitual ao longo da pesquisa utilizaremos o termo inglês Self, 
ao invés de Si-Mesmo. 
17

 Termo cunhado por Rudolf Otto, que consta em seu livro O Sagrado.  Refere-se a uma instância ou efeito 
dinâmico que ultrapassa a explicação racional; só pode ser vivido. Foi adotado por Jung (1937) para explicar o 
efeito da experiência arquetípica. 
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imagem arquetípica necessita da experiência de humanização, através do indivíduo, 

o qual, contendo as tensões geradas neste confronto, permite a personificação do 

inconsciente, abrindo as portas para a fantasia humana. (Werres, 2005, p. 181). 

 

Por imagem nos referimos a uma estrutura capaz de conduzir energia que, 

quando carregada, evoca dentro de nós uma resposta de teor afetivo-emocional, 

independente do controle egóico. Um exemplo são as personificações de emoções e 

sentimentos como aqueles pertinentes aos deuses. Assim, se pode dizer que 

alguém muito ciumento foi possuído pelo complexo da deusa Hera ou que alguém 

cuja necessidade de uma independência pueril está encarnando Ártemis. 

No prosseguimento de suas pesquisas Jung percebeu que há certo número 

de imagens ou figuras típicas que emergem com mais freqüência à consciência, 

como as do herói, do monstro, da bruxa, do pai, da mãe, da criança, etc., e que 

estão presentes em mitos, sonhos, fantasias e contos de fadas. 

Estas manifestações configuram “um tipo de pensamento que Jung chama de 

espontâneo, motivado subjetivamente e baseado em material inconsciente mais que 

consciente” (Muszkat, 1986:14), em outras palavras, o símbolo. Esse tipo de 

pensamento se processa com certo afastamento da realidade, produzindo uma 

imagem alterada e irreconhecível do mundo, que precisa ser corrigida e adaptada 

pelo pensamento objetivo para tornar-se uma reflexão (Ibid, 1986:15). 

Para a psicologia analítica a vida não é destituída de um propósito. O sentido 

da existência não está atrelado a um viver intenso ou a uma profunda compreensão 

intelectual, mas resulta da numinosidade do Self, ou dito de outro modo, da 

conscientização das conexões e imagens transpessoais que atuam por trás de 

nosso ser, de nossas ações ou da aparente causalidade dos acontecimentos. É 

preciso haver uma relação dialética entre os opostos. E isso exige “uma 

confrontação honesta com os conteúdos do inconsciente” (Jaffé, 1995:79). Essa é a 

experiência de integração, de inteireza. Quando o homem se aparta de sua natureza 

instintiva, de sua alma, mergulha inevitavelmente no conflito entre sua vida 

consciente e o mundo do inconsciente. O ego conserva sua integridade apenas se 

ele não se identificar com um dos opostos e se mantiver o equilíbrio entre eles. Isso 

só é possível se ele permanecer consciente de ambos ao mesmo tempo (Jung, 
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1991:224). É preciso deixar que a “fala” dos(as) deuses(as) ecoe dentro do humano 

para que haja possibilidade de ampliar seu conhecimento sobre si mesmo e 

acontecer transformações em níveis mais profundos e mais significativos; mas há 

que se precaver de uma identificação com ela, destruindo a dimensão simbólica da 

experiência, porque se cairia numa cristalização egóica em que as atitudes e formas 

de apreensão do mundo se justificariam por essa relação; o que equivale dizer que 

ela se tornaria apenas uma máscara (persona) vestindo o ego em seu contato com o 

mundo: sou autoritário porque sou do signo de leão, sou briguenta porque encarno 

Hera. Nesse sentido, o crescimento é paralisado, pouco contribuindo para o 

processo de individuação. Talvez seja esta a cautela que a pesquisa impõe.  

 A tensão entre os opostos gera a energia psíquica ou libido18, que mantém o 

sistema em movimentos constantes de introversão e extroversão, regressão e 

progressão, cuja forma mais básica de manifestação seria o ritmo repetitivo de um 

ritual, das batidas do coração, da respiração. (Jung, 1986). A progressão se 

caracteriza pela utilização da energia para a adaptação à vida e ao mundo externo. 

Na regressão a energia retorna ao inconsciente ativando os complexos. Esse 

movimento ao interior impulsiona uma nova adaptação exterior, reiniciando o ciclo 

dinâmico da psique.  

É o símbolo que reúne o diferenciado e o primitivo, o consciente e o 

inconsciente. Como agente equilibrador da libido, o símbolo transforma energia 

excedente em representações mentais. Byington (1983) refere-se a ele como a 

relação das vivências – fatos, corpo, idéias, emoções -, com o todo psíquico. 

Portanto, qualquer objeto experienciado pode se revelar como um símbolo, desde 

que possa ser assim percebido pelo indivíduo que o experimenta. Sob este prisma, 

ele é a síntese de toda experiência psíquica e agente de transformação canalizando 

a energia, ligada a um determinado processo, para novos caminhos. 

Sempre que uma atitude predomina no consciente, pelo mecanismo da 

compensação, no inconsciente se encontra seu oposto, em forma de potencial. Os 

arquétipos do animus e da anima, correlatos do masculino e feminino internos, são 

formas vivenciais do conflito das polaridades. Eles podem ilustrar melhor o que está 

                                                      
18

 Tomada por Jung (1991, p.29) como dinamismo. O conceito de libido, desta maneira, amplia a explicação 
dada por Freud, o primeiro a se utilizar do termo, como sendo o substrato das transformações de pulsões 
sexuais. 
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sendo dito e dar sua contribuição na compreensão do momento atual, no crescente 

movimento de emancipação da mulher, que instiga a ambos os gêneros uma busca 

de novos papéis e modos de relacionamento.  

Quando nos referimos ao feminino e masculino ou aos arquétipos da anima e 

do animus, estamos nos reportando a uma imagem projetada na consciência, a uma 

forma dada ao arquétipo, que em si é incognocível, sem forma.  Da mesma maneira 

que biologicamente cada sexo contém características do sexo oposto, 

psiquicamente ocorre o mesmo. A mulher personifica conscientemente o feminino, 

enquanto seu inconsciente detém o outro lado, o masculino, compensando as 

propriedades que faltam à personalidade exterior. O mesmo é válido para os 

homens que, conscientemente, são masculinos enquanto seu aspecto feminino 

repousa no inconsciente.  Visto desta forma, essas figuras arquetípicas podem ser 

tomadas como imagens da totalidade. 

Para Amaral (2009:76), 

Essa totalidade também é simbólica ou, pelo menos, só pode ser dimensionada pelo 

símbolo e é dinamizada por um princípio masculino e um princípio feminino que 

ativam e são ativados na medida em que são constelados na consciência. Esses 

arquétipos, anima e animus, são portadores da intenção simbólica. 

Jung correlaciona o arquétipo feminino-masculino ao conceito de Logos e 

Eros, mas também podem ser representados pelo conceito de Yin-Yang, que 

abrange não apenas as “características de feminilidade ou masculinidade do homem 

e da mulher, mas princípios gerais ou imagens simbólicas das energias que 

costumamos chamar de masculinas e femininas” (Pontes, 2006:98). Yang 

representa o princípio masculino nos seus aspectos de força, agressividade, calor e 

divisor fálico. Relaciona-se com assertividade e impulso para iniciar algo. Yin 

representa o receptivo, retraído, frio, úmido, escuro, concreto e passivo. 

  Esses dois arquétipos constroem uma espécie de elo de ligação entre o que 

é pessoal e o impessoal, assim como entre consciente e inconsciente. Durante o 

processo de individuação anima/animus se conectam à “consciência através de um 

conteúdo inconsciente feminino, no homem, e de um conteúdo masculino, na 

mulher.” No homem, a anima responde pela função de unir e juntar opostos, 
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enquanto na mulher, ao animus cabe diferenciar e reconhecer esses mesmos 

opostos (Amaral, 2009:77). 

É a mulher, pelo próprio fato de ser o que é, que desperta no homem a 

consciência de ele ser homem. O inverso é verdadeiro. É o homem, por ser homem,  

quem identifica a mulher como tal. 

 Além da estruturação do sexo oposto, essas duas figuras são constituídas 

também pelas experiências pessoais no trato com indivíduos do outro gênero 

durante a vida e “através da imagem coletiva que o homem tem da mulher e a 

mulher do homem” desde o início dos tempos. (Jung, 1995:16).  Inclui-se nesta 

perspectiva toda a influência cultural e as interferências decorridas do meio 

ambiente, uma vez que a cultura resulta de dinâmicas arquetípicas, assim como a 

maneira de perceber o mundo.  

No pensar de Hillman (1995), a anima designa aquele aspecto menos 

consciente, que é vivido como interioridade pessoal. É a imagem da alma e, como 

tal, está presente nos dois sexos. 

Whitmont (1991:146) nos alerta sobre não confundir gênero sexual e gênero 

arquetípico. Esta confusão tem sido fruto de preconceitos e discriminações em todas 

as épocas. 

Reconhecer e integrar esses aspectos anímicos tem sido o grande desafio do 

homem e da mulher. Enquanto permanecem inconscientes são projetados no 

gênero oposto, sem nenhuma diferenciação. A anima quando não encontra espaço 

para se expressar no mundo da consciência pode, por exemplo, levar o homem a 

confundir a mulher com a mãe, imagem da mulher ideal. Se essa mulher estiver 

identificada com o mundo maternal estabelecerão uma relação do tipo mãe-filho ou 

pai-filha, perturbando o relacionamento homem-mulher. O mesmo ocorrendo com a 

projeção do animus. 

O arquétipos anima/animus perpassam todos os mitos das deusas. Podemos 

vê-los projetados nos apaixonados, como se observa nas histórias de Afrodite. A 

paixão nos arrebata, nos torna a-nimados. Ao projetarmos sobre o outro nosso 

animus, nos amalgamamos com ele e vemos nossa própria imagem interna refletida, 

- como um espelho que fica depositário de nossas idealizações e vivências. Falta a 
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re-lação, que só pode existir quando há discriminação eu-outro, ou seja, quando 

integramos conscientemente animus-anima. É nessa condição que a paixão – 

criativa – pode evoluir para amor e companheirismo. “O amor é revelação recíproca 

das diferenças”. ((Harding, 1985:13). Se não há essa diferenciação, a paixão se 

torna sombria, mutilando a personalidade. De que outro modo Métis, a deusa da 

prudência e sabedoria, se deixaria devorar por Zeus? 

No desenvolvimento e aprofundamento de uma relação, o homem apreende 

uma nova dimensão que a mulher evoca, o seu feminino interno, tomando contato 

com sua anima. Pode assim desenvolver não somente seus sentimentos, sua 

sensibilidade, mas também humanizar sua própria virilidade. De outro lado, será na 

relação com o homem que a mulher poderá separar dele seu animus, recolhendo 

sua projeção. Desta maneira podem interagir e se complementar como pessoas. 

Esse é um processo dinâmico, que necessita ser sempre renovado. 

Quando um conteúdo do inconsciente penetra no campo da consciência, o 

ego, dividido entre esses dois opostos, tentará encontrar um meio-termo. A 

combinação dos dois opostos dá origem a um produto completamente novo, o 

símbolo. Os extremos, consciente e inconsciente, tentarão se sobrepor a esse fator 

mediador. O ego poderá favorecer um ou outro lado ou se tornar suficientemente 

forte e proteger esse terceiro elemento, que triunfará sobre os outros dois. No 

primeiro caso, o produto novo é destruído e a psique continuará dividida. No 

segundo, uma nova atitude se torna disponível para a consciência, ampliando-a, e o 

ego é fortalecido (Samuels, 1988). É sob esta perspectiva que a pesquisa aborda o 

mito. Perceber conscientemente o padrão expresso em cada uma das deusas, 

enquanto uma realidade simbólica, no nosso cotidiano, pode nos levar a 

transformações. E, menos polarizados, podemos avançar um pequeno passo no 

longo processo de nos tornarmos um conosco mesmos. 

Isto é possível porque a realidade que o símbolo expressa não está presa aos 

traços da imagem que o representa, mas remete para além dela, para algo novo, em 

direção a um significado que não pode ser completamente descrito ou esgotado, 

mas apenas vivenciado, sob o risco de se transformar o símbolo em um mero signo 

ou sinal.  
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A imagem é basicamente conteúdo manifesto, ela “fala” por si mesma, é 

metalinguagem (vale lembrar, função poética em lingüística), pois a “imagem e a 

significação são idênticas, e à medida que a primeira assume contornos definidos, a 

segunda se torna mais clara. A forma assim adquirida, a rigor, não precisa de 

interpretação, pois ela própria descreve o seu sentido” (...) (Migliorini, 1997 apud 

Amaral, 2009). 

Assim como os sonhos e fantasias, a mitologia nos fornece inúmeros 

equivalentes desse gênero, sob o ponto de vista de sua dinâmica. Entramos no mito 

toda vez que nos defrontamos com um conteúdo arquetípico. 

As deusas da mitologia grega, Afrodite, Atená, Artemis, Perséfone, Deméter e 

Hera são modelos de desenvolvimento psíquico ou modos de estar no mundo. 

Sendo essas imagens representações metafóricas de nossas situações 

inconscientes, uma das maneiras como a psicologia analítica encontra para lidar 

com elas é por meio da amplificação simbólica. Esse método de interpretação 

envolve o circumambulatio, um termo emprestado da Alquimia que, em Jung, 

corresponde a um movimento circular em torno de um determinado conteúdo, seja 

de um sonho, uma fantasia, um mito, com o intuito de ampliar e esclarecer seu 

sentido inconsciente. Para tanto se utiliza de paralelismos míticos, artísticos, 

históricos e culturais, o que possibilita o afastamento de atitudes conceituais e 

individualistas. 

Nossa análise, como se verá mais adiante, segue esse mesmo percurso, 

fundamentada nas proposições de Jung e seus colaboradores e amparada pelas 

contribuições de mitólogos e pesquisadores da religião e cultura gregas. As 

transformações do feminino engendradas no caráter simbólico das imagens 

primordiais expostas por deusas gregas conduzem nossa pesquisa acerca do 

dinamismo configurado entre anima e animus, arquétipos primordiais, princípios 

originais que, mobilizados a partir do ganho de consciência individual e coletiva, 

conduzem homens e mulheres ao conhecimento fundado em si mesmos, em 

experiências que pertencem ao reino de realidades arquetípicas. De acordo com 

Hillman referindo-se a analise de um clássico, Eros e Psique de Apuleio: 

O final de uma história revela sua estrutura apriorística, o que ela era desde o 

início. O final desta narrativa reafirma, e em crescendo, que eros e psique são 

regidos por poderes arquetípicos, que foram representados miticamente pelas figuras 

dos Deuses. Além do mais, os processos – chamados hoje, psicodinâmica – pelos 

quais somos obrigados a passar, são regulados miticamente. Aquilo que transpira 
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em nossa psique, não é de nossa psique... ambos, amor e alma, por fim e desde o 

início, pertencem ao reino da realidade arquetípica. (Hillman, 1984, p.98) 

É a partir dessa dinâmica estabelecida pelos grandes mitos e rituais do 

feminino que nossa pesquisa é construída. Nesse sentido, a história das deusas 

femininas nos oferece a possibilidade de encontrar o sentido de uma realidade que, 

ao final, revela o que essa mesma história era desde o início.  

 

1.2. CONTEXTUALIZANDO AS DEUSAS 

 

Quem se aventura a entrar no universo da mitologia grega há que ter em 

mente que, por mais ricas e válidas que tenham sido as contribuições daqueles que 

se ocuparam de seu estudo, o entrelaçamento e detalhes, presentes nos mitos, 

torna esse campo da pesquisa algo digno de um Hércules. Os relatos mitológicos 

sob a forma de textos escritos, particularmente os mais antigos, quase sempre se 

apresentam dispersos, fragmentados e, com pouca exceção, estão distribuídos em 

obras literárias diversas que percorrem da epopéia à filosofia, sem esquecer a 

dramaturgia trágica. Além disso, há que se atentar de não reduzir o mito a uma 

narrativa individual, cujo autor assina embaixo ou mesmo querer estabelecer 

critérios de ordem histórica, política ou social que possam explicar ou justificar a 

existência do relato. A envergadura do mito, como a concebemos, é de outra ordem.  

Sua etimologia, oriunda da metáfora “olhar de soslaio”, já o denuncia. Quando se 

olha de soslaio, obliquamente, o que se vê é apenas uma parte, algo permanece 

fora de nosso campo visual. Nesse sentido, o olhar de soslaio simplifica, revela a 

essência, mas mantém o mistério do todo. Mircea Eliade (1992:17) percebe no mito 

o “reconhecimento de uma determinada situação no Cosmo, e que, 

consequentemente, implica uma posição metafísica”, expresso por transmissão oral 

e memória em um primeiro momento e, muito mais tarde, transformado em texto 

escrito. 

 Por esse vínculo estreito com a memorização Vernant (2000:12) o aproxima 

da poesia oral – especialmente nas suas primeiras manifestações -, cuja inspiração 

era atribuída à deusa Mnemosýne (Memória). Centro e eixo da vida espiritual dos 

povos anteriores à adoção e difusão da escrita, a palavra feita poesia tinha o poder 
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de tornar presentes os fatos passados e os futuros, de restaurar e renovar a vida. 

Segundo Hesíodo, (1995:30), a linguagem, para o homem arcaico, é primazia do 

sagrado, o que há de mais real. Numa solidária colaboração com a Divindade o rei, 

na antiga Babilônia, entoava nas festas de Ano Novo, o poema narrativo de como a 

ordem cósmica divina e humana surgiu prevalecendo sobre as trevas anteriores.  A 

declamação tinha por objetivo fazer com que o novo ciclo do ano, o novo ciclo do 

mundo, tendo retornado às suas fontes originais, se refizesse de novo no ano que 

estava se iniciando. Assim como o poema, que só adquire vida se for recitado de 

dentro para fora, ou seja, se houver uma repercussão no interior de quem o recita, o 

mito também só se mantém vivo quando experimentado como metáfora e contado 

de geração a geração, causando uma ressonância na vida cotidiana. Se assim não 

for fica destituído de sua essência, perde sua numinosidade, tornando-se apenas 

mais uma história, alvo do estudo e das dissecações racionais dos especialistas. 

 Em momento algum estamos propondo aqui um retorno à nossa relação 

original com o mundo; esta se perdeu há muito. Mas podemos alinhar nossas 

escolhas conscientes com as intenções mais profundas da psique se conseguirmos 

nos reconectar com as nossas respostas mitológicas esquecidas. Cabe à religião e 

às mitologias “fornecer as imagens numinosas capazes de nos vincular a tais 

momentos eternos”. Ainda que isto não nos isente do sofrimento ou da dor, ela 

possibilitará “um profundo sentimento de harmonia com os deuses” (Hollis, 2005:22). 

 O mito é inerente a todas as civilizações de todas as épocas. Ele impregna o 

vir-a-ser das culturas, atribui pontos de partida. São realidades primordiais repetidas 

em todos os tempos. Eles dão respostas às questões mais basilares do ser humano, 

como a criação do universo e da vida, o estabelecimento das sociedades, o 

surgimento dos deuses, a morte e explicam o aparecimento dos males e das 

virtudes. Falta-lhe, na explicação, a coerência da sistematização e a sequência 

cronológica; os dados apresentados não dispõem de meios concretos de 

comprovação, mas se mostram como uma maneira do ser humano apreender o 

mundo e a si mesmo, muito provavelmente derivada de um entendimento 

inconsciente, revestida dos traços típicos da cultura. Similar à linguagem onírica, não 

fala à razão, mas à totalidade da experiência, à totalidade do ser. 
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 Campbell (2008:50) nos mostra de modo espetacular, em seus estudos sobre 

mitos e folclores, como os temas arquetípicos tomam uma roupagem compreensível 

para aqueles que o experimentam.  Comparando mitos do norte e leste europeus e 

da Polinésia observa que as imagens dos primeiros são depositadas na profundeza 

de florestas escuras que contém ameaça constante de lobos assustadores. Nos 

mitos polinésios essa ameaça se faz representar pela profundeza dos mares 

escuros e de tubarões medonhos. O tema central - o mistério e o temor das 

profundezas escuras que transcendem o âmbito da consciência - permanece o 

mesmo, ainda que recoberto por traços singulares daquela determinada cultura. 

Atualizados nos rituais, que lhe dão expressão, possibilitam ao iniciado a 

experiência de participar do mistério da vida e adotar uma posição ontológica que 

ultrapassa as limitações do tempo-espaço, fato não conjugável com as categorias 

mentais e cognitivas nas quais baseamos nossa experiência cotidiana ou nosso 

conhecimento habitual. Na medida em que vivencia simbolicamente os atos dos 

deuses, enunciados pelo mito, o homem é elevado a um plano onde tudo é como o 

primeiro dia, luminoso, novo e pela primeira vez, o retorno a uma condição 

primordial (Cf. Eliade, 1992). Desta forma, o mito propicia a experiência do unus 

mundus preconizada por Jung; já não há um dentro e um fora, porque o eu não está 

separado. Já não existe uma temporalidade limitadora; a experiência interna 

profunda descobre um só aqui e um só agora. 

Quando entramos no tempo circular – tempo sagrado – conseguimos retomar 

determinadas vivências e integrá-las na consciência de forma transformada, e isso 

significa modificar o passado. Entendemos essa realidade como sendo um dos 

acontecimentos mais fenomenais do processo analítico, também chamado 

compreensão simbólica. A transformação ocorrida no processo analítico se faz à 

imagem e semelhança do rito.  (Alvarenga, 2007:par.38) 

O tempo circular se faz presente também na arte e nos sonhos. Quando 

narramos uma cena ocorrida no sonho, o ego organiza o discurso no espaço e no 

tempo de Crono. No sonho tudo ocorre no aqui e agora. Envelhecemos ou nos 

tornamos muito jovens, encontramos pessoas que já não estão mais em nosso 

convívio, nos apossamos de objetos, de lugares como se fossem nossos ou os 

delegamos a outrem. Essa aglutinação de realidades passadas e futuras com o 

presente pode ser caracterizada como ritual – um tempo fora do tempo, um espaço 

fora do espaço. Dito em outros termos, saímos do tempo-espaço profano e 
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adentramos no tempo-espaço sagrado. O tempo-espaço ritual; consciente e 

inconsciente em comunicação abrindo possibilidades de transformação. 

A vivência mítica é repetida, sem que o percebamos, em nosso cotidiano. 

Muitos de nossos comportamentos, valores e formas de estar no mundo estão 

fundados no mito, - mesmo quando desconhecemos conscientemente o relato -, e 

depois são socializados como costumes. Eles prescindem da noção de fé, de crença 

e tampouco são estáticos ou disseminadores de um dogma. Highwater (1992:17), 

citando Bulloug, nos dá o exemplo de alguns costumes sexuais e sua relação com 

os mitos cosmogônicos envolvendo a terra e o céu. Em algumas culturas, a posição 

ocupada pelos parceiros em um ato sexual pressupõe a mulher por baixo e o 

homem por cima como sendo a natural, assentada no mito de criação de que a terra, 

feminina, é coberta pelo céu, masculino. Em outras, onde o principal mito de criação 

tem a terra como masculino e o céu como feminino, as posições são invertidas em 

relação à anterior. 

Como vimos, o estudo da mitologia pode contribuir para uma maior 

compreensão dos processos inconscientes da psique e, portanto, ampliar nosso 

conhecimento acerca das crenças e do comportamento do ser humano frente ao 

mundo e a si mesmo. É como tal que as deusas surgem nesta pesquisa como 

representações simbólicas do feminino. São metáforas personificadas dessa 

energia. Chamá-las de deusas, não implica em atribuir a elas o olhar do 

fundamentalista; é preciso evitar a metafísica sem o que não seria possível a 

epistemologia.  

As compilações dos mitos das seis deusas utilizadas são uma reunião de 

inúmeros fragmentos coletados em vários autores diferentes, entre eles, Kerényi, 

Junito de Souza Brandão, Vernant, Robert Graves, Pierre Grimal, Homero e 

Hesíodo. Mas, obviamente, não esgotam a temática e nem é nossa pretensão 

realizar uma exegese sobre o assunto. As descrições servem apenas para dar 

suporte à análise posterior, objeto desta pesquisa.  

Adotamos o critério de, juntamente com nossa exposição dos mitos, inserir a 

tradução de alguns hinos homéricos e poemas de Hesíodo, pela beleza que 

comportam e como forma de torná-los mais visíveis que organizados nas prateleiras 

de bibliotecas ou espaços específicos de livrarias. Esperamos que esse pequeno 
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mergulho no mundo grego antigo possa ser tão prazeroso para quem o lê quanto 

está sendo pra nós escrevê-lo. 

 

1.3. O RELATO MÍTICO 

Atená, juntamente com Ártemis, compõe a díade das deusas virgens. Por 

virgens entendemos a ausência de um companheiro fixo. Refletem características de 

independência e autonomia, buscando atingir seus objetivos sem a interferência do 

afeto. Priorizam a razão. Ambas são configurações da “filha do pai”. 

Em Atená a virgindade deriva da incorporação do masculino, não 

necessitando do masculino externo.  Ártemis, como expressão das qualidades 

femininas primordiais, ligadas à origem da consciência, se mantém distante do 

masculino como forma de garantir sua independência e autonomia. 

No mito de Deméter-Perséfone, a jovem Coré, embora não faça parte do rol 

das deusas virgens, visto sua transformação posterior em Perséfone, esposa de 

Hades, o deus do mundo inferior, apresenta uma virgindade derivada da inocência. 

Como deusa da vegetação, Coré representa a flor, intocada. 

As outras deusas, Hera, Deméter e Perséfone caracterizam as deusas ditas 

vulneráveis. Representam os papéis de esposa, mãe e filha. São orientadas para o 

relacionamento significativo, do qual depende seu bem-estar. Seu potencial para o 

crescimento se expressa através do sofrimento. 

Afrodite se enquadra nas chamadas deusas alquímicas. Ela representa a 

intensidade nos relacionamentos, mas não a permanência neles. Nela há uma 

valorização do processo criativo, - é uma deusa da fecundação – e a receptividade 

para a transformação. 
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1.3.1. ATENÁ, Deusa da sabedoria 

 

Zeus rei dos Deuses primeiro desposou Astúcia 

mais sábia que os Deuses e os homens mortais. 

mas quando ia parir a Deusa de olhos glaucos Atena, 

ele enganou suas entranhas com ardil, 

com palavras sedutoras, e engoliu-a ventre abaixo, 

por conselhos da Terra e do Céu constelado. 

Estes lho indicaram para que a honra de rei 

não tivesse em vez de Zeus outro dos Deuses perenes: 

era destino que ela gerasse filhos prudentes, 

primeiro a virgem de olhos glaucos Tritogênia 

igual ao pai no furor e na prudente vontade, 

e depois um filho rei dos Deuses e homens 

ela devia parir dotado de soberbo coração. 

Mas Zeus engoliu-a antes ventre abaixo 

Para que a Deusa lhe indicasse o bem e o mal. 

(Hes. Th. 25-30) 

(Trad. Jaa Torrano) 

 

De acordo com alguns mitólogos, entre eles Junito Brandão (1993), muito 

provavelmente Atená foi uma Grande Mãe minóica, uma divindade primordial, com 

características selvagens e violentas, responsável pela saúde e fertilidade da terra, 

que evoluiu para a condição de deusa da sabedoria. Ao longo do texto as 

expressões desse arquétipo vão sendo amenizadas.  

Há várias versões para o seu nascimento. Na mais conhecida, Atená é filha 

de Zeus, o Senhor do Olimpo, símbolo de virilidade e poder, e de sua primeira 

esposa, a oceânida Métis, representação da prudência e sabedoria. Géia e Urano, 

os pais primordiais, haviam revelado ao deus um oráculo: dos filhos que nascessem 

dele e de Métis, o primeiro seria uma jovem sábia e corajosa, o segundo, o filho que 
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suplantaria o pai no poder. Não suportando a idéia de ser destronado, Zeus, 

utilizando de um estratagema, engole Métis, que se encontrava grávida: enquanto 

brincavam de se transformar em animais, Zeus propõe a Métis que se transforme em 

um animal bem pequeno e frágil. Apaixonada, irrefletidamente ela o faz, e ele a 

devora, incorporando assim a cautela e a sabedoria do feminino, essenciais para se 

exercer o poder. Este fato inicia a vigência do patriarcado.  “Entretanto, podemos 

depreender desse episódio que a entrada do patriarcado determina a existência de 

um feminino devorado” (Cf. Alvarenga e col., 2007). 

Decorrido o tempo normal da gestação Zeus sente horríveis dores de cabeça. 

Desesperado de dor e sem saber do que se tratava ordena a Hefesto, o deus das 

forjas, que lhe abra a cabeça com um machado. Salta então, da cabeça do pai, 

Atená, a deusa de olhos de coruja - símbolo da sabedoria -, já adulta, com vinte e 

um anos, vestida com uma armadura de ouro reluzente, munida de uma lança afiada 

e dançando uma dança de guerra. Segundo conta o mito, ao saltar Atená deu um 

grito de desafio a quem viesse a ofender seu pai, que ecoou tão longe que fez 

estremecer o céu e a terra, causando medo e espanto aos imortais. Imediatamente 

após une-se ao pai na luta contra os Gigantes, matando Encélado e Palas, de cuja 

pele faz uma couraça, a égide. Sua bravura e coragem não resultam do impulso, ao 

contrário, brotam da astúcia, da calma, da estratégia e da reflexão. 

Deusa perspicaz, inteligente e imatura quando a questão trata de lidar com 

sentimentos, Atená é a filha do pai, submetendo-se apenas a ele. Como nasce sem 

mãe carece da conexão com os valores matriarcais que lhe propiciem a experiência 

do acolhimento, do se deixar cuidar. E, em se deixando acolher, também vir a 

acolher incondicionalmente; falta-lhe a possibilidade de vivenciar o materno, como 

filha, para exercitar a mater-nagem, como mãe. Impossibilitada de uma gestação 

integrada em um corpo como um todo e sem infância, não produziu corpo; é apenas 

cabeça dentro de uma armadura oca. Sua feminilidade permanece oculta sob várias 

camadas de couraças protetoras. 

Destoando do habitual, é parida pela cabeça de Zeus, o que parece indicar 

ser ela a anima espiritual do pai. No seu aspecto de anima Atená tem por função 

discriminar e reconhecer os opostos. Sendo uma deusa virgem mostra já ter 
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integrado as qualidades do masculino, não necessitando de um parceiro para 

apresentá-las. 

Ao engolir Métis, Zeus, - enquanto potência de criação -, integra a prudência 

do feminino, fazendo nascer Atená, a sabedoria. Assim, no nascimento da filha, há 

um renascimento do pai. 

Atená nasce ao lado de um pico, às margens do rio Tritônio (ou Tritão), na 

Líbia, o que lhe vale o epíteto de Tritônia. Seu epíteto ritual, Palas (versão mais 

guerreira da deusa), se deve a uma jovem amiga, filha do deus-rio Tritão, a quem a 

deusa matou acidentalmente. 

Tritão foi o responsável pela sua educação. Palas e Atená jogavam um jogo 

de guerra quando, no momento em que a primeira estava a ponto de ferir a deusa 

com a lança, Zeus, temendo que a filha fosse ferida, ergueu diante da jovem sua 

pele de cabra, a égide. Palas se volta e é ferida mortalmente por Atená. Em honra à 

companheira morta, a deusa assume o nome da amiga e fabrica uma imagem dela, 

de madeira, o Paládio, que cobre com a égide. Ao retirar a égide e olhar novamente 

a imagem, ao invés da amiga, vê a si mesma.   

O Paládio tinha o poder de proteger a cidade que o possuísse e lhe rendesse 

culto, sendo o mais famoso o da cidade de Atenas, querida pela deusa.  

O fato de ver sua própria imagem no Paládio nos faz pensar que Palas, como 

o duplo mortal da deusa, revela a vulnerabilidade e inconsciência de seu corpo. 

Atená mata sua própria imagem de corpo refletida. 

A deusa é a guardiã das cidades e da relação harmoniosa entre os cidadãos, 

recebendo, por isso, o nome de Poliás, a Protetora; respondendo desse modo pela 

manutenção das normas, leis e assegurando os valores ditados pela consciência 

patriarcal.  

Sua estrutura psíquica pode discernir as previsibilidades, preparar-se para 

elas, normalizando assim o inesperado. São estas as estruturas decorrentes 

de mulheres que se sabem filhas de um pai que devora a mãe, e precisarão 

lutar como ninguém para manter sua autonomia a qualquer custo. (Ribeiro 

apud Alvarenga, 2007:272). 
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Defensora, por excelência, do patriarcado, é Atená quem dá o voto decisivo 

no julgamento de Orestes, que havia matado a mãe, Clitemnestra, para vingar o 

assassínio de seu pai, Agamêmnon. O deus Apolo alega, em defesa de Orestes, 

que a mãe nada mais era do que a semente plantada pelo pai; proclama desta 

maneira, o predomínio do homem sobre a mulher citando o nascimento de Atena 

como exemplo. Ante o empate dos jurados, Atena coloca-se do lado de Apolo, 

libertando Orestes. 

Como Ergáne, é a Obreira, cuidando dos trabalhos de fiação, tecelagem e 

bordado. Como Meter, Mãe, era a deusa que presidia, nas Apatúrias (festa anual), o 

registro das crianças atenienses nas respectivas fratrias19, tornando-as, a partir daí, 

“filhas legítimas de tal pai”, integrando-as nas regras da civilização (Brandão, 

1992:26). 

A alcunha de Parthena, a Virgem, se deve à sua dedicação à castidade e ao 

celibato. Em uma das versões, Hefesto, pelo auxílio prestado no parto da deusa, 

exige como recompensa que ela se torne sua noiva, no que é atendido por Zeus. 

Hefesto a conduz para a câmara nupcial, mas ao deitar-se com ela, Atená 

desaparece e o sêmen do deus cai sobre a Terra (Géia). Em decorrência disso, Géia 

(Ctônia) dá à luz Erictônio, que se tornará a criança divina ateniense.  

Há várias versões diferentes sobre a relação de Atená com Hefesto. Para 

Homero, por exemplo, Erictônio nasce do sêmen de Hefesto, respingado sobre as 

coxas da deusa, e limpo com um pedaço de lã, que Atená joga na terra, fecundando 

Gaia. 

Como deusa da razão, Atená cuida da palavra bem empregada, auxiliando 

nos discursos cívicos, como ocorre na Odisséia, quando ajuda o jovem Telêmaco na 

missão de “embaixador” de Ítaca.  

No poema épico Ilíada, de Homero, que descreve a Guerra de Tróia, combate 

ao lado dos Aqueus como vingança pelo jovem Páris, o príncipe pastor troiano, ter 

dado à Afrodite o título de “a mais bela”, na disputa do pomo de ouro. Atená oferece 

a Páris, caso fosse escolhida, a sabedoria; Hera, o poder e Afrodite, o amor da 

mulher mais bela do mundo, Helena.   

                                                      
19

 Cf. Brandão (1992:26), “agremiação de cidadãos ligados por sacrifícios e repastos religiosos comuns”. 
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Esse episódio mostra o despreparo interno da deusa quando a questão 

envolve sentimento. O que faria Páris, em plena juventude, optar por ganhar 

sabedoria?  

 Diferente de Ares, o cruel deus da guerra, Atená ama o desafio da conquista, 

mas não a carnificina, o descomedimento, guerreando apenas quando falham as 

resoluções diplomáticas e pacíficas. Combate por um ideal de honra, com astúcia e 

inteligência, em defesa da harmonia justa. Nas batalhas é companheira e a 

presença inspiradora que anima o herói, por ela escolhido, na sua luta, levando-o à 

vitória. É assim que durante a guerra de Tróia protege Aquiles, o mais poderoso dos 

guerreiros gregos. Na Odisséia, que se seguiu à Ilíada, ajuda Odisseu (Ulisses) nos 

perigos que enfrenta para retornar à Ítaca. 

O aspecto sombrio e rancoroso de Atena surge na transformação de Medusa. 

Segundo consta, Atená encontra em seu templo, num enlace amoroso, Posídon e a 

belíssima Medusa. Sentindo-se ultrajada e confusa, visto Medusa se parecer muito 

com ela, faz com que os cabelos da jovem, espalhados no chão, se transformem em 

serpentes. Posteriormente auxilia Perseu no combate à Górgona, cedendo-lhe seu 

escudo de bronze polido para que enfrente seu outro lado, devorador e paralisante. 

 Enquanto Atená representa o lado que impele para o movimento heróico, 

Medusa representa a paralisação, um complexo não integrado na consciência. Morta 

Medusa, duplo de Atená, esta pode incorporar, integrar, simbolicamente, parte de 

seu poder, o reconhecendo e expressando conscientemente (integração do 

símbolo). Incrustra a cabeça decepada em seu escudo assumindo, desta maneira, 

suas polaridades: sábia e tola; justa e terrível, corpo e mente. A consciência da 

deusa emerge para um padrão não mais polarizado. A estruturação e integração do 

símbolo disponibiliza à consciência novos recursos para serem usados, quando 

necessário. A cabeça de Medusa vai ser útil a Perseu, o herói escolhido da deusa, 

para fazer justiça contra Polidectes, e Asclépio, deus da cura, vai poder usar seu 

sangue para salvar ou matar.  

Da cabeça decepada da Górgona salta Pégasus, o cavalo alado, aspecto 

espiritual que agora é libertado do ventre da mãe terrível, o duplo oposto de Atená. 

Libertado o espírito (Logos), Atená pode agora evoluir da filha do pai, para a filha do 
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Logos e, nessa condição, se tornar a mentora da Justiça, fazendo uso da 

discriminação sem a interferência anímica, viabilizando o patriarcado. 

Senhora dos olhos glaucos, Deusa das oliveiras, ensinou aos homens o 

fabrico do azeite. Sua contribuição se estende da arte à arte da guerra. Foi a 

inventora da quadriga, dos carros de guerra, dos barcos e da tecelagem, assim 

como presidiu as artes e as ciências. 

 

Palas Atenaia, gloriosa deusa, comece eu a cantar, 

a de glaucos olhos, muito astuta, com implacável coração, 

virgem veneranda, protetora das cidades, vigorosa, 

Tritogênia, a que o próprio Zeus, astuto, gerou 

de sua augusta cabeça, com bélicas armas 

áureas totalmente reluzentes; reverência tomava todos os imortais 

que a viram; e ela, diante de Zeus porta-égide, 

impetuosamente lançou-se da imortal cabeça 

brandindo aguda lança; o grande Olimpo trepidou 

terrivelmente sob a força da de olho reluzente; em torno, a terra 

terrivelmente gritou, e movimentou-se o mar 

em ondas purpúreas, agitado, e a água salgada deteve-se 

subitamente; esplêndido, o filho de Hipérion susteve 

seus cavalos de rápidos pés por um bom tempo, até que a virgem 

tirasse de seus imortais ombros as divinas armas, 

Palas Atenaia; e exultou, astuto, Zeus. 

Assim também, tu, salve, rebento de Zeus porta-égide; 

Em seguida, eu também hei de me lembrar de ti em outro canto. 

h.Hom. 28: A Atena 

(tradução: Fernando B. Santo 
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1.3.2. AFRODITE,  Deusa da fecundação 

 

Cantarei a bela Afrodite de coroa de ouro, 

Deusa veneranda que se tornou Senhora de todos os adornos de Chipre, 

que fica junto ao mar, onde o forte sobre úmido de Zéfiro a levou, 

do alto da onda no mar ressonante, 

entre a branda espuma. As Horas, de diademas de ouro, 

a acolheram com alegria e lhe deram vestes imortais, 

sobre a cabeça divina elas colocaram uma bela e bem trabalhada 

coroa de ouro , nos lóbulos da orelha, brincos 

de flores de ouropel e de ouro precioso; 

elas ornaram seu tenro colo e sua garganta argêntea 

de colares de ouro com os quais elas mesmas, 

as Horas com diademas de ouro, ornadas iam, 

para o gracioso coro dos deuses na morada de seu pai. 

Após ter posto sobre seu corpo todos esses ornamentos, 

elas a conduziam até os imortais. Eles a saúdam com alegria 

e jogavam seus olhos e mãos sobre ela, cada um deles desejava recebê-la 

como legítima esposa e conduzi-la até sua morada, 

tanto eles admiravam a forma de Citereia, coroada de violetas. 

Salve, Deusa dos olhos brilhantes e de doce sorriso. Permita-me arrebatar 

a vitória neste concurso e dá-me compor meu canto. 

Eu pensarei ainda em ti em outro canto. 

h.Hom. 6: A Afrodite 

(tradução: Flávia R. Marquetti) 

 

Deusa do amor, da beleza, da sexualidade, da fertilidade e do desejo. Seu 

nome aparece, pela primeira vez, na Ilíada. Parece ser originária de várias deusas 

similares, de diferentes épocas e regiões: a sumeriana Inanna, a Ishtar 

mesopotâmica, Astarté ou Astart, babilônica, Isis e, antes dela, Hator, no Egito, e 

Cibele, na Lídia.  

Possui vários epítetos, dos quais citaremos brevemente alguns. 
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Há versões diferentes para o nascimento de Afrodite; a mais conhecida, e 

atestada por Hesíodo, na Teogonia, é que a deusa teria se originado da espuma do 

mar, formada pelo sangue dos órgãos sexuais de Urano, cortados e aí atirados por 

seu filho Crono. Por esta razão recebe o nome de Afrodite Urânia ou Celestial. Após 

o nascimento, cavalgando uma concha de vieira, dirige-se à Pafos, no Chipre, que 

viria a ser a principal sede de seu culto. Posteriormente dirige-se a Citera (daí ser 

chamada de Afrodite Citeréia) e se instala, finalmente, em Corinto. Plantas e flores 

cresciam por onde ela pisasse. Após ser vestida e adornada pelas Horas20, - 

divindades femininas, filhas de Zeus e Têmis, que personificavam as estações do 

ano (Cf. Homero, 2010) -, é conduzida para o Olimpo, a morada dos imortais, onde 

encantou a todos.  

A deusa representa, nesta versão, o amor e a beleza mais sublimes. 

Expressa a atração irrefreável para fecundar a natureza e proporciona aos mortais 

os elementos fundamentais para os relacionamentos, exercício do amor humanitário, 

vivência do prazer e a fascinação diante do belo. 

Posteriormente, outra versão traz Afrodite Pandêmia (ou Pandemos), “a 

venerada por todo o povo”, modificada para “a popular, a vulgar” (Brandão, 

1991:30). Nesta versão, conta-se que Zeus a gerou como Dione, filha de Oceano e 

Tétis, a ninfa do mar, ou do Céu com a Terra. Se antes seus atributos eram 

expressões do feminino pleno, da dinâmica matriarcal, como pandêmia ficam 

restritos à condição de deusa do amor, da beleza, da sedução e sexualidade. 

Para Lindenberg (apud, Alvarenga, op.cit., p.172), esse novo status conferido 

à deusa, com um altíssimo potencial para a sedução, para os prazeres do corpo 

pode  

traduzir, simbolicamente, a emergência da defesa contra o feminino numa dinâmica 

patriarcal, em fase de estruturação .(...) Esse poder masculino emergente defende-se 

do poder da deusa, (...) qualifica-o como perigoso, como errado ou pecaminoso. O 

patriarcado, por não poder integrar efetivamente o feminino, torna-se ameaçado com 

aquilo que desconhece. Para se proteger, estabelece um padrão de valores, 

segundo o qual o masculino é lei. 

                                                      
20

 Eunomia (boa lei), Dice (justiça) e Irene (paz). Posteriormente passaram a personificar  a ordem social.  
(Homero, 2010). 
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Como representante do potencial da fecundação, Afrodite expressa a atração 

entre os pares com o objetivo de procriação. Isto determinará seus vários 

relacionamentos e os diversos filhos que teve, - mesmo não os tendo criado. Cada 

uma das histórias mostra seu domínio sobre as diferentes faces da paixão e do amor 

humano mostrando os caminhos possíveis para a humanização desse arquétipo. 

A mulher identificada com o aspecto mais instintivo da deusa, sem a 

possibilidade de uma crítica consciente, tende a se tornar porta-voz do eterno 

feminino – irresistível para a maioria dos homens. Essa feminilidade aflorada do 

inconsciente traz, em seus efeitos, a característica da sereia, as criaturas meio 

peixe, meio mulher, que conquistam não por amor, mas para obter poder sobre o 

outro, sem qualquer sentimento humano. Não amam, apenas desejam. 

 

 

Os amantes da Deusa 

 

Segundo nos conta Homero, em seus hinos, Zeus, como vingança por ter sido 

desprezado na sua tentativa de seduzir Afrodite, cede a deusa em matrimônio para 

Hefesto, o deus artesão das forjas e dos nós, da ilha de Lemnos. Este, usando toda 

sua perícia com os metais, cobre Afrodite com as melhores jóias do mundo e, entre 

elas, um cinto do mais fino ouro, entrelaçado com filigranas mágicas, capazes de 

conter todos os atributos de sedução da deusa e, portanto, tornando seus encantos 

irresistíveis.  

Logo após se iniciam as traições de Afrodite, quer pela sua própria 

característica de deusa da vegetação, que precisa ser fecundada seja qual for a 

origem da semente e a identidade do fecundador, quer pela monotonia que seu 

casamento se tornou em decorrência das ausências de Hefesto.   

Entre seus vários amantes, um deles foi Hermes, o deus Mensageiro, com 

quem teve um filho, Eros, o amor, - um deus alado e travesso que flechava 

aleatoriamente o coração ou o fígado de suas despercebidas vítimas -, que se viam 
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assim, possuídas por paixão e amor irrefreáveis. Eros possibilita, desta forma, o 

surgimento de relações com vistas à fertilização. 

A paternidade de Eros é, na mítica grega, atribuída também a outros deuses, 

como Ares ou mesmo Zeus, mas todos com pouca ênfase. Ele representa a maior 

manifestação do poder de criação de Afrodite, viabilizando a concretização das 

funções fertilizantes da deusa, quer entre os pares divinos, quer entre os humanos. 

Foi o único filho que ficou junto à mãe. Ele, segundo Brandão (1991, I: 356), é quem 

“garante não apenas a continuidade das espécies, mas a coesão interna do Cosmo”. 

É através desse filho-amante, na relação com Psique (alma)21, sua hipóstase, que 

se completará a humanização do arquétipo de Afrodite dentro do processo de 

individuação. 

Afrodite e Hermes tiveram outro filho, Hermafrodito, de extrema beleza, criado 

numa caverna pelas ninfas do monte Ida. Kerényi (1999: 137) nos conta que 

Hermafrodito, aos quinze anos, saiu percorrendo o mundo chegando à fonte da ninfa 

Sálmacis que, no momento, penteava os cabelos de Ártemis. Logo que o viu 

Sálmacis se apaixonou, mas não conseguiu seduzi-lo. Ele a repeliu, mas como não 

resistia à água, mergulhou na fonte. A ninfa fez o mesmo e o abraçou pedindo aos 

deuses que jamais os separassem. Seu apelo foi atendido e Sálmacis tornou-se 

uma com Hermafrodito, que passa a conter as duas polaridades, masculino e 

feminino, o andrógino, símbolo da união dos opostos, resultante da coniunctio, a 

união dos opostos Afrodite e Hermes. Da junção dos atributos da deusa aos do deus 

surge o amor que rompe barreiras, transgressor, que possibilita o retorno à 

totalidade. De outro lado, no seu aspecto sombrio, pode levar a uma simbiose, em 

que a identidade de ambos é perdida. 

Da paixão de Afrodite e Ares, - o impetuoso e irascível deus da guerra -, 

nasceram Ânteros (o Amor Recíproco ou Correspondido), Fobos (o Medo), Deimos 

(o Terror) e Harmonia, que mais tarde se tornaria a esposa de Cadmo, o construtor 

da cidade de Tebas, onde nasceu o deus Dioniso. 

Hefesto instalara suas forjas no monte Etna, na Sicília e, nas suas 

prolongadas ausências, Ares partilhava o leito de Afrodite. Para não serem 

                                                      
21

 Para maiores detalhes ver Amor e Psique, de Eric Neumann. 
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surpreendidos, Ares deixava à porta dos aposentos da deusa uma sentinela, o 

jovem Aléktyon, que deveria avisá-lo quando o nascimento do Sol estivesse 

próximo. Um dia, o incansável vigia dormiu e Hélio, o Sol, que tudo vê e que não 

perde a hora, surpreendeu os amantes e avisou Hefesto. Este se retirou furioso para 

sua ferraria e, a golpes de martelo, forjou uma rede de caça de bronze, tão fina 

como uma teia de aranha, mas inquebrável, que atou secretamente aos pilares e às 

laterais de seu leito matrimonial.  

Ao amanhecer, os amantes viram-se envoltos na rede, nus e incapazes de 

escapar. Regressando de sua viagem, Hefesto os surpreendeu ali e chamou todos 

os deuses para testemunhar sua desonra. Anunciou então que não libertaria a 

esposa enquanto não recebesse de volta os valiosos presentes nupciais que 

entregara a Zeus, pai adotivo de Afrodite, que se recusou a devolvê-los.  

Após insistentes pedidos de Posídon - Senhor dos mares-, o deus coxo 

consentiu em retirar a rede, frente  a promessa de Ares de devolver os mesmos 

valores dos presentes oferecidos por Hefesto a Zeus. Envergonhada, Afrodite fugiu 

para Chipre e Ares para a Trácia, não mais retornando.  

O jovem Aléktyon, por ter dormido e exposto os amantes, foi transformado em 

galo e condenado a cantar toda madrugada, antes do aparecimento do sol. 

Unidos pela impetuosidade da paixão, novamente os contrários se reúnem 

nesta história, amor e ódio, extremos opostos de uma mesma condição. 

Apaixonamos para viver a decepção que segue essa experiência, quando a projeção 

é iluminada pela consciência e se dissolve, desnudando os envolvidos. A paixão 

narcísica de ambos, - Afrodite e Ares -, não resiste à experiência de ser vista à luz 

do sol ou à submissão ao sacrifício de se ver no outro. 

Ao expor os amantes publicamente, Hefesto denuncia a traição dos princípios 

da deusa como representação do amor, mostrando a sombra de Afrodite. Ao mesmo 

tempo, também revela a sombra de Ares, uma divindade órfã, de natureza bélica e 

coração vulnerável, que encontra no acolhimento da deusa a possibilidade de 

transformação. Carência e amor gerando amadurecimento, quando constelado como 

um animus positivo. Harmonia, sua filha, revela esta faceta. Mas que, quando 
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constelado em sua polaridade oposta, como um animus negativo, gera o medo, o 

terror, o descomedimento, expressos por Fobos e Deimos. 

        Afrodite também amou Dioniso, - deus do êxtase, do entusiasmo e da 

vegetação, - representação do movimento de morte e renascimento e, portanto, 

expressão da possibilidade de transformação. Juntos, Dioniso e Afrodite expressam 

a comunhão máxima da fertilidade com o prazer.  

Dioniso foi um deus matriarcal da vegetação, que morria a cada ano, sendo 

sacrificialmente desmembrado e seu sangue espalhado pela terra, em um rito anual 

de renovação. Como prova dessa renovação, ele revivia na primavera, cumprindo o 

ciclo do eterno retorno, morte e renascimento. Com ele a deusa teve um filho, 

Príapo, o deus jardineiro, benevolente protetor das colheitas, dos animais e guardião 

das videiras; presença importante nos rituais dionisíacos.  

Em outra versão, Príapo é filho de Afrodite e Zeus. Hera, esposa de Zeus, 

temerosa que nascesse uma criança que reunisse a beleza da mãe e o poder do 

pai, dá um chute na barriga de Afrodite grávida. Em conseqüência, Príapo nasce 

com um pênis descomunal, mas impotente. Sua mãe, com medo de ser 

ridicularizada, o abandona numa montanha, onde é criado por pastores. 

 Aqui vemos a constelação de princípios similares, prazer, êxtase e 

entusiasmo, presentes nas festas, nas danças, nos encontros alegres, como é o 

caso do nosso carnaval. Juntos, os dois deuses representam a plenitude, seja ela do 

corpo, da sexualidade, do prazer ou da manutenção da espécie. Seu aspecto 

negativo surge no descontrole, nas compulsões, nos vícios como tentativa de 

encontrar o prazer. 

        Do relacionamento de Afrodite com o humano Anquises, nasceu Enéias, o 

herói troiano, descrito como piedoso, cheio de compaixão e protetor da família, a 

quem a deusa protegeu durante a guerra de Tróia e em sua viagem para a região da 

atual Itália. Enéias expressa a possibilidade de acrescentar à dimensão feminina um 

amor humanitário. Se personificado enquanto animus propiciará à mulher a 

capacidade de lutar e defender seus valores, sua família, seu patrimônio ou para 

ganhar a admiração do coletivo. 
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        Em outra história a mulher do rei Téias (ou Cíneras), da Assíria, teve a 

leviandade de alardear que sua filha Esmirna ou Mirra era mais bela que Afrodite. A 

deusa vingou-se desse insulto fazendo Esmirna se apaixonar pelo pai e esgueirar-se 

furtivamente para a cama dele numa noite escura, depois de mandar que sua aia, 

Hipólyta, o embebedasse a ponto de perder a noção do que fizesse. E foi assim por 

doze noites seguidas. Na última noite Téias descobre a trama e persegue a filha 

com um sabre, no intuito de castigá-la, alcançando-a no alto de uma colina. 

Desesperada, Mirra ergue os braços e pede ajuda aos deuses que, penalizados, a 

transformam em uma árvore do mesmo nome. Depois de um tempo a casca da 

árvore incha e se abre deixando nascer um lindo menino, Adonis, expressão do puer 

aeternus, o eterno jovem, que nunca amadurece. Afrodite se encanta com a beleza 

do recém nascido e o confia à Perséfone, deusa do mundo avernal, para que o 

criasse em segredo. Quando foi reclamá-lo, Perséfone, que havia se apaixonado por 

Adônis, se negou a devolvê-lo. Afrodite apela então a Zeus que, não querendo se 

indispor com nenhuma das deusas, transfere a responsabilidade para  a ninfa 

Calixto. Após o julgamento, fica decidido que o ano seria dividido em três partes 

iguais, uma delas Adônis dedicaria à Perséfone, a outra à Afrodite e a terceira para 

si mesmo. Adônis, no entanto, acabou por passar maior parte de seu tempo livre 

com Afrodite. Esse aspecto retrata Adônis como deus da vegetação, a semente que 

permanece sob a terra por quatro meses. 

       Adônis teve uma morte trágica e prematura; ao sair para uma caçada, o 

jovem é ferido mortalmente por um javali. Ouvindo seus gritos, Afrodite corre 

descalça, para tentar salvar seu amado, mas em vão. Nessa tentativa machuca os 

pés nos espinhos da vegetação. Do sangue de seus ferimentos, nascem rosas 

vermelhas, de suas lágrimas, rosas brancas.  

Consternada pela morte de Adônis, a deusa recolhe algumas gotas de seu 

sangue e com elas rega o chão. Nasce então uma flor, a anêmona rubra, de vida 

efêmera, mas a primeira que surge na primavera e a cada ano renasce, relembrando 

para sempre um amor infeliz.  Em homenagem à morte de seu grande amor Afrodite 

institui uma celebração anual, em que as mulheres plantavam principalmente rosas 

e anêmonas, e as regavam com água morna para que florescessem rapidamente e 

da mesma forma, morressem, simbolizando a morte prematura de Adônis e a curta 

duração de seu romance com a deusa. 
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 Todo o mito, assim como o rito instituído destacam o símbolo da 

transitoriedade e da fragilidade, expressos em Adônis. Juntos, a deusa e o jovem 

amante divinizado configuram a vida que se renova sempre. Adônis, constelado em 

uma mulher, como animus, proporciona a ela a possibilidade de renovação e 

esperança; vivido concretamente, pode levar a sofrimentos e a paixões, 

especialmente de mulheres mais velhas, pelo puer aeternus. 
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1.3.3. ÁRTEMIS, Deusa da caça 

 

 

Canto a ruidosa Ártemis de flechas de ouro, 

a virgem veneranda, a Arqueira, que abate os cervos com suas flechas. 

A própria irmã de Apolo de espada de ouro, 

aquela que pelas montanhas umbrosas, de cumes batidos pelos ventos, 

curva seu arco todo de ouro, alegrando-se com a caça, lança suas flechas que 

fazem gemer. 

Os cumes das montanhas tremem, 

e a floresta cheia de sombria ressoa 

com o grito agudo e terrível dos animais selvagens; a terra treme, 

assim como o mar abundante em peixes. A deusa de coração valente 

se lança a todos os lugares e causa a ruína entre a raça dos animais selvagens, 

mas depois de elevar o seu espírito e alegrar-se, 

a Arqueira, que espreita as feras, afrouxa seu arco flexível 

e vai para a grande morada do irmão amado, 

Febo Apolo, na fértil região de Delfos, 

para formar o coro gracioso das Musas e das Cárites. 

Então ela suspende o arco e as flechas nos ombros, 

lança-se, vestida com sedutores ornamentos, a dirigir os coros; 

elas, lançando uma voz doce, entoam um canto 

como Leto, de belos cabelos, pariu crianças 

que são, entre os imortais, excelentes em desígnios e atos. 

Salve, filhos de Leto de belos cabelos de Zeus! 

<E> eu, ainda, lembrarei de vós também em outro canto. 

 

h.Hom. 27: A Ártemis 

(tradução: Flávia R. Marquetti) 

 

Ártemis é, muito provavelmente, originária do sincretismo de uma Grande 

Mãe asiática, cruel, bárbara, sanguinária, e outra, de origem ocidental, européia, 

vinculada à fertilidade da terra e fecundidade humana (Brandão, 1993, v.II: 68).  
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Woolger & Wolger (1997:83) acreditam que a deusa Ártemis possivelmente 

remonte à época paleolítica sendo, portanto, uma das mais antigas divindades 

gregas. 

 

Da união da potência criativa, Zeus, princípio divino com características 

patriarcais, e Leto, divindade que personifica a noite, representante da Grande Mãe, 

a imagem do inconsciente, nasceram os gêmeos Apolo (Sol) e Ártemis (Lua). 

Leto, já em trabalho de parto, percorreu todo o mundo tentando encontrar um 

local onde os filhos pudessem nascer. Mas nenhuma região queria recebê-la porque 

Hera, a esposa traída de Zeus, por ciúmes, havia determinado que ela somente 

poderia dar à luz em um lugar onde o sol nunca brilhasse e onde somente os lobos 

pudessem ver. Por medo da vingança da rainha do Olimpo, nenhum local se 

dispunha a acolher a parturiente. Finalmente, Zeus transforma Leto em loba por 

doze dias - tempo que se acreditava que as lobas permaneciam no trabalho de 

parto, e é nessa condição que ela se dirige à ilha posteriormente denominada Delos 

que, por não estar fixada em lugar nenhum, pode acolhê-la. (Kerényi, 1999:108).  

Sobre esse lugar Hesíodo nos conta que Astéria – Deusa da Estrela -, irmã de 

Leto e mãe de Hécate, foi assediada por Zeus. Para fugir do deus assumiu a forma 

de uma codorniz, mas foi alcançada por ele, que se transformou em águia. Astéria 

se modificou então em pedra, caindo no mar, onde permaneceu oculta. Foi para esta 

ilha rochosa que Leto se dirigiu para dar à luz. Ortígia, ilha da codorniz, como era 

chamada, emergindo das ondas no momento preciso, não havia sido ainda banhada 

pelo Sol e pode receber Leto. Após o nascimento dos gêmeos, como presente de 

Apolo, foi fixada, tornando-se visível. Daí seu nome Delos. 

Leto aguardou, em dores, nove dias e nove noites antes que os gêmeos 

pudessem nascer à hora do lobo, o lusco-fusco da aurora, devorador de astros e 

portador da luz iniciática (Chevalier e Gheerbrant, 1988: 555). Hera, mantendo as 

pernas cruzadas, havia retido no Olimpo a filha Ilítia, deusa que preside os partos. 

Todas as outras deusas intercederam por Leto, em vão. Finalmente, enviaram para 

a esposa de Zeus um colar de fios de ouro e âmbar. Comovida, Hera permite a Ilítia 

descer até a ilha. 
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Ártemis nasceu primeiro, sem sofrimento para a mãe, e a ajudou no difícil 

parto do irmão, Apolo.  Por esta razão a deusa era a protetora das parturientes 

jovens, dando-lhes uma morte súbita e indolor se tivessem complicações no parto, 

ou reclamando para si o recém-nascido caso não fosse devidamente invocada. É a 

protetora das crianças pequenas e de todos os animais no período de lactância, da 

mesma forma que é também a exímia caçadora.  

Por ter observado o sofrimento da mãe, Ártemis, aos três anos, quando é 

apresentada ao pai, lhe pede a virgindade eterna, - símbolo da não submissão ao 

masculino -, no que é atendida. Zeus também lhe concede outros pedidos como, ter 

tantos nomes quanto seu irmão, ou seja, a igualdade na importância dada ao instinto 

e à razão, para que possa haver a integração dos opostos; arco e flechas iguais aos 

dele, para atingir o objetivo, sem desvios; uma túnica cor de açafrão, que lhe 

conferiria a liberdade de se conduzir segundo suas próprias conveniências; ninfas 

virgens para lhe servirem de companheiras, representações do feminino imaculado; 

cães, aqueles que vêem além da realidade objetiva, pois farejam ao longe; 

instrumentos de caça, todas as montanhas do mundo e uma cidade, onde se fariam 

as suas honras e sacrifícios (Graves, 2008:101). 

 

(...) Jamais Afrodite que ama sorrir poderá submeter 

às leis do amor a brilhante Ártemis de flechas de ouro; 

a ela agrada o arco, a matança de caças nas montanhas, 

as fórminces, os coros, os claros clamores, 

os bosques umbrosos e a cidade dos homens justos.(...) 

h.Hom. 6: A Afrodite 

(tradução: Flávia R. Marquetti) 

 

 Divindade dos bosques, Ártemis figura como um aspecto da deusa lunar 

tríplice, representante da sabedoria da natureza, do instinto, da renovação da vida, - 

portanto, da própria psique, - juntamente com Hécate e Selene, antigas deusas da 

Lua, cujos cultos foram suplantados pelo de Ártemis. Desdobradas, Selene torna-se 

a representante da Lua Cheia, Ártemis, do Quarto Crescente e Hécate, o Quarto 

Minguante e a Lua Nova (Lua Negra), cada fase contendo características positivas e 
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negativas, a dupla face do feminino, que protege e destrói, concebe e mata. No 

Crescente e Cheia é normalmente boa, generosa e propícia; no Minguante e Nova é 

cruel, destruidora, trazendo morte e doenças. Assim, da mesma forma que é 

dispensadora de fertilidade e energia vital é, também, a senhora de poderes terríveis 

e destruidores. 

 

 A Lua, de natureza andrógina, é feminina e, ao mesmo tempo, portadora de 

um princípio masculino fertilizador – os raios da lua -, personificados como Homem-

Lua, - e, muitas vezes, projetado na figura de um rei poderoso. O rei, objeto da 

projeção, usava um adorno de cabeça em forma de chifres, o emblema da lua 

cornuda, isto é, a Lua Crescente ou Ártemis. Nessa condição ele se tornava não só 

a própria divindade, a Lua, como também o touro, visto que os animais corníferos 

eram associados ao crescente lunar. Em tempos posteriores passou a ser 

considerado apenas um representante da Lua-Ártemis, não mais a própria.  

 

Para os antigos, as sementes não tinham o poder de germinar. Dependiam de 

uma divindade da fecundação, que era a Lua. Cabia às mulheres, suas protegidas, 

fazerem as sementes se desenvolverem e a colheita ser farta. A associação da 

mulher com a lua se dava por similaridade: ambas “inchavam” e o ciclo menstrual 

corresponde ao tempo de uma lunação. Isso justifica o fato, em diversas culturas, do 

papel secundário do homem.  

 

Brandão (op.cit., p.71) explica que “o Sol, princípio masculino por natureza, 

reina sobre o dia, a luz; a Lua, princípio feminino, reina sobre a noite, as trevas. O 

Sol é Lógos, a razão; a Lua é Éros, o amor. E só o amor faz germinar”.  

 

Da androginia lunar se origina um tipo de união sagrada, de caráter 

impessoal, o hieros gamos. Daí as hieródulas, as prostitutas sagradas, sacerdotisas 

da Lua, que em determinadas épocas do ano, juntamente com outras mulheres, se 

uniam sexualmente a reis, sacerdotes ou estranhos – todos simbolizando o Homem-

Lua -, com o objetivo de fertilizar as mulheres e a terra, assim como conseguir bens 

materiais para a manutenção do templo da deusa a que serviam. 



64 
 

Deusa amante da caça, possui como animais totêmicos o veado e o urso, do 

qual supostamente deriva o prefixo de seu nome,  - art  -, raiz indo-européia da 

palavra urso. Em função disso leva o epíteto de Mãe Ursa. No seu templo, meninas 

atenienses de até nove anos, as ursinhas, dançavam vestidas da pele do animal, 

provavelmente em um rito de iniciação, cujo término se dava com o sacrifício de 

inúmeras cabras.   

No seu aspecto selvagem era a Indomável, a Turbulenta, virgem severa e 

vingativa, castigando impiedosamente aqueles que a ofendiam – o episódio de seu 

encontro com Acteão pode elucidar essa sua faceta. Por outro lado, protege e 

recompensa com a imortalidade seus adoradores fiéis (Cf. Chevalier & Gheerbrant, 

1988).  

O jovem caçador Acteão se perde na floresta e acaba chegando a um vale 

onde existia uma gruta sagrada a Ártemis, onde a deusa e suas ninfas costumavam 

repousar e se banharem. Do alto, onde se encontrava, o jovem viu a deusa 

despojada de suas armas de caça e nua. Alertada pelas ninfas e sentindo-se violada 

na sua intimidade, imediatamente Ártemis enche de água suas mãos em concha e 

joga em Acteão. No lugar onde a água respingou o caçador sente começarem a 

crescer chifres e orelhas pontudas, dando-se conta de que esta se transformando 

em um veado. Tenta gritar, mas não consegue emitir nenhum som. Seus próprios 

cães o farejam e atacam. Impossibilitado de mostrar a eles ser o seu dono, o jovem 

corre, sendo perseguido pelos cães, que o pegam e estraçalham. 

Esse mito se assemelha aos rituais dionisíacos descritos por Eurípedes, na 

peça As Bacantes. Nela, Penteu, neto de Cadmo e primo de Dioniso, se nega a 

reconhecer este último como divindade e o ofende. Como vingança, Dioniso 

enlouquece as mulheres, que vestidas com peles de animais e lideradas por Agave, 

mãe de Penteu, o caçam e o estraçalham. 

Como deusa oposta a Afrodite, costuma derramar sua ira sobre as mulheres 

que cedem à atração do amor ou aos animais adultos que o simbolizam, como a 

corça e o cervo. Em algumas versões, Adônis, o filho-amante de Afrodite, foi morto 

por um javali enviado por Ártemis, como castigo por ter se vangloriado de ser um 
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caçador melhor do que ela ou porque teria sido responsável pela morte de Hipólito, o 

herói consagrado à deusa. 

Ártemis, em um de seus aspectos, representa o amor fraterno. Além da 

relação com o irmão Apolo, este dado pode ser observado em algumas versões do 

conto de Oríon, o belo gigante caçador, filho de Posídon.  

Oríon se apaixonou por Mérope. O pai da jovem, o rei Enópion, prometeu 

entregar sua filha, desde que Oríon livrasse suas terras dos animais selvagens, mas 

o enganou, porque ele mesmo se apaixonara pela filha. Oríon então, bêbado, 

violenta Mérope e Enópion o cega. Tendo recuperado a visão, por obra de Hélio, o 

Sol, o gigante decide se vingar de Enópion, seguindo para Creta, onde encontra 

Ártemis. A deusa o convence a abandonar a vingança e o convida para caçarem 

juntos tornando-se, a partir daí, amigos inseparáveis. Apolo, irmão de Ártemis, 

enciumado, faz uma intriga, contra o gigante, para Géia, a Mãe-Terra. Esta, furiosa, 

envia um escorpião para matar Oríon. Atacado, o jovem luta para se salvar nadando 

para Delos, em busca da ajuda da deusa Eos. 

Estando os gêmeos na praia, Apolo, que acompanhava os acontecimentos, 

desafia Ártemis a atingir, com a sua flecha, um ponto negro que indicava a tona da 

água, e que mal se distinguia, tal era a distância. Ártemis, prontamente retesou o 

arco e atingiu o alvo, que logo desapareceu no abismo no mar, fazendo-se substituir 

por espumas ensangüentadas. Era Oríon que ali nadava, fugindo do imenso 

escorpião. Ao saber do desastre, Ártemis, cheia de desespero, homenageou o 

amigo colocando-o no céu, como constelação, e lhe deu Sírius, - símbolo de 

fidelidade e lealdade -, como cão de caça, para acompanhá-lo na eternidade 

(Graves, 2008:102). Conta-se que Géia também colocou o escorpião no céu. E por 

isso que a constelação de Oríon e a do escorpião vivem numa eterna perseguição. 

Outros acontecimentos acompanham o mito de Ártemis, a deusa caçadora, 

mas se distanciam da proposta da pesquisa. Serão, portanto, omitidos. 

Ártemis se assemelha a Atená, como expressão do feminino livre e 

autônomo, mas submetido ao pai, representante das regras patriarcais. Destoa, no 

entanto, desta última, no que diz respeito à manutenção e defesa de um corpo, 
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elemento fundamental para a estruturação da consciência. Enquanto seu gêmeo, o 

deus Apolo, expressa o princípio do Logos, Ártemis detém o princípio do Soma, sem 

o que o Logos não se concretiza. À deusa cabe cuidar dos instintos e sabedoria da 

natureza, enquanto o irmão limita e discrimina os aspectos culturais; integram, dessa 

forma, instinto e razão, inconsciente e consciente. 

Como deuses gêmeos, Eros e Logos, corpo e espírito, simbolizam o 

hermafrodito, a complementaridade dos opostos que, ao criar a tensão, traz a 

possibilidade de integração e harmonia preconizadas no final do processo de 

individuação. De outro lado, revela também a ambivalência, sempre presente nos 

seres humanos. 

Ártemis, na condição de deusa dos bosques, dos animais selvagens, sempre 

às voltas com os ritmos cíclicos da natureza, aproxima-se da sabedoria do 

inconsciente, dos instintos, traduzindo a capacidade de renovação e do eterno 

retorno: nascer, crescer, reproduzir e morrer. 

A deusa eternamente virgem, já diferenciada da Grande Mãe, não necessita 

da maternidade como condição do feminino, mas apresenta o feminino a partir de 

sua parte contrassexual efetiva, o animus. 

Os animais, dos quais se faz acompanhar em suas caminhadas pelas 

montanhas e florestas, podem ser relacionados aos instintos, inseparáveis do ser 

humano. 
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1.3.4. DEMÉTER, Deusa da terra cultivada 

 

A Deméter de belos cabelos, deusa augusta, começo a entoar, 

e sua filha de finos tornozelos, que Aidoneu 

raptou. Deu-a o baritonante, longividente Zeus, 

longe de Deméter de espada dourada e de esplêndido fruto, 

quando, no prado macio, com as Oceânides de fundos colos, 

brincava de apanhar flores: rosas, crocos, violetas belas, 

lírio, jacinto e um narciso prodigioso, brilhante, que 

Gaia fez nascer dolorosamente para a donzela de olhos de 

pétala e para agradar ao Hospedeiro de muitos, conforme 

os desígnios de Zeus. Um objeto de temor foi então visto por todos, 

tanto pelos deuses imortais quanto pelos homens mortais.(...) 

 

h.Hom. 2: A Deméter
22

 

(tradução: Maria Lúcia G. Massi) 

 

 

Deméter, - a Mãe Terra, irmã e quarta esposa de Zeus -, reina na terra 

cultivada, pronta para receber a semente.  É a responsável pelo resultado da 

colheita e pela subsistência da humanidade. Por esta razão é muitas vezes 

chamada de Deusa dos Cereais. Perséfone não possui, até onde sabemos, um mito 

separado, inserindo-se no mito de Deméter. Como mãe e filha essas duas deusas 

somente podem ser compreendidas em relação, já que uma não existe sem a outra. 

De acordo com Kerényi (p.145), Deméter é o alter ego de Réia, esposa de 

Crono. Esta, na qualidade de Grande Mãe, se irrita com os amores do filho, Zeus e, 

para repreendê-lo, se apresenta a ele como Deméter. O mito mostra, nesse 

momento, Réia como representante da Grande Mãe no seu aspecto devorador, 

tentando controlar a vida do filho mais jovem, até então, simbolicamente, o “filho da 

mãe”, visto que desde o nascimento esteve às voltas com a satisfação de seus 

desejos. A tentativa de sair dessa condição se explica quando Zeus, furioso, tenta 

                                                      
22

 Todos os trechos de hinos citados no relato de mito de Deméter, quando não referendados, pertencem ao 
h.Hom.2 A Deméter, constante em Homero, Ribeiro Junior (org). Hinos Homéricos: tradução, notas e estudos. 
2010. 
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violentá-la. Assustada, a deusa foge, assumindo a forma de vários animais 

diferentes, ao que Zeus corresponde, metamorfoseando-se no macho da espécie. 

Até que a deusa, ao se transformar em serpente, é alcançada por ele. Ambos 

copulam enrolados em torno de um bastão, o caduceu, o representante do equilíbrio 

entre os opostos, a razão, representada por Zeus e as forças primordiais expressas 

por Réia. Dessa união Réia-Deméter dá à luz Coré-Perséfone, a anima de Zeus e, 

ao fazê-lo, dá à luz novamente ao seu próprio eu. 

        Deméter tinha o espírito generoso. Uma das poucas pessoas a quem tratou 

com dureza foi Erisícton, filho de Tríopas. Liderando vinte homens, Erisícton se 

atreveu a invadir um bosque dedicado à deusa e começou a cortar as árvores 

sagradas para usar a madeira na construção de seu novo salão de banquetes. 

Deméter assumiu a forma de Nícipe, sacerdotisa do bosque, e ordenou-lhe, 

polidamente, que desistisse de seu propósito. Mas só quando ele a ameaçou com 

seu machado é que ela se revelou em todo seu esplendor e o condenou ao 

sofrimento perpétuo da fome, por mais que comesse. De volta a sua casa Erisícton 

passou a se empanturrar o dia todo à custa de seus pais, mas, quanto mais comia, 

mais fome sentia e mais magro ficava. Quando finalmente os pais não puderam 

mais arcar com as despesas de sua alimentação, ele passou a vagar pelas ruas, 

alimentando-se de lixo. 

Antes uma deusa alegre, Deméter perdeu sua alegria quando lhe foi 

arrebatada sua filha, a jovem Coré, que mais tarde ficou conhecida como Perséfone. 

Hades, o Deus do mundo avernal, se apaixonou por Coré e foi pedi-la a Zeus. Este, 

para não se indispor com o irmão, nem com Deméter respondeu de forma 

diplomática que não podia dar seu consentimento e tampouco negá-lo. Isso 

encorajou Hades a raptar a moça. Quando a jovem Coré colhia flores no campo, na 

companhia de Atená e Ártemis, a terra se abriu subitamente e Hades, surgindo 

numa carruagem puxada por cavalos imortais, a rapta e leva para o mundo dos 

ínferos. Nessa empreitada, Hades foi auxiliado por Géia, a deusa primordial que, 

para distrair Coré, colocara um narciso à beira do abismo, levando-a a se afastar da 

mãe e das outras deusas para apanhá-lo. 

(...) Abriu-se a terra de vasta via 

na planície nísia e por ali saiu o senhor Hospedeiro de muitos, 
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filho de muitos nomes de Crono, nos seus cavalos imortais. 

Tendo-a raptado, contrariada conduzia-a gemendo 

para as douradas carruagens. Ela gritou alto com a voz 

chamando o Cronida, o pai supremo e melhor. 

Nenhum dos imortais e nenhum dos homens mortais  

ouviram a voz, nem as oliveiras de esplêndidos 

frutos, a não ser a jovem filha de Perses que, prudente, 

ouviu de seu antro, Hécate de clara mantilha, 

e o senhor Hélio, filho luminoso de Hipérion, que 

ouviu a donzela chamando o pai Cronida. Longe ele estava, 

afastado dos deuses, em templo mui freqüentado por 

suplicantes, recebendo belas oferendas dos homens mortais. (...) 

 

Deméter procurou Coré incansavelmente durante nove dias e nove noites, 

sem comer nem beber, gritando seu nome o tempo todo, sem sucesso. As únicas 

notícias que pôde obter vieram da velha Hécate, deusa da sombra e da tênue luz da 

lua, que do fundo de sua gruta nada vê, mas ouve o grito de Core. Em vão Deméter 

suplicou pela intervenção de Zeus e dos demais deuses. Deméter veste-se então de 

luto e, irada, recusa-se a permanecer no Olimpo, abrindo mão de suas funções 

divinas, passando a viver como uma velha, entre os mortais (Cf. Brandão, 

2002:290). 

(...) Dor aguda tomou-lhe o coração. Com as mãos, 

arrancou a mantilha dos cabelos imortais, 

lançou escuro véu sobre os ombros, e atirou-se, como 

um pássaro, sobre o sólido e sobre o líquido, procurando 

a filha. Ninguém queria contar-lhe a verdade, 

nem dentre os deuses, nem dentre os homens mortais, 

e nem dentre os pássaros um verdadeiro mensageiro veio até ela. 

Em seguida, durante nove dias, a soberana Deo  

Vagava pela terra com tochas acesas nas mãos; 

nenhuma vez sorveu a ambrosia e o néctar suave, 

porque estava aflita, e nem seu corpo lançou nos banhos. 

Mas, quando se aproximou pela décima vez a brilhante Eos, 
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encontrou-a Hécate, que tinha archote nas mãos, 

e para dar-lhe uma mensagem tomou a palavra e falou: 

“Soberana Deméter, trazedora das estações, de esplêndidos dons, 

qual dos deuses celestes ou dos homens mortais 

raptou Perséfone e afligiu teu ânimo amável? 

Pois ouvi a voz, porém não vi com meus olhos 

quem quer que fosse. Digo-te a verdade toda”.  

Assim falava Hécate. (...) 

Completa-se nesse momento a função tríplice da deusa: a donzela, 

representada por Coré, a mãe, Deméter e a anciã, na expressão de Hécate.  

Hécate é a deusa dos mistérios do nascimento, da vida e da morte, guardiã 

dos caminhos; é a que preside o aparecimento dos mortos. Ela surge nas 

encruzilhadas como manifestação dos três níveis: o infernal, o telúrico e o celeste, 

possibilitando o percurso da semente até o nascimento da planta, nos enigmas do 

ciclo vegetal.  É a que viabiliza a transição inconsciente-consciente e, portanto, a 

transformação. O encontro entre Hécate e Deméter representa o encontro desta 

última com seu lado sombrio, integrando-o. Na aliança estabelecida com seus 

aspectos sombrios Deméter abre caminho para uma consciência mais diferenciada. 

Juntas, Deméter e Hécate vão interpelar Hélios, o Sol, que tudo vê, e o 

obrigam a admitir que Hades havia sido o autor da vilania, sem duvida com a 

conivência de seu irmão Zeus. 

 (...) O filho de Hipérion respondeu-lhe com esta palavra: 

“Filha de Reia de belos cabelos. Deméter, Senhora, 

tu saberás. Pois muito te reverencio e tenho piedade de ti, 

que estás aflita por causa da filha de finos tornozelos. Nenhum 

outro é responsável dentre os imortais, a não ser o agrega-nuvens Zeus, 

que a deu a Hades para ser chamada jovem esposa 

pelo seu próprio irmão. Esse, tendo-a raptado, conduziu-a 

nos seus cavalos até a treva nevoenta , embora ela gritasse muito. 

Vamos, deusa, faze parar o teu grande lamento. Não é preciso que 

em vão tenhas imensa cólera como essa. Não te é inconveniente genro, 
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entre os imortais, o comandante de muitos seres, Aidoneu, 

teu próprio irmão e do mesmo sangue. Por sua honra 

coube-lhe sua parte quando, no princípio, em três a partilha foi feita. (...) 

Assim tendo dito, Hélio animou os cavalos que, pelo grito, 

rapidamente levaram o carro veloz, como pássaros de longas asas. (...) 

 

Deméter e Hécate, a deusa lunar, que vive encerrada nas grutas, a que ouve, 

mas não vê, - representação das forças do inconsciente -, encontra Hélio, o Sol, 

aquele que esclarece, que torna tudo visível, - a expressão da consciência. O 

encontro entre eles propicia a inserção de um conteúdo novo na consciência, a fim 

de ser elaborado. Deméter, não mais dissociada integra, como deusa que dá a vida, 

seu lado de Deusa da Morte. 

Desfigurada pela dor, vestida de preto e em andrajos, Deméter deixa o 

Olimpo e se dirige para as cidades dos homens. Caminha disfarçada como velha 

mortal, a fim de não ser reconhecida, até chegar ao palácio do Rei Celeu, em 

Elêusis. A deusa, cansada, senta-se para descansar na borda de um poço, onde os 

cidadãos pegavam água. 

A deusa pode agora experimentar, conscientemente, o luto pela perda da 

filha, sem negá-lo, como antes. Sua atitude não se limita apenas a ela, mas a toda 

uma sociedade – de deuses e de homens, lembrando a todos que ela detém o poder 

sobre a vida e a morte. 

Em contraste com a veste preta que a recobre - expressão de seu luto e de 

seu desespero, - o poço, como lugar onde brota a água, fonte de vida, aponta para a 

possibilidade do renascimento, que coaduna com o aspecto da deusa de mãe, 

doadora de vida (Cf. Chevalier & Gheerbrant,1988), caracterizando uma 

enantiodromia. 

Na sua experiência com os mortais, Deméter se humaniza. 

(...) Viram-na as filhas de Celeu, o Eleusinida, 

quando iam até a água fácil de puxar, a fim de levarem, 

nos baldes de bronze para o paço do pai – 
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eram quatro, como deusas, tinham a flor da 

juventude: Calidice, Cleisidice, a encantadora Demo 

e Calitoé, que delas todas era a mais velha, 

e não a reconheceram. Difíceis são os deuses de serem vistos pelos mortais. (...) 

 

 Curiosas, as filhas do rei quiseram saber quem ela era, de onde vinha e por 

que estava ali. A deusa lhes conta que havia fugido de um navio de piratas, que 

procurava trabalho na região e pede ajuda. 

 

(...) Filhas queridas, quem quer que sejais dentre as mais femininas mulheres, 

eu vos contarei, alegrai-vos. (...) 

(...) Dos é meu nome. Pois colocou-o minha soberana mãe. (...) 

(...) ao palácio de quem posso ir, 

homem ou mulher, a fim de que, de boa vontade, para eles eu trabalhe, 

como são feitos os trabalhos de uma mulher idosa? 

E se tivesse nos braços uma criança recém nascida, 

bem a amamentaria, o palácio vigiaria, 

e o leito do senhor, no fundo dos tálamos bem 

construídos, estenderia, e disporia as mulheres para os trabalhos.” (...) 

(...) Depois, enquanto ao paço do pai 

a conduziam, ela então atrás, ofendida em seu coração, 

caminhava coberta da cabeça para baixo; o manto 

escuro se enrolava ao redor dos esbeltos pés da deusa. (...) 

 

No palácio foi recebida com toda a hospitalidade pelo rei Celeu e sua mulher, 

Metanira, e convidada a permanecer ali como ama-de-leite de Demofonte, o príncipe 

recém-nascido. 

(...) Nutra este meu filho, que, nascido de pais idosos e não aguardado, 

deram-me os imortais, objeto de muitas preces ele é para mim. 

Se o nutrisses e se na juventude ele chegasse, 

certamente, aquela que dentre as mais femininas mulheres te visse, 

te invejaria, tanto pela criação dele eu te daria.” 

Disse-lhe, por sua vez, a bem coroada Deméter: 
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“Também tu, mulher, alegra-te muito, que bens os deuses te passem. 

Teu filho receberei de boa vontade, como me pedes. 

Eu o nutrirei e espero que nem imprudências de uma 

ama, nem sortilégio, nem poção o prejudique. 

Conheço remédio bem mais forte do que os vermes 

e, contra tal sortilégio de males, conheço pois bela defesa.” 

Assim que acabou de falar, recebeu-o em seu perfumado colo  

com as mãos imortais. Exultou nas entranhas a mãe. 

Assim Dós, o esplêndido filho do prudente Celeu, 

Demofonte, que a bem cinturada Metaneira pariu, 

nutria nos paços. (...) 

 

Sem o conhecimento dos pais ou dos deuses, Deméter, já afeiçoada a 

Demofonte, resolve lhe conceder a imortalidade.  

(...) Ele crescia igual a um deus, 

não comendo pão, nem mamando. Deméter 

ungia-o com ambrosia , como se fosse nascido de deus, 

e docemente o assoprava, enquanto em seu colo o mantinha. 

Durante as noites o ocultava no ardor do fogo como um tição, 

às escondidas dos seus pais. Para eles, era grande espanto 

que ele crescesse rápido e fosse na face semelhante aos deuses. (...) 

 

 Durante todas as noites ela o mantém sobre o fogo, a fim de queimar a sua 

mortalidade. Um dia Metanira entrou por acaso no quarto, antes que o ritual 

acabasse, e quebrou o feitiço, provocando a ira da deusa, que se mostrou em sua 

epifania.  

(...) Ela gritou e socou as coxas, 

receosa por seu filho e mui errada no ânimo; 

então, gemendo aladas palavras lhe dirigiu: 

“Filho Demofonte, a estrangeira em muito fogo 

oculta-te, e em mim lamentos e desgostos pérfidos coloca.” 

Lamentando-se, assim falou, e a diva entre as deusas a ouvia. 

Irada com ela, Deméter de bela grinalda, 
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o caro filho, que não aguardado nos paços Metanira gerara, 

libertando do fogo, colocou com as mãos imortais longe dele, no 

solo, e, terrivelmente encolerizada no ânimo, 

disse à bem cinturada Metanira: 

“Homens néscios e insensatos que não conseguem prever 

seu destino, nem bom, nem mau, quando se aproxima. 

Também tu, por tua imprudência erras grandemente. 

Atesto pois a jura dos deuses, amargosa água do Estige; 

imortal por certo e para sempre sem velhice 

faria o filho teu, dando-lhe imperecível honra. 

Agora, não há como possa fugir dos infortúnios e da morte. 

Honra imperecível, contudo, sempre haverá sobre ele, porque 

em nossos joelhos subiu, e em nossos braços dormiu. (...) 

(...) Sou Deméter, a honrada, a que é 

grandíssima valia e alegria para imortais e mortais. (...) 

 

Ao interromper o rito e impedir com isso a imortalização do filho, Metanira o 

protege, possibilitando a ele vivenciar a experiência de ser humano. Demofonte não 

pode ser imortal, porque é humano. Ser imortal, para o humano, torna-se um 

martírio, como atestam as lendas vampirescas. O renascimento somente pode existir 

por meio do outro, do filho que tem um filho, que tem um filho.... Um olhar diferente 

sobre esta questão nos faz pensar na temeridade que é tentar modificar o caminho 

do outro fazendo-o seguir nossos passos, como ocorre nas projeções. O outro, 

como alguém fora de nós, tem sua própria trajetória, que é individual e, assim como 

a nossa própria trajetória, só serve a ele. 

 

Em sua honra a deusa fez construir um templo em Elêusis e nele se isolou. 

(...) Vamos, que a mim um templo grande e um altar sob ele 

faça o povo todo, sob a cidade e sob seu escarpado muro, 

no alto do Calicoro, sobre proeminente colina. 

Os ritos eu própria vos ensinarei, a fim de que mais tarde, 

vós, santamente celebrando-os, possais meu espírito apaziguar.” 

Assim tendo dito, a deusa o talhe e a aparência trocou, 
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despojando-se da velhice, e em sua volta a beleza 

esplendia. Uma fragrância sedutora dos seus perfumados 

mantos espalhava-se e, ao longe, a luz do corpo imortal 

da deusa luzia, seus loiros cabelos caíam sobre seus ombros, 

e um clarão encheu a solida casa, como de um relâmpago. (...) 

(...) Os joelhos de Metanira fraquejaram 

e por muito tempo ficou sem voz; nem sequer se lembrou 

de levantar o filho temporão do chão. (...) 

 

A deusa estava tão furiosa que, em vez de voltar ao Olimpo, recolheu-se em 

seu templo, em Elêusis, impedindo as árvores de darem frutos e a grama de crescer, 

até colocar a raça humana em risco de extinção.  

(...) Terribilíssimo ano sobre a terra multinutriz 

fez para os homens, e o mais maléfico; a terra nem semente 

fazia brotar, pois ocultava-a a bem coroada Deméter. 

Muitos arados encurvados inutilmente os bois arrastavam nos 

campos, e muita cevada branca em vão caiu na terra. 

Ela teria aniquilado completamente a raça dos homens mortais 

pela fome penosa e teria privado os que têm palácio no Olimpo 

da honra muito gloriosa dos privilégios e dos sacrifícios, 

se Zeus não compreendesse e refletisse em seu ânimo. (...) 

 

Zeus não se atrevia a visitar Deméter. Envia deuses com mensagens para 

que retornasse ao Olimpo e retomasse sua função de deusa dos cereais. Primeiro 

encarregou Íris de levar-lhe uma mensagem, que Deméter ignorou; depois, enviou-

lhe uma delegação de deuses olímpicos com presentes de reconciliação, 

suplicando-lhe que aceitasse a vontade dele. Mas Deméter não regressou ao 

Olimpo e jurou que a terra continuaria estéril até que a filha Coré lhe fosse 

devolvida. 

(...) Íris obedeceu a Zeus Cronida de nuvens sombrias 

e o espaço percorreu rápido com seus pés. 

chegou à cidadela de Elêusis perfumada 

e encontrou Deméter de escuro manto no templo 
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e, falando, aladas palavras lhe dirigiu: 

“Deméter, chama-te Zeus pai conhecedor do imperecível, 

para te juntares à grei dos deuses que vivem sempre. 

Vamos, que não fique sem cumprimento minha palavra que vem de Zeus.” 

Assim falou , suplicando. Mas seu ânimo [sc. Deméter] não se deixou persuadir. 

De novo, em seguida, os bem-aventurados deuses que sempre existem, 

a todos o pai impelia, um a um. Alternadamente, os que 

iam chamavam-na e ofereciam-lhe muitos belíssimos dons 

e honras, as que ela preferisse escolher entre os imortais. 

Mas, nenhum era capaz de persuadir as entranhas e o espírito 

da mãe irritada no ânimo; ela duramente repelia suas palavras. (...) 

 

        A Zeus restou somente uma alternativa. Enviou Hermes, o deus alquímico 

que favorece as transformações, com uma mensagem para Hades, intimando-o a 

devolver Coré, e outra para Deméter: “Poderá ter sua filha de volta desde que ela 

não tenha provado da comida dos mortos”.  

(...) Hermes não desobedeceu. Rápido, arremessou-se sob o covil da terra 

com impetuosidade, deixando a sede Olímpia. 

Encontrou o senhor da casa no seu interior, 

deitado no leito com a veneranda esposa, que 

muito contrariada agia, com saudade da mãe.  

Ela [ sc. Deméter], contra as intoleráveis 

ações dos deuses bem-aventurados, tramava terrível 

plano. Colocando-se de perto dele, falou-lhe o duro Argifonte: 

“Hades de escuros cabelos, que reina sobre os 

mortos, Zeus pai mandou-me conduzir a nobre 

Perséfone desde o Érebo, a fim de que sua mãe, vendo-a 

com os próprios olhos, faça parar a cólera e o ressentimento terrível 

contra os imortais. Ela trama a grande ação 

de destruir a amena grei dos homens nascidos no chão, 

ocultando a semente sob a terra, destruindo inteiramente as 

honras dos imortais. Ela sustém terrível cólera e nem com os deuses 

se mistura, mas longe, no interior do seu perfumado templo, 
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permanece, habitando a rochosa cidadela de Elêusis.” (...) 

 

        Desde o rapto, Coré, agora Perséfone - a esposa de Hades -, somente 

chorava e se negara a comer até mesmo uma simples casca de pão. Quando soube 

que iria retornar para a mãe parou de chorar e Hermes a ajudou a subir em sua 

carruagem.  

(...) Aidoneu, senhor dos mortos, sorriu com as 

sobrancelhas e não desobedeceu às ordens de Zeus Rei. 

E rapidamente ordenou à prudente Perséfone: 

“Vai, Perséfone, para junto de sua mãe de escuro manto, 

mantendo em teu peito suave e favorável ânimo, 

e não te apavores excessivamente em vão. 

Não serei para ti, entre os imortais, inconveniente esposo, 

eu que sou o próprio irmão de Zeus pai. Quando aqui estiveres, 

serás a senhora de todos quantos vivem e se movem, 

e terás entre os imortais as maiores honras. 

Sempre haverá castigo aos que te injustiçarem, 

aos que não apaziguarem teu furor com sacrifícios, 

celebrando-te santamente, fazendo-te oferendas dignas.” (...) 

 

       Mas, no momento em Perséfone estava para partir para Elêuses, Hades 

(...) escondido, deu-lhe para comer um grão de romã doce como o mel, 

após espreitar ao redor, a fim de que ela não permanecesse para 

sempre lá junto da veneranda Deméter de escuro manto. (...) 

 

 Hades lhe oferece a semente da fruta da fertilidade, que agora Coré-

Perséfone detém dentro dela. Comendo juntos criam um laço que a fixa ao mundo 

inferior. A flor-Coré se transforma em fruta-Perséfone. 

 

 Em Elêusis, Deméter abraçou Coré, triunfante, mas, ao saber que a filha 

havia provado do fruto ficou ainda mais abatida e disposta a não retirar a maldição 

que havia jogado sobre a terra.  Zeus apelou a Réia, sua mãe e também a de 
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Deméter e Hades, a interceder junto a este último. Finalmente, chegou-se a um 

acordo: Coré deveria passar três meses do ano em companhia de Hades, como 

Rainha do mundo dos mortos, sob o nome de Perséfone, e os nove meses restantes 

com Deméter. Hécate se dispôs a garantir o cumprimento do acordo e a velar 

constantemente por Coré. 

(...) Quando a terra se colorir de odoríferas flores 

primaveris, de todas as espécies, da treva nevoenta de 

novo subirás, para grande espanto dos deuses e dos homens mortais. (...) 

 

 Diz-se que, nos meses que Perséfone visita a mãe, a terra partilha da alegria 

da deusa enchendo-se de flores e amor, mas que quando está chegando a hora da 

filha voltar para o mundo dos ínferos, Deméter vai se entristecendo, e em 

conseqüência, a natureza vai se modificando e as árvores perdendo suas folhas. 

Com o recolhimento de Perséfone ao Hades, a terra fica totalmente estéril e fria. 

Nada nasce ou cresce. Deméter está triste.  Perséfone retornou ao seu estado de 

semente e permanece no ventre da Terra. Mas, no ano seguinte, tudo se reinicia, a 

mãe, feliz, cobre a terra de flores. Renasce a primavera. 

(...) Vamos, vós que tendes a perfumada região de Elêusis, 

Paros banhada pelas ondas e Antrona pedregosa – 

tu, Deo, soberana de esplêndidos dons, senhora trazedora das 

estações, e a filha, belíssima Perséfone – 

de boa vontade, em troca do meu canto, dai-me vida aprazível. 

Depois me lembrarei de ti e de outro canto.  

 

O mito de Deméter e Perséfone aponta para a questão do feminino em sua 

característica de mãe, representada por Réia e Deméter, e a “filha da mãe”, Coré, a 

puella, sem os adornos da sensualidade já vistos em Afrodite.  

 

Como se trata de uma mítica do ciclo da agricultura, analogamente, temos 

Réia, como expressão da terra bruta, primordial e Deméter, como representante da 

terra cultivada, portanto, inserida em um plano superior de consciência. Coré seria, 

nessa analogia, a representação do grão inseminador, o fator criativo do pai, na 

condição de sua anima. A própria imagem de Zeus, o masculino fecundante, sofre 
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uma evolução, saindo de uma situação de filho-irmão-amante para a de pai-irmão-

amante. Dito em outros termos, este é o primeiro, dos mitos já vistos, que mostra, na 

consecução do quatérnio divino, o desenvolvimento da consciência tanto do pólo 

feminino, quanto do masculino, dentro do processo de individuação, e isto se dá sob 

a vigência da anima. Os mitos anteriormente descritos retratam aspectos da 

humanização do arquétipo, mas ainda no referencial do coletivo. 

 

Na experiência do rapto de Coré é a vivência do desespero, do luto que 

Deméter representa. Projetado em uma mulher, esse aspecto mostra a necessidade 

de se constituir um ponto de sustentação para sair da situação, utilizando as 

características básicas da deusa, que é nutrir, cuidar - o aspecto doador da mãe. 

Assim, pode sair do luto ou amenizar o desespero se seu olhar for canalizado para 

outro foco, como no caso do mito, em que a deusa desvia sua atenção de Coré para 

Demofonte. 

 

A procura da filha e o abandono de si mesma por nove dias compreende a 

relação com o ciclo lunar, o tempo de elaboração de um estágio para se passar para 

outro. 
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1.3.5. HERA, a Deusa dos amores legítimos 

 

Eu canto Hera do trono dourado, a quem Reia criou, 

Rainha dos imortais, a de maior beleza, 

irmã e esposa do retumbante Zeus, 

a gloriosa, que todos os bem-aventurados do alto Olimpo 

veneram e estimam como a Zeus, o que se compraz com o raio. 

h.Hom.12: A Hera 

(tradução: Wilson A. Ribeiro Jr) 

 

Hera é a sétima e última companheira de Zeus e sua esposa legítima, filha 

mais velha de Réia e Crono, - o deus tempo, que cria uma nova ordem a partir da 

castração de seu pai, Urano, introduzindo a consciência e a discriminação onde 

antes predominava a criatividade inconsciente e indiscriminada (Cf. Stein, 2000). 

Unido à Réia, Crono passa a devorar todos os filhos que nascem, repetindo o 

modelo paterno. Se Urano tentava impedir o fluxo natural da vida, em que os filhos 

substituem os pais, deixando-os inconscientes, Crono os espiritualiza, ao devorá-los, 

deixando-os apartados de sua natureza instintiva, da terra e do corpo e, portanto, de 

sua força transformadora -, com isso os torna indiferenciados. Assim, os filhos 

seguem o estabelecido pela consciência coletiva reinante, sem condições de pensar 

por si mesmos ou gerar mudanças. Tudo que não for padrão aceito coletivamente 

será reprimido e destinado à sombra. Crono realiza, desta maneira, a função de 

construção da civilização. Hera, como filha engolida por Crono, é defensora do 

feminino num contexto onde a supremacia é masculina. 

Entre as várias e distoantes histórias sobre a relação entre a deusa e o 

Senhor do Olimpo, uma delas conta que Hera escolheu o irmão para esposo assim 

que ele nasceu. Em acordo com a mãe e ajudada pela cabra Almatéia, criou Zeus. 

Outra história bastante conhecida é a de que Zeus tentou seduzi-la quando Hera se 

encontrava sozinha, passeando em uma montanha. Para tanto, o deus armou um 

grande temporal, aproximando-se dela na forma de um cuco trêmulo e desajeitado. 

A deusa permitiu que a ave pousasse em seu colo e a cobriu com sua túnica, tocada 
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pela sua fragilidade. Zeus então saiu do disfarce e tentou torná-la sua amante, ao 

que Hera reagiu violentamente, cedendo apenas quando ele lhe prometeu 

casamento.  

Spessoto (2007:70) nos lembra que ao projetar seu animus em Zeus, Hera 

“revela sua masculinidade inconsciente ainda pouco desenvolvida, mas 

potencialmente fecunda. Zeus encontra uma esposa continente para a fragilidade de 

sua anima, fortalecendo sua masculinidade consciente.” 

Hera é a protetora dos casamentos e das relações legítimas.  Seus diversos 

epítetos a condicionam ao tríplice caráter da Grande Mãe, que se manifesta nos três 

estágios da vida da mulher: a virgem, expressa por Hera Parthenos; a mulher plena, 

realizada, representada por Hera Teléia - nesse epíteto se inclui as características 

de deusa do casamento e a mãe -, e Hera Chera, a viúva, a solitária, a anciã, que 

representa o estágio final da vida, que contém também a sabedoria.  

De acordo com Brandão (1993), o nome Hera não possui uma etimologia 

conhecida. Provavelmente deriva de Héros, os heróis divinizados pelos seus feitos 

ao povo e ao reino ao qual pertenceram. 

É também tida com a deusa da eterna renovação. Uma vez por ano se dirigia 

a uma fonte consagrada a ela, para banhar-se, tornando-se desta maneira 

novamente virgem e renovando suas núpcias com Zeus. Aparecem neste fato suas 

características de Parthenos e Teléia. Acumula ainda as funções de mãe divina, 

guardando, protegendo e conferindo a imortalidade aos heróis consagrados. 

O compromisso e a fidelidade absoluta presente em Hera são o cerne de sua 

auto-imagem. Nas histórias há sempre uma ênfase na violência com que a deusa 

rejeita os homens que tentam seduzi-la. Em troca de tanta fidelidade, ela exige do 

parceiro a mesma atitude, tendo ciúmes de todas as outras mulheres a quem ele 

possa dar alguma atenção ou tenha algum envolvimento sexual. Extremamente 

possessiva, ela se define na relação com Zeus, ou seja, no seu papel de esposa.  

       A relação conjugal do casal olímpico foi sempre bastante tumultuada. 

Zeus e Hera brigavam constantemente. Irritada com suas infidelidades, ela o 

humilhava freqüentemente com suas maquinações. Embora acostumado a lhe 

revelar segredos e, por vezes, aceitar seus conselhos, Zeus jamais confiou 
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totalmente na esposa. Hera, por seu lado, se limitava a intrigas inescrupulosas, pois 

sabia que, caso uma ofensa ultrapassasse certo limite, o métron, ele poderia 

arremessar-lhe um raio.  

 Mas, em um determinado momento, o orgulho e a petulância de Zeus se 

tornaram tão intoleráveis que Hera e todos os outros deuses, com exceção de 

Héstia, cercaram-no rapidamente enquanto dormia em seu leito e o amarraram com 

uma correia de couro cru com uma centena de nós, que o impediam de se mover. 

Zeus os ameaçou com morte instantânea, mas, como eles haviam colocado o raio 

fora de seu alcance, puderam insultá-lo, sem medo. Enquanto celebravam a vitória e 

discutiam quem seria o sucessor, Tétis, a Nereida, prevendo uma guerra civil no 

Olimpo, apressou-se em buscar o hecatônquiro Briareu, que prontamente desfez os 

nós, utilizando suas cem mãos ao mesmo tempo, e libertou seu amo. Por ter sido 

Hera quem liderou a conspiração, Zeus a pendurou no céu com um bracelete 

dourado em cada pulso e uma bigorna amarrada a cada tornozelo. As outras 

divindades ficaram profundamente contrariadas, mas não ousaram tentar resgatá-la, 

apesar de seus comoventes clamores. Finalmente, o deus comprometeu-se a 

libertá-la mediante o juramento de que nunca mais se rebelariam contra ele. 

As descrições sobre a esposa de Zeus sempre a mostram se vingando 

impiedosamente das muitas mulheres com as quais o marido se envolvia, 

independentemente de terem sido coagidas ou enganadas por ele. A fúria da deusa 

não só se dirigia à acompanhante de Zeus, mas também à sua prole. Podemos ver 

esse aspecto nas narrativas sobre o nascimento de Dioniso-Zagreu, morto e 

dilacerado pelos titãs, a mando de Hera. Posteriormente também a princesa tebana, 

Sêmele, mãe do segundo Dioniso que, enganada  pela deusa acaba sendo 

queimada pelo raio de Zeus, ou na loucura despertada no casal Ino e Áthamas, que 

acabam matando seus dois filhos, por terem acolhido a criança divina,  nas muitas 

tentativas de Zeus em proteger o filho. 

Com exceção das duas filhas e Atená, Hera parece não ter mantido relações 

positivas com outras mulheres. Sua obsessão em perseguir as mulheres que se 

aproximavam de Zeus pode refletir um desconhecimento de aspectos de sua própria 

natureza feminina, representados em suas vítimas. De outro lado, podemos pensar 

o ciúme, manifestado pela deusa com tanta violência, como uma “iniciação dolorosa 
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à percepção de que Zeus não pode proporcionar-lhe satisfação”, visto ser ele a 

projeção de seu lado masculino não vivido, seu animus (Downing, 1998:110). 

Em todas as histórias, o que parece atrair Hera para o esposo não é tanto o 

aspecto da sexualidade, mas a necessidade de se equiparar a ele em poder. Hera 

representa, assim, o momento de transição entre o matriarcal e o patriarcal, em que 

os direitos de ambos os gêneros querem ser honrados. 

 Muitas das discussões acirradas entre Hera e Zeus acabavam com a deusa 

indo embora, afastando-se do Olimpo, não por um novo amor, mas para sua própria 

renovação, para o reencontro consigo mesma.  No entanto, ela sempre retornava 

para o esposo, que não media esforços para sua volta. Da mesma forma, Zeus 

sempre defendia sua anima-Hera do assédio de outros deuses ou mortais, 

denotando sabedoria no cuidado com seu feminino inconsciente. 

A hierogamia do casal olímpico demonstra a possibilidade de parceria e 

integração entre os opostos, com todas as dificuldades inerentes a esta condição. 

 Quando não conseguiu mais suportar as infidelidades do marido, Hera retorna 

para Euboia, seu lugar de origem. Zeus tenta fazê-la voltar, mas ela não resiste. 

Sentindo-se incapaz de persuadi-la o deus vai até o Monte Citeron, levando 

escondida uma estátua de mulher, e anuncia seu casamento com uma princesa 

local. Hera se diverte com a fraude e retorna sorridente para o esposo. Depois disso 

descobrem que precisam um do outro e não mais se separam. Esse retorno mostra 

a coniunctio do casal divino, agora transformados. 
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1.3.6. A HUMANIZAÇÃO DAS DEUSAS 

Este item tem o propósito de descrever os principais dinamismos, 

encontrados nas deusas que podem influenciar as mulheres, tanto na sua maneira 

de perceber o mundo e a si mesmas, quanto reagir a esse mundo. 

 

Características expressas por Atená 

 

Como a deusa, as mulheres influenciadas por Atená parecem já ter nascido 

adultas. Possuem uma orientação realista para o mundo, são guerreiras, 

intransigentes, independentes e pragmáticas, atuando sempre de acordo com os 

padrões recebidos. Na sua luta para manter a autonomia aceitam receber apenas o 

que é conquistado com seu trabalho e dedicação. Como não tiveram infância falta-

lhes o aspecto da criança, capaz de se encantar com o imprevisível e se emocionar 

frente às novas descobertas. 

Mostram-se mais governadas pela razão do que pela emoção. Seu raciocínio 

é lógico e bem desenvolvido e é nele que se baseiam para tomar decisões, após 

análise objetiva das causas e dos efeitos. Tendem a usar a racionalização e a crítica 

de modo defensivo evitando, desta forma, entrar em contato com os sentimentos.  

Assim, podem se manter impermeáveis ao sentimento enquanto observam 

friamente, qualificam e analisam o que está acontecendo para decidir o que farão 

depois.  

Costumam lidar com a realidade como ela se apresenta e em conformidade 

com os padrões tradicionalmente recebidos. Na qualidade de filha do pai podem se 

tornar defensoras dos direitos e valores patriarcais, que enfatizam a tradição e a 

legitimidade do poder masculino. Isso significa que geralmente mantém o status quo 

e aceitam as normas estabelecidas como regras de comportamento. São resistentes 

a mudanças. O insucesso, humilhação ou rebeldia de outrem lhes desperta pouca 

compaixão.  

Pragmáticas, tendem a fazer as coisas com moderação para poderem 

modificar um curso de ação tão logo ele pareça improdutivo.  
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Quando expostas a alguma situação de cunho emocional conseguem manter 

a calma e desenvolver boas táticas para lidar com os conflitos. Ambiciosas e 

competitivas facilmente podem assumir a liderança de algum evento, mesmo que 

para isso tenham que se utilizar da diplomacia como estratégia, deixando de lado a 

integridade e a ética para conseguir exercer o poder, vencer ou demonstrar sua 

efetividade.  

Frequentemente são bem informadas e apreciam passar seu conhecimento, 

mas são um pouco autoritárias ao defender suas idéias. Orientam-se pelas suas 

próprias prioridades, focando aquilo que lhes interessa, em vez das necessidades 

dos outros. Gostam de planejar com antecedência, ter tudo organizado e 

estabelecer metas, cobrando do outro as mesmas qualidades. Em geral, são 

perspicazes, francas e decididas.  

Ainda que apreciem estar no meio da ação e do poder masculino evitam 

qualquer envolvimento de ordem emocional ou sexual com aqueles com quem 

trabalham, sendo ótimas conselheiras, colegas ou confidentes. Os homens que as 

atraem são os bem sucedidos ou em ascensão, que lutam pelo que querem e, se 

necessário, elas trabalharão a seu lado para que ambos progridam.  

Essas mulheres dificilmente se prontificam a “discutir a relação” com o 

companheiro e costumam ser impermeáveis ao ciúme sexual, visto não relacionarem 

lealdade à fidelidade sexual, dando pouca importância aos casos extraconjugais do 

parceiro. Sua sensação de auto suficiência as tornam propensas a acreditar que 

jamais serão substituídas e podem ficar espantadas quando isso acontece. 

Não são dadas a romantismos ou idealismos. As demonstrações de 

sensibilidade ou emotividade são vistas como características de fracos e 

perdedores. Nesses casos, tendem a abandonar o companheiro, mesmo estando 

apaixonadas. Em geral elas se irritam mais com a mulher que se queixa do que com 

um homem sobre o qual recai a queixa, porque o submeteriam à crítica pública. 

Mesmo apreciando as pessoas, seus vínculos carecem de intensidade 

emocional e de intimidade, tendo por isso poucas amigas, com as quais poderiam 

compartilhar segredos.   
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Parecem sempre mais maduras do que sua idade cronológica. Sua maneira 

extrovertida de lidar com o mundo associada à predominância da função 

pensamento lhes facilita prosperar em profissões acadêmicas, científicas, militares 

ou políticas. Trabalham bem “com mãos e cérebro em conjunto, o que implica que é 

preciso esquematizar, planejar para depois agir, o que exige também paciência” (Cf. 

Avarenga, 2007). 

Em geral se apresentam como pessoas estáveis, objetivas, habilidosas, mas 

também como impessoais, ingênuas em relação aos sentimentos, e pouco 

sexuadas. “A sexualidade tende a ser encarada como as outras funções corporais” 

(Ibid., p.280) e, assim como os filhos, parte de seu papel de esposa. Apresentam 

uma dissociação corpo-cabeça, isto é, são mulheres “sem corpo”, - considerado uma 

parte utilitária de si mesma, só tomando consciência da existência dele quando 

adoecem. Assim, costumam lidar bem com a velhice. Agindo unilateralmente perdem 

a experiência de se realizarem na íntegra quanto a seu corpo, do mesmo modo 

como não participam com força total dos instintos maternais ou de procriação. 

Diferente de Deméter, que gosta de cuidar de bebês e não quer que eles 

cresçam, as mulheres que vivenciam o padrão de Atená tendem a encorajar os 

filhos a serem independentes e adultos. Também podem encontrar dificuldades no 

relacionamento com sua própria mãe. 

Quando na polaridade Medusa, exibem a capacidade de petrificar, 

paralisando o outro com sua atitude julgadora e seu exame muito impessoal. Nessas 

ocasiões se inclinam a desmerecer a experiência alheia, quer por focalizarem os 

fatos e detalhes sob um ponto de vista muito racional, quer pela sua intolerância e 

crítica, - mostrando insensibilidade para avaliarem a intensidade da questão para o 

outro, - quer pelas perguntas inflexivelmente dirigidas a descobrir falhas, matando o 

potencial de uma verdadeira comunicação – ainda que não tenham consciência 

desses aspectos. 
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Características expressas por Afrodite 

 

 Voltadas para os relacionamentos, geralmente são pessoas bastante alegres, 

amáveis, sensatas, dispondo de tato e calma no contato com o outro. São atraídas 

pelo belo, pela estética e procuram imprimir bom gosto em tudo que fazem. 

Costumam ter uma conversa agradável e serem boas companhias (Cf. Alvarenga, 

2007). 

 Possuem uma orientação mais voltada para os sentidos, portanto, para a 

sensualidade e sedução. Tendem a ser tolerantes e se adaptar facilmente às 

situações.  

 Fazem amizades facilmente, mas superficiais. Gostam de mudanças 

constantes, de ação e movimento. Não são perseverantes ou esforçadas. 

 Essas mulheres tendem a ser práticas e concretas, apresentando uma 

consciência bastante clara sobre o que as cerca. Em função disso, dificilmente lutam 

contra os fatos, mas os aceitam e tiram proveito. Como não são mulheres 

planejadoras, os planos se adéquam às circunstâncias. Vivem o presente. 

 Movidas pelos sentidos, costumam ser curiosas, especialmente para aquilo 

que os aguça, como ambiente, pessoas, objetos e alimentos, mas não com idéias ou 

teorias abstratas. Gostam de novidades e de renovação. 

 Dão bastante valor aos bens materiais, ao dinheiro e tudo que se pode 

comprar com ele para prover o conforto. 

 Ficam mais à vontade em situações conhecidas, assim, qualquer coisa que 

envolva mistério se torna desagradável porque abala sua segurança. 

Como mãe, as mulheres que constelam o arquétipo de Afrodite tendem a se 

preocupar com a aparência e o prazer dos filhos. Brinquedos, roupas bonitas e 

festas lhes servirão como meios para enfatizar nas crianças os aspectos de 

socialização e do bom relacionamento. 
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Características expressas por Perséfone 

 

 Coré/Perséfone expressa o feminino infantil. Com o crescimento, é preciso 

que a menina rompa seu vínculo com o arquétipo da Grande Mãe para que possa vir 

a ser um membro atuante na cultura patriarcal. Mas, em razão desse vínculo ser 

muito forte, principalmente na menina, ela pode permanecer presa no 

relacionamento materno, vivendo de maneira inconsciente, e encontrando 

dificuldade para conquistar autonomia, sua independência pessoal e financeira (Cf. 

Neumann, 2000). 

A adolescência provavelmente é um período complicado para as mulheres 

que vivem o arquétipo de Perséfone. Abandonar o apego à mãe e caminhar em 

direção ao mundo do pai, vencendo o medo, pode constelar nessas mulheres o lado 

negativo do arquétipo, dando origem a sentimentos de culpa e sensação de ter 

traído a mãe real (Cf. Neumann, 2000). Possuída por um complexo materno 

negativo a filha se arma defensivamente contra a mãe e, mesmo não se 

identificando com ela, é a relação entre elas que vai dirigir sua vida. 

 Em geral, as mulheres que são influenciadas por esse arquétipo são 

submissas à mãe, com pouca possibilidade de modificar esse tipo de vínculo, quer 

porque mantém a dependência de Coré, a filha da mãe, quer porque estão lutando 

contra essa dependência, o que as mantém ainda unidas.  

 Esse arquétipo predispõe a mulher a ser passiva e mais conduzida por outros, 

e menos propensa a agir por conta própria. Se guiada por Coré, a jovem, pode não 

ter muita consciência de sua força ou desejos, sem saber o que quer e quem é. Vive 

as situações como algo transitório, numa atitude de adolescente indecisa, esperando 

que alguém ou alguma coisa surja e modifique sua vida. Sua relação com a mãe é 

íntima demais para possibilitar qualquer tipo de independência. É a típica “boa 

menina”, ingênua, obediente, condescendente e cautelosa com qualquer coisa que 

possa sugerir risco, em geral contrastando com a aparente força e independência da 

mãe. Muitas vezes tem um pai dominador, que favorece a dependência da filha, 

projetando nela sua anima. Essa dinâmica familiar pode encorajar a mulher-Coré a 
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agir como Cinderela, esperando um príncipe, ou como a Bela Adormecida, 

esperando ser acordada (Cf. Bolen, 1990). 

 Frequentemente, são mulheres mais introvertidas, mais voltadas para si 

mesmas que para o mundo externo. Demonstram pouco o que sentem, dando 

muitas vezes a impressão de distanciamento ou frieza. Possuem uma intuição pouco 

discriminada que as levam a pressentir vagamente os fatos. 

 Mulheres-Coré se interessam mais pelo aspecto espiritual do que físico em 

um homem, até porque o masculino é vivenciado como algo amedrontador, uma vez 

que sua visão do gênero oposto é fornecida pela figura materna. Desta maneira, 

defensivamente, as mulheres que constelam Coré em sua psique, escolhem como 

parceiros homens mais jovens, com a masculinidade menos desenvolvida e, 

portanto, menos ameaçadora. A estes ela poderá cuidar e manipular, supostamente 

sem correr riscos. Por outro lado, como a deusa, tendem a atrair companheiros 

destrutivos. 

 

 

Características expressas por Ártemis 

 

As mulheres influenciadas por Ártemis manifestam uma jovialidade e 

necessidade tão grande de liberdade que, às vezes, dá a impressão de se portarem 

de modo masculino, como um garoto, o que pode afastá-las de companhias. No 

entanto, sua ligação com a mãe lhes permite se sentir plena e confiantemente 

mulheres, podendo explorar sua masculinidade. Nesse sentido, representam um tipo 

de feminilidade mais pura e mais primitiva, isto é, que não se define pela relação 

com o masculino, seja ele um amante, um companheiro ou um filho.  

 Demonstram muita consciência do corpo, estando atentas para as mínimas 

modificações no físico. Sua energia não vem do intelecto, como em Atená, mas do 

soma. Por essa razão, são predispostas a se envolver em situações esportivas, 

caminhadas e ginásticas modeladoras. 
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Fazem o máximo para manter a harmonia ao redor, mas costumam ser 

briguentas e lutadoras ferozes quando sentem sua autonomia ameaçada. 

Sob a regência da deusa são práticas, mais introvertidas, simples e valorizam 

a competitividade e a independência, que se reflete também em seus 

relacionamentos. Podem, por timidez, encontrar dificuldade para expressar seus 

pensamentos, principalmente para um grupo.  

Cidades grandes, barulhentas, não as agradam, podendo trocá-las facilmente 

pela tranqüilidade do campo, de cidades pequenas ou mesmo praianas. Sua 

necessidade de liberdade as leva a escolher profissões que não as forcem a ficar 

muito paradas ou presas a lugares fechados. Estão sempre se movimentando. 

A elegância e o cuidado no vestir, características de Atená, não são sua 

preocupação. Gostam de roupas nas quais se sintam à vontade e que sejam 

informais, destoando do que a consciência coletiva tem como estereótipo de 

feminilidade. Jeans provavelmente as deixarão felizes.  

Planejadoras e determinadas, raramente desviam do caminho quando traçam 

um objetivo. A concentração demasiada em um foco ou em detalhes muitas vezes 

as faz perder a noção do todo, trazendo sérias conseqüências para si mesmas ou 

para outrem.  

Como a deusa, essas mulheres sentem-se mais à vontade com animais 

jovens e bebês humanos, que não as obrigam a ter claro sua noção de identidade. 

Sua dificuldade em aceitar o estilo de vida expresso por Deméter, Hera ou Atená, a 

saber, mãe, esposa ou profissional, e muitas vezes seu desprezo pelos valores e 

normas da sociedade tradicional, as fazem manter por um tempo maior sua 

condição de adolescentes. Elas sabem o que não são, mas não têm muito claro o 

que são; isso pode fazê-las se sentir desajustadas ou diferentes em um meio mais 

convencional. 

Casamentos clássicos não fazem parte de seus anseios. Podem ter um 

companheiro, mas prescindem das burocracias sociais. Como são mais inibidas 

sexualmente, preferem um marido também mais reservado nesse aspecto, menos 

um amante e mais um irmão. 
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Diferente de Atená, cujos relacionamentos primam pelo aspecto mais 

intelectual, buscando no parceiro um interlocutor capaz de discutir com ela no 

mesmo nível, os de Ártemis, ao contrário, se baseiam no companheirismo, na 

camaradagem, em que ambos preservam distintas suas identidades. Geralmente 

optam por se relacionarem com homens ternos, que comungam com ela a 

realização de atividades físicas paralelas, quer as acompanhando numa corrida, 

quer fazendo juntos a pintura da casa. 

Defensoras das causas femininas e feministas podem se organizar em grupos 

de mulheres, verdadeiros “clubes da Luluzinha”, onde homens não são bem vindos, 

ou participar de comunidades sustentáveis, no estilo das atuais Ecovilas, ou 

movimentos ecológicos. 

Como mães costumam ser pouco convencionais; roupas e horários não são 

suas prioridades, mas compensam com carinho e companheirismo. Tenderão a 

estimular os filhos a serem independentes e ativos como ela. 

No seu aspecto negativo, podem vir a ser preconceituosas, fixadas e reclusas 

dificultando a transformação necessária para a individuação. Costumam ser 

vingativas e saborear o planejamento de como devolver o que receberam na mesma 

medida. 

Similar ao encontro de Atená com Medusa, as mulheres envolvidas pelo 

arquétipo de Ártemis terão que se confrontar com seu lado mais primitivo e 

selvagem. 

 

Características expressas por Deméter 

 

Mulheres que vivenciam o arquétipo de Deméter têm na palavra mãe seu 

princípio norteador. Possuem uma disposição para engravidar e para a maternagem 

atendendo com prazer as necessidades básicas de seus filhos. Mas isso não se 

restringe ao aspecto biológico apenas; é uma atitude, uma maneira instintiva de se 

doar, de ser generosa e acalentar.  Sentem-se lindas e completas durante a 
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gestação e parecem ter um imã especial para atrair crianças. Sua necessidade de 

cuidar, assim como ser cuidada, na maioria das vezes é expandida também às 

pessoas de seu convívio, tornando-se a “mãezona” do grupo ou de um amigo(a) em 

particular e mesmo do companheiro. Sua capacidade de nutrir se estende não 

somente às realidades e necessidades físicas, como alimentar, agasalhar, mas 

também aos aspectos emocionais, acalentando e acolhendo.  

São idealistas, leais e dedicadas àqueles que amam ou às causas que 

abraçam, parecendo ter uma energia inesgotável. De outro lado, são metódicas, 

perseverantes e exigem o mesmo das pessoas com quem convivem. 

Portadoras de um sentimento extrovertido se apresentam como pessoas 

amigáveis, simpáticas e contemporizadoras, capazes de expressar o sentimento 

adequado ao momento. Mas, da mesma maneira que expressam o que sentem, têm 

necessidade de serem correspondidas de modo igual, sendo muito sensíveis às 

críticas e aos elogios. Valorizam muito a opinião alheia e tendem a tentar 

corresponder às expectativas dos outros. 

Geralmente amantes da harmonia, costumam reprimir tudo que possa gerar 

conflito nos relacionamentos, encontrando dificuldade em lidar ou encarar fatos que 

gostariam que não fossem verdadeiros. 

Como Hera, Deméter é uma deusa vulnerável, o que significa que pode ser 

vitimizada. Sua receptividade e afabilidade podem ser interpretadas erroneamente 

como um convite a serem abordadas sexualmente ou que estão disponíveis.  

Mais que a questão sexual ou o aspecto intelectual, as mulheres tipo Deméter 

procuram em um homem o provedor, aquele que irá garantir a estabilidade e a 

manutenção da família. São mulheres que resistem às mudanças por medo de 

perder a suposta estabilidade já adquirida. O lar representa sua segurança. 

No seu aspecto negativo encarnam a mãe devoradora, controladora dos 

“filhos”, impedindo-os de seguirem seu próprio caminho, de amadurecerem e 

adquirirem autonomia. Sua proteção excessiva e dominadora acaba por “sufocar” 

aqueles sobre quem ela tem controle, frequentemente lançando mão de chantagens 

emocionais para conseguir manter o poder e cobrando gratidão eterna pelos seus 

cuidados. 
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A menopausa ou o casamento dos filhos pode ser um período difícil para 

essas mulheres. 

Quando Deméter, como representante da Grande Mãe, é constelada em seu 

aspecto negativo, propicia às mulheres um tipo de vivência que supervaloriza o 

masculino em detrimento do feminino; como conseqüência, a filha pode se tornar 

insegura em relação à sua feminilidade e a tudo que é instintivo em sua natureza, 

usando muitas vezes o casamento para escapar do convívio com a mãe, - o que 

pode ser também desastroso.  

 

 

Características expressas por Hera 

 

Como Hera, essas mulheres possuem uma imagem idealizada do casamento 

tradicional como a principal realização de suas vidas - visto como fonte de prestígio, 

respeito e honra -, sentindo-se incompletas sem um companheiro. A ausência de um 

relacionamento estável as remete à vergonha e sofrimento. Isso pode impeli-las 

insensatamente ou prematuramente para o casamento, o que pode tornar seu 

destino determinado por seu marido. 

O orgulho e sensação de integridade em carregar o sobrenome do homem 

escolhido necessitam ser reconhecidos externamente. Assim é comum desejarem 

cerimônias religiosas, que possam atestar sua aliança espiritual com o marido, 

atualizando os antigos ritos da deusa Hera. 

Uma vez casadas são pessoas leais, fiéis e emocionalmente dependentes do 

esposo, capazes de passar grandes dificuldades a seu lado sem cogitar qualquer 

possibilidade de separação. Para elas, casamento é para sempre. 

Em geral, numa relação são ciumentas e controladoras, fazendo do parceiro o 

centro de suas vidas, priorizando-o aos filhos, inclusive. Quando traídas tendem a 

transferir a culpa do companheiro para outros, reagindo à dor com grande raiva e 

vingança. 
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A profissão e os estudos são vistos como aspectos secundários em sua vida. 

A universidade ou o local de trabalho podem ser encarados apenas como o lugar 

onde podem encontrar um parceiro. Apesar disso podem ser ótimas profissionais e 

conseguir sucesso e reconhecimento, mas, se não estiver casada, tudo isso terá 

pouca importância. A carreira sempre pode ser sacrificada em prol do casamento ou 

do bem estar do marido, assim como suas amizades e os programas sociais. 

São atraídas por homens competentes no âmbito profissional ou com 

possibilidade de sucesso e, de preferência, que tenham um sobrenome reconhecido 

socialmente – um parceiro e sócio, com quem possam dividir o poder. Como tendem 

a escolher, muitas vezes, com base na aparência e status social, podem se casar 

com um Zeus, e serem repetidamente feridas. Para estarem felizes, necessitam que 

o homem também tenha devoção para com ela, e que dê tanta importância à sua 

relação como ela o faz. Quando isso não acontece é comum compensar com 

atividades sociais, - representando publicamente a imagem de casal perfeito -, a 

frustração no casamento. 

Possuem valores patriarcais bem sedimentados, o que faz as mães do tipo 

Hera tenderem a enfatizar, em sua maternagem, a hierarquia e o bom 

comportamento, ensinando aos filhos que há um jeito certo e um errado de fazer as 

coisas. 

 A deusa Hera costuma se apresentar em mulheres mais maduras e propicia e 

elas características de força e extroversão. Sua atenção está, na maior parte do 

tempo, voltada para coisas e pessoas. São mulheres de ação, seu foco é o 

resultado. Geralmente dizem o que pensam, são exigentes, moralistas e gostam de 

aconselhar. Costumam viver rigidamente de acordo com as normas e os valores 

patriarcais. No âmbito familiar são as matriarcas. 
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Capítulo II 

 

 

AS DEUSAS E A REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DO FEMININO HOJE 

 

 

A dinâmica expressa pelas imagens arquetípicas, descritas no capítulo 

anterior, se torna visível nas atitudes diárias, caracterizando um tipo de padrão 

impulsionado pela atividade inconsciente. 

 

Os arquétipos fornecem o modelo coletivo de comportamentos, emoções, 

experiências, mas isso é humanizado pelo indivíduo, expressando-se como padrões 

pessoais. As deusas, como imagens que dão forma ao arquétipo, podem ser assim 

percebidas em cada mulher, na sua maneira de estar no mundo. Uma vez que a 

mulher toma consciência das forças que a influenciam, representadas 

simbolicamente pelas deusas, adquirem maior autonomia, podendo fazer escolhas 

singulares, não determinadas pelo coletivo. 

 

Cada mulher pode estar sob a influência de várias deusas ao mesmo tempo, 

mas uma delas será priorizada, da mesma maneira que uma será relegada à 

sombra. Será principalmente sobre essas duas deusas que nossa análise estará 

voltada. A análise das demais será esboçada, sem maior aprofundamento, servindo 

apenas para ampliar a compreensão do leitor sobre o que estará sendo discutido. 

. 

A pesquisa possui um caráter quantitativo e qualitativo, valendo-se de um 

enfoque psicológico fundamentalmente junguiano, com o intuito de conhecer as 

tendências gerais do modo como se constituem as representações simbólicas do 

feminino, na atualidade, em mulheres na faixa etária entre vinte (20) e cinquenta (50) 

anos, residentes na cidade de São Paulo, escolhidas aleatoriamente.  
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2.1. Procedimentos Metodológicos para Coleta de Dados 

 

O instrumento utilizado nesta pesquisa, - um questionário estruturado 

intitulado Roda das Deusas -, foi retirado do livro A Deusa Interior, de Jennifer 

Barker Woolger e Roger J. Woolger (1997), criado pelos referidos autores e utilizado 

durante seus cursos com o objetivo de permitir que as mulheres descubram como 

estão distribuídos em sua personalidade os tipos das deusas (...) (p.16), visando 

possibilitar àquelas um melhor conhecimento e compreensão de si mesmas. 

 

Nesse questionário Woolger & Woolger trabalham com representações 

arquetípicas (simbólicas) de características do feminino de seis deusas gregas - 

Atena, Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e Hera -, que podem estar presentes 

em mulheres e homens. Para os autores, elas foram escolhidas porque, 

aparentemente, são as mais ativas na psique das mulheres modernas e na 

sociedade contemporânea (p.15). A justificativa pela sua opção pelas deusas 

gregas, em detrimento dos panteões de outras sociedades, surgiu, sobretudo, pela 

familiaridade com os mitos gregos, dispostos largamente na literatura, nas artes e na 

astrologia. 

 

O questionário (modelo abaixo) foi elaborado em forma de escala, composto 

por 14 (quatorze) itens (temas) diferentes. Cada item apresenta 06 (seis) subitens, 

ou seja, afirmativas a respeito do tema proposto. Para cada afirmativa a participante 

da pesquisa deveria atribuir um dos valores das categorias abaixo discriminadas, 

especificando seu grau de concordância ou discordância com a afirmação 

apresentada:  

 

 3 = afirmação aplica-se totalmente a mim 

 2 = aplica-se apenas em parte a mim 

 1 = só se aplica ligeiramente a mim 

-1 = absolutamente não se aplica a mim 
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RODA DAS DEUSAS – Modelo de Questionário 

  

Idade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

  

 

Pontue cada item abaixo seguindo a seguinte tabela de valores 

(Todos os itens devem ser pontuados. Faça um X no parêntesis que 

corresponde a sua escolha).  

Caso não tenha vivido alguma situação imagine o que faria se estivesse vivendo. 

3 = afirmação aplica-se totalmente a mim 

2 = aplica-se apenas em parte a mim 

1 = só se aplica ligeiramente a mim 

-1 = absolutamente não se aplica a mim 

 

 

1 – APARÊNCIA (a minha aparência) 

A    Como não saio muito, roupas e maquiagem não são tão importantes para 

mim. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Prefiro usar jeans e uma camisa confortável. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Minha aparência não é nada convencional. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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D    Gosto de me vestir bem, mas de maneira conservadora, e de usar pouca 

maquiagem. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    Gosto de me arrumar e de me mostrar atraente. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

F    Estar bem vestida e maquiada me dá segurança para enfrentar o mundo. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

2 – MEU CORPO (como eu me dou com o corpo) 

A    Eu me inclino a não pensar sobre o meu corpo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Meu corpo se sente muito melhor quando estou ativa e fazendo exercícios. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Gosto que meu corpo seja tocado bastante por quem eu amo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Muitas vezes eu absolutamente não me sinto no meu corpo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    Acho embaraçoso falar sobre o meu corpo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Adoro estar grávida / Quero muito engravidar. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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3 – CASA E LAR (o que tem importância para mim) 

A    Gosto que minha casa seja elegante e impressione as pessoas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Prefiro a cidade; para mim um apartamento está ótimo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

 

C    Minha casa precisa ser aconchegante e Ter lugar para todos. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Preciso de privacidade e espaço para as coisas que gosto de fazer. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    O lugar onde eu moro tem de ser confortável e bonito. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    prefiro viver no campo ou onde eu possa estar perto de parques e espaços 

abertos. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

4 – ALIMENTAÇÃO E COMIDA (a importância para mim) 

A    Tomo cuidado com a alimentação a fim de manter o meu corpo saudável. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Gosto de jantar fora em algum lugar romântico. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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C    Gosto muito de comer fora onde se possa conversar. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Eu realmente gosto de cozinhar para os outros. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

 

E    As refeições são momentos familiares importantes. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Comer não é uma coisa muito importante para mim. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

5 – INFÂNCIA (como eu costumava ser) 

A    Eu tinha muitas brincadeiras secretas e muitos mundos imaginários. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Eu sempre dirigia as brincadeiras com minhas amigas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Eu gostava de brincar basicamente com bonecas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Eu tinha sempre o nariz enfiado num livro depois de uma certa idade. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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E    Eu adorava estar ao ar livre e entre os animais. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Eu adorava me vestir e me arrumar como gente grande. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

 

 

6 – OS HOMENS (o que eu preciso em um) 

A    Quero um homem que me excite sexualmente sempre. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Quero um homem que me proteja e me faça mimos. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Gosto de um homem que seja independente e me proporcione bastante 

espaço. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Preciso de um homem que me desafie intelectualmente. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    Preciso de um homem que compreenda o meu mundo interior. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

F    Quero um homem de cuja posição no mundo eu possa me orgulhar. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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7 – AMOR E CASAMENTO (o que significam para mim) 

 

A    O casamento só dá certo quando houver uma ligação espiritual maior. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    O casamento é o alicerce da sociedade. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    O amor é mais importante que tudo; sem ele meu casamento seria vazio. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

  

D    Tudo bem com o amor e o casamento, desde que eu tenha bastante 

liberdade. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    O casamento protege os filhos; amor apenas não é suficiente. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Meu casamento às vezes tem que ser sacrificado em função do meu 

trabalho. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

8 – SEXUALIDADE (como eu sou na cama) 

A    Às vezes é difícil eu me soltar completamente quando faço sexo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Eu me excito facilmente com o homem certo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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C    Às vezes leva certo tempo até eu de fato entrar no meu corpo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    No sexo, adoro tanto dar quanto receber. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

E    Eu sou meio tímida sexualmente, mas posso me tornar quase selvagem. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

F    O sexo pode ser extático e quase místico para mim. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

9 – FILHOS (o papel deles na minha vida) (se você não tem, imagine como seria) 

A    Sinto-me mais feliz quando estou fazendo alguma coisa ao ar livre com 

meus filhos. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Meus filhos são a maior realização da minha vida. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

C    Eu espero que meus filhos venham a ser um grande crédito em meu favor. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Prefiro não Ter filhos para me dedicar à minha carreira. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    Eu amo os meus filhos, mas a minha vida amorosa é igualmente 

importante. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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F    Eu amo os meus filhos, e quero sempre saber o que estão sentindo ou 

pensando. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

10 – PASSATEMPOS (coisas que eu gosto de fazer) 

 

A    Metafísica, leitura de tarô, astrologia, diário de sonhos, seminários da Nova 

Era, arte e rituais pessoais. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

B    Colecionar jóias, objetos de arte e roupas bonitas; moda, música, teatro. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Esportes, atletismo, correr, acampar, pescar, velejar, montar a cavalo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Serviços comunitários, clubes sociais, grupos de voluntárias, igrejas 

paroquiais. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

E    Campanhas políticas, apoio a minorias, museus, séries de conferências, 

leituras. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Cozinhar, jardinar, bordar, tecer, costurar. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

11 – FESTAS (como eu me comporto) 

A    Eu geralmente me envolvo em discussões políticas ou intelectuais. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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B    Costumo ser atraída por pessoas com problemas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Prefiro ser a anfitriã de minhas próprias festas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Não consigo deixar de querer localizar o homem mais sensual do lugar. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

E    Gosto de Ter certeza de que todos estão se divertindo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Festas me deixam tensa; não vou muito a elas. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

12 – AMIZADES (o lugar que ocupam em minha vida) 

A    A maioria das minhas amigas tem filhos da mesma idade que os meus. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Escolho as minhas amizades com muito cuidado, e elas são muito 

importantes para mim. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Gosto de partilhar minhas últimas idéias e projetos com minhas amigas e 

meus amigos. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D    Minhas amizades tendem a serem amizades mágicas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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E    Minhas amigas são basicamente as esposas dos amigos de meu marido. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Meus amigos são geralmente mais importantes para mim do que minhas 

amigas. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

13 – LIVROS (que tipo de livros eu trago por perto) 

A    Livros de receitas, de artesanato, de como cuidar de crianças. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    Literatura séria, biografias, livros de viagem, história ilustrada. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

C    Livros da Nova Era, psicologia, metafísica, livros de “mediunidade 

contemporânea”, I Ching. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

D     Livros de esportes e saúde, manuais de ioga, livros de animais, de vida 

selvagem, de como fazer coisas. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    livros de arte, biografias populares, romances, poesia. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    Política, sociologia, livros intelectuais recentes, literatura avant-garde, livros 

feministas. 

 -1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 
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14 – O MUNDO AÍ FORA (minha atitude) 

A    Eu sempre procuro me manter informada sobre o que acontece no mundo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

B    A política só me interessa pelas intrigas de bastidores. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

C    Eu conheço mais do mundo através dos meus sonhos do que pela TV ou 

pelos jornais. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

D    Eu raramente sei – ou quero saber – o que está acontecendo no mundo. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

E    O mundo é basicamente dos homens; eles que se virem. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

F    É importante para mim ter um papel ativo na comunidade. 

-1 (   )   1 (   )   2 (   )   3 (   ) 

 

Nossa preferência por um questionário já pronto, ao invés da elaboração de 

um, se deu em função de que o mesmo atinge o propósito de obter as informações 

necessárias ao nosso objetivo e permite subsídios suficientes para posterior análise.  

 

 

 

2.1.1. A Coleta de Dados 

 

O período de coleta de dados ocorreu entre agosto e dezembro de 2007 

(primeira etapa) e agosto e dezembro de 2010 (segunda etapa). Considerando a 

rapidez das transformações, inclusive de valores, que presenciamos no âmbito 
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social, este distanciamento no tempo, entre as duas etapas, teve como objetivo 

verificar se os resultados iniciais se manteriam ou sofreriam alterações. 

 

Os questionários, depois de digitados e formatados de modo a facilitar a 

inserção das respostas no próprio computador foram enviados, via e-mail, a vinte 

(20) pessoas escolhidas aleatoriamente entre as conhecidas da autora. Cada uma 

dessas 20 (vinte) pessoas deveria repassar o material para pelo menos 10 (dez) 

mulheres de sua rede de contatos, com a sugestão de que também os reenviassem. 

O retorno dos questionários respondidos seguiu o percurso inverso, isto é, a 

respondente enviou para a pessoa de seu contato, que o encaminhou para a 

pesquisadora. Como forma de preservar o sigilo sobre a identidade das 

colaboradoras estas foram identificadas apenas com idade, escolaridade e 

profissão.  

 

Foram obtidos cento e treze (113) retornos, sendo 59 (cinquenta e nove), na 

primeira etapa e 54 (cinqüenta e quatro), na segunda, conforme dispostos nas 

tabelas abaixo: 
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PARTICIPANTES POR FAIXA ETÁRIA E ESCOLARIDADE 

AMOSTRA 2007   

N = 59 

FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE PARTICIPANTES 

20 – 30   08 

31 - 40 SC – Superior Completo 12 

41 - 50  08 

  Total:     28 

 

 

FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE PARTICIPANTES 

20 – 30   11 

31 - 40 SI – Superior 

Incompleto 

04 

41 - 50  01 

  Total:        16 

 

 

FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE PARTICIPANTES 

20 – 30   10 

31 - 40 MC – Médio Completo 04 

41 - 50  01 

     

Total:         15 
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PARTICIPANTES POR FAIXA ETÁRIA E ESCOLARIDADE 

AMOSTRA 2010 

N = 54 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

PARTICIPANTES 

20 – 30   13 

31 - 40 SC – Superior 

Completo 

16 

41 - 50  09 

  Total:         38 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

PARTICIPANTES 

20 – 30   07 

31 - 40 SI – Superior 

Incompleto 

03 

41 - 50  01 

  Total:         11 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

PARTICIPANTES 

20 – 30   03 

31 - 40 MC – Médio Completo 01 

41 - 50  01 

  Total:         05 
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2.1.2. Tabulação dos Dados 

 

 

Com os questionários respondidos procedemos ao transporte das pontuações 

para a Tabela de Pontos, conforme modelo abaixo, também proposta por Woolger & 

Woolger (p.252), redistribuindo as quatro notas de cada categoria para a coluna 

específica de cada deusa.  

 

A soma simples, recomendada pelos autores, dos valores de cada coluna, 

permitiu obter, para cada colaboradora, um coeficiente correspondendo a cada uma 

das deusas: Atena, Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e Hera. 

 

 

 

TABELA DE PONTOS (modelo) 

 

 
ATENA 
1   -  F= 

2   -  A= 

3   -  B= 

4   -  C= 

5   -  D= 

6   -  D= 

7   -  F= 

8   -  C= 

9   -  D= 

10 -  E= 

11 -  A= 

12 -  C= 

13 -  F= 

14 -  A 

Total: 

 
AFRODITE 
1   -  E= 

2   -  C= 

3   -  E= 

4   -  B= 

5   -  F= 

6   -  A= 

7   -  C= 

8   -  B= 

9   -  E= 

10 -  B= 

11 -  D= 

12 -  F= 

13 -  E= 

14 -  B= 

Total: 

 
PERSÉFONE 
1   -  C= 

2   -  D= 

3   -  D= 

4   -  F= 

5   -  A=  

6   -  E= 

7   -  A= 

8   -  F= 

9   -  F= 

10 -  A= 

11 -  B= 

12 -  D= 

13 -  C= 

14-  C= 

Total: 

 
ÁRTEMIS 

1   -  B= 

2   -  B= 

3   -  F= 

4   -  A= 

5   -  E= 

6   -  C= 

7   -  D= 

8   -  E= 

9   -  A= 

10 -  C = 

11 -  F= 

12 -  B= 

13 -  D= 

14 -  D= 

Total: 

 
DEMÉTER 

1   -  A= 

2   -  F= 

3   -  C= 

4   -  D= 

5   -  C= 

6   -  B= 

7   -  E= 

8   -  D= 

9   -  B= 

10 -  F= 

11 -  E= 

12 -  A= 

13 -  A= 

14 -  E= 

Total: 

 
HERA 

1   -  D= 

2   -  E= 

3   -  A= 

4   -  E= 

5   -  B= 

6   -  F= 

7   -  B= 

8   -  A= 

9   -  C= 

10 -  D= 

11 -  C= 

12 -  E= 

13 -  B= 

14 -  F= 

Total: 
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O resultado geral das amostras constou de um ranking composto da soma 

simples das maiores e menores posições obtidas nos resultados individuais da 

primeira e segunda etapa de aplicação dos questionários. Para facilitar a 

visualização, e no intuito de nos mantermos fiéis ao procedimento original utilizado 

pelos autores, supra citados, esses resultados foram transportados para uma 

mandala representativa das seis deusas acima referidas. Se traçarmos retas ligando 

as deusas na roda, veremos que cada uma ocupa uma posição estratégica, sempre 

em pares de opostos, sendo o centro da mandala a representação do Self. 
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Essa disposição nos possibilitou uma leitura geral, comparativa, entre a deusa 

mais escolhida e a menos escolhida, assim como a posição das outras quatro 

deusas restantes.  

 

Uma segunda tabela, obedecendo aos mesmos princípios da Tabela de 

Pontos, foi confeccionada com o objetivo de verificar a existência de variáveis 

significativas em relação ao cômputo geral das escolhas, tanto na amostra de 2007, 

como na obtida em 2010, a partir das diferentes idades das respondentes e da 

escolaridade. Considerando a extensão do intervalo proposto – 20 a 50 anos de 

idade -, decidimos comparar os resultados em faixas etárias intervalares de 10 anos, 

organizadas segundo a escolaridade apresentada. Nosso interesse, ao formar um 

ranking relativo à faixa etária, foi verificar prevalência ou não de determinadas 

deusas por faixas.  

 

No que diz respeito à escolaridade das colaboradoras, por uma questão de 

praticidade, optamos pela utilização de siglas para corresponder aos diferentes 

níveis de instrução. Assim, 

 

                                           SC =  nível superior completo 

SI =   nível superior incompleto 

                                           MC = ensino médio completo 

 

Quanto à atividade profissional exercida pelas participantes da pesquisa, 

dada a diversidade das profissões apresentadas nos questionários, ainda que 

discriminadas, não foi possível agrupá-las em categorias passíveis de análise. 
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2.1.3. RESULTADOS 

 Abaixo estão dispostas as tabelas contendo o resultado bruto dos dados 

obtidos com a aplicação dos questionários da Roda das Deusas.  

 

 

CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 –  N = 59 

 

N/SC = 28 

 

Escolaridade: Superior Completo  -  Faixa etária: 20 a 30 anos 

N = 08 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

16 28 09 13 19 19 

12 20 03 10 16 14 

08 16 03 13 09 15 

07 20 09 25 22 08 

07 12 02 16 20 11 

15 28 28 36 26 20 

0 19 24 30 20 21 

17 29 22 26 11 21 

 

Total: 82 

 

Total: 172 

 

Total: 100 

 

Total: 169 

 

Total: 143 

 

Total: 129 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA  

 –AMOSTRA 2007 - 

 

Escolaridade: Superior Completo  -  Faixa etária: 31 a 40 anos 

N = 12 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

01 18 -07 08 20 15 

01 15 04 20 13 25 

13 27 18 25 22 16 

14 18 18 26 21 20 

11 24 23 34 22 31 

01 17 03 15 13 05 

11 23 08 18 22 23 

20 31 10 21 22 19 

07 22 17 30 22 20 

14 27 20 29 24 27 

28 15 13 28 22 20 

21 19 07 21 10 18 

 

Total: 142 

 

Total: 256 

 

Total: 134 

 

Total: 275 

 

Total: 233 

 

Total: 239 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 - 

 

 

Escolaridade: Superior Completo  -   

Faixa etária: 41 a 50 anos 

N = 08 

 

 

Atenaº Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

20 24 20 30 17 22 

13 13 11 20 22 12 

17 20 09 -03 20 08 

15 15 06 20 30 21 

18 20 18 20 20 16 

07 20 08 13 17 -02 

06 15 -02 15 09 20 

13 25 09 28 27 18 

 

Total: 109 

 

Total: 152 

 

Total: 79 

 

Total: 143 

 

Total: 162 

 

Total: 115 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS  

AMOSTRA 2007   
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

N/SI = 16 

 

Escolaridade: Superior Incompleto  -  

 Faixa etária: 20 a 30 anos 

N = 11 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

05 21 12 20 15 19 

22 21 18 17 08 18 

04 31 11 22 18 17 

12 22 16 11 24 22 

19 22 06 06 10 09 

18 28 14 18 16 23 

05 11 18 09 20 19 

24 34 17 13 20 28 

16 24 12 26 15 15 

06 25 04 14 17 20 

26 23 26 26 16 28 

 

Total: 157 

 

Total: 262 

 

Total: 154 

 

Total: 182 

 

Total: 179 

 

Total: 218 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

 

Escolaridade: Superior Incompleto  -   

Faixa etária: 31 a 40 anos 

N = 04 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

14 25 25 30 22 18 

03 11 06 22 13 16 

14 23 15 21 26 30 

0 24 01 20 23 26 

 

Total: 31 

 

Total: 83 

 

Total: 47 

 

Total: 93 

 

Total: 84 

 

Total: 90 

 

 

CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

Escolaridade: Superior Incompleto  -  

 Faixa etária: 41 a 50 anos 

N = 01 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

14 25 08 22 15 24 

Total: 14 Total: 25 Total: 08 Total: 22 Total: 15 Total: 24 
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ENSINO  SUPERIOR INCOMPLETO 

FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS 

AMOSTRA 2007        
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

N/MC = 15 

 

 

Escolaridade: Ensino Médio Completo  -   

Faixa etária: 20 a 30 anos 

N = 10 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

14 26 16 28 27 24 

05 12 16 21 02 09 

0 27 01 08 16 11 

17 17 -03 12 16 13 

-02 22 15 14 14 08 

12 22 22 29 25 17 

12 21 14 26 23 12 

23 27 10 27 18 17 

14 33 08 13 21 23 

10 23 05 12 -04 12 

 

Total: 105 

 

Total: 230 

 

Total: 104 

 

Total: 190 

 

Total: 158 

 

Total: 146 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

 

Escolaridade: Ensino Médio Completo  -   

Faixa etária: 31 a 40 anos 

N = 04 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

22 21 19 25 30 28 

13 33 26 28 25 26 

12 17 18 18 27 21 

07 17 03 09 23 14 

 

Total: 54 

 

Total: 88 

 

Total: 66 

 

Total: 80 

 

Total: 105 

 

Total: 89 

 

 

 

CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 – AMOSTRA 2007 – 

Escolaridade: Ensino Médio Completo  -  

 Faixa etária: 41 a 50 anos 

N = 01 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

2 31 03 15 28 20 

Total: 22 Total: 31 Total: 03 Total: 15 Total: 28 Total: 20 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO 

FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS 

AMOSTRA 2007 
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TOTAL DE PONTOS POR ESCOLARIDADE 

- AMOSTRA 2007 –  

 

Nível Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

   SC 333 580 313 587 538 483 

   SI 202 370 209 297 278 332 

   MC 181 349 173 285 291 255 

 

 

TOTAL DE PONTOS POR FAIXA ETÁRIA 

- AMOSTRA 2007 -  

 

Idades Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

20-30 344 664 358 541 480 493 

31-40 227 427 247 448 422 418 

41-50 145 208 

 

90 180 205 159 

 

 

TOTAL GERAL DE PONTOS  

- AMOSTRA 2007 -  

Idades Afrodite Ártemis Deméter Hera Atena Perséfone 

 

Total 

 

1.299 

 

1.169 

 

1.107 

 

1.070 

 

716 

 

695 

 

Posição 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 
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TOTAL GERAL DE PONTOS  

- AMOSTRA 2007 -  
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA  

                   AMOSTRA 2010 -  N = 54 

N/SC=38 

 

Escolaridade: Ensino Superior Completo  - 

  Faixa etária: 20 a 30 anos 

N=13 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

16 24 06 25 08 11 

14 20 03 24 14 17 

08 21 12 14 18 17 

15 16 18 11 18 23 

18 16 06 20 10 14 

10 26 10 12 16 08 

30 19 19 19 21 30 

20 33 28 19 15 21 

30 31 30 28 19 17 

25 31 14 31 24 26 

24 18 03 13 15 20 

29 27 15 16 18 22 

18 18 18 16 15 16 

Total: 257 Total: 300 Total: 182 Total: 248 Total: 211 Total: 242 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Superior Completo  

Faixa etária: 31 a 40 anos 

N = 16 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

17 25 24 18 15 14 

14 19 16 11 19 9 

21 21 17 19 17 24 

24 23 24 28 29 30 

12 20 23 16 13 14 

06 29 20 15 15 23 

19 24 30 27 16 18 

28 26 29 19 7 10 

13 20 15 18 8 10 

29 23 15 30 12 20 

22 33 24 17 25 27 

22 34 13 21 24 35 

21 21 29 29 22 27 

12 31 22 21 26 23 

17 26 8 17 7 14 

25 24 22 20 20 15 

Total: 302 Total: 399 Total: 331 Total: 326 Total: 275 Total: 313 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Superior Completo  

Faixa etária: 41 a 50 anos 

N = 9 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

10 14 17 23 15 15 

10 28 16 27 18 14 

14 26 20 27 27 14 

19 17 10 13 12 15 

23 20 19 21 25 17 

29 32 28 25 14 12 

10 27 21 29 20 09 

18 32 12 22 10 16 

20 24 06 18 22 17 

Total: 153 Total: 220 Total: 149 Total: 205 Total: 163 Total: 129 
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 ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS 

AMOSTRA 2010 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

N/SI=11 

 

Escolaridade: Ensino Superior Incompleto 

Faixa etária: 20 a 30 anos 

N = 8 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

15 28 12 16 24 05 

10 23 10 09 08 19 

29 25 27 18 22 23 

15 37 18 34 23 26 

16 18 13 16 07 10 

06 30 13 20 25 18 

10 21 18 17 17 13 

11 25 18 22 28 09 

Total: 112 Total: 207 Total: 129 Total: 142 Total: 154 Total: 123 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Superior Incompleto 

Faixa etária: 31 a 40 anos 

N = 2 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

23 28 15 17 30 31 

21 30 16 18 10 13 

Total: 44 Total: 58 Total: 31 Total: 35 Total: 40 Total: 44 

 

 

 

CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Superior Incompleto 

Faixa etária: 41 a 50 anos 

N = 01 

 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

06 18 11 18 27 18 

Total: 06 Total: 18 Total: 11 Total: 18 Total: 27 Total: 18 
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ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS 

AMOSTRA 2010 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

N/MC = 05 

 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Faixa etária: 20 a 30 anos 

N= 03 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

13 29 13 25 13 25 

15 17 16 19 17 19 

17 26 07 24 14 09 

Total: 45 Total: 72 Total: 36 Total: 68 Total: 44 Total: 53 

 

 

 

CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Faixa etária: 31 a 40 anos 

N= 01 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

22 16 20 31 21 18 

Total: 22 Total: 16 Total: 20 Total: 31 Total: 21 Total: 18 
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CONTAGEM DE PONTOS POR ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA 

 AMOSTRA 2010 

 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Faixa etária: 41 a 50 anos 

N= 01 

 

Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

28 31 24 32 23 35 

Total: 28 Total: 31 Total: 24 Total: 32 Total: 23 Total: 35 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO 
FAIXA ETÁRIA: 20 A 50 ANOS 

AMOSTRA 2010 
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TOTAL DE PONTOS POR ESCOLARIDADE 

- AMOSTRA 2010 -  

 

Nível Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

   SC 712 919 662 779 649 684 

   SI 162 283 171 195 221 185 

   MC 95 119 80 131 88 106 

 

 

TOTAL DE PONTOS POR FAIXA ETÁRIA 

- AMOSTRA 2010 -  

 

Idades Atena Afrodite Perséfone Ártemis Deméter Hera 

   20-30  414 579 347 458 409 418 

   31-40 368 473 382 392 336 375 

   41-50 187 269 184 255 213 182 

 

 

TOTAL GERAL DE PONTOS  

- AMOSTRA 2010 -  

 

 Afrodite Ártemis Hera Atena Deméter Perséfone 

    

Total 

 

1.321 

 

1.105 

 

975 

 

969 

 

958 

 

913 

 

Posição 

 

1º  

 

2º  

 

3o 

 

4º  

 

5º  

 

6º  
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TOTAL GERAL DE PONTOS  

- AMOSTRA 2010 -  
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2.1.4. RESUMO COMPARATIVO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 

 

 

Resultado Geral 

 

 

 

  

 AMOSTRA 2007 

 

1- AFRODITE 

2- ARTEMIS 

3- DEMÉTER 

4- HERA 

5- ATENA 

6- PERSEFONE 

 

AMOSTRA 2010 

 

1 – AFRODITE 

2 - ARTEMIS 

3 - HERA 

4 - ATENA 

5 - DEMETER 

6 – PERSEFONE 

 

 

 

 A comparação do total dos resultados obtidos nas duas etapas da coleta de 

dados, 2007 e 2010, mostra que, em ambas, Afrodite foi a deusa mais escolhida, 

seguida por Ártemis; enquanto a menos escolhida, das seis possibilidades, foi 

Perséfone, como pode ser visto no quadro acima. Houve uma variação no hanking 

em relação à Deméter, que ocupou o terceiro lugar na amostra de 2007, sendo 

substituída por Hera, na amostra de 2010. Da mesma forma, Atená, que ocupava o 

quinto lugar na preferência das mulheres, em 2007 foi, na segunda coleta, trocada 

por Deméter.  

 Quando comparadas as amostras por nível de escolaridade e faixa etária 

encontramos maior disparidade nos resultados, como o demonstram as tabelas 

abaixo.  
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Resultados por Escolaridade 

                                                                                     

 

AMOSTRA 2007 

 

SC     

1 – ARTEMIS 

2 – AFRODITE 

3 – DEMETER 

4 – HERA 

5 – ATENA 

6 – PERSEFONE 

 

SI       

1 – AFRODITE 

2 – HERA 

3 – ARTEMIS 

4 – DEMETER 

5 – PERSEFONE 

6 – ATENA 

 

MC    

1 – AFRODITE 

2 – DEMETER 

3 – ARTEMIS 

4 – HERA 

5 – ATENA 

6 - PERSEFONE 

 

AMOSTRA 2010 

 

SC    

1 – AFRODITE 

2 – ARTEMIS 

3 – ATENA 

4 – HERA 

5 – PERSEFONE 

6 – DEMETER 

 

SI    

1 – AFRODITE 

2 – DEMETER 

3 – ARTEMIS 

4 – HERA 

5 – PERSEFONE 

6 – ATENA 

 

MI   

1 – ÁRTEMIS 

2 – AFRODITE 

3 – HERA 

4 – ATENA 

5 – DEMETER 

6 – PERSEFONE 
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Resultados por Faixa Etária 

      

 

AMOSTRA 2007 

 

20  a  30 anos 

 

1 -  AFRODITE 

2 -  ÁRTEMIS 

3 -  HERA 

4 -  DEMÉTER 

5 -  PERSÉFONE 

6 -  ATENÁ 

 

31  a  40  anos 

1 -  ÁRTEMIS 

2 -  AFRODITE 

3 -  DEMÉTER 

4 -  HERA 

5 -  PERSÉFONE 

6 -  ATENÁ 

 

41  a  50  anos 

1 -  AFRODITE 

2 -  DEMÉTER 

3 -  ÁRTEMIS 

4 -  HERA 

5 -  ATENÁ 

6 -  PERSÉFONE 

 

 

AMOSTRA 2010 

 

20  a  30  anos 

 

1 -  AFRODITE 

2 -  ÁRTEMIS 

3 -  HERA 

4 -  ATENA 

5 – DEMÉTER 

6 -  PERSÉFONE 

 

31   a  40  anos 

1 -  AFRODITE 

2 -  ÁRTEMIS 

3 -  PERSÉFONE 

4 -  HERA 

5 -  ATENÁ 

6 -  DEMÉTER 

 

41  a  50  anos 

1 -  AFRODITE 

2 -  ÁRTEMIS 

3 -  DEMÉTER 

4 -  ATENÁ 

5 -  PERSÉFONE 

6 -  HERA 
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2.2. Referencial teórico para a análise dos dados 

 

De posse desse conjunto de dados foi possível discutir qualitativamente os 

resultados para cada categoria das duas amostras, a saber: escolaridade e faixa 

etária, assim como comparar os resultados totais entre ambas as amostras. Para 

essa análise utilizamos o método da amplificação, proposto por Jung que, como já 

exposto anteriormente, consiste na utilização de “paralelismos míticos, históricos e 

culturais” para esclarecer e ampliar a imagem. (Samuels, Shorter, Plaut, 1988:26). 

Utilizamos como fundamentação a teoria apresentada por esse mesmo autor, em 

suas Obras Completas, assim como recorremos a outros autores junguianos, entre 

eles Eric Neumann, Esther Harding, Maria Zélia Alvarenga, Whitmont e Walter 

Boechat. Desses, foram retirados, além dos conceitos teóricos pertinentes ao 

presente trabalho, a saber, a noção de inconsciente coletivo, consciência, 

arquétipos, símbolos, animus e anima, também aqueles referentes à participação da 

mitologia na obra junguiana. Artigos postados em revistas científicas, teses e 

dissertações de neo-junguianos também foram de grande contribuição. 

 

Para a configuração do perfil de cada deusa recorremos a Jennifer B. e Roger 

J. Woolger, literatura específica e dicionários de símbolos, com especial destaque 

para o Dicionários de Símbolos, de Gheerbrant e Chevalier. 
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2.3. Discussão dos Resultados 

 

Quando o arquétipo é constelado, quando se humaniza, uma das formas 

pelas quais ele surge na consciência é como “perfis” existenciais, que estarão em 

conformidade com uma ou mais variantes dos mitologemas contidos nos mitos. A 

teoria analítica mostrou que os mitos, da mesma forma que os rituais, representam 

projeções de um povo e que esse material pode ser analisado psicologicamente por 

um método similar ao utilizado no estudo dos produtos inconscientes de um 

indivíduo. O inverso também é verdadeiro. Podemos compreender as dinâmicas 

individuais recorrendo às informações sobre as realidades psicológicas que 

estruturam a vida grupal. Obviamente, em se tratando do indivíduo, essas realidades 

estão delimitadas à pessoa, naquele momento de sua vida. Os mitos, no entanto, 

revelam os processos inconscientes de uma raça inteira, submetidos e “adaptados 

às necessidades comuns de incontáveis gerações”, perdendo seus elementos 

individuais (Withmont, 1985:38). O fato de seus mitologemas surgirem em diferentes 

culturas, em diferentes épocas mostra que representam temas psicológicos comuns 

à humanidade como um todo. Pudemos observar isso no capítulo I, quando 

descrevemos a similaridade das deusas gregas com as de outras regiões ou 

épocas. Portanto, ao descobrirmos o mito que nos “rege” no momento, ou seja, 

nosso mito pessoal, podemos compreender melhor a maneira como nos 

conduzimos. Tomar contato com as características expressas na história de cada 

uma das deusas nos auxilia a lidar melhor com essas características em nós 

mesmos, desenvolvendo aquelas que estão sendo negligenciadas em nossa vida e 

ampliando nosso autoconhecimento. Isso aplicado a um grupo, como é o caso da 

pesquisa, nos ajuda a compreender quais as representações simbólicas estão 

presentes nesse grupo. No caso de nosso estudo selecionamos mitos de deusas, 

representando os vários aspectos do feminino. Eles nos ajudarão a apreender de 

que forma o feminino se apresenta na mulher da atualidade. Como se trata de uma 

leitura sobre um fato, mesmo que respaldada na psicologia analítica, ela sofre a 

interferência da subjetividade do olhar do pesquisador. Sem, absolutamente, a 

pretensão de apregoar verdades, a análise que estabelecemos, abaixo, sobre a roda 

das deusas, deve ser encarada apenas como uma contribuição para ampliar o leque 

de possibilidades que se abre sobre a questão. 
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Depois de aproximadamente cinco mil anos de repressão dos elementos mais 

instintivos da psique, do feminino e da sensualidade não é de se estranhar que, no 

momento em que no ocidente se inicia um movimento de transformação e 

acolhimento desses elementos, as deusas Afrodite e Ártemis sejam as mais 

escolhidas nas amostras coletadas em campo, tanto em 2007, quanto em 2010. 

Toda a expressão da sexualidade e sensualidade, contidas e moldadas pela moral e 

valores do patriarcal, irrompem de uma vez, amparadas pela fúria da caçadora 

Ártemis. Surge uma faceta do feminino que redescobre o corpo e pode, portanto, 

explorar seus sentidos, sabendo o que deseja. A dependência infantil, a insegurança 

no trato com o masculino, representada por Perséfone, como última deusa 

escolhida, pode ser deixada na sombra, para que Afrodite possa brilhar. 

 

Se em 2007 a preocupação em estabelecer e manter um padrão mais 

tradicional de família, em que a mulher era tida como eixo emocional de seus 

membros, ainda encontrava eco, em 2010 Deméter, o amor abnegado, cede seu 

lugar para o amadurecimento e a orientação para a ação, para o gosto pelo poder, 

para a praticidade e concretude representadas pela deusa Hera.  

 

Atená também ascende em 2010, e mesmo que ainda timidamente, traz a 

necessidade das mulheres adquirirem autonomia em relação ao gênero oposto, 

conquistando espaço pela capacidade de vivenciar as situações de modo mais 

realista e menos romântico e idealista, como gostaria Perséfone. Se Hera começa a 

vislumbrar uma possibilidade de angariar poder, este só pode vir ancorado na 

estratégia racional de Atená, mesmo que para isso as mulheres tenham que 

sacrificar seu lado mais sentimental. Sacrifica-se  Eros em prol do Logos. 

 

 Mas olhar somente para o todo das situações pode nos fazer cometer 

enganos. Separadas as duas amostras em níveis de escolaridade e faixas etárias 

notamos algumas discrepâncias. 

 

 Comparados os resultados por níveis de escolaridade observamos que 

mulheres com curso superior incompleto, de ambas as etapas, continuam 

escolhendo Afrodite como a principal deusa no rol das seis divindades, enquanto 

Atená é a deusa preterida. Podemos hipotetizar sobre a pouca escolha de Atená que 
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isso se deu porque talvez essas mulheres ainda estejam vivendo um papel de 

alunas, mesmo se houve desistência do curso. Há, portanto, pouca energia para 

atender os anseios de Atená, ligados ao intelecto e à profissão. Discrepâncias 

podem ser observadas nas demais posições ocupadas pelas outras deusas. 

 

Confrontadas as amostras de 2007 e 2010, para mulheres com curso superior 

incompleto, notamos que Hera surge em segundo lugar na amostra de 2007 e 

Deméter ocupa o mesmo lugar, na amostra de 2010, ambas as deusas seguidas por 

Ártemis na terceira posição. Podemos pensar, a partir daí, que mesmo sob a 

influência do arquétipo de Afrodite, os valores do mundo patriarcal representados, de 

um lado, pelo desejo de uma estabilidade depositada na figura de um parceiro, e de 

outro, depositada na família, permaneciam e permanecem bastante atuantes, o que 

dá a Afrodite pouca mobilidade para agir. Deméter e Afrodite, ambas deusas 

voltadas para o amor, diferem na forma de dar e receber esse amor. A introversão 

da primeira, um amor construído na capacidade de se doar, mesmo que o objeto de 

sua dedicação seja mantido à distância, se contrapõe à extroversão da segunda, 

para quem o contato físico é imprescindível (Cf. Bolen, 1990). 

 

No grupo com nível de escolaridade superior completo, da amostra de 2007, 

Ártemis lidera o hanking, seguida por Afrodite. Perséfone também aqui está relegada 

ao mundo do inconsciente. E é necessário que seja assim, para que as deusas 

virgens possam dar seu auxílio na luta pela autonomia do feminino, como ocorre na 

amostra de 2010, em que Atena “migra” para a terceira posição e Ártemis fica como 

a segunda escolhida. Desta maneira a transformação, propiciada pela deusa 

alquímica Afrodite, pode acontecer. Os valores, nessa última amostra, e as 

atribuições da Grande Mãe deixam de ter tanta importância, assim como os 

mistérios do feminino, que ela detém. O ciclo lunar perde espaço para os atributos 

solares, masculinos, de Ártemis, Atena e Hera. Do ponto de vista da vida prática 

equivale dizer que a energia deixa de ser canalizada para o cuidado familiar, a 

gestação, o trato de bebes, para o investimento no prazer dado por uma sexualidade 

mais livre, pelos filhos de “produção independente”, pela escalada intelectual e 

profissional, - ainda que Hera continue mostrando as vantagens de uma relação 

conjugal legitimada. 
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A análise da última etapa da pesquisa em campo coteja os resultados 

distribuídos por faixa etária. Mulheres entre vinte e trinta anos, à época da realização 

da primeira aplicação dos questionários, pouco diferem, em termos de escolhas, 

daquelas de mesma idade, em 2010. As três primeiras escolhas repousam em 

Afrodite, Ártemis e Hera, o que demonstra que os arquétipos, representados por 

essas deusas, continuam influenciando a manifestação do feminino nas mulheres 

dessa faixa etária. Comparando as escolhas das outras deusas temos que, em 

relação a 2010, parece ter havido um impulso maior para o uso da esfera intelectual, 

da racionalização e da necessidade de competir, tanto no campo da educação, 

quanto das profissões vinculadas às ciências em geral, do que se percebia em 2007. 

Mais amadurecidas e centradas no objetivo a ser atingido, relegando os sentimentos 

e a intuição para segundo plano, essas mulheres parecem disposta a assumir um 

lugar ao lado do masculino mesmo que, para atingi-lo, tenham que se utilizar dos 

mesmos  atributos desse masculino. Inaugura-se, a meu ver, uma nova consciência, 

patriarcal ainda, porém, mais equilibrada. 

 

Na faixa etária que vai dos trinta e um aos quarenta anos pode-se observar, 

nos dados das duas amostras, 2007 e 2010, a presença de um impulso para uma 

feminilidade mais liberal, em que o corpo está mais integrado, sem tantas 

repressões, mas contrabalançado por uma interioridade, pela capacidade de se 

voltar para o mundo interno, especialmente expresso pelas mulheres em 2010. Os 

valores tradicionais ligados à família se encontram mais presentes nas mulheres de 

2007. Em 2010, a família, nos moldes tradicionais perdeu, basicamente, seus 

contornos.  

 

Entre quarenta e um e cinqüenta anos ocorre uma transformação nas atitudes 

das mulheres das duas amostras. Embora Afrodite continue na liderança, os 

relacionamentos, em 2007, se constituem de um misto de sexualidade e uma forma 

mais humanitária de amor e ainda se sonha com a realização de um casamento nos 

moldes patriarcais. Nota-se um amadurecimento, nessa amostra, da menina-mulher 

para a adulta. Já em 2010, o que se observa é uma necessidade de constituição de 

vínculos e de experienciar o corpo e a sexualidade de forma mais autônoma. Parece 

haver maior individualismo mas, ainda assim, se mantém preservada a importância 

dada aos laços familiares. A profissão é parte importante da vida, mas deixa de ser a 
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prioridade. Em compensação, os atributos de Hera estão ficando relegados ao 

inconsciente. 

 

Pelo acima exposto, fica clara uma modificação na maneira de vivenciar o 

feminino para as mulheres que colaboraram nas duas etapas da pesquisa. 

Começando de uma maneira mais acanhada, em 2007, as mulheres foram se 

fortalecendo e se apropriando do espaço simbólico antes pertencente ao masculino. 

Nesse trajeto, os valores e os símbolos femininos estão sendo reformulados e 

reorganizados. Se, por um lado, os resultados apontam para o fato de que, no 

momento atual, de grandes transformações, a mulher não precisa se perceber a 

partir da relação com um homem ou da identificação com o aspecto da mãe, mas se 

definir em relação a si mesma e por si mesma; por outro, ao ir de encontro com esse 

feminino mais pleno, representado pela capacidade de transformação de Afrodite e 

pela natureza de Ártemis, o faz usando como modelo o masculino e, em 

conseqüência, deixando de lado alguns atributos que a diferencia. Sem negar os 

aspectos femininos presentes nas duas deusas virgens e em Hera, importantes 

nesse momento de mudanças, há que se lembrar que são três deusas que 

defendem e se submetem ao mundo do pai, portanto, masculino.  Afrodite ainda não 

completou sua obra alquímica viabilizada por Atena, Ártemis e pela rainha do 

Olimpo. Perséfone e Deméter, se abandonadas, reclamarão sua reaproximação, 

como ocorre no mito. A racionalização, assim como o sentimento, se extremados, 

causam danos, muitas vezes irreversíveis. Jung sempre alertou, baseado em seus 

estudos, para o perigo da unilateralidade. Os elementos rejeitados da psique 

acabam por encontrar outros caminhos para exercerem sua influência. As deusas 

desprezadas têm se manifestado nos bastidores. Podemos ver sua sombra na 

enormidade de casos de pânico e depressão presentes hoje em nossa sociedade, 

nos filhos sendo jogados em latas de lixo ou atirados pela janela de carros em 

movimento, nos pais e idosos sendo espancados até a morte. Não devemos nos 

esquecer de que o arquétipo pode ser revestido de várias facetas e que é 

necessária uma relação dialética com os elementos do inconsciente. Se isso não 

ocorre, a complementaridade entre as potências se torna destrutiva.  

 

 A pesquisa, ao indicar o surgimento de uma nova configuração no âmbito 

familiar e nas formas de relacionamento, especialmente na amostra de 2010, mostra 
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o potencial da mulher de transgredir os padrões pré-estabelecidos e assim criar uma 

nova consciência do feminino. Ao mesmo tempo possibilita o surgimento de novas 

indagações: conseguirá a enantiodromia vivenciada no momento atual trazer um 

equilíbrio entre essas instâncias opostas, feminino e masculino e, em conseqüência, 

entre os gêneros? Mas esta é uma questão para um outro estudo... 

 

Sem a unilateralidade do momento anterior e se conseguirmos transpor a que 

está se apresentando na atualidade, poderemos integrar em nossa vida todas as 

deusas presentes na roda e fazê-la girar. Então estaremos contribuindo para que o 

athanor, o forno alquímico, seja aceso e Afrodite, já integrada nas suas polaridades, 

complete sua obra. 
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3. CONCLUSÃO 

 

 A contemporaneidade tem nos confrontado com diversas mudanças, nos mais 

diferentes setores. O rompimento de valores antigos, as modificações no status quo 

e a ausência de referencial do indivíduo surgem em paralelo com novas 

experiências, novos saberes e conflitos.  Enquanto isso, uma nova consciência 

também está nascendo. A espiral do processo de individuação dá mais uma volta 

possibilitando que os temas dos eternos problemas humanos sejam percebidos e 

trabalhados de outras maneiras, dentro da nova ordem que está se iniciando. Por 

outro lado, essas novas formas de lidar com o mundo e conosco exigem que a 

consciência resgate e modifique modalidades de funcionamento a muito reprimidas 

ou abandonadas, entre elas o feminino, enquanto princípio, e a dimensão mitológica. 

 

 Abordar o feminino a partir de uma representação mitológica implica em 

reconhecer nos elementos do mito fenômenos psíquicos capazes de nos conectar 

com a totalidade da psique humana; implica em reconhecer seus elementos como 

imagens simbólicas multifacetadas capazes de conduzir a transformações. 

 

 O feminino, como alma, está presente em ambos os sexos. A anima, como 

Jung a denominou, habita o inconsciente do homem, assim como uma alma 

masculina faz parte do inconsciente das mulheres, o animus.  Essas figuras internas, 

quando não integradas à consciência,  permanecendo, portanto, inconscientes, são 

projetadas no sexo oposto sem nenhuma diferenciação. É assim que a mulher pode 

ser confundida com a mãe, primeiro objeto de amor do menino, como melhor 

exposto no capítulo I. Por seu lado, a mulher também pode projetar seu ideal de 

homem, o animus, no pai. Mas as projeções precisam ser “aceitas”, em algum nível. 

Há muito tempo essas projeções da anima e sua conseqüente “aceitação” têm sido 

responsáveis pela dificuldade da mulher se reconhecer no que ela é, se 

condicionando a uma identidade dada pelo masculino. Mas, como dito no início, a 

contemporaneidade tem nos confrontado com muitas mudanças. E foi pensando 

nisso que nasceu esta pesquisa. Interessou-nos, especialmente, saber que 

representações simbólicas do feminino habitam a mulher contemporânea. Os mitos 

das deusas gregas, como expressões dos arquétipos do inconsciente coletivo, se 

prestaram a nos auxiliar. 
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 Cada deusa, ao dar forma ao arquétipo, se representa, na consciência, como 

uma faceta do feminino. Quando esse arquétipo é ativado em uma mulher esta, 

reproduz, inconscientemente, o padrão expresso por aquela ou aquelas deusas. Um 

mesmo padrão encontrado em um grupo de mulheres nos permite compreender 

como e que aspecto do feminino elas estão vivenciando no momento.  

 

 Esses padrões foram trabalhados no capítulo I, na descrição de todas as 

histórias que compõem o mito de cada uma das seis deusas utilizadas na pesquisa. 

Esse mesmo capítulo serviu para resgatar alguns conceitos da psicologia analítica, 

que nos ajudaram a fundamentar as leituras tanto das deusas, quanto de suas 

presenças na vida das mulheres na atualidade. 

 

A análise dos dados, obtidos por meio da coleta em campo, nos permitiu 

esclarecer algumas questões preliminares e comprovar nossa hipótese, como pode 

ser visto na discussão dos resultados.  
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