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"FACES DO FEMININO" 
A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

IDENTIDADE NA MULHER. 
Marisa Catta Preta 

A presente reflexão resulta de minha experiência com pacientes, alunas, 
e integrantes de grupos de workshops que ministro aproximadamente há 
seIS anos. 

A experiência de trabalho com mulheres com faixas etárias, nível de 
escolaridade e profissional diversos e em espaços (consultórios, empresas, 
auditórios) diferentes, vem me despertando alguns questionamentos 
quanto ao "ser" mulher hoje. 

Os analistas Junguianos Rogger B. Woolger, J ennifer Woolger I e Jean 
Shinoda Bolle~, vêm divulgando os trabalhos com arquétipos do feminino, 
identificando os mesmos, com as deusas da mitologia grega. Essas deusas 
trazem padrões de comportamento femininos de fácil identificação para 
a mulher. 

Fiz uma correlação com esses padrões de comportamento, 
representados por essas deusas, com aspectos corporais que parecem ter 
uma estreita relação com o complexo e arquétipo em questão. Devo ter 
observado cerca de aproximadamente 400 mulheres, mas não creio que 
seja suficiente para formular uma regra geral. Gostaria apenas de levantar, 
essas observações destacando que há muito ainda a ser desenvolvido 
sobre este tema. 

Ao analisarmos o papel da mulher historicamente, observamos culturas 
e épocas em que a presença feminina foi muito valorizada e outras, onde 
a mulher era tratada como um ser inferior ao homem, sendo covardemente 
oprimida e discriminada. 
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As mulheres apresentam mudanças cada vez mais aceleradas em seus 
comportamentos e, ao trabalhar com as deusas como representantes dos 
arquétipos femininos, é possível reconhecer com nitidez quais as faces 
do feminino foram rompidas pelas últimas gerações e como vêm se 
apresentando em nossa sombra social, resultando em dificuldades que a 
mulher começa a encontrar em seu espaço cotidiano. 

As deusas utilizadas são as principais da mitologia grega, pois essa 
cultura representou de forma bem definida as características do feminino 
em cada deusa. Embora, as mulheres gregas já vivessem o patriarcado, 
que pouca escolha lhes proporcionava (ser mãe, esposa, hetera, prostituta 
de classe ou escrava), as várias deusas ofereciam mais opções para a vida 
espiritual e psíquica das mulheres. 

As seis deusas são: Ártemis (Diana), Atena (Minerva), Perséfone 
(Prosérpina), Deméter (Ceres), Hera (Juno) e Afrodite (Vênus). 

Quando falamos de Ártemis, lembramos dessa deusa, que rege as 
florestas e os animais como uma deusa virgem, o que lhe confere, na 
mitologia, auto-suficiência. Ela representa o lado corajoso, impulsivo e 
guerreiro da mulher. Esse padrão de comportamento, nos fala de ação, 
fraternidade (ela é irmã e amiga de Apolo), companheirismo. 
Acompanhada sempre por ninfas, sugere a tendência feminina de formar 
grupos de amigas com alianças duradouras e fiéis. A parte do corpo dessa 
deusa, refere-se às pernas. Observo que as mulheres que exageram em 
viver esse padrão Ártemis, constantemente apresentam como alvo, 
sintomas que envolvem pernas e pés. 

, Atena é uma outra deusa guerreira e virgem. O que a diferencia de 
Artemis, é o fato de ser mais racional e menos impulsiva. Atena, planeja 
e monta estratégias antes de agir. O arquétipo vivido pela deusa Atena, 
corresponde ao la.d0 intelectual da mulher, que a faz estudar, trabalhar 
etc. A cabeça é a parte corporal mais vulnerável nas mulheres que têm 
uma forte identificação com esse padrão de comportamento. Reclamam 
de enxaquecas, dores na região da cabeça e normalmente trazem uma 
dissociação com o restante do corpo. 
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A deusa Perséfone será a esposa de Hades, deus do mundo dos mortos, 
cuja leitura no sentido psicológico significa o mundo do inconsciente. 
Essa deusa, irá representar o aspecto intuitivo que envolve o psiquismo 
da mulher. Reflete a forma profunda com a qual a alma feminina é capaz 
de captar um acontecimento, com facilidade em entrar e sair do mundo 
do inconsciente. O intuir, o pressentir, o captar "algo mais", aquilo que 
está repousando numa atmosfera inconsciente, fazem parte desse padrão 
de comportamento. Também revelam o lado filha na mulher e a díade 
formada com a mãe, da qual muitas vezes é difícil separar-se. Associo o 
pulmão a essa deusa, já que a respiração encontra-se profundamente ligada 
a estados alterados de consciência. Mulheres que exageram nesse padrão 
de comportamento costumam ter dificuldade nessa área, além de terem 
aparência corporal frágil. 

Deméter é a deusa mãe, das colheitas, das estações e da vegetação. É 
íntima sua ligação com a filha Perséfone, representando a ligação mãe e 
fílha quase simbiótica, onde o masculino é visto como intruso. Jung 3 ao 
comentar a relação de Deméter e Perséfone, acrescenta: "Por isso 
poderíamos dizer que toda mãe contém em si sua filha, e toda filha contém 
em si sua mãe, toda mulher se alarga, para trás e na filha para frente". 

Deméter representa o lado materno e protetor da mulher, na sua 
essência mais profunda. Ela é a mãe que nutre, afaga e protege. Quando 
sente-se, porém, ferida nessa função, é capaz de assumir polaridades 
opostas do mesmo arquétipo, tornando-se destrutiva, superprotetora e 
dominadora. Associo o útero como órgão alvo dessa deusa e mulheres 
que exageram nessa capacidade doadora de Deméter acabam tendo 
problemas nessa região. 

Hera a deusa do casamento e da fidelidade, representa o aspecto do 
feminino que faz justiça à frase: "Por trás de um grande homem, há sempre 
uma grande mulher". Eu diria que há uma grande Hera. Esse arquétipo 
representa o feminino que busca o poder através do homem, no papel de 
marido. Representa a ambição, o apego às instituições, especialmente a 
do casamento. É esposa administradora do lar e da família, ocupando 
papel centralizador na mesma. Representa a busca feminina da coesão 
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familiar baseada em regras, costumes e tradições. Relaciono a esse padrão 
feminino quando muito exaltado, a região das costas, coluna e ombros. É 
comum vermos Heras, carregando "pesos" que não são seus, e indo além 
do que podem suportar. 

Afrodite, a deusa do amor, traz o afeto, a sexualidade e a beleza 
expressas pelo feminino da forma mais genuína. Rege o comportamento 
de sedução na mulher, não dissociando sexualidade de sentimentos mais 
profundos. É o feminino que é regido pelo sentimento, sem regras e 
sensatez. Segundo Marie L.von Franz 4: "O mundo da mulher é geralmente 
flexível, enquanto o do homem é mais rígido". Associo a essa deusa os 
ovários, como a parte corporal mais sensível, por estarem apenas no 
corpo feminino e estarem diretamente ligados à sexualidade. 

Ao analisar esses seis padrões, pude levantar algumas hipóteses em 
relação aos arquétipos que regem a mulher nas últimas décadas. 

Se pensarmos na década de 50, cerca de cinco décadas atrás, as 
mulheres foram fortemente regidas pelos arquétipos de Deméter, Hera e 
Afrodite. Nessa época, ser mãe era um papel feminino de forte destaque, 
merecendo toda consideração social. 

À mulher, era vetado o direito ao planejamento familiar, sendo sua 
obrigação e responsabilidade a educação dos filhos. O arquétipo Deméter, 
foi valorizado pela Igreja Católica na figura de Maria, que foi mãe sem 
que tivesse relações sexuais. Maria apresentava-se como uma mãe 
diferente da deusa. Era a dissociação do papel de mãe, do papel da mulher 
com sexualidade. A vida da mulher era orientada para cuidar de seus 
filhos e netos. O exagero nessas gerações trouxe uma reação a esse padrão 
de comportamento nas gerações atuais. 

Hera, também foi potencializada pela nossa cultura patriarcal. Seu 
papel de esposa assume caráter sagrado, sendo permitido aos homens 
todas as espécies de traição e exigido da mulher total fidelidade e 
"paciência", quanto aos deslizes masculinos. Tudo isso, em nome do 
casamento, pois a separação é mal vista nesse momento e permanecer 
solteira era ainda mais desastroso, pois ambos os estados civis revelam 
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incompetência e inabilidade da mulher. 

Afrodite, apesar de nada conservadora também, terá seu espaço, 
embora, colocada à margem da sociedade. Ela era vista como uma mulher 
"alegre" demais, muito "modema", "fácil", além de outros adjetivos menos 
sutis. Não só representava as prostitutas, mas também as amantes e as 
mulheres que rompiam com esses valores reacionários e seguiam o 
despertar de seus afetos, sem necessariamente aderir à instituição do 
casamento. 

Todos esses três arquétipos, atualmente devido ao exagero de décadas 
passadas, passaram a residir na sombra feminina. Retomá-los tem sido 
uma tarefa bastante árdua para todas nós mulheres. 

Segundo Von Franz 5: 

"Os arquétipos constróem sua história ao longo dos séculos (..) e 
podemos dizer que há certos arquétipos que recuam; depois de cumprirem 
uma função muito importante, eles se dissipam, deixam de atrair o 
interesse das pessoas, eles não se impõe mais, não estão mais ati vos no 
inconsciente coletivo, ficam esquecidos". 

Paralelamente, outros arquétipos começam a se manifestar, a formar
se, pôr-se a caminho da realização por assim dizer. Estes provocam novos 
estímulos, novas idéias. 

Foi o que ocorreu com as mulheres nas últimas décadas. Os arquétipos 
de Hera, Deméter e Mrodite se dissiparam e deram espaço para as 
dimensões do feminino, representadas pelas deusas Atena, Ártemis e 
Perséfone. 

A mulher passa a viver dimensão de Atena, desenvolvendo ainda mais 
seu lado intelectual, indo para as universidades, formando movimentos 
feministas que lutam por direitos de cidadania iguais ao dos homens, 
dirigindo-se para o mercado de trabalho e para integrar o cenário político. 
Ela toma-se mais racional, estrategista, auto-suficiente e obtém realização 
profissional. 

Também as últimas gerações vivenciaram de perto a coragem de 
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Ártemis ao irem viver sozinhas, serem mais impulsivas, empreendedoras, 
e participarem de eventos esportistas perigosos, tidos anteriormente como 
atividades masculinas. A mulher aprende com essa deusa a ter força, 
independência, e o direito de não se casar, realizando-se de outras formas. 

Perséfone, hoje é presente como há muito tempo não fora permitido. 
O lado intuitivo da mulher, tão combatido pela ciência mecanicista e pelas 
regras da Igreja Católica, assume seu espaço hoje, voltando com força, 
através de correntes esotéricas e movimentos da Nova Era, normalmente 
ocupadas pela presença feminina. A mulher volta a ter seu espaço para 
viver o lado espiritual e lançar mão de sua forte capacidade intuitiva. 

Mas a questão é: se no passado exageramos em certos padrões 
femininos, o que fazemos atualmente? Não teremos invertido as posições, 
mergulhando novamente algumas faces do feminino na sombra, 
exagerando em outros, num movimento repetitivo e perigoso? Nas 
palavras de von Franz 5 segue quase um alerta: "Se ignorarmos um Deus 
(ou uma deusa), ele (a) se manifestará de forma mais perigosa". 

Ora, se olharmos com atenção as últimas gerações de mulheres, 
observamos que a grande dificuldade que encontram reside exatamente 
nas dimensões dos seguintes temas: ser mãe (Deméter), ser esposa (Hera) 
e amante (Afrodite). 

As últimas gerações cresceram ouvindo os temores de mulheres que 
não haviam seguido suas opções profissionais, não tinham livre expressão 
de idéias e não viviam mais o caráter sagrado de suas secretas intuições. 
Foi quase uma ordem nos tornarmos guerreiras, intelectuais e vivermos 
nossa independência; houve uma enantiodromia, e as deusas mais 
respeitadas em épocas anteriores caíram hoje em decadência. Atualmente 
o preconceito recai na mulher que não trabalha, que é dona-de-casa, que 
se realiza "apenas" com a maternidade ou que é regida por seus 
sentimentos. Precisamos nos reconciliar com Deméter, Hera e Afrodite. 

Ao perdermos o contato com Deméter, nos distanciamos da 
maternidade. Abusamos do uso de pílulas anticoncepcionais, adiamos 
nossas gestações e realizamos filhos em provetas. O filho, hoje muitas 
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vezes identificado como obstáculo, favorece a opção pelo aborto, nem 
sempre com justificativas que expliquem essa atitude tão extrema. As 
avós tornaram-se mães na segunda metade da vida, enquanto suas filhas 
buscam o sustento dos netos, papel desempenhado por homens 
anteriormente. 

O contato com Hera é quase inexistente, e hoje vejo poucas mulheres 
identificando-se com esse padrão feminino. Ela ficou uma deusa renegada, 
com a falência de algumas instituições, como por exemplo a do casamento. 
Atualmente o divórcio é natural para as mulheres e o casamento tornou
se mais tardio na vida feminina. 

O rompimento com Afrodite, trouxe à mulher uma cópia de modelos 
masculinos para resolver seus problemas, inclusive emocionais. Vemos 
mulheres tomadas pelo animus negativo, insistindo em pensar de forma 
masculina e tornando-se um "homem-de-saias". A mulher ao romper com 
essa deusa, a mulher perde a essência do feminino, e rotulada de "perua", 
"mulher objeto" e outros adjetivos tão desconsiderados como no passado. 
A diferença é que lá, Afrodite vivia mesmo à margem social. Atualmente 
ela é vista com desprezo e negada de forma intensa. Sua sombra aparece 
numa sexualidade desenfreada e dissociada do sentir. São inúmeros os 
problemas de relacionamento afetivo, mesmo com tanta liberdade, 
informação e acesso a uma mídia que está à serviço da beleza. A mulher 
busca a conquista de forma masculina, assediando muitas vezes o homem 
de forma deselegante, insistente e até inconveniente. Esse comportamento 
que tanto criticamos no mundo masculino, passa a ser modelo para 
algumas mulheres que perderam o contato com a Deusa que se configura 
pelo amor e respeito ao corpo e alma da mulher. 

Portanto, a partir desta análise, percebo claramente a necessidade, 
inclusive do ponto de vista histórico, que a mulher apresenta em viver 
essas faces do feminino. Penso porém que, ao invés de voltarmos ao 
excesso, devamos, talvez, tomar consciência de todos esses lados já 
conhecidos pela mulher, não unilateralizando comportamentos, mas 
ampliando nossa forma de estar no mundo. 
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Está claro, que estas são dimensões profundas, e que não as podemos 
viver com a mesma intensidade num mesmo momento de nossas vidas. 
Mas talvez fosse importante apenas não "cristalizarmos" num mesmo 
padrão, permitindo-nos experimentar outras faces do feminino, buscando 
mais plenitude e menos perfeição. 

Estamos construindo um novo conceito de mulher onde não há como 
retroceder, e o avanço unilateral põe nossa felicidade e saúde em risco. 
Cada mulher, constrói diariamente essa "nova mulher", a partir do contato 
com suas partes inconscientes do arquétipo feminino. 

Marie Louise von Franz 6 ' como grande mulher e analista que foi, 
define o potencial feminino nas seguintes palavras: "As mulheres 
contemporâneas rejeitam a submissão da nossa herança patriarcal. Elas 
têm consciência de um potencial mais amplo de vida dentro de si e sabem 
que seu valor não está mais apenas em ser objeto do desejo masculino". 

Nossa luta foi longa até aqui e não nos contentamos mais com modelos 
caricatos oferecidos pela mídia, de uma cultura essencialmente dominada 
pelo patriarcado. Começamos a perceber o vazio desses modelos e 
iniciamos nossa busca, lenta, porém bem mais segura, de nossa essência 
feminina, dentro de nós mesmas. No fundo de nossa alma, passamos a 
nos valorizar e a enxergar o modo feminino de existir num mundo ,onde 
a deusa volta a viver e pede o casamento com o masculino, um novo 
padrão de existir, mais criativo e menos competitivo, mais complementar. 
Não buscamos a perfeição, mas a plenitude de ser ..... mulher. 
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