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Entre Mulheres:
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e Icamiabas aos
Grupos de Mulheres

A partir do referencial mitológico e da prática com análise individual 
e grupos de mulheres, o artigo apresenta algumas imagens arquetí-
picas disponíveis às mulheres da atualidade pós-feminista e discute 
a questão: qual a busca da alma feminina? Desde as amazonas e 
Icamiabas (índias guerreiras brasileiras), tipicamente feministas, ob-
serva-se a atuação de Atena, Artemis e um anseio por Héstia e Métis. 
Também são visitadas outras imagens como Lady Ragnell, Ariadne, 
Hécate e a presença tão necessária, nos dias de hoje, de Kuan Yin, a 
deusa chinesa da compaixão.1
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Estará fora de propósito falar nos dias atuais sobre grupos de mulheres? 
Ficou ultrapassado discutir questões de gênero? Após quatro décadas do auge do 
movimento feminista na década de 70 como estão as mulheres ocidentais hoje? 
Qual será a resposta atualizada à velha questão: o que querem as mulheres? Ou 
em outras palavras: qual a busca da alma feminina?

Estas questões constituem o tema deste artigo no qual procuro delinear alguns 
arquétipos dominantes hoje na psique feminina a partir de observações ao longo 
de mais de vinte anos trabalhando em consultório e com grupos vivenciais de 
mulheres, o que forneceu um panorama interessante sobre essas movimentações 
arquetípicas.

Lopez-Pedraza (2012) diz que uma imagem pode nos mover psiquicamente 
e expandir nossa consciência... fala também que temos fome e sede de imagens. 
Assim, vou seguir o fluxo de imagens que me guiaram na perambulação por 
esse tema e convido vocês para me acompanharem neste percurso, sentindo, 
pensando ou evocando outras imagens.

Como se sabe, o movimento feminista da época dos anos 60 e 70 trouxe uma 
grande transformação no âmbito psicológico e das relações sociais, econômicas 
e políticas. A primeira imagem de nosso percurso é a da amazona, mulher 
guerreira, que empunhou armas, imagem precursora do feminismo. Na versão 
nacional temos as Icamiabas, índias sem maridos da região do Tapajós, que 
segundo a lenda, viviam isoladas e com regras próprias nos rituais, na caça e na 
guerra. Foram chamadas de amazonas pelo homem branco. As lendas sobre as 
amazonas contam que elas mutilavam o seio direito para manejar melhor o arco: 
certamente é uma imagem forte! Nas fases iniciais do movimento das mulheres 
esse simbolismo de mutilação pode ter representado um sacrifício necessário 
a fim de obter mais agilidade na batalha com o mundo patriarcal. Este mito 
se relaciona à deusa virgem Ártemis, que pode ser considerada a patrona das 
amazonas, senhora do mundo selvagem, defensora da vida natural e dos animais, 
caçadora e protetora dos partos. Representa o feminino em sua essência, virgem, 
sem relação com o masculino. Segundo Lopez- Pedraza (2012) a independência 
das mulheres de hoje só foi possível graças ao respaldo arquetípico em Ártemis.

Não vamos nos estender nos efeitos gerados pelo movimento feminista, 
mas cabe mencionar uma herança direta das conquistas feministas, imagem 
bastante familiar e atual: a supermulher. Dar conta da casa e dos filhos, manter 
uma carreira de sucesso e realização e ainda ter um bom parceiro amoroso, de 
preferência um homem bem sucedido, gentil, companheiro, um novo modelo 
de homem, é proeza de supermulheres. Dizendo de outra maneira, a concepção 
do que é a vida de uma mulher se ampliou incluindo inúmeras possibilidades 
arquetípicas, apresentando as várias facetas do feminino. O leque (gosto da 
imagem do leque para falar de mulheres...) está cada vez mais aberto e se estende 
em várias direções ao mesmo tempo. Sem julgar se a mulher é mais feliz ou 
não, a imagem de supermulher evoca poder. Certamente, são mulheres com 
superpoderes, como por exemplo, conseguir fazer quinhentas coisas ao mesmo 
tempo (outro dia me peguei com a TV ligada, na internet, ao mesmo tempo 
falava ao telefone e ainda controlava uma comida que preparava no fogão!). A 
supermulher é atarefada, eficiente, ativa, extrovertida (é mais difícil imaginar 
uma supermulher introvertida, embora obviamente, não seja impossível). Tem 
que aprender a reger, ser maestrina de uma grande orquestra todos os dias. Meu 
Deus, que arquétipo é esse? Há algum que sintetize tantas atividades, tarefas e 
atribuições? Vamos seguir nosso percurso e ver aonde chegamos.

Algumas imagens do consultório:
- Uma mulher de 30 e poucos anos travou a coluna cervical, está com 

tenocinovite no ombro, há cinco anos não namora e não se sente atraída por 
ninguém. Ressente-se da falta de Eros em sua vida. Sua queixa: quer voltar a 
“querer”.
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- Outra mulher, profissional competente em área tradicionalmente masculina, 
com quase quarenta anos, interrompe com prazer atividade profissional para ser 
mãe em tempo integral.

- Executiva de sucesso se queixa de resolver tudo em casa, tomando sempre as 
iniciativas e providencias em relação aos filhos e assuntos do cotidiano enquanto 
o marido apenas se dedica ao trabalho. 

No inicio do movimento feminista, o modelo anterior de mulher pertencente 
à geração de nossas mães ou avós teve que ser, pelo menos parcialmente, 
rejeitado. Deméter (a mãe) e Héstia (aqui representando o âmbito das atividades 
do lar) foram desprestigiadas pelas mulheres e pela sociedade em geral; caíram 
em desuso. As Heras ciumentas, esposas por excelência, também tiveram que 
rever suas posições: já não ficava bem manter o casamento a qualquer preço, 
suportando estoicamente as traições do poderoso marido. Perséfones ou Corés 
tiveram que crescer e ir para o mundo ou então se refugiaram nas drogas ou no 
misticismo: a ingenuidade da donzela Coré não é incentivada entre as jovens. 
Mesmo Afrodite que deixou de ser perseguida e pode finalmente se expressar 
com o uso de anticoncepcionais e com a onda de amor livre e liberação sexual, 
foi criticada pelas feministas e intelectuais: virou objeto de consumo machista. 
Ártemis e Atena se consagram como as deusas em ascensão e mais valorizadas 
do século 20.

Se o feminismo inicialmente uniu as mulheres que passaram a se olhar e 
se valorizar contra o nomeado “inimigo comum”, mais tarde, na luta por se 
manterem no competitivo mundo masculino, acabaram se distanciando umas 
das outras. Mulheres com perfil de Atena, profissionais competentes, de carreira 
sólida e que transitam bem no mundo corporativo parecem ser as que mais se 
ressentem da companhia e do apoio de outras mulheres (já que as Ártemis contam 
com a solidariedade típica da deusa). Prisioneiras na armadura de Atena, muitas 
vezes se não é o corpo que reclama (como a imagem da mulher que travou 
a coluna) são as dificuldades no campo amoroso que aparecem (recordemos o 
escudo de Medusa que Atena carrega em seu peito, imagem de um coração de 
pedra – petrificado). Brinco com uma moça falando que abriga uma “generala” 
em seu interior. Extremamente competente e precoce em sua área profissional, 
vive em permanente conflito com o namorado: é difícil ceder, ser tolerante, 
delicada, suave...

Depois do confronto com o patriarcado, da fase de conquista e afirmação, 
imbuídas da energia guerreira, as mulheres começaram a fazer as pazes com suas 
mães e com a geração de mães. Começamos a compreender suas limitações e a 
vê-las como mulheres assim como nós. Como já expôs Neumann (2000) a respeito 
do desenvolvimento da mulher, na fase patriarcal a mulher identifica-se com o 
masculino e com o mundo paterno, distanciando-se da mãe e do feminino. Mas 
nas fases posteriores do desenvolvimento a mulher precisa restabelecer a ligação 
com o self feminino, uma volta ao materno, ao solo feminino. Coletivamente 
vejo que estamos nesta fase de retorno à mãe, ou do retorno da deusa... como 
disse Whitmont (1991). Mas de que deusa (ou deusas) estamos falando?

Nas décadas de 80 e 90 começaram a surgir grupos de mulheres com diversos 
enfoques e orientações (que ainda encontramos hoje em uma rápida busca 
pela internet em sites voltados seja para misticismo e espiritualidade, ou para 
psicologia, ecofeminismo, grupos de meditação, de lua cheia etc.). Segundo Jean 
Shinoda Bolen (2005) esta foi a terceira onda do feminismo, que chamou de 
feminismo espiritual e que está mais voltada para a psique e para a espiritualidade 
das mulheres. Fiz parte dessa onda quando em 1990 comecei a estudar as deusas 
gregas e o mito da deusa suméria Inana. A chegada do livro “Mulheres que 
correm com os lobos” em 1995 foi um marco, na época coordenei 2 grupos para 
discuti-lo, pensá-lo e vivenciá-lo.

 Os grupos de mulheres podem representar esta volta ao materno que foi 
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desvalorizado anteriormente, apresentando uma cumplicidade de gênero, a 
percepção e o fortalecimento de uma identidade feminina comum, o encontro 
da semelhança nas diferenças sob o arquétipo da fratria. Um grupo de mulheres 
representa o enraizamento no solo feminino tão necessário às mulheres filhas do 
pai, órfãs de mãe de nossa cultura, mulheres que por sua vez também carregaram 
feridas do patriarcado. No grupo de mulheres, Atena encontra a mãe que nunca 
teve e a criança que nunca foi; Ártemis, suas irmãs e parceiras; Deméter e 
Perséfone se reencontram; Afrodite inspira criatividade e transformação; e Héstia 
mantém aceso o fogo no centro do grupo.

Nesses grupos a abordagem é vivencial; são utilizados recursos expressivos como 
pintura, argila, relato de contos e mitos, dramatizações. Há a criação de um campo 
simbólico, que chamo de “espaço ritual” que propicia a transformação. Ao serem 
propostas vivências através dos diversos recursos expressivos, há uma abertura 
para a dimensão imagética e simbólica, o que o diferencia de uma abordagem 
exclusivamente verbal ou interpretativa: é um “fazer da alma com as mãos”.

Em geral os grupos são voltados para algum tema proposto anteriormente 
ou que surge a cada encontro. Tenho observado o potencial de ampliação de 
consciência neste tipo de trabalho, como disse uma vez uma participante: “aqui 
vale meses de análise individual”.

Se na década de 90 as mulheres precisavam saciar a sede milenar de 
espaços para se expressar e era uma questão de sobrevivência, atualmente já 
não é novidade. Mas qual ainda seria a motivação para grupos de mulheres que 
continuam a existir?

Com este quadro em mente e a fim de complementar estas observações e 
compreender melhor o papel dos grupos de mulheres hoje em dia, comecei a 
perguntar para amigas, colegas e mulheres dos meus círculos em geral, de idades 
variadas e diferentes formações: o que quer a mulher hoje? Pedi palavras ou frases 
curtas, a primeira coisa que vinha à mente em resposta à questão: o que você busca? 
Certamente não posso chamar isso de pesquisa, foi apenas um levantamento 
informal com pouco mais de 20 mulheres que permitiu algumas reflexões.

Várias mulheres falaram da busca de parceria. Outras desejam equilíbrio 
e realização, qualidade de vida, satisfação profissional, autossuficiência, 
especialmente as mais jovens, apresentando temas característicos de Atena ou 
Ártemis. Em geral, as mais maduras estão em busca de paz e sossego, querem um 
tempo para si próprias. Algumas, também mais velhas, se disseram realizadas e 
pretendem seguir no mesmo caminho trilhado até então. É compreensível que 
as mais jovens, na faixa dos 20 ou 30 anos que estão na construção de sua 
identidade e afirmação estejam buscando autonomia e realização. Já as mais 
velhas, a partir da meia idade, que viveram de perto as mudanças sociais da 
década de 70, desbravadoras, seja no âmbito familiar ou profissional, hoje querem 
aposentar armas e sair do campo de batalha.

Algumas respostas conduzem à deusa Héstia, a deusa da lareira e do fogo 
central das casas e da cidade, em seu papel centralizador e apaziguador, tão 
oposta à agitada e extrovertida supermulher, talvez uma grande necessidade da 
alma da mulher atual. Espiritualizada, meditativa e ritualística, presença invisível, 
Freitas (2005) associa o arquétipo de Héstia aos grupos vivenciais.

 Estamos carentes de rituais: não existem mais os mistérios de Eleusis para 
celebrar a primavera e o novo nascimento nem as Tesmosfórias para vivenciar 
rituais de fertilidade entre as mulheres. Talvez os grupos vivenciais de mulheres 
possam representar a recuperação desse espaço ritual ao redor do fogo de Héstia. 
E é o trabalho no nível simbólico que confere ao espaço do grupo o sentido 
ritual, um lugar do sagrado ou um “santuário”, como diz Bolen (2003).

Desde tempos antigos, as mulheres sempre mantiveram relacionamentos 
profundos e duradouros como mães e filhas, avós e netas, tias e sobrinhas, 
comadres e vizinhas, cuidando umas das outras. Rodas de trabalhos manuais 
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e de oração, mulheres juntas para cozinhar, bordar e parir. Um espaço que 
silenciosamente deu suporte às vidas das mulheres em meio ao patriarcado. 
Hoje estas rodas não estão mais silenciosas: as mulheres puderam ser ouvidas 
e dar voz à sua realidade, às suas vidas e aos seus desejos. O verbo agora se faz 
presente no feminino, nos círculos e grupos de mulheres.

Também entrevi a ponderada Métis, a deusa do sábio conselho, simbolizando 
uma busca de equilíbrio para a supermulher entre a necessidade de autonomia 
e autossuficiência, mas ao mesmo tempo mantendo a vinculação. Um feminino 
capaz de ser conectado e cuidador e ao mesmo tempo separado e definido, uma 
trégua entre deusas. É possível que estejamos finalmente ingressando na era da 
síntese, de unir pares de opostos, de poder estar próxima e distante, eficiente e 
terna ou como indicou Whitmont (1991) capaz de dizer o sim e o não, ser bela e 
feia ao mesmo tempo.

Esse aspecto de síntese e mediação evoca também transição, fronteira, estar 
entre duas ou mais possibilidades, congregando varias facetas do feminino. Deusa 
tríplice que retorna à consciência: virgem, mãe e anciã. Unificada, trazendo em si 
todas as polaridades. O que inspira outras imagens neste nosso percurso.

Um fato curioso do qual tomei conhecimento recentemente foi o lançamento 
em 2010-2011 das bonecas monstros, as high monsters, fazendo enorme sucesso 
entre as meninas. São as filhas de monstros famosos como Frankenstein, Drácula, 
Lobisomen, a Múmia. A que necessidade coletiva atende este novo modelo 
feminino tão diferente das bonecas bonitinhas de antigamente, das barbies e 
das princesas? Poderia representar a rejeição das antigas projeções de anima? 
Parece que as meninas não querem mais ser portadoras da projeção de mocinhas 
delicadas e frágeis. Haverá permissão hoje para a identificação com o lado 
sombrio do feminino? Um belo e atraente lado sombrio?

Estamos no território de Hécate, a deusa das encruzilhadas, deusa lunar 
tríplice que o patriarcado denegriu como uma velha bruxa. Hécate rege os 
momentos de transição e com suas tochas ilumina os caminhos. Além de tochas, 
porta uma chave que permite o acesso ao oculto e ao mundo dos mortos, um 
punhal ritualístico e um chicote que aponta para um lado punitivo, sombrio. 
Bolen (2005) ressalta que Hécate é a reveladora da verdade. No mito, ela é quem 
leva Deméter a conhecer sobre o rapto da filha. Entre os dois mundos, superior 
e inferior, sempre acompanha Perséfone, deusa dos mortos. Esse aspecto liminar, 
crepuscular, de luz e sombra nos interessa agora, como possibilidade de integrar a 
sombra da bruxa e da velha dentro de nós. Hécate, como testemunha arquetípica, 
pode trazer a honestidade de quem já atravessou muitas encruzilhadas: “Ela está 
inteiramente ali, totalmente presente [...] ela conduz a pessoa até aquele espaço 
de alma em que todos os conflitos externos se dissolvem e é possível vivenciar sua 
própria essência” (WOODMAN, 2003, p.138). Juntamente com Ártemis, também é 
uma deusa dos partos, mas uma parteira da alma, no momento da morte ou no 
nascimento de uma obra criativa.

Invoquemos, pois ambas, Ártemis e Hécate para auxiliar no nascimento de 
uma nova mulher que parece se anunciar, Ártemis como a protetora de tudo que 
é jovem e virgem e Hécate no papel de guardiã do inconsciente e da verdade. Em 
uma visão otimista, podemos estar assistindo ao emergir da face não (ou menos) 
terrível dessas deusas: uma Ártemis que traz mais a solidariedade das irmãs e 
protege o novo nascimento, e não seu lado frio e cruel capaz de desmembrar e 
destruir, e uma Hécate que aposentou o chicote por não ser mais tão necessário.

Ainda nesse aspecto de fronteira entre dois mundos, de quem fez a passagem 
e pode circular pelo mundo inferior e superior, vislumbro também Ariadne, 
senhora do labirinto, que há muito tempo já deixou o herói Teseu para trás (e 
com isso o modelo de homem-herói-salvador que ao mesmo tempo abandona). 
Agora transformada em deusa, Ariadne reina absoluta como esposa de Dioniso, o 
deus andrógino e amigo das mulheres.



Também revisito Inana, a antiga deusa suméria, já resgatada do mundo dos 
mortos agora à espera de Dumuzi, o marido que também teve que descer ao 
reino subterrâneo e fazer o caminho do encontro com o feminino sombrio. Será 
uma nova etapa: o feminino aguardando a transformação do masculino?

Uma indagação inevitável que emerge neste ponto da jornada: que tipo 
de masculino se apresenta como parceiro dessas deusas (mulheres)? Que deus 
poderia trazer o novo padrão arquetípico que vemos aos poucos se insinuando 
na consciência de muitos homens na atualidade? Em várias imagens femininas 
citadas, a ênfase é no aspecto virginal (Héstia, Atena, Ártemis), portanto não há 
parceiro, ou ele é andrógino (Dioniso, parceiro de Ariadne) ou foi enviado para o 
mundo inferior (Dumuzi). Imagens que talvez não satisfaçam a muitos homens 
e mulheres nos dias atuais. Estaremos condenados a viver sem parceria? Isso não 
vai à contramão da busca confessa e às vezes até desenfreada de parceria por 
tantas pessoas, mesmo que frouxa e descartável, “líquida”, como bem descreve 
Bauman (2004)? Será uma indicação da necessidade de virgindade, no sentido 
de ser “pessoa inteira”, “uma em si mesma” ou então empreender a descida 
ao mundo inferior para integrar os aspectos da sombra antes de se relacionar 
verdadeiramente com o Outro?

Nesse ponto, recordemos a bela lenda arturiana de Gawain e Lady Ragnell: a 
missão imposta a Arthur por um oponente poderoso e terrível era descobrir no 
prazo de um ano o que mais querem as mulheres, caso contrario ele encontraria 
a morte. O prazo estava terminando sem a solução até que finalmente a resposta 
certa é revelada por uma mulher horrososa em troca de casar-se com um cavaleiro 
da corte. A resposta: o que as mulheres mais desejam é a própria soberania. 
Gawain oferece-se para pagar a dívida e casa-se com essa mulher hedionda, 
Lady Ragnell, para grande pesar de toda a corte. Na noite de núpcias ela aparece 
linda a Gawain e pede que ele escolha se deve ficar bela apenas durante o dia, 
para a corte, ou durante a noite, somente para ele. Gawain reflete e deixa a 
decisão para ela, assim se desfaz o encanto e ela fica bonita o tempo todo. Como 
Lady Ragnel, as mulheres estão conquistando a soberania sobre si próprias, mas 
não mais outorgada por Gawain... É possível que este herói (Gawain) represente 
um modelo masculino cada vez mais buscado e, algumas vezes encontrado, na 
atualidade tanto como homem exterior ou interior, capaz de aceitar o feminino 
como ele é, em sua inteireza, em sua feiura e beleza. Esbarramos aqui nas 
intuições e previsões que os mitos nos trazem sobre futuros desenvolvimentos.

Ainda tateando com essas questões surge Kuan Yin, deusa da compaixão, 
ultima imagem de nosso percurso, apresentando um vívido contraste: uma deusa 
tão compassiva, mas que vem da China, um país que tanto oprimiu as mulheres. 
Talvez a deusa que mais necessite ser invocada coletivamente por homens e 
mulheres na atualidade, uma deusa cujo nome significa “aquela que atende (ou 
observa) aos gritos (e sussurros) do mundo”. Uma presença de empatia profunda 
capaz de curar feridas e cisões antigas. Nos grupos de mulheres também vejo a 
atuação deste arquétipo no espelhamento e na escuta atenta e solidária quando 
as vozes críticas e acusatórias do animus negativo são aplacadas. Kuan Yin 
fala a linguagem do Self e do Ser e não do ego e da aparência. Na cultura de 
competição e dominação, não há parceria possível. Mas quando se é testemunha 
compassiva, sem julgamentos, da dor da própria alma e da alma do outro, não 
há como competir, se prevalecer ou permanecer em conflito, imagem de uma 
alteridade madura. Chegaremos lá?
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Notas

1.Extraido de palestra apresentada no VI Congresso Latino Americano de Psicologia Junguiana em 

Florianópolis, 2012.
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