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Para mulheres e garotas que se identificam com Ártemis.
Para garotas que admiram a Ártemis que existe em outras garotas 

e consideram esse arquétipo seu desafio.
Para mulheres nas quais Ártemis pode ser um arquétipo tardio.
Para todas que descobriram o espírito indomável dentro de si.

Ou o amaram em outra pessoa.
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Introdução

O ESPÍRITO INDOMÁVEL EM 
TODAS AS MULHERES

(Latim in + dominare [dominar] = incapaz de ser dominado 
ou subjugado)

O espírito indomável é um atributo das mulheres que têm 
Ártemis como arquétipo ativo. Na mitologia, Ártemis é a 

deusa grega da caça e da Lua, conhecida como Diana entre os 
romanos. Era a irmã gêmea (nascida um pouco antes) de Apolo, 
o deus do Sol. Como deusa da caça, percorria os bosques 
armada de arco e flechas, acompanhada por seus cães de caça, 
sozinha ou na companhia de ninfas escolhidas por ela. Ajudou 
a mãe no parto do irmão e era protetora das pré-adolescentes, 
bem como de jovens animais. Mulheres grávidas pediam-lhe o 
alívio de suas dores (a artemísia, erva que traz seu nome, é usada 
com essa finalidade pelas parteiras). Não hesitava em ajudar 
aqueles a quem protegia e castigava quem quer que lhes fizesse 
mal ou a desrespeitasse. Ártemis é a predisposição arquetípica 
aos relacionamentos fraternos e igualitários com os homens, o 
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senso de irmandade com as mulheres, a capacidade de atingir 
alvos distantes ou enfrentar desafios, e a preferência pela natu-
reza em detrimento da cidade.

O livro Ártemis: A Personificação Arquetípica do Espírito Feminino 
Independente fecha um ciclo. Volto à história de Atalanta, que me 
inspirou a escrever As Deusas e a Mulher: Nova Psicologia das Mulhe-
res (Goddesses in Everywoman: A New Psychology of  Women, 1984), um 
livro que logo de início se tornou um inesperado best-seller e 
depois um clássico, consagrado pela publicação da edição de seu 
trigésimo aniversário em 2014. Começou como uma obra pecu-
liar sobre dois rumos da evolução feminina, com o título provi-
sório de Pathways to Wholeness. Baseava-se nos mitos gregos de 
Psiquê e Atalanta, duas mortais (a primeira identificada com 
Afrodite; a segunda, com Ártemis).

Na literatura junguiana, o mito de Psiquê é o modelo para 
o desenvolvimento psicológico da psique feminina. Embora se 
aplique a muitas mulheres, afirmar que é o padrão para todas 
não me parece ser verdadeiro. Psiquê é uma mortal que ofendeu 
Afrodite. Grávida e abandonada pelo amante, tenta se afogar e 
não consegue. Recebe então quatro tarefas, mas de início não é 
capaz de cumprir nenhuma. Auxiliares simbólicos vêm em seu 
socorro (cada qual representa um recurso interior que ela ignora 
possuir) e, à medida que as tarefas vão sendo executadas, Psiquê 
amadurece psicologicamente. Eu queria encontrar outro mito 
que se aplicasse a mulheres capazes de assumir desafios, aven-
turar-se em novas áreas, autodefinir-se e exercer funções ou pro-
fissões vistas pela tradição como redutos masculinos – em suma, 
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mulheres que se sentissem à vontade diante dos homens, como 
amigas e iguais. Encontrei Atalanta.

Meu enfoque se ampliou quando perguntei a mim mesma: 
e quanto às outras deusas gregas? Então, como que em resposta 
a essa pergunta, Hera, deusa do casamento, “apareceu” na psi-
que de uma mulher que encarnava o aspecto ciumento dessa 
divindade. Meu interesse transferiu-se para as grandes deusas 
em As Deusas e a Mulher. Com isso, apenas resquícios da história 
de Atalanta mantiveram-se ao fim do capítulo sobre Ártemis, e 
as quatro tarefas de Psiquê foram incorporadas ao capítulo 
sobre Afrodite. 

Meu interesse por Atalanta ressurgiu no verão que antece-
deu o início da redação do presente livro, quando lecionei no 
Instituto C. G. Jung em Kusnacht, na Suíça, pela primeira vez. 
Kusnacht é a terra natal de Jung, às margens do lago Zurique, 
e, embora não tenha estudado ali, considero aquele local a 
“nave-mãe” dos institutos junguianos. Pela primeira vez em mais 
de uma década, contei o mito de Atalanta, ampliando seu sig-
nificado, para um grupo de estudantes de vários países. A histó-
ria adquiriu vida em mim e na sala. Eu me lembrei então por 
que eu passei a me interessar por Atalanta.

Atalanta e Ártemis

Atalanta é uma caçadora e corredora famosa no antigo mito 
grego de uma mortal que foi rejeitada e abandonada à morte 
logo após o nascimento. Sobreviveu, narram os contadores 
de histórias da Antiguidade, porque estava “sob a proteção de 
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Ártemis”. Atalanta exemplifica o espírito indomável de garotas 
competentes e corajosas, bem como das mulheres nas quais se 
transformam. Esse espírito indomável as impede de ceder na -
quilo que reconhecem como verdadeiro para si mesmas. Mulhe-
res assim têm coragem, paixão e persistência para ir longe, 
sobreviver e vencer.

Garotas e mulheres com espírito indomável são as novas 
protagonistas de inúmeros romances e séries de ficção de maior 
público deste século. Surgiram no processo criativo de autores 
que veem a realidade como uma mescla de invenção e imagi-
nação ativa. Acredito que essas novas heroínas femininas cati-
vam os leitores em razão da ressonância mórfica. Energias e 
padrões arquetípicos, no inconsciente coletivo, afloram na cons-
ciência individual para modificar premissas sobre as mulheres 
e nas mulheres.

Katniss Everdeen é uma Atalanta na trilogia  Jogos Vorazes, 
de Suzanne Collins; Lisbeth Salander é o lado obscuro desse 
mesmo espírito em Os Homens que Não Amavam as Mulheres (The 
Girl with the Dragon Tattoo, 2005), de Stieg Larsson. Vejo Atalanta 
também em Anastasia Steele, personagem principal de Cinquenta 
Tons de Cinza, de E. L. James, que se aventurou pela selva da 
emoção e da sexualidade. São mulheres que confiam na intui-
ção, na profundidade de sentimentos e na ousadia para ir além 
dos limites preestabelecidos; que, amedrontadas e ultrajadas, 
precisam se adaptar e resistir, nunca cedendo nem desistindo. 
Cada qual tem um espírito que não se curva e uma vontade que 
não se dobra. Cada qual, à sua maneira, é uma pessoa singular, 
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independente e indômita, percorrendo um território inexplo-
rado – a floresta metafórica, o reino de Ártemis.

Até o Movimento Feminista da década de 1960, a persona-
gem com as qualidades de Atalanta que havia aparecido na 
ficção era a inquieta, livre-pensadora e temperamental Jo de 
Mulherzinhas (Little Women, 1868), de Louisa May Alcott. Jo é a 
irmã da família March que pretende ter uma carreira profissio-
nal, e, quando por fim se casa, é porque fez uma escolha pessoal 
consciente e refletida. Nos romances, assim como na vida real, 
o que importa não é o que acontece às pessoas, mas sim o modo 
como reagem. 

Na mitologia grega, Atalanta, a mortal, e Ártemis, a deusa, 
têm nomes e qualidades similares. Ártemis é a deusa do arco e 
das flechas de prata, a caçadora que não erra o alvo. Atalanta 
também é uma renomada caçadora. Assim como Ártemis, 
sente-se à vontade nas florestas e é associada aos animais, sobre-
tudo à mãe ursa. Mas Atalanta é mortal e, portanto, pode ser 
vítima de Ártemis ou de qualquer outra divindade do panteão 
grego. Pode ainda sofrer as consequências de ser mulher no 
berço do patriarcado.

Na era do feminismo, Atalanta tornou-se conhecida de 
várias gerações de crianças por meio da obra Free to Be... You and 
Me [Livre para Ser... Eu e Você] (1972), de Marlo Thomas, que 
penetrou na cultura popular como livro, fita de vídeo e, por fim, 
um especial para a televisão. O livro transformou-se num clás-
sico infantil. Nessa versão do conto mítico, a princesa Atalanta 
é uma atleta e astrônoma que promete ao pai se casar com o 
homem capaz de vencê-la em uma corrida. Atalanta também 
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apareceu como caçadora e corredora em videogames, histórias em 
quadrinhos e na televisão. Tornou-se até brinquedo depois de 
seu papel como heroína no seriado Hércules: A Lendária Jornada 
(Hercules: The Legendary Journeys, 1995-1999).

Arquétipos de deusa em 
cada mulher

As Deusas e a Mulher apresentava uma nova psicologia feminina 
com base em padrões arquetípicos personificados por oito gran-
des deusas da mitologia clássica, entre elas Ártemis, o arquétipo 
da irmã, competitiva, empreendedora e feminista. Todos os 
arquétipos estão ativos em todas as pessoas – vivenciados em 
nós, projetados nos outros ou reconhecidos em mitos antigos e 
filmes modernos. Nascemos providos de dons naturais e traços 
de personalidade que podem ser estimulados ou oprimidos de 
acordo com as expectativas da família e da sociedade: o mesmo 
se aplica ao arquétipo de Ártemis, personificado em Atalanta.

Em 1848, o arquétipo de Ártemis foi citado em Seneca Falls 
(na cidade de Nova York, Estados Unidos), na Declaração dos 
Direitos e Sentimentos, origem do Movimento Sufragista, que 
pleiteava o direito ao voto. Mas foi só em 1920 que as norte-
-americanas obtiveram esse direito, por meio de uma emenda 
constitucional. As feministas, de meados da década de 1960 até 
os anos 1970, enfatizavam a irmandade. Exigiam igual acesso à 
educação, ao emprego e à profissão; pleiteavam oportunidades 
para as meninas praticarem esportes; e insistiam nos direitos de 
reprodução. Graças a esses esforços, obtiveram-se vitórias que 
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se espalharam pelo mundo, mas não houve apoio suficiente para 
a aprovação da Emenda dos Direitos Iguais.

Mesmo com a libertação de Ártemis, há ainda quem se 
prenda aos mesmos pressupostos e valores vigentes em culturas 
nas quais a menina pertence, obediente, ao pai até se casar e 
depois se torna propriedade do marido. Nesse tipo de cultura, 
o papel da mulher se limita a cuidar da casa, agradar ao marido 
e parir crianças do sexo masculino. Ela deve preservar a virginda-
 de até o casamento – ou pelo menos a aparência de virgindade. 
O sexo não é para seu deleite, e sim para o do marido e para 
procriação. Quando a virgindade é a garantia do valor e da 
honra, com o preço da noiva ou o dote dependendo dela, as 
mulheres não pertencem a si mesmas; não têm soberania nem 
independência. Quando Hillary Clinton falou na Quarta Con-
ferência Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre as mulheres, em Beijing (China), em 1995, enfatizando 
que “os direitos femininos são direitos humanos, e os direitos 
humanos são direitos femininos”, chamou a atenção para o fato 
de que os direitos humanos não se estendem às mulheres – ou 
seja, a democracia, mesmo onde existe, muitas vezes só se aplica 
aos homens.

Ártemis encarna o arquétipo da deusa virgem, da mulher 
psicologicamente íntegra. Ela pode ou não ser virgem em termos 
físicos; e pode ter qualquer idade. Seu recanto arquetípico per-
manece autônomo na vida interior, ainda que não consiga se 
exprimir no exterior. Ela precisa esconder seus sentimentos, pen-
samentos e fantasias de uma vida diferente até ter idade sufi-
ciente para deixar a família fundamentalista liderada por um 
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pai autoritário. Ou então até se juntar a outras mulheres para 
se expressar ou protestar, como as da Índia, que se insurgiram 
contra as autoridades indiferentes ao estupro, as que aderiram 
ao movimento “Um Bilhão que se Ergue” (One Billion Rising) e 
dançaram nas ruas para pôr fim à violência contra as mulheres, 
ou as que participaram dos levantes da Primavera Árabe.

Histórias

Em Ayla, a Filha das Cavernas (The Clan of  the Cave Bear, 1980), 
de Jean M. Auel, Ayla é uma órfã de 5 anos cujas pessoas na 
Europa pré-histórica, que não são como ela, toleram-na. O modo 
como Ayla aprende com a observação e o abuso, adapta-se e 
sobrevive enquanto planeja seus objetivos, ressurge em histórias 
de crianças reais, contadas por mulheres que veem em Ayla um 
pouco de si mesmas.

Em A Guerra dos Tronos: As Crônicas de Gelo e Fogo (Game of  
Thrones, 1996), Arya Stark é uma jovem Ártemis solitária num 
mundo devastado e perigoso. Seu mundo outrora pacífico tinha 
chegado ao fim, mas não por causa do terremoto que a deixara 
órfã, como fazem os desastres naturais, e sim em consequência 
de um conflito armado. Onde há grandes desastres naturais e 
poucos recursos, ou guerras fratricidas sem fim, como as do 
Oriente Médio e da África Central, atualmente, ou as da Europa 
e da Ásia, no século XX, a situação psicológica e os perigos 
enfrentados por essas garotas da ficção são bem reais para quem 
perde a família, ficando então sem uma casa para a qual voltar, 
embora possua o espírito indomável e a vontade de sobreviver 
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a qualquer preço, jamais aceitando o papel de vítima indefesa. 
Existem, no anonimato para nós, incontáveis garotas e mulheres 
da vida real que aparentam ser comuns, mas são heroicas. Tal-
vez você se reconheça como uma.

A garota que não desiste de si mesma quando outros lhe 
negam valor se aproxima do espírito indomável de Ártemis, que 
é seu arquétipo. Trata-se da mesma fonte de vontade férrea 
existente naquela que dedica horas e anos para dominar uma 
habilidade, um esporte ou uma arte que exija dedicação e prá-
tica. O arco e a aljava cheia de flechas, que tornam Ártemis 
reconhecível numa pintura ou escultura, são um símbolo re -
pleto de significado. Acertar com uma flecha um alvo escolhido 
exige pontaria, intenção, determinação, foco e poder. Você 
pode abater animais para se alimentar, e aos outros; pode punir 
inimigos e demonstrar confiança: de modo metafórico, pode 
cuidar de si mesma.

Quando a paixão e a perseverança se unem dia após dia, a 
vontade indomável que daí resulta gera energia para ultrapassar 
limites. Diana Nyad é um impressionante exemplo disso. Tinha 
64 anos quando se tornou a primeira pessoa a nadar de Cuba à 
Flórida, em 2013, conseguindo essa façanha na quinta tentativa, 
a quarta depois de chegar aos 60 anos. Nadou quase 160 quilô-
metros, em torno de 53 horas, e o fez em águas infestadas de 
tubarões, sem gaiola de proteção. Nyad disse ao doutor Sanjay 
Gupta, na CNN: “Você tem um sonho que não se realiza e toca 
a vida para a frente. Mas ele continua lá. De repente, está com 
60 anos, sua mãe acaba de morrer e você fica procurando 
alguma coisa para fazer na vida. Então, você se lembra do seu 
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antigo sonho”. Enquanto nadava, ela recebeu três mensagens. 
Primeira: “Nunca, nunca desista”; segunda: “Nunca se é velho 
demais para tornar um sonho realidade”; e terceira: “Este 
parece um esporte solitário, mas é coletivo”.

Histórias são canais maravilhosos para se veicularem ima-
gens, sentimentos, atmosfera e profundidade, porque levam os 
leitores ou ouvintes a se identificarem com as personagens, 
aprendendo com elas. Começamos com nossa própria expe-
riência e fazemos uma conexão; algo soa verdadeiro e ilumina 
alguma coisa importante que antes não conhecíamos sobre nós 
mesmos. Quando reflete uma verdade profunda, essa percepção 
nos liberta. Espero que com este livro os leitores encontrem ali-
mento para a alma a fim de se transformarem nas pessoas que 
devem ser. Por “leitores”, estou me referindo tanto aos homens 
quanto às mulheres. A capacidade de nos imaginarmos, numa 
história, a personagem principal, ou mesmo todas as persona-
gens, sem levar em consideração seu gênero, nos faz tomar cons-
ciência do masculino e do feminino existentes em todos nós. Essa 
capacidade nos permite reconhecer qualidades que são huma-
nas, e não baseadas no gênero.

Quando sentimos traços pessoais e arquetípicos em conjunto; 
quando notamos uma conexão entre nós e a história que chama 
nossa atenção; quando percebemos uma verdade nunca antes 
observada, esse é o momento do ahá!   – o momento em que um 
arquétipo oculto ganha vida. Em mulheres cujos papéis e arqué-
tipos tradicionais de filha, esposa e mãe (Perséfone, Hera e 
Deméter) coincidem com perfeição com suas expectativas, Ata-
lanta/Ártemis pode permanecer adormecida até o momento em 
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que essa verdade se revelará. Do mesmo modo, uma mulher que 
tem sido uma Ártemis e nunca quis ser mãe pode, no final dos 
30 anos ou início dos 40, sentir que deve ter filhos, caso o arqué-
tipo maternal peça isso à sua psique.

As histórias sobre Atalanta exemplificam as qualidades 
arquetípicas de Ártemis como deusa da caça. Mas Ártemis é 
também reconhecida como deusa da Lua, o que sugere uma 
afinidade com experiências místicas e meditativas, a percepção 
de energias sutis, além de certa tendência para a reflexão. Esse 
aspecto lunar existe em ativistas tidos como “místicos não de -
clarados”, vistos em Living with a Wild God (2014), de Barbara 
Ehrenreich. Conhecida por seus livros e ensaios sobre política, 
economia, classes sociais e problemas femininos, Barbara escre-
veu essa surpreendente memória sobre visões místicas que teve 
na adolescência, as múltiplas leituras que empreendeu desde 
então e a ideia que faz de sua realidade pessoal como cientista 
e ateísta. Ártemis é uma das três deusas da Lua. É o arquétipo 
da lua em sua fase inicial de crescimento ( jovem); Selene é o 
arquétipo da lua cheia; e Hécate é o arquétipo da lua crescente, 
na fase final. Observando esses arquétipos e respectivos signifi-
cados, as mulheres podem vê-los e apreciá-los como etapas do 
próprio desenvolvimento. 

Ártemis, Atena e Héstia compõem uma segunda trindade 
importante: são as três Deusas Virgens. Como arquétipos, dife-
rem em atributos e valores, mas conservam uma notável quali-
dade em comum: no íntimo, cada qual é única em si mesma. A 
estratégia inteligente é o dom de Atena; a introversão é o dom 
de Héstia.
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