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RESUMO 
 

Este trabalho visa a refletir a respeito da jornada traçada por deusas-feiticeiras, em             
específico de três deusas-feiticeiras relevantes no imaginário mitológico ocidental: a          

Circe, a Medeia e a Morgana, e qual relevância social desta jornada para a mulher da                

contemporaneidade. Nosso intuito é o de estabelecer uma estrutura comum entre as            
narrativas analisadas, em forma de uma jornada da experiência feminina, com base no             

Monomito, ou na Jornada do Herói, de Joseph Campbell e com fundamentação nas             
teorias sobre a construção de representação e significação social e cultural do ideal             

feminino de Simone de Beauvoir a modo de verificar quais aspectos da jornada da              

deusas-feiticeiras ainda ressoam e impactam a mulher do século XXI. Em face desse             
contexto, indagamos: Qual foi a jornada traçada pela feiticeira para se tornar o             

catalisador da transformação do herói masculino do Monomito de Campbell e como            
será que essa jornada de transformação feminina impacta a mulher do século XXI?             

Temos ciência de que a jornada da transformação feminina da mulher contemporânea            

transcende os conflitos mitológicos propostos nas narrativas de Circe, Medeia e           
Morgana. No entanto, as releituras e ressignificações do ideal feminino presente nestas            

deusas-feiticeiras se reproduzem e se transformam de acordo com o cenário atual e,             
logo, se tornam fundamentais para a atualidade.  

 

Palavras-chave: Monomito. Mulher. Feiticeira.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
ABSTRACT  

 
This work aims to reflect about the journey traced by witch-goddesses, specifically three             

relevant witch-goddesses in the western mythological imaginary: Circe, Medeia and          

Morgana, and what is the social relevance of this journey for the woman of              
contemporary times. Our aim is to establish a common structure between the narratives             

analyzed, in the form of a journey of the female experience, based on the Monomyth, or                
the Journey of the Hero, by Joseph Campbell and based on theories on the construction               

of representation and social meaning and cultural of the feminine ideal of Simone de              

Beauvoir in order to verify which aspects of the journey of the witch-goddesses still              
resonate and impact the women of the 21st century. In view of this context, we ask:                

What was the journey traced by the witch to become the catalyst for the transformation               
of the male hero of the Campbell Monomyth and how will this journey of female               

transformation impact the woman of the 21st century? We are aware that the journey of               

female transformation of contemporary women transcends the mythological conflicts         
proposed in the narratives of Circe, Medeia and Morgana. However, the           

reinterpretations and reinterpretations of the feminine ideal present in these          
witch-goddesses, reproduce and transform themselves according to the current scenario          

and, therefore, become fundamental for the present. 

 
Key words: Monomyth. Women. Witch. 
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1. INTRODUÇÃO 

A representação da deusa-feiticeira ocupou diversos papéis na literatura         
ocidental. Suas funções dentro das narrativas são múltiplas, como: guia; amante;           

esposa; mãe; irmã; nêmesis e, principalmente, como portadora dos poderes          
necessários para o herói seguir adiante em sua jornada, ou catalisadora destes poderes             

dentro do herói (CAMPBELL, 2008). Todavia, seus passados ou sua jornada de            

formação são raramente exploradas.  

Quando se fala em de Circe, Morgana e Medeia, compostas pelos autores,            
Madeline Miller (2018), Marion Zimmer Bradley (1983) e Eurípides (431 a.C.),           

consecutivamente, suas funções narrativas apresentam algo em comum, assim como          
suas jornada de formação. Para Joseph Campbell (2008) a função narrativa da            

deusa-feiticeira dentro da Jornada do Herói é de ser o: “[…] teste final do herói.”               

(CAMPBELL, 2008, p. 99, tradução nossa). Nessa linha de pensamento proposta pelo            
teórico, justifica-se a escolha desse corpus, na medida em que, ao examinar as             

narrativas sobre os passados das deusas-feiticeiras escolhidas é possível traçar uma           
jornada da formação desta deusa-feiticeira, tal qual a Jornada do Herói pode ser             

traçada.  

Segundo Shahrukh Husain (2019), a deusa, a feiticeira e a femme fatale se             
enquadram no mesmo arquétipo de mulher, ou seja, personagens que dentro de suas             

narrativas apresentem os mesmo signos e características. De acordo com Husain:           

“Quaisquer que sejam as formas que essa mulher incorpora, ela é uma mulher que não               
tem medo de ser ela mesma e ir atrás do que ela quer, custe o que custar.” (HUSAIN,                  

2019, p. 17, tradução nossa). De acordo com Clarissa Pinkola Estés (1997): “[…] elas              
compartilham de arquétipos instintivos e, assim sendo, são erroneamente relacionadas          

a uma reputação de serem ingratas, integralmente e inatamente perigosas e vorazes.”            

(ESTÉS, 1997, p. 1, tradução nossa). Carl Gustav Jung usou o termo “arquétipo” pela              
primeira vez em 1919 em seu artigo Instinct and the Unconscious, no qual ele afirma               

que há boas razões para supor que os arquétipos são imagens inconscientes dos             
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próprios instintos, em outras palavras, são “padrões de comportamento instintivo”          

(JUNG, 1959, p. 44, tradução nossa).  

Diante disso, podemos notar que se estabelece a primeira relação entre a deusa,             

a feiticeira e a femme fatale, que para Estés (1997), psicóloga sênior Junguiana,             

pode-se chamar de “arquétipo da mulher selvagem”. Ademais, Estés (1997) propõe que            
o “arquétipo da mulher selvagem” não reverbera somente em personagens fictícias, ou            

em mulheres sábias antigas, mas na mulher contemporânea também, sendo estes           
“padrões de comportamento instintivo” que até hoje compõe parte do arquétipo feminino            

contemporâneo. Tal noção também é explorada por Campbell que propõe que toda            

mulher carrega em si a encarnação da deusa-feiticeira, divina-mãe (CAMPBELL, 2008).  

Se houver o entendimento de que a deusa-feiticeira é um objeto que fundamenta             
um universo ficcional a partir de arquétipos presentes na realidade humana,           

pergunta-se como que ela pode em troca moldar tal realidade? Quais as etapas de              

suas jornadas que reverberam na mulher moderna? 

Tendo em vista as questões apresentadas, pergunta-se como que a mulher           

contemporânea se relaciona com as deusas-feiticeiras? Qual a trajetória de Circe,           
Morgana e Medeia? Existe uma jornada comum que essas deusa-feiticeiras caminham           

para se tornar o “teste final do herói”? Esses problemas levantados acerca da jornada              

das deusas-feiticeiras e do impacto do arquétipo da “mulher selvagem” na mulher            

contemporânea apresentam questões que propomos discutir neste trabalho. 

O objetivo primordial deste estudo é o de investigar como essa jornada reverbera             

na mulher atual ocidental, por meio da sistematização da jornada comum traçada por             
deusas-feiticeiras populares na literatura ocidental. Os propósitos estabelecidos para         

este trabalho são: compreender os significados da Jornada do Herói, o arquétipo da             

“mulher selvagem”, deusa, feiticeira e mulher fatal; examinar os recursos arquetípicos           
de tais figuras; identificar como as relações da jornada comum traçada pelas            

deusas-feiticeiras se constroem no andamento de suas narrativas e compreender como           

elas impactam a mulher moderna.  
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Este Trabalho de Conclusão de Curso trata de pesquisa bibliográfica que propõe            
uma aproximação de textos teóricos e de investigação do objeto de análise. Madeline             

Miller, Marion Zimmer Bradley e Eurípides serão os autores bases, uma vez que seus              

livros são o foco de análise. Com o amparo das teorias de Joseph Campbell e Carl                
Gustav Jung serão examinados os arquétipos e suas jornadas, atentando para as            

ideologias neles presentes. Para compreender o que são deusas-feiticeiras e ter maior            
embasamento no arquétipo da “mulher selvagem” serão lidas as autoras Shahrukh           

Husain e Clarissa Pinkola Estés; acerca da mulher moderna, será estudada Simone de             

Beauvoir. 

Tendo por alicerce a teoria de Simone de Beauvoir (1949), nós nos pautaremos             
na concepção sociológica da mulher e o arquétipo que rege a mulher moderna que,              

assim como a deusa-feiticeira, que passa por uma jornada para alcançar tal concepção             
sólida imagética. De acordo com de Beauvoir: “Ninguém nasce mulher, mas torna-se            

mulher.” (BEAUVOIR, 2011, p. 293, tradução nossa), assim será feito o paralelo entre a              

mulher moderna e a deusa-feiticeira e sua jornada de concepção arquétipa.  

As narrativas de Circe, Morgana e Medeia revelam a jornada de concepção            

arquetípica da deusa-feiticeira, as quais, quando concebidas por inteiro, são          

consideradas as catalisadoras de suas características nos heróis e em seu último teste.             
Tal jornada da deusa-feiticeira ressoa na jornada da mulher moderna e sua própria             

concepção. Persistindo nesse veio de estudos, esta pesquisa se propõe a dar a sua              
contribuição à academia, no que respeito à transmissão do conhecimento pelos âmbitos            

literários, mitológicos, arquetípicos e o estudo da mulher.  
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2. AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS  

2.1 Deusa, feiticeira, mulher-fatal, mulher selvagem, sagrado feminino 

Segundo o psicanalista Carl Gustav Jung temos três elementos que formam a            

psyche humana: o ego (nossa consciência); nosso inconsciente pessoal (memórias e           

desejos) e o nosso inconsciente coletivo (a série de repetições imagéticas ancestrais            
que conseguimos acessar coletivamente como humanos). O inconsciente coletivo,         

segundo Jung, é formado de arquétipos, os quais são imagens, personagens, emoções            
e eventos que se repetem ciclicamente na sociedade e se estabilizam em nosso             

imaginário. Eles aparecem em nossos sonhos, eles aparecem em nossa arte e eles             

aparecem como facetas de nós (JUNG, 1959). Estamos em constante acesso de todos             
os arquétipos que nos formam (consciente ou inconscientemente). Nossa existência          

caleidoscópica consiste em múltiplos arquétipos que formam, no final, uma imagem só.  

Gostaria de focar em uma formação arquetípica importante: a mulher. Segundo o            
mitólogo Joseph Campbell, a mulher é a representação energética de toda criação            

(2013). A primeira divindade da mitologia grega, Gaia, pariu a si mesma e depois pariu               
de si Uranos, o céu, seu parceiro. De acordo com Campbell (2013) a mulher, em seu                

arquétipo fisiológico e energético, é dona de toda criação. No entanto, assim como a              

lua, a mulher tem seu lado claro e seu lado escuro – esse é o arquétipo presente em                  
nossa sociedade. A mulher é vista como um ser dual. Essa dualidade, que apresenta a               

escuridão é a segunda força que a mulher comanda. A mulher é tanto a criação como a                 
destruição. A mulher comanda tanto as forças da criação como as da destruição.             

Ciclicamente gerando vida e matando. A morte, a vida e o sangue fazem parte do ciclo                

feminino. As energias de criação e destruição feminina fazem com que, ao longo dos              
anos, se estabeleça um discurso de medo perante essa escuridão. Existir como mulher,             

vista como ser dual, é existir em um limiar das dualidades presentes em seus              
arquétipos: Santa ou Prostituta; Princesa ou Bruxa; Eva ou Lilith. Existir como mulher é,              

afinal, existir em uma sociedade que reprime o seu segundo lado. Reprime parte do seu               

ciclo.  
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No entanto, existe um incômodo, um incômodo ancestral. Nosso inconsciente          
coletivo nos avisa que a separação dos dois lados não é algo natural. Para uma               

concepção mais simplória do ego, separamos o mundo em dicotomias forçadas. Essa            

separação não é natural. Natural mesmo é seguir o ciclo da natureza, que também é da                
criação e da destruição, cíclico e uno. Assim como Gaia, precisam se parir sozinhas. A               

jornada existencial de uma mulher consiste em parar de temer a escuridão, temer a              
mulher-fatal, a feiticeira dentro de si, a velha sábia dentro de si, parar de desviar o olhar                 

de seu próprio sangue. A jornada existencial da mulher consiste em conseguir            

ultrapassar o discurso do medo que permeia nosso ego e se aprofundar nas histórias              
de nossos ancestrais presentes no inconsciente, nos arquétipos. Assim como aponta           

Campbell (2013), a criação e a destruição andam juntas, não existe uma sem a outra.               
Assim sendo, ao entrar em contato com esse arquétipo a mulher pode se deparar com               

um medo, o medo desse ser selvagem que ela é. Afinal, o processo de união de todas                 

as facetas da mulher é o processo de entrar em contato com um arquétipo feminino               

ancestral, antigo e poderoso; o arquétipo da mulher selvagem (ESTÉS, 1997).  

Clarissa Pinkola Estés, psicanalista junguiana, fala sobre o arquétipo da mulher           

selvagem em sua obra Mulheres que correm com os lobos (1997). O arquétipo da              
mulher selvagem é a mulher em seu estado instintivo. Aquele uivo que perfura as              

barreiras contemporâneas. Aquele momento em que as coisas parecem cair em seu            

lugar. Aquele momento que um gosto, um cheiro ou um gesto remete às raízes, à               
natureza e aos ancestrais (ESTÉS, 1997). Segundo Estés: 

Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma             

mão, e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou             

então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a          

segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo             

pelo qual estão aqui; agarram-se às coisas quando seria melhor          

afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada.           

Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A Mulher            

Selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma          

que o coração humano regula o corpo físico. (ESTÉS, 1997, p. 8,            

tradução nossa) 
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Tal é a existência da mulher: uma trajetória de encontro com a completude, uma              
trajetória para além do medo do sangue, do escuro, da dicotomia social inventada. O              

encontro da mulher com a mulher selvagem é um encontro de união, não de separação.               

Assim como os ciclos e como o contato com a natureza. A existência primordial              

depende disso.  

Concernente às deusas, feiticeiras e mulheres fatais, a pesquisadora, autora e            

mitologista, Shahrukh Husain, propõe que todos os arquétipos citados acima, assim           
como a mulher moderna que entra em contato com toda sua natureza primordial,             

entram, no fim, no mesmo arquétipo refletidos em nomenclaturas distintas apenas:  

As bruxas fazem parte de todas as culturas conhecidas desde o início dos             

tempos, lançando feitiços, curando os feridos e girando o destino. Mesmo           

antes do tempo registrado, elas se identificaram quase imutavelmente         

com a morte e o mal. A primeira mitologia existente (por volta de 3000              

aC) encontrada nas tabuinhas sumérias fala de uma deusa-bruxa exilada          

- forte, fria, impiedosa - governando o Submundo como suas contrapartes           

posteriores, como Perséfone. No entanto, as histórias - sejam mitos,          

folclore ou contos de fadas - abundam em representações equívocas, às           

vezes benevolentes, às vezes não, de bruxas em todas as suas formas.            

Eles vêm de muitas tradições - mito, história, teologia, literatura e cultura            

oral: alguns são o foco de grupos de histórias ou comprometem uma            

convenção própria, outros não têm nome, meros estereótipos que         

fornecem uma visão sobre a crença popular e os fantasmas horríveis que            

se escondem na mente humana. Os clássicos europeus e as tradições           

indígenas orais incluem a bruxa femme fatale - uma mulher tão           

arrebatadora no comportamento que pode enfeitiçar qualquer homem.        

(HUSAIN, 2019, p. 18, tradução nossa).  

 

Considerando todas as reflexões aqui expostas concluímos que todas os          

arquétipos mencionados se enquadram em um; todos os arquétipos apresentados -           
deusas, feiticeiras, mulheres selvagens e mulheres fatais - são reflexões de uma única             

mulher: a mulher em contato com sua intuição e sua natureza completa. Uma mulher              
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que se compõe não em dualidades, mas em completude. O que Husain propõe:             
“Quaisquer que sejam as formas que essa mulher incorpora, ela é uma mulher que não               

tem medo de ser ela mesma e ir atrás do que ela quer, custe o que custar.” (HUSAIN,                  

2019, p. 17, tradução nossa). Assim sendo, temos diversas nomenclaturas para um só             
arquétipo que, para nosso trabalho, será chamada de deusa-feiticeira para as           

personagens apresentadas; e de mulher selvagem, para a mulher moderna. 

Ademais, consideramos a nomenclatura e concepção sobre o sagrado feminino          

do mitologista, autor, professor e pesquisador Joseph Campbell: 

Os estudos sobre as deusas-feiticeiras são investigações dos temas         

simbólicos, mitológicos e arquetípicos do divino feminino em si mesmo, e           

para seus principais temas são a iniciação nos mistérios da imanência           

experimentados através do tempo e do espaço e do eterno;          

transformação de vida e morte; e a consciência energética que informa e            

vivifica toda a vida. (CAMPBELL, 2013, p. 230, tradução nossa, grifo do            

autor) 

Pelo trecho acima, apresenta-se toda concepção da representação dos ideias          
femininos presentes nos arquétipos estudados neste trabalho. Consideramos as         

concepções propostas por Campbell da representação do sagrado feminino. Pelos          

estudos das deusas-feiticeiras propostas neste trabalho pretendemos analisar tais         
temas simbólicos, mitológicos e arquetípicos e como eles se organizam em uma            

jornada estudando as narrativas de Circe, Morgana e Medeia.  

2.2 Circe  

 

Na obra de Homero, A Odisseia (século VII a.c.), Ulisses, rei de Ithaca, está              
tentando regressar à sua casa após a Guerra de Tróia, uma trajetória que dura dez               

anos. No meio de seu caminho, Ulisses e sua tripulação desembarcaram, por acaso,             
em Aiaia, a ilha de uma tenebrosa feiticeira que transforma todos os homens em              

porcos. Nessa versão da história, os homens encontram a deusa-feiticeira Circe           

sentada em um trono, rodeada por leões, tigres e lobos que ela domou, e termina a                
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narrativa ajoelhada pedindo clemência a Ulisses. Na Odisseia (século VII a.c.), a            
narrativa sobre Circe não apresenta tantos pormenores a respeito da feiticeira nem uma             

imagem fidedigna da primeira feiticeira existente, pois como narrativa epopeica          

homérica tinha o alicerce de uma tradição oral centralizada no herói. Madeline Miller,             
professora de Estudos Clássicos na Brown University, apresenta-nos uma versão mais           

amplificada da história com a sua obra Circe (2018), bestseller da lista do New York               

Times.  

A narrativa de Miller acontece toda em primeira pessoa - transformando o mito             

em uma releitura por meio do romance. A obra conta desde a infância de Circe até seu                 

isolamento, sua autodescoberta, e, enfim, seu amadurecimento. A frase de abertura de            
Miller (2018) introduz o leitor a essa narrativa em primeira pessoa e ao contexto de que                

Circe é a primeira feiticeira, como pode-se notar: “When I was born, the name for what I                 
was did not exist”1 (MILLER, 2018, p. 1). Circe é filha do rei Titã Hélios e da ninfa                  

Perseis. Ela sofre muito durante sua infância; não sendo considerada bonita nem            

talentosa nas artes das ninfas, foi esquecida por muitos anos e excluída. Circe, em sua               
solidão, gostava de se sentar defronte para o mar e assistir às ondas baterem, até que                

um dia encontra o pescador mortal Glauco, por quem se apaixona. Como imortal e              
ninfa, ela não poderia se relacionar com um humano (diferente dos grandes Deuses             

Olímpicos). Circe implora à sua avó, a esposa de Oceanos, a poderosa oceânide Tétis,              

para transformar Glauco em imortal e sua avó diz que tal procedimento é impossível.              
Circe faz, não satisfeita, faz o seu primeiro feitiço.  

Para isso, enquanto Glauco dorme à beira mar em seu colo, Circe esmaga um              

ramalhete de flores até o néctar cair em abundância na boca de Glauco, fazendo-o              
acordar como imortal, sem qualquer conhecimento de que Circe o havia transformado.            

Como pode-se notar no trecho:  

It is hard to describe what happened next. A knowledge woke in the             

depths of my blood. It whispered: that the strength of those flowers lay in              

their sap, which could transform any creature to its truest self. I did not              

stop to question. The sun had passed the horizon by then. Glaucos’ lips             

1 “Quando eu nasci, o nome para o que eu era ainda não existia” (MILLER, 2018, p. 1, tradução nossa). 
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had fallen open as he dreamed, and I lifted a handful of flowers over him,               

squeezing. The sap leaked and gathered. Drop by milky drop I let it fall              

into his mouth. A stray bead landed on his lips, and I slid it onto his tongue                 

with my finger. He coughed. Your truest self, I told him. Let it be. I               

crouched, another handful ready. I would squeeze the whole field into him            

if I had to. But even as I thought that, a shadow moved across his skin. It                 

darkened as I watched. […] Then he leapt to his feet, towering like a              

storm-surge, the sea-god he had always been. Circe, he cried, I am            

changed!2 (MILLER, 2018, p. 43) 

As flores que Circe colheu para tal função não eram quaisquer flores, eram             
aquelas que crescem do solo em que o sangue dos grandes Titãs foi derramado nos               

tempos da Titanomaquia (a guerra entre os Titãs e os Olímpicos). Glauco acorda             

imortal e modifica seu comportamento perante Circe, pedindo a mão de outra ninfa em              
casamento, conhecida como a mais bela ninfa do castelo de Oceanos. Circe faz,             

encolerizada por tal atitude, realiza o seu segundo feitiço.  

A feiticeira conhecia a ninfa e sabia onde ela se banhava. Com isso, enquanto a               
ninfa se prepara para o banho, Circe esmaga e deixa cair o néctar das mesmas flores                

dentro da água que a ninfa iria se banhar. A ninfa se transforma em um monstro                

marinho, terrível e cheio de ódio, conhecido como Cila, devoradora de marinheiros.            
Glauco, por sua vez, não se casa, mas, ainda assim, recusa Circe. Nos banquetes de               

Hélios e de Oceanos o assunto foi a transformação de Cila por algum tempo, pois               
ninguém entendia como que a transformação havia ocorrido. Em um dado banquete,            

Hélios ofende Circe abertamente, mencionando sua inutilidade, sua falta de          

competência e sua falta de beleza. Circe levanta-se na frente do banquete inteiro e              

conta sobre os seus feitiços.  

2 É difícil descrever o que aconteceu a seguir. Um conhecimento despertou nas profundezas do meu sangue.                 
Sussurrava: que a força daquelas flores estava em sua seiva, que poderia transformar qualquer criatura em seu ser                  
mais verdadeiro. Eu não parei para questionar. O sol já havia ultrapassado o horizonte. Os lábios de Glauco se                   
abriram enquanto ele sonhava, e eu levantei um punhado de flores sobre ele, apertando. A seiva vazou e se                   
acumulou. Gota a gota leitosa, deixei cair em sua boca. Uma gota perdida pousou em seus lábios e eu deslizei em                     
sua língua com o meu dedo. Ele tossiu. Seu eu mais verdadeiro, eu disse a ele. Deixe ser. Eu me agachei, outro                      
punhado pronto. Eu espremeria todo o campo para ele se fosse necessário. Mas enquanto eu pensava isso, uma                  
sombra se moveu por sua pele. Ele escureceu enquanto eu observava. [...] Então ele se levantou de um salto,                   
erguendo-se como uma tempestade, o deus do mar que sempre fora. Circe, gritou ele, estou mudado! (MILLER,                 
2018, p. 43, tradução nossa) 
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Após a Titanomaquia, alguns deuses Titãs continuaram no poder ao se           
renderem às vontades de Zeus, que foi o caso de Hélios. Zeus, quando ouviu sobre a                

magia que corria no sangue de Circe ordena sua morte, mas Hélios, por egoísmo, não               

permite a morte de um de seus filhos, escolhendo, em vez disso, o isolamento perpétuo               
como pena. No dia seguinte ao banquete, Hélios leva Circe até a abandonada ilha de               

Aiaia e a deixa sem olhar para trás.  

Há uma pequena casa na ilha e nada mais. Circe procura as flores que usou em                
seus feitiços passados e não acha, então volta os olhos para a imensidão de vegetação               

presente aos seus pés e a eternidade à sua frente para desvendar todos os segredos               

que ela desejava. Incessantemente pratica magia, amassa, esmaga e ferve todas as            
ervas da ilha, e uma a uma vai desvendando os seus chamados. Um dia, quando se                

sente sozinha, fecha os olhos e chama alguma coisa que não sabia o que é, invocando                
uma leoa mansa aos seus pés. Dentro de seu isolamento encontra a natureza e a               

magia. Encontra os segredos que habitam em Gaia e os segredos que habitam nela              

mesma. Circe começa a montar seu jardim, faz amizade com todos os outros animais              
da ilha e assim vive seus dias, se transformando na primeira e mais poderosa feiticeira               

da mitologia Grega, que nunca se ajoelhou aos pés de um guerreiro mortal, mesmo ele               

sendo Ulisses. Como pode-se notar no trecho: 

Let me say what sorcery is not: it is not divine power, which comes with a                

thought and a blink. It must be made and worked, planned and searched             

out, dug up, dried, chopped and ground, cooked, spoken over and sung.            

Witchcraft is nothing but such drudgery. Each herb must be found in its             

den, harvested at its time, grubbed up from the dirt, culled and stripped,             

washed and prepared. It must be handled this way, then that, to find out              

where its power lies. Day upon patient day, you must throw out your errors              

and begin again. […] So why did I not mind? Why did none of us mind? I                 

cannot speak for my brothers and sister, but my answer is easy. For a              

hundred generations, I had walked the world drowsy and dull, idle and at             

my ease. I left no prints, I did no deeds. Even those who had loved me a                 

little did not care to stay. Then I learned that I could bend the world to my                 

will, as a bow is bent for an arrow. I would have done that toil a thousand                 
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times to keep such power in my hands. I thought: this is how Zeus felt               

when he first lifted the thunderbolt3 (MILLER, 2018, p. 73, grifo do autor). 

Miller (2018), ressignifica e expande o mito de Circe que primeiro apareceu na             
obra de Homero, A Odisseia (século VII a.c.). As narrativas de Circe e Ulisses se               

enquadram na Jornada do Herói de Joseph Campbell (2008), com Ulisses           

representando o Herói, e, enfim, Circe que se enquadra na etapa de catalisadora da              
transformação, que também seguem os pensamentos do Campbell (2008) do sagrado           

feminino.  

2.3 Medeia  

Medeia é filha do rei Aeëtes de Cólquida, neta do deus sol Hélios e, não               

coincidentemente, sobrinha de Circe. aparecendo na Teogonia de Hesíodo por volta de            

700 aC, mas é mais conhecida através da tragédia de Eurípides, Medeia (431 aC) que               
será o foco narrativo para nossa análise. A narrativa de Medeia contada por Eurípides              

(431 aC) começa in medias res, após Medeia ajudar Jasão reivindicar o Velocino de              
Ouro para si. A ajuda que Medeia estende para Jasão é custosa para ela, significa trair                

seu pai, sua responsabilidade como protetora do Velocino de Ouro e enfim, assassinar             
seu irmão mais novo, despedaçar seu corpo e espalhar pelo mar para completar sua              

fuga de Cólquida com Jasão. Medeia abandona sua terra, seu pai e assassina             

atrozmente seu irmão para ajudar seu amor, Jasão. Como pode-se notar no trecho:  

O great Themis and noble Artemis, do you see what I am having to              

endure, when I’m the one who bound that cursed man, my husband, with             

strong promises to me? O how I want to see him and his bride beaten               

3 Deixe-me dizer o que a feitiçaria não é: não é o poder divino, que vem com um pensamento e um                     
piscar. Deve ser feito e trabalhado, planejado e pesquisado, desenterrado, seco, picado e moído, cozido,               
falado e cantado. A magia é um ofício diário. Cada erva precisa ser achada em seu antro, colhida em seu                    
próprio tempo, desbravada de sua terra, selecionada, lavada e preparada. Precisa ser manuseada desta              
forma, para enfim você achar onde mora seu poder. Dia após dia paciente você precisa descartar seus                 
erros e começar novamente. Por que eu simplesmente não me importava? Por que nenhum de nós nos                 
importamos? Eu não posso falar pelos meus irmãos e irmã, mas para mim a resposta é simples. Por cem                   
gerações eu trilhei neste mundo inerte e estólida, negligente e descontraída. Eu não deixei nenhuma               
marca, não tomei nenhuma ação. Até aqueles que me amavam um pouco não se importavam. Então eu                 
aprendi que eu poderia curvar o mundo à minha vontade, assim como um arco se dobra para a flecha. Eu                    
passaria por essa labuta mil vezes para manter tal poder em minhas mãos. Eu pensei: é assim que Zeus                   
se sentiu quando ele levantou seu primeiro trovão (MILLER, 2018, p. 73, grifo do autor, tradução nossa) 
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down, destroyed - their whole house as well - for these wrongs they dare              

inflict on me, when I’ve done nothing to provoke them! O father and city, I               

left you behind in my disgrace when I killed my brother4 (EURIPIDES,            

2002, p. 20). 

Quando a narrativa de Eurípides (431 aC) inicia, Medeia e Jasão estão casados             

e exilados em Corinto e Medeia descobre que Jasão vai abandoná-la para casar-se             

com Glaúcia, a princesa de Corinto. Logo em seguida o Rei Creonte, pai de Gláucia,               
aparece na casa de Medeia e lhe diz a ela que ela e seus dois filhos têm um dia para                    

sair de Corinto. Quando Jasão aparece, Medeia enfrenta-o por deixá-la para ficar com a              
princesa e este diz que fez tudo para poder providenciar uma vida melhor para seus               

filhos, que estavam sendo expulsos de Corinto. Medeia aponta que vida será a dos dois               

filhos exilados novamente e longe do pai, Jasão culpa Medeia por seus discursos             
raivosos contra a princesa e diz que ela é a culpa de seu exílio. Medeia lembra Jasão                 

de tudo que ela fez por ele e pergunta-se se essa é realmente a retribuição que ela                 

merece. Como pode-se notar no trecho:  

I’ll unload my heart, describe your evil. You listen. I hope you’re hurt by              

what I say. I’ll begin my story at the very start. I saved your life—every               

Greek who sailed with you on board that ship the Argo can confirm it—              

when you’d been sent to bring under the yoke the fire-breathing bulls and             

then to sow the fields of death. And I killed the dragon guarding the              

Golden Fleece, coiled up there, staying on watch and never going to            

sleep. For you I raised the light which rescued you from death. I left my               

father and my home, on my own, and came with you to Iolcus, beneath              

Mount Pelion. My love for you was greater than my wisdom. Then I killed              

Pelias in the most agonizing way, at the hands of his own daughters, and              

demolished his household, all of it. Now, after I’ve done all this to help              

you, you brute, you betray me and help yourself to some new wife. And              

we have children! If you’d had no children, I’d understand why you’re so             

keen on marrying this girl. And what about the promises you made? I don’t              

4 Zeus poderoso e venerável Artemis, vedes o sofrimento meu após os santos juramentos que me haviam                 
ligado a esse esposo desprezível? Ah! Se eu pudesse um dia vê-los, ele e a noiva reduzidos a pedaços,                   
junto com seu palácio, pela injúria que ousam fazer-me sem provocação! Ó pai e cidade, deixei você para                  
trás em minha desgraça quando matei meu irmão (EURIPIDES, 2002, p. 20, tradução nossa). 
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know if you think the ancient gods still govern or if new regulations have              

recently been put in place for men, but you must know you’ve broken faith              

with me. By this right hand, which you have often held, and by my knees,               

at which you’ve often begged, it was all for nothing to be touched like that,               

by such a worthless man. I’ve lost all hope5 (EURIPIDES, 2002, p. 20). 

Após seu confronto com Jasão, Medeia decide que irá buscar vingança por sua             
injustiça. Tira de uma mala seu caldeirão para poções mágicas, invoca os poderes de              

Hecate, deusa das magias e dos feitiços, e o poder de sangue, neta de Hélios e                
sobrinha de Circe. Tira de seu ármario sua coroa, presenteada e feita por Hélios e seu                

vestido de casamento, banha ambos de veneno e manda de presente para a princesa.              

Medeia sucede em matar tanto a princesa Glaúcia como seu pai, o Rei Creonte, mas               
sua vingança não está concluída ainda. Medeia irá decidir matar seus filhos por duas              

razões: para ferir Jasão e para não deixar que eles sejam mortos por outras pessoas               

após sua separação. Como pode-se notar no trecho: 

I’ve made up my mind, my friends. I’ll do it—kill my children now, without              

delay, and flee this land. I must not hesitate. That would hand them over              

to someone else to be slaughtered by a hand less loving. No matter what,              

the children have to die. Since that’s the case, then I, who gave them life,               

will kill them. Arm yourself for this, my heart. Why do I put off doing this                

dreadful act, since it must be done? Come, pick up the sword, wretched             

hand of mine. Pick up the sword, move to where your life of misery              

begins. Don’t play the coward. Don’t remember now how much you love            

them, how you gave them life. For this short day forget they are your              

5 Vou descarregar meu coração, descrever sua maldade. Você escuta. Espero que você se machuque               
com o que eu digo. Eu te salvei (todos os gregos que embarcaram contigo na Argó bem sabem), quando                   
foste enviado para submeter ao duro jugo o touro de hálito inflamado e para semear a morte em nossos                   
campos. Fui eu que, oferecendo-te modos e meios de matar o dragão, guarda do tosão áureo, imune ao                  
sono, com seus múltiplos anéis, fiz brilhar para ti a luz da salvação. Traí meu pai, eu, sim, e traí a família                      
para levar-te a Iolco. Meu amor por você era maior do que minha sabedoria. Fiz Pelias morrer também,                  
da morte mais cruel, imposta pelas filhas, e te livrei de todos os receios, Jáson. Agora, depois de ter feito                    
tudo isso para ajudá-lo, seu bruto, você me traiu e se serviu de uma nova esposa. E temos filhos! Se                    
você não tivesse filhos, eu entenderia por que está tão interessado em se casar com essa garota. E as                   
promessas que você fez? Dissipou-se a fé nos juramentos teus e não sei mais se crês que os deuses de                    
outros tempos, se já não reinam ou se pensas que no momento há novas leis para os mortais, pois deves                    
ter noção, ao menos, de tua felonia em relação a mim. Por esta mão direita, que você muitas vezes                   
segurou, e pelos meus joelhos, aos quais você muitas vezes implorou. Foi em vão ser tocada assim, por                  
um homem tão desprezível. Eu perdi todas as esperanças (EURIPIDES, 2002, p. 20, tradução nossa). 
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children - and mourn them later. Although you will kill them, still you loved              

them. As a woman, I’m so sad6 (EURIPIDES, 2002, p. 71) 

Quando Jasão chega para confrontar Medeia, ela mata ambos seus filhos na            
frente de Jasão para sua vingança final. A narrativa se encerra, quando ela é levada na                

carruagem voadora de ouro de seu avô Hélios.  

As narrativas de Medeia e Jasão se enquadram na Jornada do Herói de Joseph              

Campbell (2008), com Jasão representando o Herói, e, enfim, Medeia que se enquadra             
na etapa de catalisadora da transformação, que também seguem os pensamentos do            

estudioso Campbell (2008) a respeito do sagrado feminino; entretanto expande a ideia            

da mulher-fatal e a maldade da feiticeira de Shahrukh Husain (2019).  

2.4 Morgana 

Morgana, ou Morgan le Fay, primeiro apareceu em lendas arturianas, que foram            
primeiro publicadas em Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, escrito           

em 1136. Assim como a lenda do Rei Arthur, Morgana aparece recorrentemente em             

diversas narrativas e foi representada de diversas maneiras ao decorrer dos anos. Para             
nosso trabalho será analisada a narrativa de Morgana presente na obra As Brumas de              

Avalon de Marion Zimmer Bradley (1983) que, assim como Miller, apresenta Morgana            

como personagem principal e narradora de sua narrativa completa.  

A narrativa de Bradley entre narradores em primeira pessoa e terceira -            

transformando o mito em um romance. A frase de abertura de Bradley (1983) introduz o               

leitor a essa narrativa em primeira pessoa e ao contexto de que Morgana contará sua               
história inteira. Como pode-se notar no trecho:  

6 Já me decidi, minhas amigas. Eu vou fazer isso - matar meus filhos agora, sem demora, e fugir desta                    
terra. Eu não devo hesitar. Isso os entregaria a outra pessoa para serem massacrados por uma mão                 
menos amorosa. Não importa o que aconteça, as crianças têm que morrer. Sendo esse o caso, então eu,                  
que dei a vida a eles, irei matá-los. Arme-se para isso, meu coração. Por que adiar esse ato terrível, já                    
que deve ser feito? Venha, pegue a espada, minha mão miserável. Pegue a espada, vá para onde sua                  
vida de miséria começa. Não banque a covarde. Não se lembre agora o quanto você os ama, como você                   
lhes deu vida. Por este curto dia esqueça que eles são seus filhos - e chore por eles mais tarde. Embora                     
você os mate, você ainda os ama. Como mulher, estou tão triste (EURIPIDES, 2002, p. 72, tradução                 
nossa) 
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As I tell this tale I will speak at times of things which befell when I was too                  

young to understand them, or of things which befell when I was not by;              

and my hearer will draw away, perhaps, and say: This is her magic. But I               

have always held the gift of the Sight, and of looking within the minds of               

men and women; and in all this time I have been close to all of them. And                 

so, at times, all that they thought was known to me in one way or another.                

And so I will tell this tale7 (BRADLEY, 2003, p. 2, grifo do autor). 

Dessa forma, a obra conta desde a infância de Morgana até seu exílio, sua              

autodescoberta, e, enfim, seu amadurecimento. Morgana é filha de Igraine, que após a             
morte de seu primeiro marido, pai de Morgana, casa-se com Uther Pendragon, que             

enfim será o pai do Rei Artur. Morgana sofre muito durante sua infância, foi esquecida               

por sua mãe que dedicava todo seu tempo para seu marido, encarregando Morgana de              
cuidar do pequeno Artur. Após anos de solidão, sua tia, irmã de sua irmã, Viviane, ou                

Dama do Lago, de acordo com a lenda arturiana, a mais importante sacerdotisa de              
Avalon (Avalon é a ilha mágica escondida onde as sacerdotisas ou feiticeiras de Avalon              

são treinadas, onde os Merlins jovens são criados e onde foi forjada a espada mágica               

do rei Artur, Excalibur, entre outros acontecimentos mágicos), veio buscá-la e levá-la,            
ainda pequena, para ser treinada como sacerdotisa de Avalon, um feitio cansativo e             

difícil. Como pode-se notar no trecho:  

The sun was setting as they came to the Lake. Viviane twisted on her              

pony to look at Morgaine, who rode a little behind her. The girl’s face was               

drawn with weariness and hunger, but she had not complained, and           

Viviane, who had deliberately set a hard pace to try her stamina, was             

satisfied. The life of a priestess of Avalon was not an easy one, and she               

7 Ao contar esta história, falarei de coisas que aconteceram quando eu era muito jovem para                
compreendê-las, ou de coisas que aconteceram quando eu não estava viva; e meu ouvinte se afastará,                
talvez, e diga: Esta é a magia dela. Mas sempre tive o dom da Visão e de olhar para as mentes de                      
homens e mulheres; e em todo esse tempo estive perto de todos eles. E então, às vezes, tudo o que eles                     
pensavam era conhecido por mim de uma forma ou de outra. E então vou contar esta história (BRADLEY,                  
2003, p. 2, grifo do autor, tradução nossa). 
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needed to know that Morgaine could endure fatigue and hardship8          

(BRADLEY, 2003, p. 129, grifo do autor). 

Morgana é levada por sua tia para ser treinada como a possível herdeira do título               
de Dama do Lago. Seus estudos são árduos e os requerimentos ritualísticos presentes             

nas terras eram extensos. Dentre esses requerimentos estava sua virgindade, que seria            

dada como parte de um ritual para coroar um novo comandante. Assim, num ritual de               
coroação, Morgana é dada, sem saber, para seu irmão Artur, que também não está              

consciente da identidade da sacerdotisa escolhida como parte de seu ritual. Tal            
acontecimento, tão intenso, faz parte de um plano divino que a Dama do Lago sabia               

para o filho que sairia dos dois irmãos. Morgana, mortificada com o acontecimento,             

nega dar seu filho para esse destino divino e foge de Avalon, reivindicando seu futuro               
como Dama do Lago. Morgana dá seu filho para Morgause, sua irmã, para criar ele               

como seu e nunca conta sobre sua existência para Artur.  

Morgana então muda-se para o castelo, Camelot, virando companheira da          
Rainha, Guinevere. Uma das responsabilidades do rei Artur, além de ser o rei da              

Grã-Bretanha era continuar representando a religião de Avalon, hoje considerada como           
pagã, e não deixar o reino se converter ao cristianismo. Porém, a Rainha Guinevere era               

extremamente cristã e convence aos poucos o Rei a mudar suas crenças religiosas e              

tentar acabar com qualquer ritual pagão presente. Morgana, por mais que dividida que             
estivesse entre o extremismo das doutrinas de Avalon, irá entrar em sua defesa para              

não ver todas seus ensinamentos e magias desaparecerem para sempre. Como           

pode-se notar no trecho:  

For this is the thing the priests do not know, with their One God and One                

Truth: that there is no such thing as a true tale. Truth has many faces and                

the truth is like to the old road to Avalon; it depends on your own will, and                 

your own thoughts, whether the road will take you, and whether, at the             

end, you arrive in the Holy Isle of Eternity or among the priests with their               

8 O sol estava se pondo quando eles chegaram ao lago. Viviane girou no pônei para olhar Morgana, que                   
cavalgava um pouco atrás dela. O rosto da garota estava marcado pelo cansaço e pela fome, mas ela                  
não se queixou, e Viviane, que deliberadamente dera um ritmo forte para testar sua resistência, ficou                
satisfeita. A vida de uma sacerdotisa de Avalon não era fácil, e ela precisava saber que Morgana poderia                  
suportar fadiga e adversidades (BRADLEY, 2003, p. 129, grifo do autor, tradução nossa). 
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bells and their death and their Satan and Hell and damnation... but            

perhaps I am unjust even to them. Even the Lady of the Lake, who hated               

a priest’s robe as she would have hated a poisonous viper, and with good              

cause too, chid me once for speaking evil of their God. “For all the Gods               

are one God,” she said to me then, as she had said many times before,               

and as I have said to my own novices many times, and as every priestess               

who comes after me will say again, “and all the Goddesses are one             

Goddess, and there is only one Initiator. And to every man his own truth,              

and the God within”9 (BRADLEY, 2003, p. 3, grifo do autor). 

As narrativas de Morgana e Artur se enquadram na Jornada do Herói de Joseph              
Campbell (2008), com Artur representando o Herói, e, enfim, Morgana que se enquadra             

na etapa de catalisadora da transformação, que também seguem os pensamentos de            

Campbell (2008) do sagrado feminino. 

  

9 Pois isto é o que os sacerdotes não sabem, com seu Único Deus e Única Verdade: que não existe tal                     
coisa como um conto verdadeiro. A verdade tem muitas faces e é como a velha estrada para Avalon;                  
depende de sua própria vontade e de seus próprios pensamentos, para onde a estrada o levará, e se, no                   
final, você chegará na Ilha Sagrada da Eternidade ou entre os sacerdotes com seus sinos e sua morte e                   
seu Satã e Inferno e danação. . . mas talvez eu seja injusto até com eles. Até mesmo a Senhora do Lago,                      
que odiava o manto de um padre como teria odiado uma víbora venenosa, e com uma boa causa                  
também, me repreendeu uma vez por falar mal de seu Deus. “Pois todos os deuses são um só Deus”, ela                    
me disse então, como ela havia dito muitas vezes antes, e como eu disse às minhas próprias noviças                  
muitas vezes, e como toda sacerdotisa que vier depois de mim dirá novamente, “e todas as Deusas são                  
uma Deusa e há apenas um Iniciador. E para cada homem a sua própria verdade e o Deus interior”                   
(BRADLEY, 2003, p. 3, grifo do autor, tradução do autor). 

 



27 
 

3. AS JORNADAS 

3.1 A Jornada do Herói  

 

Segundo Campbell (2008), em o O herói de mil faces (2008), os mitos             
representam arquétipos sob os quais passamos a desvendar o nosso inconsciente           

coletivo na jornada de autoconhecimento. Para o teórico, o Herói segue uma trajetória             
cíclica, conhecida por ele como o “monomito” ou a Jornada do Herói. Christopher             

Vogler em A jornada do escritor (2015) resume sucintamente a obra de Campbell:  

O herói de mil faces é seu trabalho sobre o tema mais persistente da              

tradição oral e da literatura escrita: o mito do herói. Em seu estudo sobre              

os mitos mundiais do herói, Campbell descobriu que todos eles,          

basicamente, são a mesma história, contada e recontada infinitas vezes,          

em infinitas 33 variações. Ele descobriu que todas as narrativas,          

conscientemente ou não, seguem os antigos padrões do mito e que todas            

as histórias, das piadas mais grosseiras aos mais altos vôos da literatura,            

podem ser entendidas em termos da Jornada do Herói, o "monomito"           

cujos princípios ele enuncia em seu livro. O modelo da Jornada do Herói             

é universal, ocorrendo em todas as culturas, em todas as épocas. Suas            

variantes são infinitas, como os membros da própria espécie humana,          

mas sua forma básica permanece constante. (VOGLER, 2015, p. 42) 

 

Mais adiante, ainda na mesma obra, Vogler (2015) comenta, também, sobre as            
referências de nomenclaturas e conceitos Junguianos que Campbell utiliza em O herói            

de mil faces (2008) e que foram mencionadas acima:  

A Jornada do Herói é um conjunto de elementos extremamente          

persistente, que jorra sem cessar das mais profundas camadas da mente           

humana. Seus detalhes são diferentes em cada cultura, mas são          

fundamentalmente sempre iguais. O pensamento de Campbell corre        

paralelo ao do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, que conceitua os           

arquétipos. Jung sugeriu que esses arquétipos refletem aspectos        
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diferentes da mente humana — que nossas personalidades se dividem          

nesses personagens, para desempenhar o drama de nossas vidas. Ele          

observou que existia uma notável correspondência entre as figuras que          

apareciam nos sonhos de seus pacientes e os arquétipos comuns da           

mitologia e na literatura. Assim, levantou a hipótese de que ambos           

provêm de uma fonte comum mais profunda, o inconsciente coletivo da           

humanidade. (VOGLER, 2015, p. 43) 

Pelo trecho acima apresenta-se a relevância do estudo mitológico para a           

sociedade que segundo os conceitos de Jung apresentados por Vogler (2015), os            
arquétipos assim como os mitos provêm do inconsciente coletivo da humanidade,           

ocupando então o mesmo espaço de importância em uma jornada de           

autoconhecimento. As etapas da Jornada do Herói, ou do monomito, segundo Campbell            

(2008) são: 

1. Partida, separação 

1. Mundo comum 

2. Chamado à aventura 
3. Recusa do Chamado 

4. Ajuda Sobrenatural 

5. Travessia do Primeiro Limiar 
6. Barriga da baleia 

2. Descida, Iniciação, Penetração 

1. Estrada de Provas 

2. Encontro com a Deusa 
3. A Mulher como Tentação 

4. Sintonia com o Pai 
5. Apoteose 

6. A Grande Conquista 

3. Retorno 
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1. Recusa do Retorno 
2. Voo Mágico 

3. Resgate Interior 

4. Travessia do Limiar do Retorno 
5. Senhor de Dois Mundos 

6. Liberdade para Viver 

Como se observa são 18 etapas, divididas em 3 atos. A primeira etapa do Ato               
um, nomeada de Mundo comum, é o momento em que a história do herói se inicia, pois                 

a personagem se apresenta como uma versão inferior de si mesma. Nesta primeira             

etapa, o Mundo comum funciona como se criasse um contraste com o mundo novo que               
ele está prestes a adentrar. A segunda etapa do Ato 1, Chamado à aventura, é o                

momento que por “acidente” o herói será chamado para aventura, segundo Campbell            
(2018): “É aí que a aventura começa, um acidente - aparentemente por acaso - revela               

um mundo insuspeito, e o indivíduo é levado a uma relação com forças que não são                

bem compreendidas ainda” (CAMPBELL, 2008, p. 42, tradução nossa).  

A terceira etapa do Ato 1, Recusa do Chamado, é quando o herói é tomado por                

medos, inseguranças, resistência ou um familiar e recusa o chamado para aventura. A             

quarta etapa do Ato 1, Ajuda Sobrenatural, onde o herói conhece alguém que se              
apresenta como uma figura de facilitador da jornada a seguir, um mentor, que é              

normalmente representado visualmente como um senhor barbudo (Velho Sábio). A          
função principal do mentor é preparar o herói para enfrentar o desconhecido, uma figura              

que vai representar e transpassar sabedoria, discernimento e orientação para o herói. A             

quinta etapa do Ato 1 é a Travessia Primeiro do Limiar esse é o momento em que o                  
herói sai do Mundo comum e entra no chamado Mundo especial. Essa entrada no              

Mundo especial representa que, nesse momento, ele está comprometido com a           
aventura, de tal forma que é um caminho sem volta. Normalmente nessa etapa o herói               

encontra com um Guardião do Portão, uma figura que protege a entrada. A sexta etapa               

do Ato 1, Barriga da baleia, acontece caso o herói conseguiu ultrapassar o Guardião do               
Portão e irá passar pelo o ato físico de se adentrar no Mundo especial. Campbell aqui                
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propõe a simbologia de passar pelo útero, de renascer e ser engolido por esse novo               

mundo.  

A primeira etapa do Ato 2 intitulada, Estrada de Provas, corresponde ao que             

Campbell descreve:  

Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica           

povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve          

sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a minha fase favorita do             

mito-aventura. Ela produziu uma literatura mundial plena de testes e          

provações miraculosas. O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo          

conselho, pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar         

sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou,          

talvez, ele aqui descubra, pela primeira vez, que existe um poder           

benigno, em toda parte, que o sustenta em sua passagem sobre-humana           

(CAMPBELL, 2008, p. 81, tradução nossa). 

A segunda etapa do Ato 2, Encontro com a Deusa, é o momento que o herói vai                 

de encontro com a deusa-feiticeira que normalmente representa ideias de mãe, amante,            
irmã ou enfim esposa. Segundo Campbell: “A última, depois que todas as barreiras e              

ogros foram vencidos, costuma ser representada como um casamento místico          

(hierogamos) da alma-herói triunfante com a Rainha-Deusa do Mundo” (CAMPBELL,          
2008, p. 91, tradução nossa). A terceira etapa do Ato 2, A Mulher como Tentação, é o                 

momento em que o herói se depara com o segundo lado da mulher, a maior prova do                 

herói, de mãe-criadora, para mãe-destruidora, que segundo Campbell:  

O casamento místico com a rainha-deusa do mundo representa o          

domínio total da vida por parte do herói; pois a mulher é vida e o herói,                

seu conhecedor e mestre. E os testes por que passou o herói,            

preliminares de sua experiência e façanha últimas, simbolizaram as crises          

de percepção por meio das quais sua consciência foi amplificada e           

capacitada a enfrentar a plena posse da mãe-destruidora, de sua noiva           

inevitável (CAMPBELL, 2008, p. 101, tradução nossa). 
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A quarta etapa do Ato 2, Sintonia com o Pai, é o momento de reconciliação com                
imagens e representações das crenças do herói, ou com sua figura paterna em si. A               

quinta etapa do Ato 2, Apoteose, segue seu nome dado, de elevar alguém para divino,               

momento em que Campbell propõe um “renascimento” do herói completo, mais           
“sublime”. A sexta etapa do Ato 2, A Grande Conquista, apresenta o maior desafio do               

Herói, normalmente quando há uma forte modificação da visão de mundo do Herói, o              
momento em que ele precisa lidar com seus maiores medos, com a morte dele ou               

alguma faceta dele de seu ego. 

A primeira etapa do Ato 3, Recusa do Retorno, é segundo Campbell: 

Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por             

intermédio da graça de alguma personificação feminina, humana ou         

animal, o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador           

da vida. O círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói             

inicie agora o trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o Velocino de             

Ouro, ou a princesa adormecida, de volta ao reino humano, onde a            

bênção alcançada pode servir à renovação da comunidade, da nação, do           

planeta ou dos dez mil mundos (CAMPBELL, 2008, p. 167, tradução           

nossa). 

 

A segunda etapa do Ato 3, Voo Mágico, é o momento em que o herói recebe                
ajuda para seu retorno, segundo Campbell: 

Se o herói obtiver, em seu triunfo, a bênção da deusa e for explicitamente              

encarregado de retornar ao mundo com algum elixir destinado à          

restauração da sociedade, o estágio final de sua aventura será apoiado           

por todos os poderes do seu patrono sobrenatural. Por outro lado, se o             

troféu tiver sido obtido com a oposição do seu guardião, ou se o desejo              

do herói no sentido de retornar para o mundo não tiver agradado aos             

deuses ou demônios, o último estágio do ciclo mitológico será uma viva, e             

com freqüência cômica, perseguição. Essa fuga pode ser complicada por          
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prodígios de obstrução e evasão mágicas (CAMPBELL, 2008, p. 170,          

tradução nossa). 

 

A terceira etapa do Ato 3, Resgate Interior, que segundo Campbell: 

 

Isso nos leva à crise final do percurso, para a qual toda a miraculosa              

excursão não passou de prelúdio — trata-se da paradoxal e          

supremamente difícil passagem do herói pelo limiar do retorno, que o leva            

do reino místico à terra cotidiana. Seja resgatado com ajuda externa,           

orientado por forças internas ou carinhosamente conduzido pelas        

divindades orientadoras, o herói tem de penetrar outra vez, trazendo a           

bênção obtida, na atmosfera há muito esquecida na qual os homens, que            

não passam de frações, imaginam ser completos. Ele tem de enfrentar a            

sociedade com seu elixir, que ameaça o ego e redime a vida, e receber o               

choque do retorno, que vai de queixas razoáveis e duros ressentimentos           

à atitude de pessoas boas que dificilmente o compreendem (CAMPBELL,          

2008, p. 170, tradução nossa). 

 

A quarta etapa do Ato 3, Travessia do Limiar do Retorno, é o momento em que o                 

herói se depara com o mesmo limiar para seu Mundo comum, com o meu Guardião e                

percebe que os dois mundos enfim são o mesmo para ele. O momento de plenitude de                
que a jornada é cíclica. A quinta etapa do Ato 3, Senhor de Dois Mundos, é o herói                  

entendendo essa nova concepção de mundo, onde o divino, o mágico, está presente,             
como que ele domina todas essas forças e entende que agora ele pode ir e vir dos dois                  

mundos. A sexta etapa do Ato 3, Liberdade para Viver, a vida do herói agora livre para                 

viver em seu Mundo comum ou buscar outra aventura.  

O monomito, de acordo com Campbell, é importante para o desenvolvimento           
deste trabalho conforme a próxima etapa será a de criar uma jornada similar mas              

focada na narrativa da deusa-feiticeira que se difere da jornada do herói. Mulheres, em              
geral, podem se enquadrar no monomito, mas normalmente estas são masculinizadas           

 



33 
 

para tal. A deusa-feiticeira, como ideal de sagrado feminino, não é um ser             
masculinizado e suas etapas de autodescobrimento e de função social diferem das do             

herói. Ademais, as deusas-feiticeiras por mais que não sejam sua jornada ou não se              

enquadrem na do monomito, elas fazem parte da jornada do herói, estão inseridas.  

Conforme apresentado, as etapas dois e três do Ato 2, Encontro com a Deusa e               
A Mulher como Tentação, são, respectivamente, o encontro com a mulher em sua             

forma de mãe-criadora e depois em forma de mãe destruidora, representadas como            
deusas e feiticeiras ou deusas e femme fatales. O herói vai de encontro com os dois                

lados da mulher, experimentando o mundo novo através do sagrado feminino, que            

incorpora ambos os lados, para enfim poder se entrar em entendimento sublime. Assim             
sendo, a deusa-feiticeira mulher que dá vida, mulher que tira a vida, são as              

catalisadoras da completude e autocompreensão do herói. Cabe a este trabalho           
responder: se a deusa-feiticeira é uma etapa tão importante na jornada do herói qual foi               

a jornada que ela passou para se tornar um ser completo e catalisador da completude               

no outro? 

3.2 A Jornada da Deusa-feiticeira 

Dividida em nove etapas, a jornada da mulher-feiticeira foi traçada através das            

narrativas de Circe, Morgana e Medeia, conforme apresentadas anteriormente. Foram          
designadas as etapas de acordo com as narrativas em comum de cada uma das              

deusas-feiticeiras e colocadas em contrapontos com a mulher moderna de acordo com            

as teorias de Simone de Beauvoir (2011). As etapas são:  

1. Mundo Comum  

O Mundo Comum da deusa-feiticeira é seu lar de infância, que todas            

sofrerão um rompimento. Circe é exilada da casa de seu pai Hélios e isolada em               

sua ilha; Medeia foge de sua terra como traidora e assassina do herdeiro do              
trono e seu irmão e Morgana é exilada de Avalon por suas escolhas com seu               

filho. Para a mulher moderna, o Mundo Comum é a primeira construção            
imagética da mulher que se constrói através da negação da imagem do homem,             
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conforme a teoria de Simone de Beauvoir, que estabelece que a primeira            
tentativa da mulher se entender e construir é se transformar em tudo que o              

homem não é (BEAUVOIR, 2011). Segundo Beauvoir: “A humanidade é          

masculina, e o homem define o que é “mulher”, não em si mesma, mas em               
relação a si mesmo; ela não é considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR,            

2011, p. 271, tradução nossa). 

2. Solidão 

Essa etapa pode vir, primeiramente, como o reconhecimento de não          
pertencer ao meio em que habita. Pode vir como o reconhecimento de ser             

diferente ou a não atenção e esquecimento dos pais. Para Circe, Morgana e             

Medeia iniciou-se desde a infância, começando principalmente com suas mães e           
se estende para a sociedade em geral. Segundo Beauvoir (2011), assim também            

se dá a jornada da mulher moderna: em uma extrema solidão. 

3. Paixão  

Aqui, a deusa-feiticeira sofre uma paixão avassaladora, normalmente com         
um estranho, um homem de fora, com uma promessa de mudança de vida. O              

herói aparece. Para Circe: Glauco e Ulisses; para Medeia: Jasão; para Morgana:            
Artur. Beauvoir (2011) propõe os relacionamentos da mulher moderna com seus           

pais, chefes e maridos e os sacrifícios neles presentes.  

4. Poder e magia 

Nessa etapa, o herói, a paixão da deusa-feiticeira, vai precisar de ajuda.            
Quando o herói precisa de sua assistência e a deusa-feiticeira vai performar            

algum ato/feitio mágico pelo homem em que se encontra apaixonada, esse ato,            

invocado através da necessidade de ajudar o homem amado é o que irá             
proporcionar a transformação final ou de mais alta potência de mulher para            

feiticeira. Para Circe foi a primeira transformação de Glauco, a transformação de            
Cila, a transformação dos homens que invadiam sua ilha e por fim ajudar Ulisses              

a retornar a sua casa. Para Medeia foram todos os atos feitos para Jasão              
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conseguir sair com o Velocino de Ouro. Para Morgana, foi a proteção e             
encantamento da Excalibur e toda proteção que ela providencia para Artur antes            

dele trair Avalon. Para a mulher moderna é qualquer sacrifício que esta precise             

fazer para satisfazer uma figura que a entende como submissa. Segundo           
Beauvoir, a mulher tende a se sentir segura nessa posição de submissão e dará              

tudo no começo para não perdê-la, seja isso sua liberdade, suas desenvolturas            
culturais, seu trabalho, entre outros (BEAUVOIR, 2011). Para a mulher moderna           

pode representar também o primeiro momento de rompimento com os ciclos do            

patriarcado.  

5. Consequência/punição desse ato mágico 

De acordo com o ditado popular: toda magia tem seu preço. Normalmente            
é direcionado tal preço para a própria deusa-feiticeira que tem pagar esse valor             

sozinha. Nessa etapa ela pode assumir com orgulho seus atos, como Circe e             
Morgana, ou se arrepender deles, como Medeia com a o assassinato de seu             

irmão. A consequência ou punição do ato mágico não cairá em cima do herói, ou               
amado, somente da deusa feiticeira. Esse é o momento da narrativa em que             

Hélios se encontra com os Olímpicos para discutir o futuro de Circe, que a Dama               

do Lago conversa com Merlin para discutir o futuro de Morgana e o coro de               
Medeia que vai debater seu futuro. Para a mulher moderna pode ser o momento              

de culpa, de perceber a ruptura com o Mundo comum, as frestas errôneas da              

sua proteção das quais vem sua submissão. 

6. Exílio 

Conforme exposto, a punição final de todas será exílio de seus lares ou de              

seus meios sociais. Circe é exilada da casa de seu pai Hélios e isolada em sua                

ilha, Medeia foge de sua terra como traidora e assassina do herdeiro do trono e               
seu irmão e Morgana é exilada de Avalon por suas escolhas com seu filho. A               

mulher moderna também sofre um exílio, nem que seja inicial, de tentar se             
adequar com sua nova realidade como um ser independente, muitas vezes           

forrada de momentos de solidão ou de exílio de seu grupo social antigo.  
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7. Auto-descoberta 

Sozinha e sem nenhuma paixão, conturbando suas decisões, a         
deusa-feiticeira encontra seu eu, ela se descobre. Normalmente esse é o           

momento em que ela se aprofunda mais ainda dentro de seus poderes e sua              

magia. Para Circe em sua ilha com seu jardim; para Medeia com seu caldeirão e               
Morgana e seus ensinamentos em Avalon. Para a mulher moderna isso significa            

o momento de ela precisa achar outro molde para se construir como indivíduo.             
Segundo Beauvoir, se antes ela se moldava como negação exata do homem,            

agora, sozinha, e precisando incorporar ambas as identidades começa um          

processo de construir um novo indivíduo, completo por si só (BEAUVOIR, 2011).            
Ainda, segundo Beauvoir: “Se a mulher se descobre como o não essencial e             

nunca se transforma no essencial, é porque ela própria não realiza essa            

transformação” (BEAUVOIR, 2011, p. 319, tradução nossa). 

8. Demonstração de seus poderes ou Vingança 

Após passar um tempo sozinha e fortalecendo seus poderes mágicos          

dentro de seu exílio ou solidão, a deusa-feiticeira volta para o Mundo comum             
para resolver os seus conflitos passados. Isso pode vir tanto em forma de             

vingança, como também pode vir em forma de uma ajuda, depende se ela ocupa              

o aspecto de mãe-criadora ou mãe-destruidora. Para Circe a destruição do           
monstro que ela criou, Cila; para Morgana, a proteção oferecida para seu filho e              

a missão de proteger Avalon e para Medeia quando assassina Glaúcia e o Rei              
Creonte e depois seus filhos na frente de Jasão. Para a mulher moderna isso              

pode vir em forma de uma conquista pessoal, um emprego, uma promoção em             

seu emprego atual, liberdade financeira ou sua casa própria (BEAUVOIR, 2011). 

9. Re-introdução ao Mundo Comum como deusa-feiticeira 

Essa etapa é a nova visão da deusa-feiticeira perante o Mundo Comum,            

sua reintegração às histórias como feiticeira e catalisadora dessa transformação          

e auto-descoberta em heróis. Pautando-se nas reflexões de Simone de Beauvoir,           
“Ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher.” (BEAUVOIR, 2011, p. 293,          
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tradução nossa) a deusa-feiticeira conseguiu se transformar em mulher         
completa, elevada na literatura para ter poderes mágicos para realçar o poder de             

mudança que a mulher tem na vida do herói por ser um ser completo e               

individual. Circe passa a ensinar seus saberes, Morgana vira Dama do Lago, e             
Medeia é resgatada pelo seu avô Hélios e restituída como rainha de Atenas.             

Para a mulher moderna, é a representação do momento em que os processos             
intensos de desprendimento se concretizam em relação a seu opressor de tantos            

anos.  

Segundo Beauvoir, “Os homens sempre detiveram todos os poderes         

concretos.” (BEAUVOIR, 2011, p. 186, tradução nossa) e “O presente incorpora           
o passado, e no passado toda a história foi feita por homens.” (BEAUVOIR,             

2011, p. 345, tradução nossa), tais comportamentos históricos fazem com que o            
desprendimento para com o opressor seja mais difícil, transformando a jornada           

da mulher moderna de individualidade e auto descoberta uma jornada complexa.           

Tal jornada está tornando-se cada vez mais comum, mas ainda complexa           
considerando todos os fatores históricos e sociais que ainda regem os           

comportamentos e atitudes em favor do outro sexo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi descrito e exposto até o presente momento como pesquisa do              
trabalho, chegamos à conclusão de que as representações femininas de deusa,           

feiticeira, mulher-fatal, mulher selvagem e sagrado feminino se enquadram dentro de           

um mesmo arquétipo. Seguindo a concepção de Husain “Quaisquer que sejam as            
formas que essa mulher incorpora, ela é uma mulher que não tem medo de ser ela                

mesma e ir atrás do que ela quer, custe o que custar” (HUSAIN, 2019, p. 17, tradução                 
nossa). As representações femininas analisadas neste trabalho se enquadram dentro          

do arquétipo da mulher que luta por seus ideais e persegue o que efetivamente deseja               

e almeja. Tais arquétipos ficam marcados como obscuros por conta de comportamentos            
históricos e sociais de dominação, que segundo Beauvoir: “As religiões forjadas pelos            

homens refletem essa vontade de dominação: eles encontraram munição nas lendas de            

Eva e Pandora” (BEAUVOIR, 2011, p. 186, tradução nossa). 

Ademais, por meio desta pesquisa, atestamos que existe um padrão dentro da            

constituição da deusa-feiticeira, ou qualquer arquétipo de representação feminina que          
se enquadra do lado da mãe-destruidora ou mulher-fatal, conforme Campbell (2008)           

propõe. Fica visível também os paralelos da jornada de autodescoberta e           

individualização da deusa-feiticeira com a mulher moderna, conforme fica explícito          
pelas reflexões expostas por Beauvoir que se enquadram nas etapas propostas por            

este trabalho que foram construídas de acordo com as etapas em comum de cada uma               

das deusas-feiticeiras analisadas. 

Este estudo conclui que, ao traçar uma análise comparativa da deusa-feiticeira,           

seja ela as analisadas aqui ou não, haverá etapas comuns, que podem ser             

consideradas como sua própria jornada. Distinta do monomito em que a deusa-feiticeira            
somente participa como patrona ou catalisadora da mudança no herói, em sua própria             

jornada de autodescoberta compreendemos como esta é capaz de seus poderes e            
quais são as raízes sociais e históricas presentes para a concepção de seu arquétipo.              

Temos ciência de que a jornada da transformação feminina da mulher contemporânea            

transcende os conflitos mitológicos propostos nas narrativas de Circe, Medeia e           
Morgana. No entanto, as releituras e ressignificações do ideal feminino presente nestas            
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deusas-feiticeiras, se reproduzem e se transformam de acordo com o cenário atual e,             

logo, se tornam fundamentais para a atualidade.  

Quando trazida para a contemporaneidade, esta perspectiva identitária        

permanece. A jornada de autodescobrimento da mulher moderna consiste em primeiro           

estabelecer-se como mulher, conforme aponta Beauvoir: “Se eu quiser me definir,           
primeiro tenho que dizer: 'Eu sou uma mulher'; todas as outras afirmações surgirão             

dessa verdade básica.” (BEAUVOIR, 2011, p. 249, tradução nossa). Para tal, é preciso             
o contato com ambas as facetas presentes na psyche feminina, conforme aponta            

Clarissa Pinkola Estés: “Quando perdemos o contato com a psique instintiva, vivemos            

em um estado de semi-destruição e imagens e poderes naturais ao feminino não             

podem se desenvolver plenamente” (ESTÉS, 1997, p. 8, tradução nossa). 

Em suma, do conjunto das reflexões desenvolvidas, pode-se ainda considerar          

que traçar e estudar a jornada da deusa-feiticeira pode em refletir na mulher moderna,              
assim como o monomito representa modelos arquetípicos desejáveis para o homem           

moderno. Mediadas por esses suportes, a jornada da deusa-feiticeira pode representar           
um modelo arquetípico de ensino para a mulher moderna e ser a catalisadora da sua               

própria jornada de autodescoberta.   
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