
 

  

 

Coordenadora do curso: Dra. Sonia Tommasi 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20h  

INÍCIO: 18 de outubro 

TÉRMINO: 22 de novembro 

 

A QUEM SE DESTINA: Estudantes e profissionais. Psicólogos, arteterapeutas, 

psicoterapeutas, arte educadores, interessados em geral. 

 

APRESENTAÇÃO: A proposta deste curso é estimular o encontro com os 

conteúdos arquetípicos de sete monomitos, dialogar com as 7 Faces 

Femininas destas personagens, sentir a força propulsora dos símbolos, e 

liberar a imaginação. 

Viajar nas asas do vento e conhecer: Em cada encontro, por meio de uma 

personagem mitológica, encontra-se um aspecto feminino, sua 

representação na arte e reflexões sobre questões comuns a todas as 

mulheres. Os mitos estudados podem ainda ser compreendidos do ponto de 

 

7 FACES DO FEMININO: 

Mitologia - Psicologia Analítica – Arteterapia 



 

vista da anima, revelando aspectos da psique masculina. Demonstra como 

a mitologia e as artes se aliam no objetivo de dar expressão às emoções mais 

intensas e profundas do ser humano. 

Desejamos, que você encontre neste curso, a força necessária para quebrar 

as correntes da normose, coragem para liberar a sua imaginação e 

criatividade, para viver com intensidade as 7 Faces do Feminino. 

 

OBJETIVO:  Entrar em contato com aspectos arquetípicos do feminino. 

Compreender o sentido dessas forças nos dias atuais. 

Pensar sobre essas personagens no processo terapêutico. 

A cada web conferência apresentar o mito, a leitura simbólica psíquica, e 

uma obra de arte. 

 

CONTEÚDO:  

WEB CONFERÊNCIA 1: Perséfone, a mediadora. Helena, a mais bela. 

WEB CONFERÊNCIA 2: Cassandra, a desacreditada. Penélope, a esposa fiel. 

WEB CONFERÊNCIA 3: Medeia, a vingança, a dor da traição. Medusa, a 

atração fatal. 

WEB CONFERÊNCIA 4: Psiquê, o desenvolvimento feminino 

WEB CONFERÊNCIA 5: Discussão de encerramento 

 

DATAS PREVISTAS: 

 

WEB CONFERÊNCIA 1 - 18 de outubro     

WEB CONFERÊNCIA 2 - 25 de outubro       

WEB CONFERÊNCIA 3 - 08 de novembro    



 

WEB CONFERÊNCIA 4 - 15 de novembro    

WEB CONFERÊNCIA 5 - 22 de novembro    

 

 

INVESTIMENTO: 

Valor do curso: R$ 289,00 em 2 x no cartão ou R$ 270,00 à vista no boleto 

Valor da matrícula: 50,00 

Valor total: R$ 339,00 


