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O presente artigo foi passado como trabalho para a turma de Psicanálise Clínica da 
Academia de Terapeutas para a Turma 1/2018. 

Introdução: O conceito de arquétipo surgiu em 1919 com o psiquiatra suíço Carl Gustav 
Jung. De acordo com Jung, o arquétipo é o princípio de uma ideia, ou seja, é o conjunto 
de “imagens primordiais” que “estão presentes em todo o tempo e em todo o lugar” 
passadas em muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. Todos temos 
vários arquétipos, um deles por exemplo é o do Herói. O arquétipo que mais se destaca, 
define no momento nossa identidade. 

Atividade: Escolha uma figura pública conhecida (ator, cantor, personagem de filme, de 
novela, político, líder religioso, etc.) e identifique o arquétipo principal e diga quais são 
as vantagens e desvantagens que esse arquétipo traz e qual outro arquétipo deveria ser 
desenvolvido (exceto o Self) para que haja um equilíbrio. Faça o embasamento teórico 
buscando nos materiais postados na plataforma (apostilas, livros e artigos) pode usar 
outras fontes também, desde que citada a fonte. Cópias não serão consideradas. 

 

Nelson Mandela 

Acadêmica: Quézia Nelçon Alves Christo 

 

Um grande líder africano que também pregava a não violência e lutava contra o 

Apartheid, um regime segregacionista que impedia que negros tivessem os mesmos 

direitos civis dos brancos na África do Sul. Em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, 

um ano depois, tornou-se presidente do seu país. 

O arquético principal identificado nesta figura é “O Heroi” 

Lema: Onde há uma vontade, há um caminho. 

 Mesmo em meio às adversidades que enfrentou, entre todas, destacam-se os 27 anos 

na prisão, por meio de um julgamento controverso, não desanimou, persistiu até o fim. 

Foi adiante. Perseverou no seu sonho em prol do outro, em prol da segregação racial e 

permaneceu fiel na luta contra o sistema racista. Venceu as críticas e todos os seus 

opositores e, após 67 anos de lutas e desafios, tornou-se um dos maiores líderes morais 

e políticos do nosso tempo. 

Desejo central: Provar o valor para alguém através de atos corajosos. 

Conseguiu através da valorização do ser humano, lutando pela liberdade, pela justiça e 

pela democracia. 

 

 Objetivo: Especialista em domínio de um modo que melhore o mundo. 
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Tornou-se o político mais galardoado em vida, responsável pela refundação do seu país 

como uma sociedade multiétnica.[5] Foi reconhecido mundialmente e durante sua vida 

recebeu mais de 250 prêmios e condecorações. 

 

 Maior medo: Fraqueza, vulnerabilidade, ser um “covarde”. 

 

 Estratégia: Ser tão forte e competente quanto possível. 

 

 Rompeu as dificuldades encontradas no caminho. 

 

 Fraqueza: Arrogância, sempre precisando de mais uma batalha para lutar. 

 

 Os desafios vivenciados ao longo de sua vida foram as oportunidades que o fizeram 

reconhecido mais tarde.  

 

 Talento: Competência e coragem.  

 

Neste contexto de extremismo, seu potencial foi equilibrado e potencializado pelo 

arquétipo do REBELDE, onde tem-se: 

 

Lema: As regras são feitas para serem quebradas. 

 

Desejo central: Vingança ou revolução. 

 

Objetivo: Derrubar o que não está funcionando. 

 

Maior medo: Ser impotente ou ineficaz. 

 

Estratégia: Interromper, destruir ou chocar. Fraqueza: Cruzar para o lado negro do 

crime. 
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Talento: Ousadia, liberdade radical. 

 

Fonte: 

 

Apostila: Introdução à Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung – Parte 1 

 

http:.history.com – Facts and Summary 

 

http: nelsonmandelafoundation.org/legacy 
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