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EROS E PSIQUE 

Valéria S. S. Contrucci 

Este mito de Apuleio, traz para nós o momento arquetípico em que o 
amor entre um homem e uma mulher, deus e mortal, pode vir a ser 
transformado. É a passagem do amor inconsciente, do estado paradisíaco 
da paixão, em algo sagrado pelo qual vale a pena lutar e transformar. 
Um amor de Self, que, a partir de Psique, por sua jornada heróica a 
caminho da individuação, transforma-se em amor humanizado, de ego, 
duramente trabalhado. 

Sob o estado inconsciente, os amantes vivem o período que Neumann 
chama de iniciação. É a etapa humana primeira e fundamental, onde 
através do desejo somos transportados a dimensões desconhecidas e só 
reveladas à alma pelo amor e só possíveis de se concretizar através de 
um encontro de almas. 

Esse mito traz uma grande e importante alteração na forma de amar. 
Antes de Psique, ou seja da alma se relacionar com o amor, este reino 
pertencia somente a Afrodite, que propiciava as uniões pelo desejo físico 
e pela necessidade de procriação. Afrodite é caprichosa e junto com seu 
fílho Eros, também infantil e caprichoso, deixavam deuses e mortais 
literalmente sob seu jugo, sem possibilidade nenhuma de qualquer ação 
ou reação. 

A partir de Psique, a alma, ou seja, a nossa psique, é ativada e passa a 
fazer parte integrante deste mistério. Só que agora não mais de forma 
passiva. Não mais como meros telespectadores das tragédias amorosas 
humanas, mas como participantes ativos, na transformação do próprio 
destino. 

A alma infantil, a ingenuidade inata de Psique, será transformada. 
"Trata-se de um momento trágico em que toda alma. assume o próprio 
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destino." (Neumann.) 

Mrodite, acostumada a ter poder absoluto no seu reino amoroso, não 
acredita que uma alma mortal seja capaz de sobreviver, lutar e transmutar 
o destino a ela imposto. Antes de Psique, isto jamais havia acontecido. 
Os humanos eram mesmo joguetes nas suas mãos caprichosas. Por isso, 
é tão grande a ira de Afrodite sobre Psique. A Alma muda o curso da 
nossa vida por cumprir as suas quase impossíveis tarefas. 

Antes de Psique, os demais heróis da mitologia agiam todos por 
motivos de ordem patriarcal: poder, conquista, civilização, cultura etc. 
Psique é a ordem do amor pelo amor Cumprindo as tarefas propostas, 
ela mesmo sem saber como, transcende os limites impostos aos mortais e 
vai abrindo e ampliando possibilidades a nós, antes totalmente impedidas. 

Nos estados iniciais do mito, reinava o estado urobórico e pleno do 
êxtase amoroso, que, por vezes, nos permitem os deuses experimentar e 
gozar, (por merecimento ou castigo). O estar apaixonado é a visitação 
de uma energia divina. Isto sempre ocorreu, ocorre e ocorrerá; a diferença 
é que com Psique temos a oportunidade de ir além desse "capricho 
divino" ... 

Eros, apesar de ser o mais poderoso deus, estava sob a aparência de 
umjovem rapaz, ainda longe de ser um homem maduro. Psique, por sua 
vez, "a que nasceu de uma gota de orvalho", era tão frágil, como inocente 
e infantil. Ambos assim teriam permanecido infantis e inconscientes, não 
fosse o choque da Luz da Consciência, ativado pela desconfiança e medo. 
Essa revelação trouxe tanto a sombra da separação, do abandono e da 
desolação, quanto a possibilidade real de individuação pelo amor, para o 
amor e por amor. 

Psique foi a primeira mortal que se relacionou intimamente com um 
deus e conseguiu sobreviver, transformar-se e ainda transmutar a própria 
divindade. Mrodite também sai transformada, Eros amadurecido e o 
Olimpo todo com~mora esse momento de vitória e comunhão entre deuses 
e mortais. 
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Psique é o ser arquetípico que nos redimiu da aceitação passiva do 
nosso destino. 

Ao lruciar sua jornada solitária, Psique pensa primeiro em morrer, 
pois nada mais tem sentido na vida para ela, depois da experiência 
numinosa dos encontros com Eros. Quando a alma é atingida por uma 
experiência arquetípica, desestrutura-se. E Psique desestruturou-se no 
ponto máximo de desejar a morte, mas as águas do rio da morte não a 
aceitaram e a transportaram de volta para a margem. 

Num segundo momento, Psique pede ajuda a todos os deuses, em 
todos os templos que pode. Chega a Deméter a grande mãe, mas esta se 
recusa a atendê-la (se o fizesse ela provavelmente ficaria regredida no 
reino protetor das mães). Pede em seguida ajuda a Hera, a deusa do 
casamento, mas essa também se recusa (psique ainda não está pronta 
para o casamento também). A individuação de Psique será introduzida 
pela mesma e caprichosa divindade que a queria cativa: Afrodite, a deusa 
do amor. Sendo assim, Psique vai em busca de sua senhora e se entrega 
submissa para que se cumpra o destino. "Arremessa-se aos pés da deusa 
chorando copiosamente, molhando suas sandálias, varrendo o chão com 
os cabelos". Mrodite, furiosa duas vezes, uma por ciúme de Eros, outra 
por ver uma mortal desafiando os limites a ela impostos, chama as suas 
duas criadas: Inquietação e Tristeza e entrega-lhes Psique para que estas 
a torturassem. 

Em seguida ordena-lhe a primeira tarefa. 

A separação dos grãos. Essa é a tarefa em que Psique tem que aprender 
a discriminar, separar. Ela, confusa e entorpecida precisa, para essa tarefa, 
calma, paciência e determinação. Um trabalho manual pode, nessas horas 
de desespero e aflição, ser o calmante organizador no mundo concreto. 
Sem forças para executá-lo, ela no entanto o faz, pelo serviço autônomo 
do inconsciente, representado pelas formigas. 

A segunda tarefa é retirar flocos de lã de ouro dos ferozes carneiros 
que vagueiam as margens de um rio. Atirar-se a essa tarefa sem pensar, 
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teria sido o fim de Psique, pois os ferozes carneiros, representam a 
agressiVIdade contida, primitiva e inconsciente, que os carneiros escondem 
sob seus pelos. Mas Psique tem que entrar em cantata com esse aspecto 
da agressividade instintiva, sem contudo dilacerar ou ser dilacerada por 
ela. Assim, o caniço da margem do rio a avisa para que deixe o sol cair, e 
então os carneiros estarão mais calmos e apaziguados, e deixaram 
naturalmente flocos de lã enroscados nos galhos. O caniço representa 
um modo masculino, fálico, mas ao mesmo tempo feminino e flexível, de 
lidar com a agressividade. Espera a hora em que o tempo esfriar, não se 
exponha com os ânimos exaltados e muito quentes. E assim ela cumpre 
a segunda tarefa. 

A terceira missão é a de buscar a água da vida num alto penhasco, 
que desemboca no abismo do rio Estige, inacessível. A vida, que é a 
passagem para a morte, a adverte: "Sai daqui, o que fazes, presta atenção, 
acautela-te, foge, tu morrerás." " .. Petrificada de horror, Psique já está 
com os seus sentidos amortecidos, fica inteiramente inerte, sem sequer 
poder chorar, o que seria um consolo. Mas, aos olhos da criação, não 
escapou o tormento dessa alma inocente, pois a águia predileta de Zeus, 
aquela que tudo vê, resolveu socorrê-la ... " Quando fazemos o que 
podemos, os deuses fazem o que não podemos, diz um ditado popular, e, 
assim, Psique é ajudada pela divindade que tudo vê, e a águia recolhe 
uma taça dessa preciosa água da vida. Esta água deve ser tomada com 
cautela de quem sabe ser a vida sagrada e frágil. "Ir com muita sede ao 
pote", faz com que aconteçam desastres irreparáveis. A ânsia pela vida 
pode nos levar à morte. 

Os mitos costumam ter três tarefas, ou múltiplo de três, mas Psique 
recebe ainda uma quarta tarefa, representando, no quatro, a totalidade 
das funções: Ir direto à morte, ao reino do Hades pegar a poção da beleza 
imortal com Perséfone. Psique compreendeu que nada mais restava, que 
só a morte a esperava nessa missão sem volta. Foi, então, novamente, de 
encontro à morte, indo se jogar do alto de uma torre. Então a Torre a 
orienta a como entrar e sair viva dessa ultima tarefa. A Torre representa 
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uma construção humana na direção da divindade, é um sistema de idéias, 
de pensamentos religiosos, de ritos e preceitos que nos aproximam do 
divino. É a sabedoria humana acumulada em prol do bem maior da 
humanidade. E ela dá as instruções a Psique, através da clarividência e da 
receptividade com que Psique se propõe. Ela então segue corretamente 
passo a passo as instruções internas. Entre as várias recomendações, é 
dito para que ela não se distraia e não ajude ninguém, por mais piedade 
que ela venha a sentir Neumann fala que a fraqueza da mulher vem em 
sentir pena indevida, sempre que solicitada. 

Psique cumpre à risca todas as recomendações, e ia saindo vitoriosa, 
não fosse o seu lado humano e mortal, e então ela se perde pela vaidade 
e abre a caixa da poção da beleza imortal, que é a própria morte. Psique 
precisa morrer para a sua preocupação pueril e narcisista para com a sua 
beleza e aprender algo do submundo. O narcisismo é uma das portas de 
entrada para o submundo psicofisico. É por essa porta que Core entra no 
reino de Hades e transforma-se. É por essa forma que Narciso se perde, 
mas também se encontra nas profundezas. É uma etapa transformadora e 
decisiva na individuação. O que eterniza e imortaliza a beleza é a morte, 
pois a vida traz inexorávelmente o envelhecimento, e retira a beleza 
externa. Psique cai no sono da morte e isso mobiliza Eros, que vem cumprir 
no final o seu papel de herói. O que o faz sair da passividade regressiva 
do reino matemo de Afrodite, é a consciência de perder para sempre 
Psique. O fracasso de Psique é, ao mesmo tempo, a sua redenção, uma 
vez que a fraqueza da mulher amada mobiliza o crescimento do homem. 
Eros a pega no colo e pede a Júpiter piedade. O deus responde e consente, 
feliz por ver o jovem de temperamento volúvel, comprometido e 
humanizado com sua alma. 

Assim Eros realiza um segundo casamento com Psique, abrindo novos 
horizontes e possibilidades para o amor... O resultado dessa união é a 
filha Volúpia, que representa o Êxtase maior, na conjunção do divino 
humanizado e do humano divinizado. A grande obra alquímica que resulta 
desse encontro· é o alcance do processo de individuação através do 
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comprometimento amoroso .. 

O grande final não é conseguido por mérito nosso, mas pela dádiva, 
ou Graça Divina dos Deuses. "Era Ele que se disfarçara de fornuga, 
junco, águia, torre e me conduzira pelo caminho ... " 

Finalizando o mito, eis a oração recitada por Psique: 

" .Olha sempre para o olhar salvador (do amor), 

Tão contrito e delicado 

Agradece a habilidade celestial 

De poderes te transfonnar 

Põe-te a serviço dela, 

Donzela, Mãe, Rainha, 

Todos os teus sentidos 

Ó, Deuses, tende piedade .. " 
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