
O objetivo deste trabalho1 é apontar a possibilidade do casamento 

real entre duas pessoas ser um aprendizado para o crescimento 

psíquico, uma ponte para o encontro com o parceiro interior. A 

ênfase no aspecto do animus é determinada por um sonho. Esta 

imagem arquetípica aparece na forma de uma voz que responde 

perguntas da sonhadora induzindo–a a buscar entendimento dessa 

dialética entre consciente e inconsciente para a união dos opostos 

complementares yin e yang existentes dentro de nós. A aproxi-

mação deste tema remete ao processo de individuação que surge 

gradualmente, cumprindo um esquema bem definido pelo Self, 

proporcionando o desenvolvimento da consciência e o amadureci-

mento da personalidade. A análise deste trabalho está baseada nos 

conceitos da psicologia analítica de C. G. Jung e seus seguidores.
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A escolha do tema baseia–se num sonho que tive na noite em que foi solicitada 
a elaboração da monografia para o curso de pós–graduação em psicologia ana-
lítica. Segue–se apenas um resumo de como se deu o processo.

No sonho havia uma voz que dizia que era preciso que eu não esquecesse do 
círculo que fica sobre o coração. Perguntei a essa voz se era possível encontrar 
outro parceiro quando as pessoas se divorciam. A voz respondeu que eu casaria 
com a mesma pessoa, mas agora de forma diferente, para ser “feliz” dessa vez.

Considerei que este sonho apontava a imagem arquetípica do animus que pre-
cisou evoluir empiricamente no casamento real para agora, em outro nível de 
consciência, poder se integrar num casamento sagrado comigo mesma.

Este estudo destina–se a confirmar ou não essa hipótese, propondo algumas pis-
tas que podem levar à reflexão pessoas que estejam passando por um processo 
de vida semelhante.

O método empregado é o de pesquisa teórica, feito com a leitura da obra de 
Jung e de seus seguidores. 

Uma das formas básicas nas quais vivenciamos o conflito universal dos opostos 
em nós mesmos e no nosso encontro com os outros é a polaridade masculi-
no–feminino. De acordo com Sanford (2004), esses opostos permanecem eter-
namente em tensão buscando a união. Este confronto muitas vezes é projetado 
na relação homem–mulher antes de poder ser integrado em cada indivíduo, o 
que geralmente acontece na fase adulta.

Para caracterizar as fases da vida, Jung (2000) tomou como termo de comparação 
o curso diário do sol. De manhã o sol se eleva (infância) e se torna mais amplo, 
ascendendo no firmamento (juventude e primeira fase adulta). Precisamente 
ao meio–dia o sol começa a declinar e esse declínio significa uma inversão de 
todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. É justamente nesta fase 
da segunda metade da vida (entre 35 e 40 anos), quando o sol recolhe seus raios 
para iluminar a si mesmo, que o presente trabalho pretende se desenvolver. Para 
Jung (2000), esse terceiro estágio traz um avanço da consciência. Só o ser huma-
no adulto é que pode ter dúvidas a seu próprio respeito e discordar de si mesmo. 
A luz e o calor continuam diminuindo (velhice) e, por fim, extinguem.

Hollis (2006) prefere chamar essa crise da meia idade de passagem do meio e 
considera que esta fase apresenta uma oportunidade de reexaminar nossa vida 
e fazer a pergunta: quem sou eu além da minha história e dos papéis que inter-
pretei? Essa revisão requer a compreensão e o perdão do inevitável crime da 
inconsciência. Os sonhos podem auxiliar neste processo.

De acordo com Jung (1985), o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é 
revelado através de sonhos, manifestando–se não como um pensamento racio-
nal, mas como uma imagem simbólica. Segundo Von Franz (2002), os sonhos 
não protegem as pessoas das vicissitudes, doenças, eventos dolorosos da exis-
tência, mas fornecem uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como 
encontrar o sentido para a vida que há em cada ser humano. Todo sonho é uma 
mensagem útil sobre algo específico da vida do sonhador.

Entre os vários sonhos que tive durante a elaboração desta monografia, sonhei com 
a imagem de um anjo que anunciava a história de Eros e Psiquê. Para amplificar 
a imagem do sonho, resolvi buscar no mito os padrões humanos básicos de com-

Todo sonho
é uma mensagem útil
sobre algo específico
da vida do sonhador

Hermes14 – 9

portamento e personalidade, já que o mito os expressa de maneira direta e simples.

A palavra psyche significa borboleta, criatura que passa por um período de 
metamorfose antes que a transformação ou despertar seja possível. Da mesma 
forma é preciso que Psiquê se prepare para as mudanças que lhe possibilitarão 
as transformações necessárias para seu amadurecimento psicológico. 

No mito, a filha mais nova do rei, chamada Psiquê, não encontrava marido, pois 
sua natureza era magnificente. Quando consultado pelo rei o oráculo apresen-
tou uma terrível profecia: a jovem deveria desposar a morte. Eros, encantado 
pela beleza da moça, salva–a e, juntos, começam a viver uma linda história de 
amor, até que Psiquê desobedece a ordem do marido de nunca olhá–lo. Eros, 
sentindo–se traído por ter sua identidade desvelada, abandona a mulher e voa 
para junto de sua mãe, Afrodite.

Depois de procurar em vão por Eros, Psiquê se submete às ordens da sogra inve-
josa, que lhe apresenta quatro tarefas a serem cumpridas sob ameaça de morte: 
aprender a separar, discernir, simbolizada pelo trabalho das formigas; adquirir 
flexibilidade, evitando a abordagem masculina direta, representada pelo caniço; 
a terceira tarefa ensina sobre a necessidade de se delimitar o foco a ser atingido: 
essa objetividade, que permite abraçar apenas o que o ego suporta, evitando 
assim seu esfacelamento, é representada pela águia; e, finalmente, a quarta 
tarefa reforça a importância de se ter consciência e disciplina em tudo o que 
se faz na vida, podendo contar com a ajuda externa da sabedoria e da cultura 
representada pela torre.

A ultima instrução é desobedecida por Psiquê que, vencida pela vaidade, abre o 
pote que continha o creme da beleza e com isso cai no chão totalmente incons-
ciente. Eros, refeito de seu sofrimento, toma consciência do que está acontecen-
do com Psiquê e voa até ela, salvando–a. Tudo termina com uma grande festa 
no Olimpo e com o nascimento da filha Prazer.

Podemos analisar Eros sobre vários pontos de vista: o homem exterior, o marido, 
o homem em qualquer relacionamento ou, como homem interior, animus da 
mulher, ou podemos vê–lo como princípio de união e harmonia.

[…] O animus em sua dimensão do mundo interior do Olimpo é capaz de sal-
var o ego e elevar Psiquê a uma vida nova, a um novo estado de existência. 
Ego e animus, agora mantêm um relacionamento adequado, pleno e total. 
(JOHNSON, 2006, p. 95).

O mito de Eros e Psiquê fala do despertar da alma adormecida através da dádiva 
do amor. “O despertar só pode ocorrer graças a chegada do Bem–amado, pois o 
despertar da alma por meio da sedução do bem amado é essencial ao mito, ao 
arquétipo e à psicologia sagrada”. (HOUSTON, 1993, p.146). Este mito representa 
a libertação da dependência infantil em relação aos poderes arquetípicos, sejam 
eles pais, deuses, instituições ou a própria cultura. É a plena entrada na maturi-
dade da psique humana.

Jung (2006) considera que o matrimônio como relacionamento psíquico é algo 
complicado, por constituir uma série de dados subjetivos e objetivos que apre-
sentam uma natureza heterogênea. 

Sharp (1995) comenta que cada um de nós cria um conjunto de relações mais 
ou menos imaginárias, baseadas essencialmente em projeções. Chama atenção 
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para a tendência que as pessoas têm de supor que o mundo é como elas vêem. 
A mente em seu estado natural pressupõe a existência dessa projeção, não é o 
sujeito que projeta, mas o inconsciente.

Quando ocorre uma projeção positiva (anima/animus) sobre o parceiro, o indi-
víduo sente que está apaixonado, que é um só com o outro. Apenas percebe 
que está enganado quando as expectativas são frustradas. O recolhimento das 
projeções é doloroso, mas é fundamental para se tornar consciente.

Entre os conteúdos que podem ser projetados e que são considerados socialmen-
te negativos podemos encontrar a sombra. Tomar consciência da sombra é reco-
nhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. 
Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento e, por 
isso, ele se defronta com considerável resistência.

Para Jung (2006), um relacionamento psicológico pressupõe parceiros conscien-
tes. A consciência é um processo de evolução contínuo do ego para assimilar o 
que era anteriormente desconhecido para ele. Consciência é sempre consciên-
cia do eu. Para tornar–me consciente de mim mesmo, devo distinguir–me dos 
outros. Apenas onde existe essa distinção, pode aparecer um relacionamento. 

O jovem, ao atingir a idade adequada para o casamento, já tem consciência do 
eu, mas tem ainda imensas regiões que permanecem na sombra da inconsciência. 

Os motivos inconscientes são de natureza tanto pessoal como geral. Primeiro há 
os motivos provenientes dos pais. É o grau de ligação aos pais que influencia a 
escolha do parceiro, favorecendo ou dificultando. Jung afirma que “em regra, a 
vida que os pais poderiam ter vivido, mas foi impedida por motivos artificiais, 
é herdada pelos filhos, sob uma forma oposta”. (JUNg, 2006. §328, p.196). Para 
Sharp (1995), uma vida não vivida seriam todas as qualidades, talentos e ambi-
ções (bons ou maus) que são reprimidos ou nunca chegam a ver a luz do dia.

Somente podemos falar em relacionamento [psicológico] quando se tornar 
conhecida a natureza da motivação inconsciente e quando estiver suprida 
em larga escala a identidade inicial. Raras vezes, ou até mesmo nunca, um 
matrimônio se desenvolve tranqüilo e sem crises, até atingir um relaciona-
mento individual. Não é possível tornar–se consciente sem passar por sofri-
mentos. (JUNg, 2006, §331, p.198).

Vários caminhos levam à conscientização, mas eles obedecem a certas leis. 
geralmente a mudança começa com o início da segunda metade da vida, a pai-
xão muda de aspecto e começa a ser dever, o querer transforma–se em obriga-
ção, tudo se torna rotina. Começa–se a prestar contas da maneira como a pessoa 
viveu a vida procurando encontrar suas verdadeiras motivações e “chega–se a 
tais conhecimentos apenas por abalos violentos”. (JUNg, 2006, §331, p.199). 

Para Sharp (1995), a dor seria uma consequência do recolhimento das projeções. 
O mito cristão de Adão e Eva é um paradigma para isso. Enquanto viveram no 
jardim do Éden, Adão e Eva foram felizes, porem inconscientes.

A desunião consigo mesmo gera descontentamento e como a pessoa não está 
consciente de seu estado, geralmente projeta no parceiro os motivos de tudo 
isso. “Origina–se então uma atmosfera crítica, que é a condição indispensável 
para tomada de consciência”. (JUNg, 2006, p.199, §331). Esse estado nem sempre 
ocorre simultaneamente nos dois esposos.
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A pessoa descobre que a unidade que ela procura numa ligação íntima com 
outra pessoa só pode ser encontrada dentro do seu ser, num relacionamento 
com ela mesma.

O estado em que o homem era apenas um instrumento de sua natureza 
impulsiva se transforma em um estado diverso, no qual o homem já não é 
instrumento, mas passa a ser ele mesmo – natureza se transforma em cultura 
e o impulso em espírito. (JUNg, 2006, §334, p.2002).

 O que o relacionamento psíquico no matrimônio encerra de essencial é essa 
transformação. Sharp afirma que esse processo:

Não é apenas “natural” é um avanço sofisticado na evolução da consciência 
humana. Acho provável que ele seja mais importante que a ida do homem 
a lua. Jung parecia sentir que nem todo mundo seja capaz de concretizá–lo, 
mas acredita que ele seja “a essência do relacionamento do casamento psi-
cológico”. (SHARP, 1995, p.156).

Jung (2006) diz que a harmonia do casamento se fundamenta em projeções de 
certas imagens típicas como anima e animus. Para Sanford (2004) essas imagens 
psíquicas projetadas constituem os parceiros invisíveis em todo relacionamento 
homem–mulher, e influenciam grandemente o relacionamento, porque sempre 
que ocorre uma projeção, a pessoa que carrega a imagem projetada ou é super-
valorizada ou subvalorizada. 

A anima designa os vários aspectos do feminino na alma do homem; é ela que 
tece seu destino e está por trás de seus conflitos conjugais. A feminilidade do 
homem inicialmente é identificada com a mãe, e é essencial para o crescimento 
psíquico que essa identificação seja rompida e que a anima seja separada dela. 
Quando tal separação ocorre o filho é capaz de estabelecer um relacionamento 
maduro com uma mulher, no qual ela não seja nem idealizada e nem degradada.

[…] o princípio feminino não pode ser vencido, mas integrado.

[…] em sua forma desenvolvida, a anima é no homem a capacidade de amar, 
em contraste com o desejo de poder. É amar por amar de sua forma mais 
elevada. (VON FRANz, 2002, p. 107–134).

O animus representa a “masculinidade recessiva” da mulher, seu ímpeto de ação, 
sua capacidade de julgamento e discriminação.

Quando essas funções não são suficientemente conscientes a mulher julga 
as pessoas, as coisas e as circunstâncias, mas especialmente os homens pela 
autoridade da imagem inconsciente e pelo padrão emocional esperado ligado 
aquela imagem e não por suas qualidades. (WHiTmONT, 2006, p.179).

Apenas quando a mulher se torna consciente do próprio animus pode começar 
a lutar por um relacionamento.

Para Jung (2006), o animus corresponde ao logos paterno e apresenta a função 
de um “psycopompo”, um intermediário entre a consciência e o inconsciente, e 
uma personificação do inconsciente.

De acordo com essas explicações nota–se que foi a imagem do animus positivo 
que apareceu em meu sonho como personificação do inconsciente, na função de 
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psycopompo, servindo de guia para o desenvolvimento de um trabalho acadê-
mico, para compreensão de todo o processo de individuação que está ocorrendo 
no meu interior. 

Emma Jung (1995) ressalta a necessidade da mulher aprender a valorizar e 
acentuar os valores femininos, condição prévia para que ela possa resistir ao 
poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interior e exterior. Quando 
a mulher consegue se diferenciar do animus e se afirmar em relação a este, ele 
passa a ser uma energia criativa; e ela precisa disso, pois somente integrando 
esse ser masculino da alma, será possível ser realmente mulher no seu sentido 
mais elevado.

Segundo Von Franz (1985), se o indivíduo lutou com sua anima ou animus de 
forma a não se deixar identificar com eles, o inconsciente muda seu caráter 
dominante e aparece numa forma simbólica, representada pelo Self, o núcleo 
mais profundo da psique.

O Self pode ser definido como fator de orientação íntima, diferente da perso-
nalidade consciente, e que só pode ser apreendido através da investigação dos 
sonhos de cada um. Estes sonhos mostram–no como centro regulador, centro que 
provoca um constante desenvolvimento e amadurecimento da personalidade.

A maturidade e o desenvolvimento exigem um confronto entre ego e Self. A 
necessária adaptação do ego é desafiada pelo anseio do Self de transformação 
do ego.

Para Jung (2006), a personalidade não poderá se desenvolver se a pessoa não 
escolher seu caminho de maneira consciente e moral e afirma que somente pela 
nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade.

Segundo Whitmont (2006), esse estado ou dinamismo vital no qual a consciência 
perde a si mesma como uma personalidade dividida que aspira pela união de seu 
parceiro desconhecido, o Self, é denominado processo de individuação. Para ele esse 
processo é uma luta consciente da pessoa para tornar–se quem ela é, ou melhor, 
quem está destinada a ser. A individuação é uma estrada, uma viagem, um dinamis-
mo; ela nunca é um estado estático concluído, pelo menos enquanto a pessoa viver.

A união com o Self transcende a proposta deste estudo, mas a importância e 
luminosidade de seu conteúdo deixam uma porta aberta para um futuro traba-
lho a ser realizado.

Através desta pesquisa foi possível perceber que os acontecimentos relacionados 
ao tema “a união dos opostos complementares no processo de individuação”, só 
podem acontecer com as pessoas que se encontram na segunda metade da vida. 
Acredito que antes de certo amadurecimento psíquico, de um tempo de vida 
vivida, a consciência não esteja preparada nem evoluída o suficiente para assi-
milar determinados acontecimentos como, por exemplo, o casamento psíquico 
com o parceiro interior.

Este trabalho permitiu a compreensão de que para haver um relacionamento 
psicológico é preciso haver consciência e isto implica no desprendimento de 
qualquer traço de infantilismo e de confiança inconsciente na natureza. À medi-
da que isto não aconteça também se reduz o relacionamento psíquico. 

De acordo com Jung (2006), a harmonia do casamento fundamenta–se em 
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projeções das imagens arquetípicas de anima e animus nos parceiros. A con-
sequência da projeção é um isolamento do mundo exterior e em vez de uma 
relação real, o que existe é uma relação ilusória, baseada em fantasias que a 
pessoa julga como fatos verdadeiros e conscientes. 

Acredito que o verdadeiro relacionamento amoroso só possa ocorrer depois de 
a pessoa tornar–se consciente das influências inconscientes que permearam 
sua identidade. isso envolve o autoconhecimento, o doloroso recolhimento das 
projeções e o reconhecimento de que a completude que tanto se buscou fora, 
no outro, deve ser encontrada dentro de si mesma. Só depois de passar por 
esse processo de desenvolvimento psicológico será possível aceitar o parceiro 
real como ele é. Para mim esse é o verdadeiro amor, o amor incondicional que 
começa com a aceitação das próprias qualidades e defeitos no encontro com o 
parceiro interior e se estende até o parceiro exterior.

De acordo com os vários autores pesquisados, esse processo de autoconhecimen-
to transforma a pessoa, que deixa de ser um instrumento para ser ela mesma.

Esse é um avanço sofisticado na evolução da consciência humana, e essa trans-
formação é a essência do relacionamento psíquico. Aqueles que escolheram o 
caminho do matrimônio devem ter em mente que para chegar a essa transfor-
mação é importante passar pelo casamento real como forma de aprendizado 
empírico, para poder evoluir para um outro nível de consciência, no qual será 
possível um casamento interno: a integração dos opostos complementares. 
Considero ser essa a transformação que a voz no meu sonho inicial se referia: 
você deverá casar com a mesma pessoa só que para ser “feliz” desta vez. 

Com estas constatações acima demonstradas posso considerar confirmada 
minha hipótese inicial de que o casamento real é um aprendizado para o cres-
cimento psíquico, uma ponte para o encontro com o parceiro interior, para uma 
união sagrada.

Notas

1. Trabalho apresentado no V Congresso Latino–Americano de Psicologia Analítica realizado no Chile, 2009.
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