
 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

Caros viajantes da internet.   

  

Irão ler algumas passagens de vários livros que fui lendo ao 

longo dos tempos.  

   

As pessoas quase já se esqueceram dos sonhos apesar de 

sonharem todos os dias. Porquê?   

  

Eu mesmo tenho sonhado sempre e reconheço que quase 

nem me lembro ou depressa me esqueço.  

   

De repente as coisas mudaram e agora tento lembrar-me e 

reparo que é difícil mas por vezes consigo.  

  

Temos de nos voltar para esta realidade que afinal poderá 

ser aquela que mais nos interessa agora.  

   

Temos de descobrir o “SONHO” e seguir por ele. 
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 Wikipédia (atual ortografia) 

 

Sonho 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa  

 Nota: Para outros significados, veja Sonho (desambiguação). 
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O Sonho (Pierre Puvis de Chavannes, 1883 

Sonho de uma freira (Karl Pawlowitsch Brjullow, século XIX) 

 

O sonho do eunuco por Jean Lecomte du Nouÿ.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Puvis_de_Chavannes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pawlowitsch_Brjullow
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Lecomte_du_Nou%C3%BF&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nun's_dream_by_Karl_Briullov.jpeg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lecomte_du_Nouy_Il_sogno_dell'eunuco.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nun's_dream_by_Karl_Briullov.jpeg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lecomte_du_Nouy_Il_sogno_dell'eunuco.jpg


 

 

O sonho é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado um 

debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência 
de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Para Freud, os 
sonhos noturnos são gerados, na busca pela realização de um desejo 
reprimido.

[1]
 Recentemente, descobriu-se que até os bebês no útero têm sono  

REM (movimentos rápidos dos olhos) e sonham, mas não se sabe com o quê. 
Em diversas tradições culturais e religiosas, o sonho aparece revestido de 
poderes premonitórios ou até mesmo de uma expansão da consciência.   
Para a psicanálise o sonho é o "espaço para realizar desejos inconscientes 
reprimidos". O pesquisador James Allan Hobson considerou "os sonhos como 
um mero subproduto da atividade cerebral noturna". Existem duas fases do 
sono. A primeira é o sono de ondas lentas, em que a atividade do cérebro é 
baixa e, por isso, não se formam filmes em nossa mente, apenas pensamentos 
mais ou menos normais que passam em uma espécie de tela escura, em 
imagens. Já a segunda fase é de alta atividade e nomeada REM - sigla em 
inglês para "movimentação rápida dos olhos" (Rapid Eyes Movement). E é 
durante a fase de REM que os sonhos ocorrem, pelo menos nos adultos. 

[2]
 

Sonho e Freud[editar | editar código-fonte] 

Foi em 1900, com a publicação de A Interpretação dos Sonhos
[3]

, que Sigmund 
Freud (1856-1939) deu um caráter científico à matéria. Naquele polêmico livro, 
Freud aproveita o que já havia sido publicado anteriormente e faz investidas 
completamente novas, definindo o conteúdo do sonho, geralmente como a 
“realização de um desejo”. Para o pai da psicanálise, no enredo onírico há o 
sentido manifesto (a fachada) e o sentido latente (o significado), este último 
realmente importante. A fachada seria um despiste do superego (o censor da 
psique, que escolhe o que se torna consciente ou não dos conteúdos 
inconscientes), enquanto o sentido latente, por meio da interpretação simbólica, 
revelaria o desejo do sonhador por trás dos aparentes absurdos da narrativa.  

Sonho e Jung[editar | editar código-fonte] 

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, baseado na observação dos seus 
pacientes e em experiências próprias, tornou mais abrangente o papel dos 
sonhos, que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, mas sim, uma  
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ferramenta da psique que busca o equilíbrio por meio da compensação. Ou seja, 
alguém masculinizado pode sonhar com figuras femininas que tentam 
demonstrar ao sonhador a necessidade de uma mudança de atitude.  

Na busca pelo equilíbrio, personagens arquetípicas interagem nos sonhos em 
um conflito que buscam levar ao consciente conteúdos do inconsciente. Entre 
essas personagens, estão a anima (força feminina na psique dos homens), o 
animus (força masculina na psique das mulheres) e a sombra (força que se 
alimenta dos aspectos não aceitos de nossa personalidade). Esta última, nos 
sonhos, são os vilões. Um aspecto muito importante em se atentar nos sonhos, 
segundo a linha junguiana, é saber como o sonhador, o protagonista no sonho 
(que representa o ego) lida com as forças malignas (a sombra), para se 
averiguar como, na vida desperta, a pessoa lida com as adversidades, a 
autoridade e a oposição de ideias. Jung aponta os sonhos como forças naturais 
que auxiliam o ser humano no processo de individualização.  

Ao contrário de Freud, as situações absurdas dos sonhos para Jung não seriam 
uma fachada, mas a forma própria do inconsciente de se expressar. Para o 
mestre suíço, há os sonhos comuns e os arquetípicos, revestidos de grande 
poder revelador para quem sonha. A interpretação de sonhos é uma ferramenta 
crucial para a psicologia analítica, desenvolvida por Jung.  

Abordagem psicanalítica[editar | editar código-fonte] 

Os sonhos são cargas emocionais armazenadas no inconsciente, que projetam 
imagens e sons, e de acordo com Freud como sabemos que os objetos nos 
sonhos são derivados de cargas emocionais, podemos através deles chegar a 
raiz ou seja as emoções que geraram essa imagem ou som. Sendo estudados 
corretamente podem se descrever, ou melhor, conhecer o momento psicológico 
do indivíduo. Fazendo uma analogia, poderíamos pensar numa espécie de 
"fotografia" do inconsciente naquele momento. Por isso, o sonho sempre 
demonstra aspectos da vida emocional. Nos sonhos sua linguagem são o que 
Freud denomina símbolos. Para entender seus variados conteúdos, temos que 
reconhecer o que os símbolos representam nesse sonho. semelhante ao que foi 
estudado por Stanislavski, a simbologia dos sonhos não só está dada pelo 
contato que o criador do sonho teve com o objeto mas também com o caráter, 
ou seja, a forma que ele lida relaciona sentimentalmente esse objeto a coisas de 
sua vida, um exemplo prático o mar pode apresentar distintas simbologias(que  
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são importantes para a interpretação dos sonhos se trata de descobrir a raiz) 
variando de pessoa a pessoa(inclusive a época) para alguns o mar pode 
significar destruição (o mar destruindo estruturas deixadas na praia) mas para 
outros invasão (a água avançando e invadindo território) de acordo com Freud o 
que a pessoa sente quanto a esse objeto ou essa situação é fundamental para a 
interpretação de sonho

[1]
."Os sonhos são a estrada real para o conhecimento da 

mente"
[1]

. Portanto as terapias psicanalíticas usam interpretação dos sonhos  
como um recurso para "elaborar". Carl Gustav Jung passou a se dedicar 
profundamente aos meios pelos quais se expressa o inconsciente. Em sua 
teoria, enquanto o inconsciente pessoal consiste fundamentalmente de material 
reprimido e de complexos, o inconsciente coletivo é composto 
fundamentalmente de uma tendência para sensibilizar-se com certas imagens, 
ou melhor, símbolos que constelam sentimentos profundos de apelo universal, 
os arquétipos.  

Sonho e sono REM[editar | editar código-fonte] 

 

Eletroencefalograma de uma fase REM. 

Ver artigo principal: REM (sono) 

Existem outras correntes, que vêem o sonho de modo diverso. Os 
neurocientistas, de modo geral, afirmam que o sonho é apenas uma espécie de  
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tráfego de informação sem sentido que tem por função manter o cérebro em 
ordem. Essa teoria só não explica como esses enredos supostamente 
desconexos são responsáveis por grandes insights, como em Thomas Edison, 
por exemplo. Existem muitos outros casos de sonhos reveladores em várias 
áreas da ciência e da arte, que todavia não impedem que os sonhos sirvam 
também para recuperar a saúde do organismo e do cérebro. 

Sonhos e revelações[editar | editar código-fonte] 

A oniromancia, previsão do futuro pela interpretação dos sonhos, tem grande 
credibilidade nas religiões judaico-cristãs: consta na Torá e na bíblia que Jacó, 
José e Daniel receberam de Deus a habilidade de interpretar os sonhos. No 
Novo Testamento, São José é avisado em sonho pelo anjo Gabriel de que sua 
esposa traz no ventre uma criança divina, e depois da visita dos Reis Magos um 
anjo em sonho o avisa para fugir para o Egito e quando seria seguro retornar à 
Israel.  

Na história de São Patrício, na Irlanda, também figura o sonho. Quando 
escravizado, Patrício em sonho é avisado de que um barco o espera para que 
retorne à sua terra natal.  

No Islamismo, os sonhos bons são inspirados por Alah e podem trazer 
mensagens divinatórias, enquanto os pesadelos são considerados armadilhas 
de Satã.  

Filósofos ocidentais eram céticos quanto ao tema religião e sonhos, por 
alegarem que não haveria controle consciente durante os sonhos, mas estudos 
recentes analisando movimentos dos olhos (REM) durante o sono mostram 
resultados cientificamente comprovados com sonhos lúcidos, que se 
contrapõem às teorias anteriores.  

Pensadores, cientistas e matemáticos como René Descartes e Friedrich August 
Kekulé von Stradonitz também tiveram em sonhos visões reveladoras. 
Descartes, em viagem à Alemanha, teve uma visão em sonho de um novo 
sistema matemático e científico. Kekulé propôs a fórmula hexagonal do benzeno 
após sonhar com uma cobra que mordia sua própria cauda. O grande pai da  
tabela periódica, Dmitri Mendeleiev, afirmou ter tido um sonho no qual era 
mostrado o modelo da tabela periódica atual.  
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Cores vs preto e branco[editar | editar código-fonte] 

Uma parte minoritária da população, cerca de 12%, sonha em preto e branco. 
Em 2008, um estudo da Universidade de Dundee descobriu que pessoas que 
foram expostas apenas a televisão e filmes em preto e branco quando crianças 
reportam ter sonhos monocromáticos 25% das vezes em que sonham.

[4][5]
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 SONHOS E PRESSÁGIOS (James Ward) 
(atual ortografia)  
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Para muitas pessoas, existem dois mundos — aquele em que vivem  

diariamente, e o outro em que parecem entrar quando adormecem, e, em muitos 

casos, este último afigura-se-lhes tão real quanto o primeiro.  

"Nós somos aquilo de que os sonhos são feitos; e a nossa 

curta vida é cingida pelo sono."   

A Tempestade (SHAKESPEARE).  

Desde tempos imemoriais na história de todas as nações, os sonhos  

e os seus significados têm sido analisados com uma curiosidade e  

interesse que transcendem a mera superstição; de facto, longe de serem 

considerados somente como uma fantasia do reino do imaginário, eles têm sido 

objecto de estudo pela parte dos cientistas, desde há milhares de anos, como 

matéria merecedora de investigação, tanto quanto à sua origem como ao seu 

significado. Psicólogos e professores do mundo oriental e ocidental reuniram 

inúmeros testemunhos passíveis de minucioso trabalho, e o resultado dos seus 

estudos e conclusões dariam conteúdo a muitos volumes.   

Numa ou noutra altura, todos nós sonhamos, até mesmo os animais.  

Quem não escutou já um cão, dormindo junto à lareira, gemer durante o sono, 

ou não observou o seu gato a dormir e eriçar bruscamente o pelo, desde as 

orelhas até à cauda, enquanto sonha com coisas para nós desconhecidas? No 

que respeita aos seres humanos, os sonhos têm por vezes um carácter tão real, 

que nos ficam fortemente gravados na mente, de tal modo que ao acordar nos 

recordamos deles, tendo dificuldade em discernir se os acontecimentos 

desenvolvidos durante esse estado de sonho fazem ou não parte da nossa 

realidade.  

A origem dos sonhos  

O que nos faz sonhar? Grosseiramente, podemos dividir a sua origem em duas 

classes. Os sonhos podem ser originados pela ação reflexa das células 

cerebrais, impressões ou sensações que se tiveram ao longo do dia e que são  

 



 

 

 

 

 

distorcidas, ou que ficaram tão fortemente gravadas na mente que, mesmo 

durante o sono, os acontecimentos voltam a tomar forma e são de novo vividos. 

Sonhos confusos com visões e sons desordenados podem normalmente ser 

atribuídos a causas físicas diretas, tais como fadiga, indigestão ou choque, e 

não se inserem propriamente no âmbito da "mensagem" dos sonhos ou das 

visões. Os sonhos que parecem sequenciais e encadeados são os que devem 

ser considerados como mensagens diretas. Os sonhos desta natureza levaram 

as pessoas a acreditar que eles obedecem a determinadas leis e que o estado 

de sonho pode ser uma extensão da existência, regida por condições especiais, 

embora de carácter diferente das do estado de vigília, opinião esta partilhada 

por muitos psicólogos. O professor Freud, uma das mais famosas autoridades 

nesta matéria, acreditava que estes sonhos eram a realização de desejos 

latentes da nossa subconsciência e que esses desejos manifestavam aquilo que 

o sonhador mais ambicionava concretizar quando acordasse. Por conseguinte, 

Freud dividia igualmente os sonhos em duas classes: os sonhos latentes, ou 

desejos pessoais, os quais poderiam, ou não, ser reconhecidos no sonho; e os 

sonhos manifestos, aqueles em que o sonhador testemunhava ou participava 

nos acontecimentos, Estes últimos são os que nós podemos denominar de 

verdadeiros sonhos ou visões "mensagem". Neles, o sonhador passa por 

acontecimentos prefigurando quaisquer desenvolvimentos que possam surgir no 

futuro, ou pode ser somente um espectador dos eventos que se desenrolam 

perante os seus olhos, podendo estes ser possivelmente um aviso de futuras 

experiências, ou somente o reviver de acontecimentos já vividos. Tais sonhos 

têm sido sempre considerados como induzidos por influências exteriores e 

sobrenaturais.  

A antiguidade das interpretações dos sonhos  

A crença nos sonhos remonta a tempos muito antigos. Por mais longe que 

recuemos na história dos países, vemos que os sonhos eram considerados 

mensagens diretas de seres divinos, e consequentemente tratados com respeito 

e reverência. Os sonhos desempenhavam um papel proeminente nos rituais  

 



 

 

 

 

 

religiosos dos povos primitivos, e a astúcia da classe religiosa de todas as 

nações sempre jogou com a superstição popular. A grande maioria das pessoas 

eram incentivadas pelos sacerdotes a revelarem os seus sonhos, para que eles 

os interpretassem. Eram igualmente compilados livros sobre sonhos, e existem 

inclusivamente escritos deste tipo que remontam ao início da história do antigo 

Sião. Os Gregos acreditavam firmemente nos sonhos e presságios e, embora 

reconhecessem que os deuses e deusas que eles adoravam já não desciam à 

Terra, acreditavam que as suas ordens eram transmitidas aos mortais vindas do 

Olimpo, nome que eles davam ao Céu, por intermédio de sacerdotes e 

sacerdotisas em templos especiais designados por oráculos, e que Zeus, o pai 

dos deuses, enviava essas ordens pelos sonhos, tendo como seu emissário 

Hermes (Mercúrio na mitologia romana). Entre os deuses menores tinham 

Hipnos (Sono), Óneiros (Sonho) e Tánatos (Morte). As "mensagens" eram 

frequentemente transmitidas em altares ou oráculos dedicados aos diferentes 

deuses, sendo um dos mais famosos o de Apolo, em Delfos. Aqui, as 

sacerdotisas mergulhavam num transe ou "sono", no qual a mensagem seria 

revelada aos devotos. Muitos aproveitavam para dormir no templo e obter 

individualmente a resposta às suas orações, e, por vezes, a resposta saída da 

voz do oráculo assumia uma forma obscura para que, acontecesse o que 

acontecesse no futuro, o oráculo tivesse sempre dito a verdade. Eis alguns 

exemplos: Crésus consultou o oráculo de Delfos antes de empreender a sua 

viagem. Foi-lhe dito: "Quando Crésus atravessar o rio Hális, irá destruir a força 

de um império." Crésus deduziu, naturalmente, que o significado da resposta era 

o de que ele destruiria o império inimigo! Mas foi o seu que foi destruído. Não 

obstante, o oráculo estava certo. Pirro, quando se preparava para declarar 

guerra a Roma, consultou o oráculo e recebeu a seguinte resposta: "Pirro, o 

Romano, pode conquistar." Esta resposta tem igualmente um duplo significado: 

ele conquistaria ou seria conquistado. Houve ainda outro soberano que também 

recebeu uma resposta dúplice do oráculo: "Tu irás regressar e nunca tombarás 

pela guerra." Podemos facilmente observar que o significado alterava consoante 

as pausas. Filipe da Macedónia, quando se preparava para conquistar a Pérsia, 

consultou igualmente o oráculo de Delfos e recebeu a resposta: "A vítima pronta  

 



 

 

 

 

 

e coroada para a morte está perante o altar." Uma vez mais, o consultante 

considerou que era o seu adversário que seria morto. Até mesmo na Bíblia, 

encontramos relatos de quando o rei Acab se preparava para a guerra contra os 

Sírios e perguntou ao profeta Micai se Ramoth de Gilead pereceria às suas 

mãos. A resposta foi: "Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei." Mas 

não disse qual rei!   

Para além deste oráculo de Delfos, existiram outros que se tornaram igualmente 

famosos, como o de Júpiter em Dodona, o de Ammon em Delos e o de Vénus 

em Pafos. Os filósofos gregos dispensaram uma particular atenção ao tema dos 

sonhos, embora a sua opinião quanto à sua origem e significado fosse diferente. 

Platão atribuía uma causa física aos sonhos, imputando-lhes desequilíbrios de 

fígado, o qual era então considerado o centro das paixões e do desejo. Cícero 

também atribuía os sonhos a 'causas materiais e físicas, e até mesmo eruditos 

psicólogos com Demócrito e Aristóteles consideravam que os sonhos eram, a 

nível mental, as consequências das tensões físicas provocadas pelo trabalho ao 

longo do dia. O médico Galeno defendia que os sonhos eram um aviso do 

estado de saúde física. Mas a grande maioria das pessoas acreditavam 

firmemente nos sonhos como um meio de comunicação entre os deuses e a 

humanidade e consultavam um adivinho ou intérprete de sonhos tal como, 

atualmente, as pessoas consultam o seu médico, o que era feito a título 

remunerativo pelo deslindar dos problemas que lhes eram apresentados durante 

o sono. Entre as classes mais baixas, os acontecimentos ocorridos durante o 

sonho eram considerados tão reais quanto as suas experiências diárias, pois 

acreditavam que a alma do sonhador se libertava do corpo e deambulava 

visitando amigos, quer estes estivessem vivos ou mortos; acreditavam 

igualmente que a alma dos vivos e dos mortos comunicava com o sonhador. E 

não restam quaisquer dúvidas, à medida que a civilização foi evoluindo e foram 

sendo registadas mais provas, que os sonhos eram reputados como tendo 

origem divina. Temos exemplos bíblicos, que apresentaremos ulteriormente, 

sobre os sonhos do faraó, interpretados por José, sobre quem foi dito pelo seu 

próprio povo: "Vede, o cometa Sonhador." Depois temos os sonhos do rei 

Abimelech, que foi avisado para não desposar a mulher de Abraão (a quem o  

 



 

 

 

 

 

patriarca tinha falsamente chamado de sua irmã); temos também os sonhos de 

Jacob e Labão, e os de Salomão e Daniel. Mais tarde, surgiram as visões de 

Joana d'Arc, ao passo que John Bunyan foi chamado o "Sonhador Louco", após 

ter escrito a sua imortal Viagem do Peregrino. Mais perto dos nossos tempos, 

temos Coleridge, que afirmou ter escrito o seu poema "Kubla Khan" a partir de 

um sonho. Até mesmo entre os Índios americanos, os sonhos desempenhavam 

um papel proeminente, particularmente entre as famosas tribos dos Hurons e 

dos Iroqueses, comemorando estes últimos o início do Novo Ano, que variava 

entre os meses de Janeiro a Março, com uma série de cerimónias, um "Festival 

dos Sonhos", também celebrado pelos Hurons. Este prolongava-se por vários 

dias e até mesmo semanas, e era uma altura em que todos desfrutavam de total 

liberdade para perpetrarem tudo aquilo que desejassem.  

Por conseguinte, não há qualquer dúvida quanto à importância dos sonhos na 

história do mundo e de que muitos sonhos foram aquilo a que podemos chamar 

"revelações". Foram compilados livros que registam inúmeros casos que 

posteriormente foram comprovados por reputadas autoridades. Alguns sonhos 

ou visões podem ser induzidos por longos períodos de oração ou meditação. O 

subconsciente é penetrado e mais tarde emite a resposta durante o estado de 

sono. Segue-se uma visualização realista e pormenorizada que se apresenta ao 

sonhador com um efeito gráfico, pelo que é indispensável que se questione se 

esses sonhos são ou não, na realidade, um aviso de acontecimentos que 

poderão vir a concretizar-se. Há inúmeras evidências de pessoas que 

encontraram a solução dos seus problemas nos sonhos, quando o cérebro 

estava talvez mais desobstruído e com mais capacidade para se concentrar 

unicamente nesse problema específico. Há muitos exemplos de avisos que têm 

sido transmitidos nos sonhos. Alguns deles têm sido descritos como tendo 

decorrido em locais e com pessoas totalmente desconhecidos do sonhador, 

mas, posteriormente, vem a confirmar-se que o sonho os mostra corretamente. 

Nalguns casos, os "sonhos mensagem" podem ser cientificamente explicados, 

por telepatia ou transferência de pensamento. Noutros, a pessoa que envia o 

pensamento-mensagem não tem consciência de o ter enviado. A necessidade é 

premente, a mente do emissor está num grande sofrimento, e a mensagem é  

 



 

 

 

 

 

emitida para a pessoa à qual, inconscientemente, está destinada. O receptor 

está nas melhores condições para a receber, porque o corpo está em descanso 

— no sono — e a mente está mais receptiva e propicia uma maior 

disponibilidade para impressões desta natureza. Sob a influência de tais sonhos 

ou "mensagens", o sonhador irá, muitas vezes, acordar e proceder de modo a 

cumprir a mensagem que lhe foi transmitida. Nalguns casos, pode ser resolvido 

um problema que o sonhador tinha, estando a solução na forma de sonho como 

mensagem. Quanto aos sonhos que revelavam um conhecimento do futuro, as 

explicações diferem. Já foram amplamente provados os poderes extraordinários 

que o subconsciente possui. Não está condicionado às limitações do tempo ou 

do espaço. Em pensamento, a Austrália está tão perto quanto um quadro 

pendurado na parede ao pé de nós. O próximo mês, o próximo ano, ou até 

mesmo mais tarde, não são senão uma extensão do agora. Por conseguinte, 

nos sonhos, o subconsciente exercita esses imensos poderes de clarividência e 

clara audição — ele vê e ouve o futuro como se fosse o presente; vê e ouve o 

que está a acontecer, num momento distante, como se estivesse a acontecer no 

presente. Quando a mente está a sonhar, é suposto ter "o seu próprio corpo", 

que está habilitado a movimentar-se fora dos limites do tempo e do espaço, 

vagueando livremente através de ambos, razão pela qual o futuro é 

aparentemente pressagiado nos sonhos. Isto pode igualmente contribuir para 

resolver uma dificuldade que possa surgir no futuro. Muitas vezes, sonhamos 

que vemos pessoas e lugares que só viremos a encontrar num futuro mais ou 

menos próximo. Outras vezes, no nosso estado de vigília, quando visitamos um 

lugar aparentemente pela primeira vez, ele parece--nos tão familiar que temos a 

sensação de o ter visitado antes. Neste caso, podemos tê-lo visto num sonho, 

embora o tenhamos esquecido completamente, até o revermos na realidade. 

Esse sonho pode ter-nos sido dado com um objectivo, para nos avisar, ou 

ajudar, consoante as circunstâncias. Há uma passagem da Sagrada Escritura 

que diz "Ele cedeu ao Seu amado sono" e, quando literalmente traduzida, deve 

ser lida "Ele cedeu ao Seu amado no sono", o que tem um significado 

completamente diferente. Quando os sonhos implicam ação, o sonhador ou está  

 

 



 

 

 

 

 

 

com pressa de chegar a um determinado lugar ou debate-se para escapar de 

qualquer outro, ou então tenta evitar ou encontrar uma certa pessoa. Nestes 

casos, o subconsciente pode estar a reviver, de forma distorcida ou elaborada, 

incidentes e impressões que aconteceram na vida quotidiana durante a vigília. 

Por conseguinte, devem ser tomadas as devidas precauções para saber 

distinguir os sonhos desta natureza. Assim, quando os sonhos se referem a 

ocorrências do dia-a-dia, obviamente que o seu significado deverá ser atribuído 

a causas físicas e não espirituais. Recuando no passado obscuro, aos estágios 

iniciais da história do mundo, este assunto foi estudado por sábios, e os 

resultados das suas investigações e experiências foram passando de geração 

em geração. Foi apurado que alguns sonhos eram sucedidos por certos 

acontecimentos; depois de se sonhar com determinado objecto eram vividas 

certas experiências, e assim o significado dos sonhos foi sendo gradualmente 

estabelecido e registado. Muitas destas interpretações que foram transmitidas 

ascendem aos tempos dos Assírios e dos Gregos, que se destacaram pelo seu 

vasto conhecimento sobre esta matéria. Na nossa época, já foram escritos 

inúmeros livros. Um grande trabalho científico inserido no âmbito da psicologia, 

intitulado Fact and Fable in Psychology, escrito pelo professor Jastrow e 

publicado há alguns anos atrás, concedia um considerável espaço ao 

desenvolvimento da analogia entre os sonhos e o seu reputado significado. 

Neste livro, apresentaremos muitas das crenças mais comuns que 

provavelmente foram nascendo pela correspondência do sonho com o seu 

suposto significado. Alguns deles são pura dedução lógica, como, por exemplo, 

sonhar que se sobe uma escada pressagia boa sorte, enquanto descer é sinal 

de tempos de pobreza ou infortúnios. Sonhar com lodo ou lama pressagia que 

irá ser enganado ou alvo de calúnias. Sonhar com andar sobre andas significa 

que o sonhador está soberbo pelas suas próprias capacidades. Sonhar que se 

está a colher fruta de uma velha árvore pressagia uma provável herança de uma 

pessoa idosa. Sonhar com um relógio de parede significa morte, se os ponteiros 

pararem, mas se prosseguirem o seu movimento é sinal de que uma pessoa 

doente irá em breve recuperar. Sonhar com música significa harmonia entre o  

 



 

 

 

 

 

casal. Nas antigas interpretações dos sonhos, encontramos muitas vezes 

objetos usuais. Sonhar com minhocas significava inimigos secretos 

empenhados em destruir o sonhador. Um sonho com cebolas ou alho era sinal 

de segredos atraiçoados. Perder um dente significava a perda de um amigo. 

Danos numa costela, a morte do marido ou da mulher; danos num pé, uma 

viagem adiada. É bom augúrio sonhar que anda na água ou está a nadar, desde 

que a cabeça se mantenha acima do nível da água. Se o sonhador cai ou 

submerge, então significa a aproximação de problemas. O ditado "os sonhos 

são o inverso" surgiu em consequência de se ter averiguado que muitos sonhos 

representavam exatamente o contrário, não correspondendo à analogia, 

relativamente à sua interpretação. Por exemplo, foi provado que após sonhar 

com a morte, sucediam-se períodos de extrema felicidade e uma longa vida. 

Após sonhar com uma queda, seguia-se uma ascensão na vida; reciprocamente 

uma súbita ascensão significava uma queda. Do mesmo modo, nalguns países, 

o significado do sonho era diferente consoante o sexo do sonhador. Os Maoris 

da Nova Zelândia e os Zulus Africanos acreditam quase exclusivamente no 

inverso dos sonhos. Se um amigo morre, então o sonhador irá sonhar com a 

sua recuperação. Sonhar com um casamento é presságio de notícias sobre uma 

morte.  

Alguns exemplos admiráveis  

Conforme já referimos, os antigos acreditavam nos sonhos com todo o respeito 

e reverência. A Sagrada Escritura diz: "Deus falou uma vez, e uma segunda e 

contudo o homem não O escutou. Num sonho, numa visão da noite, quando o 

sono profundo se abate sobre os homens, no seu repouso do leito, então Ele 

abriu os ouvidos dos homens e gravou as suas instruções." Assim, os sonhos 

eram considerados mensagens diretas de Deus, e os anjos respeitados como os 

Seus eleitos mensageiros. Jacob sonhou que vira "uma escada, posta na terra, 

cujo topo tocava nos céus", e observou "os anjos de Deus que por ela subiam e 

desciam". Na sua visão, "O Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o  

 

 



 

 

 

 

 

Senhor, o Deus de Abraão, teu Pai, e o Deus de Isaac; esta terra em que estás 

deitado, ta darei a ti e à tua semente". Uma vez mais, no Velho Testamento, lê-

se: "Ouvi agora as minhas palavras: Se houver um profeta entre vós, Eu, o 

Senhor, dar-me-ei a conhecer perante ele numa visão e irei falar-lhe num 

sonho." Estas palavras foram pronunciadas a Moisés. Nesses tempos remotos, 

os reis não hesitavam em recorrer aos, serviços de adivinhos e intérpretes de 

sonhos. Um dos exemplos mais conhecidos é o do faraó quando sonhou com as 

sete vacas magras e as sete vacas gordas. Preocupado com o significado que 

deveria atribuir a tal enigma, o seu copeiro-mor, a quem José já decifrara alguns 

sonhos, contou-lhe sobre o jovem prisioneiro israelita. Imediatamente o faraó 

aproveitou a oportunidade, e José, experimentado na arte da adivinhação, 

interpretou as vacas como sendo os próximos sete anos gordos, de abundância, 

e outros sete anos magros, de fome. Um outro rei bíblico, Nabucodonosor, 

sonhou que vira uma grande figura de ouro, prata, cobre, ferro e argila. Mas, 

quando acordou, não conseguia lembrar-se dos pormenores do sonho. 

Consequentemente, convocou os feiticeiros e adivinhos do reino, mandando 

inclusivamente chamar homens da Caldeia*, um povo particularmente 

conhecido pelos seus dons de interpretação dos sonhos. Ordenou-lhes não só 

que interpretassem o sonho, mas que lhe dissessem todos os detalhes que ele 

esquecera. Este pedido apresentava um certo grau de dificuldade, e não nos 

surpreende que todos eles não tenham conseguido encontrar uma resposta 

para tão imoderada exigência. Do mesmo modo, e nesses dias de absoluta 

tirania, também não é motivo de surpresa que todos eles tenham sido 

condenados à morte, encontrando-se entre eles Daniel que "tinha uma 

inteligência que lhe permitia interpretar todos os sonhos e visões", apelando 

este ao capitão da guarda real para aguardar um pouco mais e deixá-lo tentar. 

Seguidamente, Daniel, segundo consta, não só conseguiu reviver ele próprio o 

sonho, como também convenceu Nabucodonosor do seu provável significado. 

Com isso, salvou a sua vida e a dos seus companheiros e intérpretes. O sonho 

é assaz interessante, pois é um dos que poderão ser considerados como uma 

aventura no futuro. O rei sonhara que a imagem era feita de várias substâncias:  

 

 



 

 

 

 

 

"A cabeça da imagem era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o corpo e 

as coxas de cobre. As pernas de ferro e os pés, parte em ferro e parte em 

argila." Então, uma pedra "desferiu-lhe um golpe aos pés, que eram de ferro e 

argila e quebrou-os em pedaços. Depois foi o ferro, a argila, o cobre, a prata e o 

ouro que foram desfeitos ficando como o restolho numa eira no Verão". 

Seguidamente, Daniel interpretou o sonho. A imagem significava o vasto reino 

que Nabucodonosor governava. Ele, segundo a sabedoria de Daniel, era a 

"cabeça" de ouro, os outros reinos abaixo dele seriam destroçados por guerras, 

e, no final, permaneceria triunfante um único reino, o de Nabucodonosor. Esta 

interpretação não só agradou ao rei como foi cabal, o que atesta a veracidade 

dos sonhos. Temos também os sonhos de Jacob e Elias. No Novo Testamento, 

S. Paulo sonhou que «O Senhor chegou ao pé dele e disse-lhe: "Tem coragem 

Paulo, pois como prestaste testemunho de mim em Jerusalém, assim o terás de 

fazer também em Roma".» Mais tarde, a mensagem do sonho de Paulo foi: "Não 

receies, Paulo, pois embora sejas conduzido à presença de César, contemplai, 

Deus deu-te todos aqueles que contigo caminham." Este sonho é diferente do 

faraó e de Nabucodonosor, tanto mais por se tratar de uma mensagem direta, 

enquanto os outros eram simbólicas parábolas que careciam da interpretação 

de um dotado adivinho. Ao longo dos tempos, os sonhos foram tema para os 

livros de escritores famosos. Homero conta-nos como os seus heróis foram 

auxiliados pelos sonhos enviados por Zeus através do seu mensageiro Hermes 

(Mercúrio na mitologia romana). Uma história conta-nos como Perseu é enviado 

ao "lago das serpentes" para matar a Górgona *, cujo olhar representava morte 

imediata. Num sonho, Perseu vê a deusa da sabedoria, Palas Atena (Minerva). 

Esta ordena-lhe que bruna o seu escudo para que possa ver o reflexo da 

Górgona e matar o monstro sem ter de olhar diretamente no seu rosto. 

Artemídoro, um outro famoso historiador grego do século II d. C., acreditava que 

os sonhos diferiam no seu significado, consoante a personalidade do sonhador, 

e escreveu muitos livros sobre o assunto, registando sonhos proféticos que se 

revelaram verdade. Um deles referia-se a um sonho de Alexandre, o Grande.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Nesse sonho, Alexandre viu um satyros (sátiro) dançando no seu escudo. Na 

altura, a cidade de Tyros (Tiro) estava cercada e Alexandre mandou chamar o 

seu adivinho Aristander, para interpretar o sonho. Aristander assim fez,  

* Górgonas eram monstros míticos. Eram três irmãs: Medusa, Euríale e Esteno. 

Tinham o poder de transformar em pedra todos aqueles que as olhassem. (N. 

T.)  

* Nome do país a que os historiadores gregos chamam Babilónia. (N. T.)   



 

 

utilizando um jogo de palavras. Dividiu sátiro em duas palavras, significando 

"Teu (é) Tyros". Isso incentivou Alexandre a reiniciar o ataque à cidade, e 

rapidamente levou-a à rendição.   

Reportando-nos a uma época ulterior, encontramos muitos intérpretes famosos, 

incluindo o feiticeiro Merlim, na corte do Rei Artur, e no século VII, o Venerável 

Beda, monge e historiador. Provavelmente, um dos mais famosos sonhadores 

da Idade Média foí Joana d'Arc, que sonhou estar destinada a salvar a França. 

Porém, embora sem tanta notoriedade, uma geração antes, uma outra rapariga, 

Marie d'Avignon, sonhou com armas e armaduras. No seu sonho, ela repelia-as, 

dizendo ser somente uma mulher e não ter onde aplicar tais instrumentos de 

guerra. Seguidamente, foi-lhe dito estarem as armas destinadas a uma rapariga 

que ia ainda nascer e salvar a França do invasor. Mais tarde, quando as visões 

de Joana, dos santos e anjos foram divulgadas e conhecidas ao ponto de 

chegarem aos ouvidos do delfim, esse outro sonho foi igualmente recordado. 

Bernard Shaw, na sua peça, colocou na sua boca a adequada e provável 

resposta que na realidade ela poderá ter dado, quando confrontada com a 

acusação de que as vozes do seu sonho "eram criadas na sua imaginação". 

"Certamente", replicou ela, "é assim que as mensagens de Deus nos são 

transmitidas." "Ninguém — escreve o autor no seu prefácio — contesta que a 

libertação de Orleães, à qual se seguiu a coroação do delfim em Reims, salvou 

a França. Todavia, Joana era uma jovem camponesa, ignorante e inexperiente, 

quer no âmbito da guerra quer no da política. Como poderiam os seus exímios e 

bem sucedidos planos habitar a sua mente? A menos que, aquando no estado 

de sonho, alguma outra mente sublime os tenha conseguido induzir e desse 

modo utilizar o seu cérebro como mensageiro.  

"Sócrates, Lutero, Swedenborg, todos eles tiveram visões e sonhos, e assim, 

através dos tempos e até aos nossos dias, continuamente ocorrem casos que 

são demasiado importantes para serem descurados, e demasiado exatos para 

serem desacreditados como uma fantasia oca. Um autor contemporâneo 

declara ter sonhado, de uma forma extremamente realista, com uma visita a 

uma estância balnear que ele nunca vira antes. No seu sonho, ele conduzia pela 

rua principal da cidade, desde a estação de caminho-de-ferro até um hotel  

 



 

 

fronteiro ao mar, onde observou a maré durante algum tempo, antes de se dirigir 

a um café situado numa transversal onde ele sabia fazerem um café excelente. 

O sonho ficou de tal modo gravado na sua mente, que aproveitou a primeira 

oportunidade que lhe surgiu para visitar a cidade em questão, dirigindo-se de 

imediato ao hotel que havia visto no sonho e logo virando em direção à 

transversal onde encontrou exatamente o café em que sonhara ter entrado. Este 

tipo de sonho não é de modo algum invulgar, mas é muito difícil de explicar, pois 

não é obviamente um aviso ou uma premonição, quer benigna ou maligna — é 

simplesmente uma experiência peculiar que levanta a questão de o espírito ou 

mente, quando em estado de sono profundo, conseguirem, ou não, ignorar o 

espaço físico. Uma outra experiência curiosa, da qual o autor foi protagonista, é 

a de adormecer à secretária, de caneta na mão, e encontrar ao acordar uma 

folha de papel, que antes deixara em branco, completamente coberta com uma 

escrita que lhe pareceu oriental e que ele desconhecia e era incapaz de decifrar, 

até se decidir a mostrá-la a um estudante de arábico, que lhe confirmou serem 

caracteres árabes, língua essa que no seu estado de vigília não conhecia. 

Muitos dos conhecimentos de que hoje dispomos, no âmbito dos sonhos, advêm 

do Oriente e de fontes com muitos séculos de existência, mas não seria correto 

para o mundo ocidental aceitá-las a todas, pois certos casos não teriam a 

mesma associação entre pessoas com uma mentalidade e modus vivendi 

completamente diferente. Por exemplo, no Oriente, o pavão era considerado 

uma ave sagrada, e, à exceção dos sacerdotes, qualquer pessoa possuir até 

mesmo uma simples pena, significava morte — daí, talvez, a crença popular de 

que as penas de pavão são aziagas. Este conceito ainda se mantém, pois até 

mesmo no mundo ocidental, poucas pessoas guardam em casa penas de pavão 

acreditando que até sonhar com elas é mau presságio. Outros exemplos 

notáveis, relativamente aos sonhos, foram-nos facultados, há alguns anos atrás, 

num livro intitulado The Other World, escrito pelo reverendo F. G. Lee. Um ou 

dois deles merecem ser destacados, pois são testemunhos apresentados nas 

próprias palavras do sonhador. Na Cornualha, um membro de uma ilustre 

família sonhou que assistira ao assassínio do chanceler de Exchequer, na  

 



 

Câmara dos Comuns. Nunca vira o local nem mesmo em fotografia, mas contou 

a várias pessoas o seu sonho e descreveu as vestes e a localização, na sala de 

recepção, tanto do assassino como da sua vítima. No dia seguinte — isto 

aconteceu há mais de cem anos —, chegou à aldeia um cavaleiro com as 

últimas notícias, confirmando as circunstâncias da tragédia. Pouco depois, o 

próprio cavaleiro deslocou-se a Londres e foi conduzido à Câmara dos Comuns, 

e na sala de recepção assinalou onde tinha visto, no seu sonho, o chanceler e o 

seu agressor. As pessoas que estavam presentes no momento da tragédia 

confirmaram estar o assassino efetivamente nesse exato local, tal como o 

sonhador descrevera. Um outro notável e famoso exemplo foi o que aconteceu à 

mãe de Maria Marten. A filha deixara o lar materno, com um homem chamado 

Frederick Corder. Embora tendo-lhe prometido casamento, atraiçoou-a e mais 

tarde assassinou-a. Passou algum tempo e, um dia, o suposto marido de Maria 

escreveu à mãe e disse-lhe estarem casados e a viver felizes no estrangeiro. 

Mas a Sra. Marten não estava convencida; sonhara que a filha estava morta e 

fora enterrada num celeiro. Ficou de tal modo persuadida pelo sonho que 

finalmente foi decidido fazer-se uma investigação. O corpo de Maria foi 

descoberto, apresentando indícios de maus tratos. Corder foi preso e julgado. 

Considerado culpado e condenado à morte, confessou o seu crime. Foi 

executado em 1828. Mas a história tornou-se tão famosa que deu origem a um 

livro e a uma peça teatral. Ficou conhecida por Maria Marten, ou O Assassínio 

do Celeiro Vermelho.   

Uma característica notável dos sonhos é a frequência de incidentes tais como 

cair ou voar, até mesmo se recuarmos aos estágios iniciais da história do 

mundo. Este último caso deve-se provavelmente ao facto de os Gregos 

acreditarem em Hermes (Mercúrio), como o mensageiro alado e deus dos 

sonhos. Cícero refere-se a este tipo de sonhos. S. Jerónimo menciona nas suas 

Memórias os sonhos em que se via a voar, e Cervantes no seu famoso livro 

Dom Quixote menciona as quedas: "Aconteceu-me muitas vezes", diz a filha do 

estalajadeiro, "sonhar que estou a cair de uma torre e nunca mais chego ao 

chão, e quando acordo do sonho estou sempre tão fraca e combalida como se 

efetivamente tivesse caído."   

Contudo, a maioria de nós tem sonhos sobre quedas e algumas pessoas  

 



 

 

poderão argumentar que são reminiscências dos nossos primitivos ascendentes 

macacos, que frequentemente caíam dos ramos das árvores. Todavia, poucas 

pessoas aceitarão esta explicação; uma interpretação muito mais plausível é a 

que refere uma regressão de memória relativamente a uma queda que poderá 

ter acontecido há muitos meses atrás. Mas voar em sonhos já aconteceu a 

muitas pessoas famosas, muito antes do primeiro avião ter cruzado os céus. 

Raffaelli, o eminente pintor francês, confessou ter sonhado de forma tão realista 

que flutuava no ar, que, ao acordar, quando se levantou, tentou repetir a sua 

aventura, mas, naturalmente, falhou. No seu livro, Princípios de Sociologia, 

Herbert Spencer mencionou que, num grupo de uma dúzia de pessoas, 

normalmente nunca menos do que três confirmavam terem já sonhado com 

muito realismo que estavam a voar e que ao acordarem tentavam repetir a 

experiência, tendo uma delas inclusivamente magoado uma perna. O mais 

famoso escritor nesta matéria dos sonhos, professor Freud, defendia que este 

tipo de sonhos eram uma ponte para o desejo oculto do homem de conseguir 

voar, e a mente, uma vez em liberdade no estado de sono, concretizava esse 

desejo secreto do sonhador, efetuando com o corpo astral aquilo que não lhe 

era possível fazer com o seu corpo físico. Os sonhos deram origem a muitas 

obras e feitos famosos. Quanto a livros, podemos uma vez mais afirmar "não 

terem fim". Um dos mais antigos escritores nesta matéria é o Dr. Simon Forman, 

um astrólogo que viveu no ano de 1600. Na sua Autobiografia, ele conta-nos 

que uma criança de seis anos de idade, assim que adormecia, tinha visões de 

enormes montanhas que rolavam sobre ela, embora sempre tivesse conseguido 

desembaraçar-se delas e atingir o cume. Depois via uma extensão de água que 

parecia querer submergi-la, se bem que acabasse por vencê-la. Estava 

convencida de que estes sonhos e visões, que todas as noites teve durante 

vários anos, eram enviados por Deus e significavam os problemas que viria a ter 

ao longo da sua vida, estando desta forma a ser encorajada a ultrapassá-los e 

vencê-los.  

De Quincy, no seu famoso livro Confissões de Um Fumador de Ópio, descreve 

as suas aventuras nos sonhos. Na música, encontramos o grande compositor  

 



 

 

Richard Wagner, escrevendo no seu diário, quando estava apaixonado por 

Mathilde Wesendonk, após um sonho que teve: "Enquanto acordava senti 

distintamente o seu beijo na minha testa." A história de Tartini, no seu famoso 

trabalho, Trille de Diable, é mais circunstanciada. Nele relata-nos que uma noite, 

quando trabalhava numa composição e não satisfeito com o seu trabalho, 

resolveu finalmente deitar-se. Acordou, segundo pensou, e viu o diabo sentado 

na sua cama. Tartini deu-lhe o seu violino e ele tocou a atualmente famosa Trill. 

Quando acordou, Tartini compreendeu que tudo não passara de um sonho, mas 

anotou o que se lembrava da música; e, desde então, essa composição tem 

sido tocada por todos os grandes violinistas. Têm sido escritos livros em 

profusão sobre sonhos e visões, e um dos mais famosos, o livro de Du Maurier, 

Peter Ibbetson, documenta vários sonhos de reencontro com a mulher amada 

após a sua morte, os quais consta serem baseados em experiências reais. Um 

outro caso notável foi o de um pároco em cuja paróquia alguém falecera 

recentemente. Tratava-se de um homem rico que se pensava não ter deixado 

testamento. Tal circunstância iria determinar uma grande injustiça uma vez que 

todo o seu património passaria automaticamente para elementos de família mais 

afastados, deixando aqueles que a ele tinham direito em sérias dificuldades. O 

pároco sonhou que o falecido viera ter com ele dizendo-lhe que deixara 

testamento. Por três vezes ocorreu o mesmo sonho e de cada vez novos 

detalhes eram facultados. Da última vez, o pároco sonhou que fora até Londres 

à estalagem Staple Inn (um lugar onde nunca estivera antes). Foi conduzido a 

uma determinada casa, a um determinado quarto. Fora-lhe dito que no quarto 

em questão estava pendurado na parede um quadro de lorde Eldon, entre 

outros detalhes, tais como uma específica gaveta na qual teria sido colocado o 

testamento desaparecido. O sonho fora tão real que o pároco relatou-o a um 

padre seu amigo que o acompanhou a Londres. Dirigiram-se a Staple Inn e aí 

encontraram o quarto, a gaveta e o testamento.  

 

 

 



 

 

 

3 
A Mente à noite (Andrea Rock)  
(anterior ortografia)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo dos sonhos e a verdadeira natureza da consciência  

 Passamos grande parte da nossa vida a sonhar. Contudo é um assunto do qual 

pouco sabemos. O que significam os nossos sonhos e porque sonhamos? O  

 

 



 

 

que acontece ao cérebro quando sonhamos? O que revela a mente durante o 

sono sobre a nossa vida diurna? Porque nos lembramos apenas de fracções do 

que sonhamos? Porque são os sonhos acompanhados por intensas emoções 

como a ansiedade ou o medo?   

Psicólogos e filósofos r debateram estas questões durante anos e hoje é 

material para o qual os neuro cientistas procuram  respostas, dadas as recentes 

inovações tecnológicas sobre imagem cerebral.   

A autora expõe o sentido/ ignificado do sonho, como sonhamos e a necessidade 

do sonho para o nosso organismo. Várias pesquisas sugerem que o sonho é 

uma forma de terapi nocturna. O livro explora as razões evolucionárias face ao 

tema e estuda o sonho desde a década de 1950 até hoje.  

"Um trabalho excepcionalmente lúcido e cativante." PUBLISHERS WEEKLY  

"Uma análise sedutora e elucidativa de como e porque sonhamos."   

 

Caos Criativo  

Sonhar é, acima de tudo, o momento em que damos  

ouvidos às vozes mais recônditas da nossa personalidade  

Deidre Barrett  

Paul McCartney acordou numa manhã de Maio de 1965 com uma estranha 

melodia na cabeça. Tinha acabado de sair de um sonho em que estava a ouvir a 

mesma melodia tocada por um conjunto de música clássica. Estava tão entu-

siasmado com aquele som que levantou-se imediatamente e começou a tocar 

as notas que tinha ouvido, nas teclas do piano vertical situado ao lado da sua 

cama, na casa da sua mãe, em Londres, onde os Beatles estavam a filmar Help! 

Devido ao facto de ter sonhado com a canção, ficou convencido que devia ser 

um tema de outra pessoa e que o tinha ouvido algures. Começou a averiguar se  

 

 

 



 

 

 

conseguia identificar a música, mas não encontrou vestígios de que existisse, a 

não ser na sua cabeça. Quando começou a tocar a canção para outras pessoas, 

não só estas disseram que nunca a tinham ouvido antes, com também insistiram 

que aquele era o tipo de melodia que o próprio McCartney comporia. Estava tão 

relutante em acre-ditar que podia compor música original durante os sonhos que 

apenas escreveu uma letra absurda para acompanhar a música: "Ovos mexidos, 

minha querida, como gosto dos teus pernis..." Quando decidiu que era o autor 

da melodia do seu sonhos, meteu-se ao trabalho e escreveu a letra de 

Yesterday, que foi então grava-da com um arranjo de cordas tal como tinha 

ouvido inicialmente no seu sonho. Quase 40 anos depois, Yesterday continua a 

ser o single com mais tempo de antena de todos os tempos, na rádio americana. 

Anos mais tarde, ao reflectir sobre a sua canção, McCartney disse que "foi a 

melodia mais perfeita" que alguma vez com-pusera. "Até eu tenho de admitir 

que, tendo em consideração que foi uma canção com origem num sonho, se 

tratou de um enorme golpe de sorte", afirmou. Embora a arte pareça ter uma 

afinidade natural com os sonhos, estes também podem estar na origem de 

inovações científicas. Por exemplo, na Primavera de   

A mente à noite  

2003, foi noticiada a introdução de um fármaco inovador, que conseguia reduzir 

os riscos de reacções fatais em pessoas alérgicas a amendoins, após se terem 

efec-tuado estudos que demonstraram a sua eficácia. No entanto, a ideia que 

levou ao seu desenvolvimento surgiu num sonho. Tse Wen Chang e a sua 

esposa , Nancy, deixaram Taiwan para estudarem em Harvard e, em 1986, 

fundaram uma empre-sa de biotecnologia chamada Tanox. Financiaram a 

empresa com o seu próprio dinheiro e utilizaram a sua garagem como albergue 

para os ratos usados nas suas investigações. Tse Wen, um imunologista, estava 

a tentar descobrir novas formas de tratar as alergias e a asma. Até então, os 

fármacos utilizados no tratamento das alergias, como os anti-histamínicos, 

actuavam através da absorção das substân-cias que são libertadas no início de 

um ataque alérgico, mas a sua ideia inovadora consistiu em recorrer a uma 

proteína, sintetizada laboratorialmente, que se liga às substâncias do organismo 

que despoletam as reacções alérgicas e, dessa forma, prevenir a ocorrência do 

ataque. Segundo a Directora-Geral Executiva Nancy Chang, a ideia inovadora 



surgiu na calada da noite. "Na verdade, ele encontrou essa solução a meio da 

noite, durante um sonho, e acordou-me e contou-me," recorda. "Não voltamos a 

adormecer nessa noite." Estes momentos de inspiração ou de ideias inovadoras 

que surgem durante os sonhos têm sido relatados por outros cientistas, 

músicos, atletas, matemáticos, escritores e artistas visuais. Muitos destes casos 

foram mencionados por Deidre Barrett no seu livro The Committee of Sleep. 

Para Barrett, que sempre teve sonhos vívidos desde a sua infância, a ideia de 

que a criatividade poderia surgir num estado mental que as maioria das pessoas 

nem sequer considera ser uma forma de consci-ência faz todo sentido. "Durante 

os sonhos estamos voltados para o nosso mundo interior, vemos imagens 

vívidas, o nosso sistema lógico convencional está desliga-do e as normas 

sociais deixam de se fazer sentir. Esta situação pode levar a que se 

estabeleçam mais associações criativas do que aquelas que se estabelecem 

quando estamos acordados e o cérebro se dedica a censurar tudo o que é 

ilógico," afirma. Embora seja difícil provar que o cérebro foi concebido para ser 

criativo à noite, durante os sonhos (existem, com certeza, formas mais simples 

de se desen-volverem ideias ou trabalhos artísticos inovadores), a singularidade 

da fisiologia do sono faz com que favoreça a criatividade nocturna, que acaba 

por ser um bónus inesperado do processo onírico. Roger Shepard é um dos que 

afirmam que apro-veitam regularmente este bónus. Este cientista foi galardoado 

com a Medalha Nacional da Ciência pela sua carreira de investigação, que foi 

pautada por des-cobertas inovadoras sobre a natureza dos processos visuais e 

outras actividades mentais, e influenciou várias áreas do saber, desde a 

informática à linguística, da  filosofia à neurociência. Shepard afirma que muitas 

das suas inovações científicas ocorreram através de imagens oníricas que 

surgiram antes de acordar de manhã, incluindo a imagem cinética de estruturas 

tridimensionais "a rodarem majesto-samente no espaço", que levou a uma 

experiência pioneira, no início dos anos 70, sobre os processos que o cérebro 

utiliza para efectuar rotações mentais de modo a identificar objectos 

tridimensionais. Este cientista, afirma também que algumas pequenas peças 

musicais surgiram, igualmente, durante os seus sonhos. Assim como algumas 

imagens enigmáticas que registou em desenhos que assumem contornos de 

ilusões visuais, como o da Figura 8.1.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.1 Este desenho, intitulado Tegs-istential Quandary,", resultou de uma ima-gem 

que surgiu num dos sonhos de Roger M. Shepard, antes de acordar, numa manhã de 

1974. O esboço que fez a lápis assim que acordou serviu de base a este desenho a tinta, 

cujos direitos de autor são de Shepard. Este desenho foi publicado pela primeira vez no 

livro Mind Sights (W.H. Freeman, 1990).  

Shepard manteve um diário de sonhos durante vários anos. A sua grande 

criatividade, com origem naquilo que parece ser um Eu independente alojado no 

cérebro onírico, é bastante visível num sonho que teve numa manhã de Janeiro 

de 1979:  

Estou com a minha esposa, que foi ao médico. A minha esposa expressa a sua 

preocupação em relação ao facto de o seu trabalho como professora não lhe 

deixar muito tempo para estar com os filhos. Então, no fim da consulta, ela  

 

 



 

pergunta, "Acha que devia fazer uma mamografia?" O médico responde, "Não, 

acho que não é necessário" e depois, com um sorriso travesso, acrescenta, 

"mas dada a carga laboral da sr.a ("ma'am"), talvez os seus filhos precisem de 

uma avó ("gramma")."  

Ao rever o sonho, apraz-me verificar que as palavras "gramma" (avó) e "ma'am" 

(sr.a) são um anagrama foneticamente perfeito de mammogram (mamografia). 

Shepard ficou intrigado pelo facto de se sentir surpreendido como trocadilho do 

sonho, pois parecia ser o tipo de humor que implica uma certa premeditação. 

Este sonho "sugere a existência de outra mente, da qual eu não estou ciente, 

que desenvolve as suas actividades no "meu" próprio cérebro", afirma Shepard. 

Salientou ainda, que o seu sonho se assemelhava aos processos mentais 

patentes nas experiências efectuadas em pacientes com hemisférios cerebrais 

separados.  

O psicólogo cognitivo John Antrobus aponta uma razão para o facto de as ideias 

oníricas parecerem estranhas à consciência subjacente ao estado de vigília. "Na 

resolução de problemas, um indivíduo delimita a questão a resolver, levando a 

que o número de opções eventualmente consideradas seja menor. No entanto, 

durante os sonhos, há menos restrições, pelo que é capaz de encontrar uma 

solu-ção que, aparentemente, não existia," explica. De acordo com Barrett, 

quando uma ideia inovadora surge num estado alterado de consciência, em vez 

de ser concebida durante o vulgar estado vígil, um indivíduo sente-se tão 

afastado do processo criativo que assume o papel de observador.  

Um caso exemplar: Paul Horowitz é um fisicista de Harvard que concebe 

mecanismos de controlo para telescópios utilizados na astrofísica. Em várias 

ocasiões, sentiu que tinha chegado a um impasse na criação de um novo tipo de 

telescópio a laser e, nesses momentos, encontrou novas formas de abordar o 

problema através dos sonhos. "Estes sonhos têm um narrador que esboça o 

problema verbalmente. Depois a voz diz qual é a solução. Eu estou também a 

ver a solução. Vejo um homem a trabalhar num aparelho mecânico — a arranjar 

lentes para a parte óptica ou a construir o circuito — exactamente aquilo em que 

estou bloqueado naquela altura," afirma. Horowitz confessa que mantém uma 

caneta e um lápis à mesa de cabeceira para anotar aquilo que vê porque, tal 

como os sonhos mais costumeiros, desaparece para sempre quando  

 



 

 

acorda, se não o registar. Em seguida apresenta as notas aos seus colegas de 

trabalho, anunciando que sonhou, literalmente, com a solução — uma rotina a 

que, agora, já estão habituados.   

Nos anos 60, o matemático Donald J. Newman passou por uma situação 

semelhante quando estava a trabalhar num difícil problema matemático teórico, 

no MIT. De repente, chegou a um beco sem saída. Newman fazia, então, parte 

do grupo de matemáticos da universidade, muito competitivos, que incluía John 

Nash, cuja vida daria origem ao livro e ao filme intitulados "Uma Mente 

Brilhante".   

Newman, que se reformou e foi viver para Filadelfia, recorda que "andava a 

debater-me com este problema há mais ou menos uma semana e não 

conseguia resolvê-lo, até que tive um sonho em que estava num restaurante de 

Cambridge, com o Nash. Falei-lhe no problema, ouvi a explicação dele de como 

resolvê-lo. Quando acordei, tinha a solução." Newman afirma que nunca tinha 

tido, nem voltou a ter, uma experiência assim. Ficou tão impressionado com a 

situação, que quando publicou um artigo sobre o problema matemático, 

mencionou que John Nash o tinha ajudado, apesar de ter sido através de um 

sonho. "Sonhei com ele porque este era o tipo de problema que o Nash gostava. 

Achei que se não fôssemos amigos, não o teria conseguido resolver," afirma 

Newman.   

Os sonhos não fornecem respostas apenas para dilemas intelectuais. Tal como 

os pássaros que melhoram o seu canto ensaiando durante o sono, os atletas 

também conseguem, por vezes, melhorar o seu desempenho quando estão a 

dormir. Jack  Nicklaus é um jogador de golfe profissional, cuja técnica desportiva 

passou por algumas dificuldades em meados dos anos 60, regressando em 

grande apenas no fim dos anos 70. Este atleta contou a um repórter do San 

Francisco Chronicle que acabou por ter um sonho com uma tacada que o 

ajudou a voltar a ficar em forma. "Durante o sonho estava a dar boas tacadas e 

apercebi-me, de repente, que não estava a segurar o taco como até então," 

afirma. "Tinha sentido algumas dificuldades em retrair o meu braço direito ao 

afastar a cabeça do taco em relação à bola, mas no sonho estava a conseguir 

fazê-lo na perfeição. Assim, quando fui ao campo de golfe de manhã, e tentei  

 



 

jogar como tinha feito no sonho, resultou em cheio. Fiz uma ronda de 68 

buracos ontem e 65 hoje."  

A liberdade de pensamento que surge durante os sonhos pode envolver 

também assuntos mais mundanos. Nos anos 60, Kathy Hurxthal foi uma das 

voluntárias do Corpo de Paz estacionado numa vila marroquina e decidiu 

ensinar algumas mulheres locais a tricotar. Embora Kathy soubesse tricotar 

camisolas e luvas sem dedos, uma das mulheres estava determinada a fazer 

um par de meias — algo que Hurxthal nunca tinha tentado tricotar antes. "A 

parte que eu não conseguia fazer era dar a volta ao calcanhar. Estava mesmo 

preocupada com esse desafio e acabei por encontrar a solução durante um 

sonho. Estava a tricotar no sonho e de repente percebi, claramente, o que fazer 

para dar a volta ao calcanhar. Quando acordei, fui até ao centro, e mostrei a 

todas as mulheres o que tinham de fazer para tricotarem meias exactamente 

como tinha feito no meu sonho." Hurxthal, actualmente a trabalhar como 

enfermeira em Cambridge, Massachusetts, afirma que não costuma recordar os 

seus sonhos e que nunca conseguiu repetir aquele tipo de criatividade onírica, 

pelo que se lembra daquela ocasião ainda mais vividamente. "Esta experiência 

de aprender a fazer algo que nunca tinha feito antes, num sonho, foi tão 

invulgar, que ainda hoje falo disso às pessoas," afirma.   

É possível também que, por vezes, ocorram ideias criativas durante um sonho 

através de metáforas visuais. Elias Howe estava a trabalhar na invenção da 

máquina de costura, quando encalhou no problema de segurar a agulha à 

máquina de forma a que esta passasse facilmente pelo tecido - porque 

continuava a seguir o modelo da utilização manual das agulhas, em que o 

orifício para a linha se situa no extremo oposto da ponta afiada da agulha. Howe 

encontrou a resposta num sonho em que estava cercado por selvagens com 

pinturas de guerra que o conduziam à sua execução. À medida que se 

aproximava da sua morte, notou que os guerreiros levavam lanças cujos 

orifícios tinham a forma de um olho situado perto das pontas. Ao acordar, 

percebeu que a agulha para a máquina de costura devia ter a mesma forma que 

as lanças do seu sonho, com o orifício para a linha perto da ponta afiada e foi, 

na verdade, esta a solução que funcionou.   

 

 

 

 



 

 

Allen Huang, responsável pela investigação em computação óptica nos AT&T 

Bell Laboratórios, relatou um dos mais recentes casos de invenção onírica. 

Huang tinha chegado a um beco sem saída ao tentar conceber um circuito para 

um novo computador. Estava então a sonhar repetidamente que dois exércitos 

de aprendizes de feiticeiro marchavam um contra o outro carregando baldes 

repletos de informação. Costumavam parar quando estavam prestes a colidir até 

que, numa noite, em vez de pararem de marchar, continuaram. Em seguida, os 

exércitos passaram um pelo outro de uma forma mágica. Huang não conseguia 

deixar de pensar numa frase, segundo a qual os exércitos eram como luz a 

passar através de luz. Quando acordou, tinha a certeza que a metáfora visual do 

sonho lhe indicara o caminho para a criação de um tipo inovador de circuito de 

computador através da utilização de lasers. Tal como os aprendizes de feiticeiro, 

os raios laser passam entre si, pelo que não precisam de seguir caminhos 

separados, como acontece com a electricidade. Foi este o elemento-chave para 

a sua invenção. Deirdre Barrett sublinha que os lasers aparecem 

frequentemente em sonhos de invenção, "talvez por serem, simultaneamente, 

um símbolo de tecnologia de ponta e visualmente apelativos."   

Os tipos de associações e ligações efectuadas pelo cérebro durante os sonhos 

não parecem, no entanto, ser responsáveis pela resolução de problemas 

convencionais. Nos anos 70, William Dement, um veterano da pesquisa dos 

sonhos, desenvolveu uma série de experiências em que deu uma cópia de um 

problema a 500 alunos universitários. Estes tinham exactamente 15 minutos 

para o resolverem antes de se deitarem. De manhã tinham de registar os 

sonhos da noite anterior e, se o problema não tivesse sido resolvido, tinham 

mais 15 minutos para o tentarem resolver. Ao fim de 1148 tentativas, o problema 

apenas foi resolvido em 7 sonhos, uma taxa de sucesso inferior a 1%. No 

entanto, curiosamente, numa das experiências, um sujeito parecia ter resolvido 

o problema através de imagens oníricas, mas não tinha noção de ter encontrado 

a solução. Dement apresentou a seguinte questão: "HIJKLMNO: Esta sequência 

representa que palavra?" A resposta correcta é água, porque a sua fórmula é 

H20, ou seja as letras H para O (homónimo de "two", que significa dois). O 

sujeito pensou que tinha resolvido o problema antes de adormecer quando lhe 

ocorreu a resposta "alphabet". Em seguida teve quatro sonhos com água,  

 



 

incluindo cenas de aguaceiros, de estar a velejar e de mergulhar no oceano. O 

seu sonho estava, aparentemente, a fornecer--lhe a resposta correcta, criando 

associações oníricas que faziam sentido, de uma forma invulgar, embora não 

seguissem regras convencionais. Este modus operandi pouco convencional, 

parece ser a chave das inovações que ocorrem durante os sonhos. "Durante o 

sono REM, a actividade mental das pessoas ocorre sem o apoio da memória 

lógica ou episódica, e há uma baixa concentração dos neuro--transmissores 

necessários à concentração. Esta conjunção de factores leva a que o cérebro 

recorra à improvisação para encontrar ideias," afirma Robert Stickgold, o 

cientista de Harvard que desenvolveu o inovador estudo dos sonhos com o jogo 

Tétris.  

As condições do sono REM são ideais para a identificação e formação de novas 

associações que, de outro modo, não surgiriam no estado de vigília. "Durante o 

dia, se um indivíduo estiver a conduzir numa rua com tráfego e, de repente 

alguém, aparecer à sua frente, este reage imediatamente," afirma. "Não é a 

melhor ocasião para o cérebro associar a situação presente a um episódio em 

que se estava a dançar e alguém passou à sua frente. E aquele tipo não era 

parecido com alguém conhecido? Era um actor ou um cantor? No entanto, o 

sono REM parece ser um período seguro para a mente divagar e criar narrativas 

de uma forma detalhada e exploratória. De acordo com um artigo publicado por 

Allan Hobson e David Kahn, seu colega de Harvard, esta criação de narrativas 

não lineares, que ocorre durante os sonhos, pode ser um exemplo da teoria do 

caos aplicada ao cérebro.   

A teoria do caos surgiu nos anos 70, como uma nova forma de os fisicistas, 

matemáticos, biólogos e outros cientistas, compreenderem os padrões de ordem 

que existem naquilo que parece ser desordenado, permitindo que utilizem 

fórmulas matemáticas e modelos computorizados para analisarem questões 

relativas a assuntos diversos como a formação das nuvens, a propagação de 

doenças infecciosas pela população e o processo de criação de galáxias. 

Segundo este modo de compreender o funcionamento do mundo, todos os 

sistemas complexos estabilizam ou organizam-se, sempre que o seu equilíbrio 

for perturbado, criando uma nova ordem. Basta uma pequena mudança na 

condição inicial de um sis-tema complexo para mudar rápida e dramaticamente 

o seu eventual resultado. Este conceito é ilustrado mais concretamente num  

 



 

exemplo conhecido como o efeito borboleta — o movimento do ar causado por 

uma borboleta ao bater as asas na Califórnia num determinado dia, pode estar 

na origem de tempestades meses depois no outro lado do mundo. É também 

referido numa conhecida passagem de um texto do poeta britânico George 

Herbert:  

Por querer uma unha, o sapato perdeu;   

por querer o sapato, o cavalo perdeu;   

por querer um cavalo, um cavaleiro perdeu;   

por querer um cavaleiro, uma batalha perdeu;   

por querer uma batalha, um reino perdeu.  

Segundo a teoria do caos, existe um forma de ordem, até mesmo nos sistemas 

aparentemente aleatórios, criada pela sua organização autónoma. O cérebro é 

um sistema complexo e caótico e as mais pequenas alterações à informação de 

que dispõe, durante qualquer um dos seus estados mentais possíveis, podem 

levar a modificações drásticas no seu funcionamento. Alguns estudos recentes 

de ataques de epilepsia recorreram a métodos derivados dos princípios da 

teoria do caos, revelando que os ataques epilépticos não surgem sem qualquer 

tipo de aviso, ao contrário do que a comunidade médica supunha. Ao invés, 

começam com um pequeno aumento de actividade eléctrica e seguem um 

padrão que é previsível. Os cientistas tinham, até então, estudado os resultados 

de EEGs de pacientes que sofriam de epilepsia, cujos padrões de ondas 

cerebrais eram avaliados antes de serem submetidos a cirurgias, não tendo 

encontrado quaisquer sinais que preconizassem um ataque epiléptico. No 

entanto, alguns cientistas da Universidade do Arizona utilizaram um programa 

de computador inspirado na teoria do caos para analisarem as ondas cerebrais, 

verificando que mais do que 80% dos ataques epilépticos se devem a mudanças 

nos impulsos eléctricos do cérebro, aproximadamente uma hora antes de 

ocorrerem manifestações físicas. A descoberta deste padrão no que parecia ser 

uma actividade cerebral aleatória pode levar a que se desenvolva uma espécie 

de pacemaker para o cérebro de modo a que se detectem e impeçam ataques 

iminentes.  

De acordo com Hobson e Kahn, sonhar pode igualmente ser compreendido 

através dos princípios da teoria do caos. Na maioria das vezes,  

 



 

quando um indivíduo está acordado, os neurotransmissores, tais como a 

serotonina, actuam no sentido de conterem o caos cerebral, mas durante o 

período REM, as alterações fisiológicas fazem com que o cérebro entre num 

estado caótico, sendo o sonho, vívido e complexo, a manifestação exterior da 

sua resposta de organização autónoma. As únicas fontes de restrição têm 

origem nas memórias internas e nos vestígios de experiências recentes, abrindo 

a porta a um vasto repertório de combinações possíveis em relação à criação de 

imagens oníricas e linhas narrativas. "Sonhar pode ser o nosso estado 

consciente mais criativo, em que a recombinação caótica e espontânea de 

elementos cognitivos leva à formação de novas configurações de informação: 

ideias inovadoras. Apesar de muitas, ou mesmo a maioria, destas ideias 

poderem ser absurdas, basta que apenas alguns dos seus resultados 

extravagantes sejam verdadeiramente úteis, para que o tempo dedicado aos 

sonhos não tenha sido desperdiçado, " diz Hobson.   

Stephen LaBerge, veterano do estudo dos sonhos, sugere que as conexões 

neuronais criativas e inovadoras que ocorrem durante o período REM, podem 

ter uma finalidade ainda mais fundamental, que oferece uma vantagem do ponto 

de vista darwiniano da sobrevivência do mais apto. "Talvez os sonhos sejam 

responsáveis por um vasto leque de esquemas ou guiões comportamentais que 

orientam as nossas percepções e acções de modo a serem seleccionados 

aqueles que mais se adequam às mudanças ambientais," afirma LaBerge. Este 

estado alterado de organização autónoma, que está na origem dos sonhos, 

pode ser também semelhante ao que ocorre no cérebro de um escritor, pintor, 

cientista ou matemático teórico, quando estes estão a passar pelas tormentas 

do processo criativo durante o estado de vigília, sugere Bert States, antigo 

professor de Inglês e Representação na Universidade de Comell e na 

Universidade da Califórnia, em Santa Barbara.   

States sempre se interessou pelos sonhos e escreveu um livro sobre a sua 

relação com a arte, intitulado Seeing In T he Dark: Reflections on Dreams and 

Dreaming Após a reforma, States dedicou-se a outra paixão, pintar quadros a 

óleo chamativos, no seu estúdio situado no jardim das traseiras. Estes quadros 

têm uma qualidade onírica — paisagens que servem de palco a imagens 

dramáticas do céu e dos seus infinitos padrões de luz, nuvens e variações de  

 



 

cores subtis. States está sentado no seu jardim, enquanto os colibris esvoaçam 

por entre as flores que o rodeiam. Menciona então a possibilidade de as PETs, 

ou outros estudos imagiológicos, de um pintor ou escritor a trabalhar poderem, 

talvez, revelar os mesmos padrões de activação observados durante os sonhos 

da maioria das pessoas. "O estado mental que surge durante a produção 

imaginativa vígil de um artista, cientista, escritor ou até mesmo em alguém 

concentrado a ler um romance é semelhante ao do indivíduo que sonha: estão 

embrenhados num outro mundo e apenas dão conta dos pequenos detalhes 

práticos deste" afirma States. "Viver no mundo da imaginação implica um certo 

estado de desorientação quasi-onírica, razão pela qual não se deve realizar uma 

cirurgia ou desactivar uma bomba enquanto se lê um livro ou se está a sonhar 

de olhos abertos."   

Durante os sonhos, tal como quando se está concentrado a ler um livro, a acção 

de ver e o que está a ser visto confunde-se: podem-se ver as palavras numa 

página, mas estas desaparecem numa imagem mental do que se lê — pelo 

menos até se ser chamado de volta à realidade pelo tocar do telefone ou pela 

voz do cônjuge. No entanto, durante os sonhos, as imagens continuam a 

materiali-zar-se sem serem perturbadas por estímulos do mundo exterior. Os 

resultados finais do processo onírico e os mundos virtuais criados pelos 

escritores, ou pelos artistas visuais, têm algumas características em comum. 

States afirma que os sonhos, assim como todos os tipos de arte, são 

manifestações da mesma necessidade biológica de converter experiências 

vivenciais numa espécie de estrutura. "Os sonhos utilizam os recursos 

cinemáticos da visão para apresentarem um tea-tro do Eu ao próprio indivíduo," 

explica. "No mundo virtual dos sonhos e ficções, as pessoas podem despistar-se 

de uma arriba e despenharem-se no mar várias vezes, mas na vida real apenas 

podem fazê-lo uma vez." States sublinha que os sonhos universais, tais como 

estar-se nú em público ou cair-se de um penhasco, equivalem aos arquétipos 

literários, pois assumem os contornos das histórias de ciúme, desejo e vingança 

que surgiram com a mitologia da civilização grega e que, ainda hoje, permeiam 

a literatura moderna. "Ninguém quer cair de uma ponte e mergulhar num rio 

agitado; ninguém quer estar sozinho, ser ignorado pelo mundo, humilhado, ser 

apanhado nu em público, desprevenido, perdido, ou ficar paralisado na  

 



 

presença de uma ameaça. E como somos inevitavelmente vulneráveis a estes 

aspectos, sonhamos com eles. Estes sonhos são idênticos em todo o mundo, 

variando apenas nos aspectos específicos das vivências de um indivíduo numa 

cultura ou ambiente particulares. Esta liberdade total do cére-bro, que permite 

que se salte de um edifício ou se sobrevoe acima da cidade, é uma capacidade 

essencial ao processo criativo, pelo que é provável que as pessoas que mais 

sonham, tenham interesses criativos durante o estado de vigília. States sugere 

que as pessoas que se interessam pelas artes, pela teoria científica e pela 

matemática devem ter redes neuronais com uma "capacidade invulgar de esta-

belecer ligações que não envolvam um raciocínio dedutivo e analítico — o tipo 

de liberdade que a acetilcolina (o neurotransmissor predominante durante o 

perío-do REM) oferece durante os nossos sonhos."   

De facto, a teoria de States vai ao encontro dos resultados de alguns estudos 

efectuados por James Pagel, director do Rocky Mountain Sleep Disorders em 

Pueblo, Colorado. Page efectuou um estudo em que analisou a associação 

entre sonhar e a criatividade de alguns estudantes do Sundance Film Institute, 

no Utah, de 1995 a 1997. O seu grupo de sujeitos era constituído por 62 

argumentistas, realizadores e actores. Page descobriu que neste grupo criativo, 

a taxa de recordação onírica era quase o dobro da que tinha encontrado em 

estudos anteriores efectuados junto da população em geral. Além disso, 

afirmaram que os sonhos afectavam a sua criatividade vígil com uma frequência 

que era maior do que o dobro da norma. "Não há qualquer dúvida de que este 

grupo de realizadores de sucesso é diferente de qualquer outro grupo que 

estudei, porque mostraram um aumento significativo da influência e da 

recordação oníricas," afirma Pagel. "Os resultados a que cheguei apoiam a ideia 

de que as pessoas que têm sucesso em áreas criativas podem beneficiar dos 

seus sonhos e apresentar uma maior probabilidade de estarem 

psicologicamente mais próximas dos seus sonhos.”  

Pagel efectuou outro estudo na sua clínica, com um grupo de sujeitos normais 

que, segundo as suas palavras, não sonhavam de todo, chegando a resultados 

que parecem apoiar esta ideia. "Apenas escolhemos cinco ou seis pessoas por 

ano que, na sua opinião, nunca sonham. Assim, ao longo de cinco anos, 

consegui reunir dezasseis indivíduos que, alegadamente, não sonhavam, para  

 



 

participarem num estudo em que iríamos testar no laboratório se realmente 

sonhavam ou não. Embora os sujeitos fossem acordados a meio da noite e de 

manhã, não relataram um único sonho. Num outro grupo de pessoas, que 

tinham a noção de que rara-mente sonhavam, descobriu dois sujeitos que 

relataram sonhos depois de terem sido acordados no laboratório. Pagel estudou 

o grupo que dizia que não sonhava para verificar se existia algum aspecto 

comum que pudesse explicar o facto de não relatarem sonhos. De acordo com 

este cientista, a única diferença evidente prendia-se com o facto de nenhum dos 

sujeitos ter qualquer interesse criativo, ou até mesmo passatempos, durante a 

sua existência vígil. "Talvez as pessoas que não têm ambições criativas, ou que 

não desempenham funções que apelem à imagi-nação, sejam capazes de 

funcionar sem sonharem," afirma Pagel. Pagel confessa que gostaria de 

desenvolver estudos que averiguassem se os sujeitos que não sonham também 

revelam uma ausência de aptidões visuo-espaciais essenciais para que o 

sonhos ocorram, tal como os dois rapazes dos estudos que David Foulkes 

efectuou sobre os processos oníricos das crianças, cujos sonhos eram raros e 

monótonos em comparação com os das outras crianças da sua faixa etária, dos 

onze aos treze anos de idade. Embora fossem alunos com notas escolares 

dentro da média, com aptidões verbais normais, tinham resultados demasiado 

baixos nos testes de blocos que medem as aptidões visuo-espaciais e, ao 

contrário das crianças da sua idade, raramente relatavam sonhos quando eram 

acordados durante o sono REM. A capacidade de exercitar a imaginação visual 

pode também ter contribuído para as características oníricas invulgares que 

Pagel descobriu nos cineastas. Os filmes são um meio de comunicação 

semelhante aos sonhos. As câmaras escuras em que os filmes eram exibidos 

no início do cinema, eram conhecidas como "palácios dos sonhos". Muitos 

realizadores de renome afirmam que incluem sonhos nos seus filmes, com 

frequência. Um dos adeptos desta estratégia é Luís Buriuel, que transformou o 

seu sonho de ter de aparecer em palco para desempenhar um papel que não 

tinha ensaiado, ou para o qual não tinha memorizado as suas deixas, numa 

cena do filme O Charme Discreto da Burguesia, em que a impaciente audiência 

se põe a assobiar. Federico Fellini chegou ao ponto de dizer que "os sonhos são 

a única realidade," e usou um sonho da sua infância, sobre um mágico, na cena  

 



 

final do seu filme 81/2. Ingmar Bergamn afirmou que transpôs um dos seus 

sonhos, exactamente como o tinha sonhado, para uma cena de Wild 

Strawberries. Esta cena desenvolve-se num crescendo que atinge o auge 

quando a protagonista é agarrada por uma mão que sai de um caixão e vê que 

o rosto do cadáver é o seu. "Descobri que todos os meus filmes eram sonhos," 

confessou Bergman. Waking Life, um filme mais recente realizado por Richard 

Linklater, conta a história de um sonho vivenciado, simultaneamente, pelo 

protagonista do filme e pela audiência. O seu filme consistia num variação de 

uma afirmação de Jean Cocteau: "Um filme não é um sonho narrado, mas sim 

uma narrativa que sonhamos em conjunto." Pagel refere que os cineastas do 

seu estudo decidem, frequentemente, utilizar os seus sonhos como uma forma 

de ultrapassarem bloqueios criativos durante a sua vida consciente. "Os 

argumentistas diziam que usam os sonhos para tentarem decidir que rumo dar à 

história, ao passo que os actores vivem num mundo quasi-onírico ao 

reinventarem-se cada vez que arranjam um novo papel," afirma Pagel. Os 

participantes recorriam a uma técnica denominada incubação, que pode ser 

utilizada para se focar qualquer tipo de problema antes de se adormecer, 

esperando-se que venha a encorajar o cérebro a improvisar uma solução 

durante a fase criativa e caótica que atravessa ao longo da noite.   

Deidre Barret sugere um conjunto de instruções para a incubação, devendo-se 

começar por descrever brevemente o problema do bloqueio e analisar aquilo 

que se escreveu antes de se deitar. Já na cama, deve-se imaginar que se está a 

sonhar acerca do problema e dizer que se vai ter esse sonho enquanto se 

adormece. Manter uma caneta e um papel à mesa de cabeceira e, assim que se 

acordar, devem-se anotar todos os vestígios do sonho que se consiga recordar. 

É pouco provável que se consigam resultados positivos através dos processos 

mentais lógicos e lineares que se utilizam durante a vida consciente, porque o 

cérebro não está fisiologicamente preparado para o fazer durante os sonhos. Se 

a incubação resultar, a solução irá surgir através de formas ilógicas e 

inesperadas, tal como o sujeito que, sem se aperceber, encontrou a solução 

para o enigma da experiên-cia de William Dement — H20 — nos seus sonhos, 

através de um conjunto de imagens sobre água. Deidre Barrett menciona, 

habitualmentemente, um outro exemplo em que a incubação deu origem a uma  

 



 

resposta igualmente invulgar, referindo o caso de um farmacêutico indiano que 

queria desenvolver enzimas para refinar crude. Tentou concentrar-se na 

resolução do problema enquanto adormecia, mas acabou por ter um sonho 

sobre um camião com um enorme carregamento de couves podres. À primeira 

vista o sonho parecia completamente inútil. No entanto, quando voltou a 

trabalhar no seu projecto, percebeu que o sonho, afinal de contas, era relevante: 

as couves em decomposição dão origem ao tipo de enzima que precisava para 

o projecto de refinação de crude que estava a desenvolver. Deidre Barrett 

conclui que: "Sonhar é, acima de tudo, o momento em que damos ouvidos às 

vozes mais recônditas da nossa personalidade — e era bom se ouvíssemos."  

 

4  
Como recordar e interpretar os sonhos  

(Atual ortografia)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este livro dedica-se essencialmente 

à interpretação dos sonhos. Está 

muito bem feito e eu muitas vezes 

consulto-o para me ajudar a fazer a 

minha própria análise a algum sonho 

que entretanto possa ter.   

Não se dedica à filosofia dos sonhos 

mas é bastante bom.  

 

 





  

5 

Sonhos Lúcidos (atual ortografia) 

Um livro excelente para “entrarmos” na categoria dos  

“Sonhos lúcidos”. Vale a pena!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               



 
 

Estes cinco livros são um exemplo dos muitos que sem dúvida já 

existem no mercado e que serão sempre bons para entrarmos na 

problemática dos sonhos.  

 

Eles fazem parte daquilo que sempre existiu mas que o homem só 

agora começa a descobrir. Afinal a nossa alma não morrerá e esta 

vida é provisória. Depois iremos ser avaliados e o nosso destino, 

depois, será exatamente aquilo que precisamos para evoluirmos.  

 

As religiões ajudam-nos a descobrir mas será também necessário 

fazermos um grande esforço para se aproximarem. A guerra faz 

parte da evolução que aos poucos teremos de acabar. Paremos 

com a guerra. Abram-se as portas da compreensão.  

 

A nossa inconsciência tem dado cabo deste mundo. O ambiente 

está a corromper-se e nós temos de acordar com muita urgência.  

 

Afinal, somos todos irmãos e depois desta vida teremos muitas 

outras sempre em ascensão.  

Que o irmão tenha nesta vida a experiência que o eleve 

cada vez mais à vida UNIVERSAL.   

Os nossos irmãos aguardam-nos. 


