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Resumo: Refletir sobre sonhos é iniciar um processo de 
descobertas e redescobertas. Com este pensamento 
procurou-se demonstrar no decorrer do artigo, diferentes 
posições críticas bem como épocas diferentes. O presente 
estudo não pretende esgotar o assunto, mas trazer aos 
interessados uma reflexão a cerca da contribuição dos 
sonhos como uma das formas de se abordar o inconsciente. 
Procura avaliar o papel dos sonhos no trabalho analítico, 
dando ênfase à necessidade de uma contínua busca de 
estudos na análise dos sonhos para melhor conhecimento e 
poder usar as técnicas psicanalíticas para auxiliar o paciente 
na compreensão e interpretação de suas questões 
inconscientes, uma vez que a interpretação da análise dos 
sonhos é de suma importância no que se refere ao 
tratamento psicanalítico. Evidencia o fato de que o sonho é 
um meio importante e quase indispensável para se 
compreender os conflitos psíquicos inconscientes, e o quanto 
é importante saber interpretá-los. Parte-se do princípio que 
jamais podemos interpretar algo no sonho sem saber 
primeiro sobre a vida de quem sonha. 
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1 .  INTRODUÇÃO 

 

Ações e reações produzidas pelo corpo humano são significativas para a 

compreensão de atitudes e comportamentos que envolvem o ser humano, como por 

exemplo, o ato de sonhar, que desde a Antigüidade aguça curiosidades e desperta 

inúmeras discussões.  

Após a leitura de estudiosos no tema, que nos embasaram sobre o assunto, 

o que nos suscitou vários questionamentos. O que são os sonhos? De onde vêm? 

Qual o sentido do processo onírico? Qual é o papel do analista neste contexto? 

Procurou-se dar respostas a estes questionamentos. Antes, porém, situou-

se no primeiro capítulo, um breve histórico sobre a interpretação dos sonhos antes 

de Freud. 

Na seqüência, o segundo capítulo, sob o título Interpretação dos Sonhos a 

partir de Freud, abordou-se o início do estudo dos sonhos como forma de abranger o 

inconsciente e sua proporção científica. 

A partir do terceiro capítulo, enfocou-se a sistematização das idéias de 

Freud, Jung, Boss e Fromm. 

No quarto capítulo, citou-se a interpretação dos sonhos na visão 

contemporânea. 

Apresenta-se a conclusão, trazendo uma síntese dos aspectos analisados 

neste artigo. 

 

 

2 . HISTÓRICO SOBRE A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS ANTES DE FREUD 

 

Há muito a mente humana se sente fascinada com o tema dos sonhos, a 

natureza do estado de sonho e o seu conteúdo. Estas imagens visuais 

experimentadas durante o sono representam um dos mais extraordinários mistérios 

da vida. 

O sonho é um fenômeno da fisiologia humana que sempre despertou 

curiosidade e trouxe à tona vários questionamentos buscando explicações nas mais 

diferentes áreas da cultura desde os tempos remotos. 
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Na antiguidade já havia a prática de interpretação dos sonhos. Sob este 

prisma desde os tempos imemoriais, o homem tenta conceituar o sonho e seu 

caráter enigmático, buscando entender o valor dos sonhos no percurso histórico da 

humanidade. 

Os sonhos, segundo Keppe (2006, p.27), no passado eram vistos como 

sendo mensagens divinas e teriam como objetivo trazer avisos, conselhos, profecias, 

encorajamento ou autoconhecimento. E que na época passada a interpretação dos 

sonhos era muito importante porque revelaria o que os seres mais elevados teriam a 

transmitir para os seres humanos da terra. Por isso a arte de interpretar os sonhos 

era feita por sacerdotes ou sábios que conheceriam a linguagem destes seres 

superiores. O ofício de interpretar sonhos era praticado por pessoas com 

conhecimentos especiais. Chama-nos a atenção o fato de ser uma prática tão antiga 

que existem textos de interpretação dos sonhos muito anteriores à época de Cristo. 

Cita como exemplo, o papiro de Chester Beatty do Egito, datado do ano de 2000 

a.C. 

Seguindo o pensamento de Keppe (2006), encontramos a referência ao fato 

que entre os sacerdotes egípcios havia uma interessante idéia de que o espírito 

sairia do corpo enquanto o sonhador dormia. Este conceito ficou conhecido através 

dos tempos com o nome de “viagem astral” ou “projeção astral”. Conforme relatos do 

autor, vários povos em todo o mundo compartilhavam ou compartilham deste 

conceito, acreditando na possibilidade do “desdobramento” de uma parte do ser, 

enquanto a pessoa dorme. Sugere que este conceito gerou as pesquisas e prática 

atuais sobre projeciologia e sobre os próprios sonhos lúcidos. 

Na obra O Livro de Ouro dos Sonhos,(2000) a autora desenvolve todo um 

estudo sobre os sonhos e assim ela define Papiro Chester Beatty: 

 
O Papiro Chester Beatty, que recebeu esse nome em homenagem 
ao homem que doou ao British Museum, foi escrito por volta de 1350 
a.C. e encontrado em Tebas. Esse papiro, que pode ser uma cópia 
de um escrito em 2000 a.C., provavelmente é o mais antigo livro dos 
sonhos existente. (DELANEY, 2000, p.30)  

 

Estudados desde a antiguidade até nossos dias, os sonhos têm se revelado 

objeto dos mais diferentes tipos de pesquisa e especulação. Encontramos na Bíblia 

Sagrada diversificados relatos sobre sonhos e interpretações que embora sem 

denotação científica, foram considerados relevantes.  
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Ao nos reportarmos aos relatos bíblicos podemos evidenciar o significativo 

espaço concedido aos sonhos já naquela época. Desde os povos primitivos até 

nossos dias o homem se questiona sobre o sentido e a função do sonho em sua 

vida. 

Na Antigüidade, os povos, tinham a compreensão que os sonhos estavam 

relacionados com o mundo dos sobre-humanos, entre eles deuses e demônios. Para 

esses povos já havia sentido para o sonho, ainda que fosse apenas uma 

preconização do futuro para o sonhador. 

Os sonhos são tão antigos quanto o homem. Na Antigüidade servia como 

base para previsões do futuro e comunicação com Deus. Pode-se dizer que o Antigo 

Testamento é uma essência dos sonhos, pois em quase todos os livros encontramos 

Deus comunicando-se com profetas e reis através dos sonhos. 

A crença mantida na antiguidade, de que os sonhos eram enviados pelos 

deuses com o propósito de ordenar as ações dos homens, pode ser exemplificada 

através do sonho do Faraó (GÊNESIS, 41: 9-32), com as sete vacas gordas 

seguidas por outras sete magras que devoram as primeiras. Sonho interpretado por 

José, que o definiu com uma profecia de sete anos de fome no Egito, conforme 

relatos bíblicos. 

Na verdade, desde a mais remota antiguidade, os sonhos têm sido 

interpretados como proféticos. Como a maior parte dos sonhos parece irracional, à 

luz do pensamento racional no estado de vigília, os povos antigos concluíram que os 

sonhos simbolizavam acontecimentos futuros. O simbolismo da profecia era 

geralmente relacionado com alguma mitologia da época que aparentemente 

emprestava validade ao sonho. Outra crença relacionada aos sonhos proféticos era 

a suposição de que eram de origem divina, uma espécie de revelação por meio de 

símbolos. Por serem os sonhos normalmente admitidos como uma linguagem 

sobrenatural, sua interpretação ficava a cargo de pessoas supostamente dotadas da 

faculdade de compreendê-los, como videntes, mágicos e sacerdotes. 

Embora já houvessem interpretações com atenção especial aos sonhos, não 

havia uma sistematização, nem uma técnica específica para tais interpretações, 

sendo com Freud que a grande revolução na área aconteceu, pois antes dele, os 

sonhos eram considerados apenas símbolos, analisados como se fossem 

premonições ou manifestações divinas. O sonho tornou-se objeto de pesquisa 
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científica, como forma de abordagem do inconsciente, tendo Freud, como mentor da 

descoberta. 

 

 

3 . INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS A PARTIR DE FREUD 

 

Indubitavelmente o marco na obra do pai da Psicanálise foi a publicação de 

sua obra acerca dos sonhos. Este fenômeno psíquico que até então não tinha ganho 

significativa importância quanto à parte científica, passou a ter sua devida 

notoriedade. Na realidade, em nenhum outro fenômeno da vida psíquica os 

processos inconscientes da mente são revelados com tanta clareza e acessibilidade 

ao estudo. 

É a partir de Freud que o sonho torna-se objeto de pesquisa científica, com 

a obra A Interpretação dos Sonhos, resultado da descoberta de um novo método de 

abordagem psicanalítica. A referida obra coloca em evidência a importância da 

compreensão do universo simbólico dos sonhos para compreender os mecanismos 

inconscientes, dando principal destaque a necessidade de passar a ver os sonhos 

como algo de relevância científica. 

Na prática psicanalítica, os sonhos ocupam lugar central, pois revelam 

conteúdos de origem inconsciente sobre o próprio sonhador. Marc André R. Keppe, 

em seu livro Curso de Psicanálise, dedica um capítulo sobre “sonhos”, quanto à 

Freud assim se reporta: 

 
A primeira observação que Sigmund Freud faz a respeito dos 

sonhos é que eles têm relação com os acontecimentos já vividos, 
tanto externa quanto internamente, em estado de vigília. Entretanto 
perceber esta relação dos fatos vividos com as imagens transmitidas 
nos sonhos nem sempre é tão fácil quanto pode parecer. Em alguns 
sonhos pode surgir um material que nós não identificamos como 
parte de nosso conhecimento ou experiência passada, e, no entanto 
este material pode estar apenas além do alcance de nossa memória 
de vigília, mas perfeitamente dentro do alcance da nossa memória 
dos sonhos. Um anúncio publicitário pelo qual passamos todos os 
dias sem prestar muita atenção pode ficar retido em nossa memória 
dos sonhos assim como lembranças da infância, que a nossa 
memória de vigília não reconhece mais (KEPP, 2006, p. 30-31). 
 

                 Todo o material provindo do inconsciente torna-se a matéria-prima 

fundamental para que se esclareça conteúdos obscuros.Esta afirmação  ratifica  a 
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idéia de que o sonho representa uma manifestação psíquica ligada à saúde do 

psiquismo. 

 
Para contrastar o sonho, tal como retido em minha memória, com o 

material pertinente descoberto por sua análise, chamarei ao 
primeiro”conteúdo manifesto do sonho”, e ao segundo- sem fazer, a 
princípio, nenhuma outra distinção-,”conteúdo latente do 
sonho”.Vejo-me então frente a dois novo problemas não formulados 
até agora: (1) Qual  foi o processo psíquico que transformou o 
conteúdo latente do sonho no conteúdo manifesto que me é 
conhecido através da memória? (2) Que motivo ou motivos tornaram 
necessária essa transformação? Descreverei o processo que 
transforma o conteúdo latente dos sonhos no conteúdo manifesto 
como “trabalho do sonho”.a contrapartida dessa atividade -que 
acarreta uma transformação na direção oposta-já nos é conhecida 
como trabalho de análise.Os demais problemas decorrentes dos 
sonhos- as questões relativas aos instigadores do sonho,à origem de 
seu material, a seu possível sentido,à possível função do sonhar e às 
razões pelas quais os sonhos são esquecidos (FREUD,2006,p.662-
663). 
  

Sintetizando a teoria psicanalítica dos sonhos, pode-se dizer que a 

experiência subjetiva que aparece na consciência durante o sono e que, após o 

acordar, denominamos sonho é, o resultado final de uma atividade mental 

inconsciente no momento do processo fisiológico que, por sua natureza ou 

intensidade, ameaça interferir com o próprio sono. Já o sonho manifesto é a 

experiência consciente, durante o sono,que o indivíduo pode ou não recordar depois 

de acordar.Enquanto que os pensamentos e desejos inconscientes  que ameaçam 

despertar  o indivíduo são classificados como sendo conteúdo latente do 

sonho.Denominamos de elaboração do sonho as operações mentais inconscientes 

por meio das quais o  conteúdo latente do sonho se transforma em conteúdo 

manifesto.  

Como vimos na citação anterior, Freud reservou aos sonhos um lugar de 

destaque por considerá-los significativos no que tange aos conteúdos inconscientes. 

Teve uma visão diferenciada sobre os sonhos atribuindo a eles uma abordagem 

científica. Segundo a Psicanálise, o sonho surge como um recurso do psiquismo 

para lidar com conteúdos reprimidos e complexos da vida afetiva, assim como para 

lidar com conflitos difíceis de solucionar na vida de vigília. 

Stanley Krippner (1990, p.55), ao citar Freud em seu livro Decifrando a 

Linguagem dos Sonhos, nos diz: 
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Já na década de 1890, Freud encontrou razões para acreditar que a 
psicopatologia adulta tinha origens em fantasias ou em traumas da 
infância inconscientemente reprimidos. Freud defendia a idéia que os 
traumas estimulam os desejos inconscientes proibidos, que são 
isolados e impedidos de se resolverem pela associação normal a 
outras idéias e sentimentos. Acreditava também que certas fantasias 
reprimidas resultam de desejos proibidos, gerados por um encontro 
traumático ou por um processo psicológico “universal”, como o 
complexo de Édipo. O padrão básico desse complexo é um drama de 
família em que a criança deseja, ambivalentemente, a posse do pai 
do sexo oposto, ao mesmo tempo em que compete, amedrontado, 
com o pai do próprio sexo. 

 

É importante considerar a teoria freudiana como sendo o suporte principal 

no que se refere aos sonhos, pois foi a partir dela que os sonhos passaram a ser 

vistos como caminho para adentrarmos ao inconsciente. E esta descoberta de Freud 

tem representação relevante dentro da psicanálise uma vez que o psicanalista faz 

uso dos conteúdos dos sonhos revelados pelos pacientes para chegar ao 

inconsciente dos mesmos. 

Embora tenhamos várias teorias quanto aos sonhos, não há como negar à 

Freud a magnitude de sua teoria como sendo o ponto de referência a todas as 

outras que, muitas vezes divergentes em alguns aspectos, retomam as teorias 

freudianas para abordarem as suas. Este vínculo com Freud é reforçado toda vez 

que se abrange sonhos e inconsciente. 

Da mesma forma como existem várias versões da teoria psicanalítica, há 

também várias interpretações corretas dos sonhos. Descrições, construções e 

interpretações são sempre e apenas versões do possível, valiosas na medida em 

que são úteis e contribuem para análise progredir. 

No entanto não há como discordar de Freud, de que os sonhos são 

verdadeiramente uma estrada real que leva aos recessos inconscientes da mente. 

 
Na esfera da vida onírica, pude manter inalteradas minhas asserções 
originais. Durante os longos anos em que venho lidando com os 
problemas das neuroses, muitas vezes estive em dúvida e tive 
minhas convicções abaladas. Nessas ocasiões, foi sempre A 
Interpretação dos Sonhos que me restituiu a certeza. (FREUD, 2006, 
p.31) 
 

Levando em consideração estas afirmações do pai da psicanálise e mentor 

científico sobre as interpretações dos sonhos, fica evidente que é de suma 

importância no processo de análise o profissional analista ter conhecimento teórico e 
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científico sobre a importância dos sonhos e a significativa colaboração que eles 

podem oferecer durante o processo de análise. 

 

 

4. SISTEMATIZAÇÃO DAS IDÉIAS DE FREUD, JUNG, BOSS E FROMM 

 

A forma como interpretamos nossos sonhos depende das tradições que 

aceitamos do passado e da qualidade das referidas tradições. Obviamente que a 

capacidade para esta compreensão depende da capacidade que temos de 

modernizar as melhores dessas tradições para que se encaixem na realidade atual 

de nossas vidas, pois assim como a evolução dos tempos, mudam os costumes, e 

os sonhos também precisam ser vistos, não de uma forma interpretativa 

estereotipada, com definições estagnadas para os símbolos. 

As questões ligadas aos sonhos são muito complexas. Mediante estas 

complexidades precisamos estar atentos, conhecer as teorias referentes aos sonhos 

e ter a consciência de que só é possível a interpretação eficaz de um sonho a partir 

do histórico de vida do sonhador. 

Seria utopia acharmos possível fazer interpretações dos sonhos somente 

com embasamento teórico, sem o conhecimento da vida de quem sonha, bem como 

fazer interpretações sem conhecer devidamente as teorias existentes. Reportarmos 

aos sonhos em pleno século XXI, com todas as mudanças, vivências, preocupações, 

conflitos totalmente diferenciados da época primitiva,  requer inovações estratégicas. 

Termos idéia de como os sonhos eram vistos em outros tempos e lugares é 

necessário para que tenhamos referências para um maior aprofundamento no tema. 

É com essa idéia que se julgou apropriado sistematizar os autores em 

questão. Na visão freudiana clássica, o sonho é um método de manutenção do sono 

apesar dos impulsos inaceitáveis, normalmente de cunho sexual ou agressivo, que 

surge quando a censura da mente inconsciente é relaxada durante o sono. Já na 

visão junguiana, a terapia e o trabalho com os sonhos devem ter como objetivo 

aumentar a compreensão do sonhador da realidade quando desperto, e que os 

insights obtidos devem sempre ser traduzidos pelo paciente em uma maior 

adaptação às condições da vida diária. 



9 

 

 9 

Jung trabalhou originalmente com a teoria freudiana, antes de romper com 

Freud e desenvolver sua própria concepção a respeito da natureza da mente 

inconsciente. O elemento ímpar na concepção de Jung consiste no fato de ele evitar 

a consideração do sonho como uma mensagem inconsciente disfarçada. Para Jung, 

os sonhos são uma auto-representação do estado da psique, apresentada sob a 

forma simbólica. 
 
Enquanto Freud estava mais interessado em descobrir a causa do sonho, 
Jung estava mais interessado em descobrir seu objetivo. Jung via a vida 
como uma série de transformações que afastavam o indivíduo da 
identificação inconsciente com o mundo e o levavam a uma apreciação mais 
consciente do seu ser consciente e inconsciente. Freud insistia em que o 
indivíduo passava por vários estágios de desenvolvimento psicossexual que 
‘culminavam na situação edipiana, depois por uma fase de latência seguida 
por um segundo despertar do instinto sexual na liberdade que levava à 
maturidade, e daí em diante por um período sem mudanças substanciais. 
Tanto para Freud como para Jung, o objetivo da terapia era remover 
obstáculos ao que era considerado o desenvolvimento normal, admitindo na 
consciência o material reprimido e, no caso de Jung, ainda não descoberto. 
Ambos usavam os sonhos como uma estrada principal que levava à 
exploração do material Inconsciente. (DELANEY, 2000, p. 118) 

 

Embora divergentes em algumas idéias, Jung e Freud estavam ambos 

preocupados, com a natureza da realidade e com o lugar que o homem ocupa no 

universo. Os dois acreditavam, tacitamente, que a compreensão profunda da mente 

revelaria, ao mesmo tempo, verdades a respeito da própria realidade.  

Diversos autores concordam que os sonhos dizem respeito a uma forma de 

existência pessoal e são constituídos por experiências significativas que dizem 

respeito ao próprio mundo subjetivo do indivíduo. 

Para fazer uma interpretação sobre sonhos, tanto Freud quanto Jung 

buscavam um amplo conhecimento da história pessoal do sonhador, e uma 

compreensão de sua vida atual. Além disso, Freud geralmente usava o método da 

livre associação do sonhador, ele não era contra as associações o afastarem do 

sonho e impedirem a continuidade da discussão de sua história, pois tinha o 

entendimento de que as associações do paciente levariam aos temas disfarçados 

pelo sonho. Contudo, Jung estava muito interessado em analisar a totalidade do 

sonho e todas as suas partes no contexto da estrutura dramática do sonhador.Jung 

tinha preferência pelas associações mais concentradas nas imagens e sentimentos 

do sonho e desestimulava o que considerava associações tangenciais que se 

afastavam muito do texto. Boss tinha outra opinião, ele não achava que era preciso 
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uma história de vida, uma descrição prévia da vida atual ou livres-associações para 

“fazer uma leitura fenomenológica” do sonho, por acreditar mais na experiência. 

Após ter obtido do sonhador o material julgado necessário, Freud fazia uma 

interpretação com base em sua compreensão do simbolismo e em sua teoria 

psicossexual. Jung informava o sonhador a respeito de amplificações mitológicas e 

fazia uma interpretação hipotética baseada em seu conhecimento dos símbolos 

mitológicos e comuns e em sua teoria da psique masculina ou feminina. Boss 

preferia não fazer interpretações simbólicas, mas fazia comentário sobre as 

qualidades existenciais da experiência do sonho. 

 
Assim, se desejamos enxergar a composição existencial do 
sonhador, melhor seria dispensar as ‘associações livres’. Tampouco 
precisamos de qualquer conhecimento a respeito da sua história de 
vida anterior. Isto é verdade para todos os sonhos e pressupõe 
apenas que o sonhador desperto descreve o seu sonhar em detalhe 
suficiente acerca do seu contexto e significação. O contexto inclui 
material biográfico para o qual os elementos oníricos apontam- mas 
somente material extraído da experiência real. Se, como aconteceu 
certa vez a um dos pacientes de Jung, o sonhador vê uma mesa e a 
reconhece, mesmo em sonho, como a mesa cuja superfície fria o 
encarava penetrantemente vinte anos antes quando seu pai o 
repreendia por maus resultados escolares, então a referência ao pai 
zangado surge da própria mesa do sonho. Esta significação 
contextual pertence à mesa em si, ao assumir presença temática no 
domínio aberto do mundo onírico do paciente. (BOSS,1979, p.48) 

 

Tais considerações, com as quais não concordo, contradizem as visões de 

Freud e Jung os quais acreditavam que os sonhos só podem ser entendidos através 

de um conhecimento prévio da vida do sonhador, em questão, e com o auxílio das 

associações despertas e espontâneas da pessoa com o material onírico. Já com 

outra visão teórica, Boss acredita em uma abordagem puramente “fenomenológica’ 

com os sonhos de seus pacientes, atendendo-se estritamente ao material onírico, 

conforme ele se apresenta. 

Indubitavelmente aprofundar-se no fenômeno do sonhar, tanto nos aspectos 

teóricos quanto nos práticos é muito importante. E como podemos ver existem 

algumas controvérsias nas teorias dos sonhos, como é comum em qualquer outra 

teoria, existem pontos divergentes em determinadas questões, no entanto o que 

importa é a contribuição indiscutivelmente oferecida por estes renomados 

pensadores, que tão bem defendem suas opiniões.  
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Particularmente penso que cada profissional deva seguir a sua própria 

intuição, embasado evidentemente na teoria científica que mais se identifique. Diga-

se de passagem, simpatizo com a concepção de que se deva priorizar a livre 

associação e o histórico de vida do sonhador.  

Para Fromm (1966), a linguagem simbólica constitui a única linguagem 

universal da raça humana, ele considera fundamental a sua compreensão para um 

melhor conhecimento pessoal e consciente  da própria personalidade.Postula a idéia 

de que essa linguagem deveria ser ensinada nas escolas, como se costuma fazer 

com as línguas estrangeiras,devido a sua importância para a organização cultural do 

ser humano . 

 
A linguagem simbólica é uma língua em que as experiências íntimas, os 
sentimentos e pensamentos são expressos como se fossem experiências 
sensoriais, fatos do mundo exterior. É uma linguagem cuja lógica difere da 
linguagem convencional que falamos de dia, uma lógica em que as 
categorias dominantes não são o espaço e o tempo, mas sim a intensidade e 
a associação. É o único idioma universal jamais criado pela raça humana, o 
mesmo para todas as culturas e para todo o curso da história. É uma língua 
com gramática e sintaxe próprias, e cujo conhecimento é imprescindível para 
se poder entender o significado dos mitos, dos contos de fadas e dos sonhos 
(FROMM, 1966, p. 14) 
 

Mesmo fazendo críticas às teorias de Freud, Erich Fromm, ao tratar 

especificamente da teoria freudiana da interpretação dos sonhos, reconhece que 

suas descobertas neste campo, por si só, seriam suficientes para elevá-lo à 

condição de uma das figuras mais notáveis na ciência do homem. 

 
Minha definição do sonho como qualquer tipo de atividade mental 
durante o sono, embora baseada na teoria freudiana sobre os 
sonhos, contraria frontalmente esta em muitos aspectos. Minha 
suposição é dos sonhos poderem ser a expressão tanto das mais 
baixas e mais irracionais quanto das mais elevadas e mais valiosas 
funções de nossa mente. Freud imagina os sonhos serem sempre, 
forçosamente, a expressão da parte irracional de nossa 
personalidade. (FROMM,1966, p .42) 

 

O trabalho de Freud, Jung, Boss e Fromm representou um significativo 

progresso no estudo dos sonhos como uma técnica científica. Suas idéias foram 

moldadas por seu mundo histórico, intelectual e social. Porém eu discordo com Boss 

no que se refere a não ser necessário o histórico de vida do sonhador, pois acredito 

ser imprescindível a análise do sonho estar ligada, contextualizada com os 

conteúdos internos da pessoa cujo sonho está sujeito à interpretação.  
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5. A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS NA VISÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Como vimos até o presente momento, os sonhos fizeram e fazem parte de 

nossas vidas. E sem margens de dúvidas atendem a um propósito. Eles 

desempenham um papel importantíssimo no nosso cotidiano. No entanto várias 

vezes passam despercebidas, por ser uma linguagem simbólica, implícita. 

Entre os autores contemporâneos encontramos novas idéias, diversificadas 

definições para os sonhos, todas elas reforçam os aspectos positivos da linguagem 

onírica. 

Ao se referir sobre o assunto, Galbach expressa sua opinião de uma forma 

clara, nos fornecendo esclarecimentos significativos no que tange aos sonhos. 

Assim se reporta: 

Desde as mais remotas épocas os homens procuram entender as 
mensagens ou os significados dessa coisa intrigante, misteriosa e 
fascinante que são os sonhos. O que tem variado, ao longo do tempo, é a 
importância atribuída e a compreensão que se tem deles. Se os sonhos são 
vistos como séries de imagens que aparecem sem sentido, resíduos de 
memória ativados; se têm um sentido para a personalidade do sonhador, ou 
se são encarados como mensagens místicas, isso demonstra apenas 
diferentes interpretações, as quais refletem o status ou valorização dados a 
eles.(GALLBACH, 2000, p.13) 
 

Para Gallbach (2000) a linguagem do sonho é precisa em sua forma 

simbólica, mas paradoxal. A define assim pelo fato de poder ter vários sentidos. 

Considera necessário ser levada a sério, pelo fato da experiência mostrar que nela 

nada é à toa. Define sua lógica como sendo afetiva, figurativa, não linear, mas 

dramática, mitológica. Atribui como uma das funções, contrabalançar a racionalidade 

do pensamento verbal, com um pensamento em imagens, fantástico, mais próximo 

da lógica dos mitos do que da lógica cartesiana. Enfatiza que sonho é importante por 

indicar inter-relações não sabidas, mas existentes. Constata que mesmo parecendo 

fugaz, por escapar à captação e retenção na memória, ele mobiliza impressões 

profundas que não podem ser transmitidas verbalmente, mas que o permeiam e 

deixam sua marca em nós. 

Valoriza como característica do sonho a sua espontaneidade no seu 

surgimento e a falta de direcionamento por parte da consciência. Para ele o sonho é 

fruto de um processo involuntário que ocorre num estado de consciência relaxado e 

não focalizado. Suas raízes se encontram no substrato escuro e desconhecido que, 

por isso, é chamado de inconsciente. Porém, considera o fato de que o sonho não 
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se caracteriza pela inconsciência total, porque parece ocorrer num estado limiar no 

qual há um resíduo de consciência e de percepção. 

Partindo das afirmações de Gallbach (2000, p. 18) o processo psíquico 

inconsciente ocorre continuamente. No entanto, durante o sono, esse processo 

torna-se mais ativo, tem mais energia, exterioriza-se na consciência. O sonho 

lembrado é para ele um ponto de encontro, age com uma ligação que promove o 

contato e a inter-relação da consciência com seu substrato inconsciente. E o que 

vemos ou vivenciamos nos sonhos tem continuidade e influência sobre nossa vida 

desperta.  

  
Ás vezes,por exemplo, vamos dormir com uma idéia ou uma visão de 
certos acontecimentos, e acordamos com outra; há sonhos que modificam 
nosso estado de humor, ou que trazem à tona fatos que havíamos 
esquecido ou reprimido, e que se mostram importantes naquele momento 
da vida. Muitas vezes, também, um sonho traz explicitamente a solução de 
um problema que antes parecia insolúvel. O estado de vigília continua 
durante o sono e é capaz de influenciá-lo. Isso pode ocorrer de forma clara, 
através dos “restos diurnos”– impressões e lembranças do dia anterior que 
voltam de forma mais ou menos distorcida, sendo elaboradas durante o 
sonho- ou mais obscura, o que requer um esforço maior de associações 
para se perceber alguma relação entre vigília e sonho (GALLBACH, 2000, 
p.18). 

 

Prosseguindo suas considerações, Gallbach (2000, p.24) ainda afirma que o 

sonho é uma manifestação do self -a nossa totalidade, o que temos de mais 

verdadeiro dentro de nós mesmos. Define como se fosse uma fotografia, uma 

tomografia computadorizada dos caminhos mais profundos da alma, da psique. Se 

for interpretada corretamente, sinaliza o que há de mais ou de menos, o que está 

causando perturbações. Temos nele algo que nos aplaude quando estamos na 

direção certa, e nos vaia se estamos jogando para o adversário. É o self em ação, 

como um anjo da guarda, tentando mostrar a raiz do que está causando sofrimento 

e o melhor caminho para estar de bem com a vida.  Ele ainda alerta para o fato que 

tendo o sonho uma linguagem simbólica, é necessário entendê-la, pois ela muitas 

vezes não representa uma situação de modo direto, mas por metáforas. É 

importante perceber que se trata de símbolos, e não de sinais. Um sinal refere-se a 

algo determinado, conhecido. Já um símbolo possui conotações especiais além do 

seu significado evidente e convencional. Implica algo vago, sugerindo coisas ainda 

desconhecidas para nós. 
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 Gallbach (2000,p.25-27) define os termos simbólicos como sendo 

geralmente utilizados para fazer referência a fatos que fogem ao alcance da 

compreensão humana. Para ele, uma disposição simbólica é caracterizada por sua 

abertura para um significado ainda por se revelar, além do manifesto e imediato. 

Para ele o mais importante é que símbolos também são produzidos 

inconscientemente e espontaneamente, na forma de sonhos. Enfatiza que enquanto 

área de encontro entre dimensões conscientes e inconscientes da psique, o sonho 

participa de ambas, unindo-as em seus símbolos. E intensifica suas afirmações 

dizendo que o sonho é testemunho, cúmplice e interlocutor ativo do desenrolar da 

vida. A contínua transformação da personalidade mobiliza tanto aspectos reprimidos 

e dissociados, quanto elementos novos e prospectivos a serem integrados no seu 

todo, na medida em que novas fases e tarefas demandam a revisão de antigas 

resoluções para a continuidade do processo de individuação, contínua ampliação da 

consciência e da personalidade através da atitude simbólica e da harmonização com 

seu centro mais profundo. 

Após termos entrado em contato com as idéias defendidas por Gallbach, 

fazendo refutações à teoria dos sonhos, nas quais ratifica o importante papel da 

linguagem onírica, nos passa um legado de convicções do quanto os sonhos e o  

entendimento da linguagem simbólica podem auxiliar o ser humano no seu 

conhecimento pessoal.  

Na visão de Krippner (1990, p.20), o sonho é um evento espiritual, acredita 

que nossos sonhos apresentam simbolicamente as opções ao nosso alcance e ao 

alcance de outros, no nível do espírito humano. Conforme suas premissas, o sonho 

pode proporcionar cura e totalidade. Em parte, o propósito do sonho consiste em 

pôr-nos em contacto com os nossos valores fundamentais. Ele pode envolver-nos 

em nosso próprio desenvolvimento e crescimento. 

  

O sonho liberta energia ou “introvisão”. Podemos trazer as introvisões do 
sonho para a nossa vida em estado de vigília e integrá-las nas escolhas 
que fazemos No nível consciente. Às vezes, a situação dos valores 
fundamentais do ego desperto é disfuncional ou conflitual. Quando isso 
acontece, é provável que o eu mais profundo revele o problema em sonhos 
(KRIPPNER,1990, p. 20-21).  

 

Para Krippner (1990,p.21) O sonho  proporciona ao ego despertado 

instituir uma  afinidade com o  eu mais profundo. A partir da perspectiva do técnico 
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espiritual, o trabalho com os sonhos proporciona  um modo de construir e de utilizar 

uma linha de comunicação entre o ego desperto e o eu interior mais profundo. 

De acordo com Krippner (1990, p.22-23), há três diferentes tipos de tarefas 

com o sonho que podemos usar para manter viva a energia onírica. As iniciais são 

as tarefas do trabalho com o sonho, técnicas designadas a esclarecer e a nutrir a 

energia revelada pelo sonho ou por um símbolo dentro dele. As tarefas do trabalho 

com o sonho incluem, às vezes, a reflexão sobre os símbolos oníricos, a 

sustentação de um diálogo com uma figura do sonho, a resolução de um sonho 

inacabado e emprego de um trabalho artístico para consolidar uma imagem do 

sonho.  

Como segundo tipo de ocupação com o sonho Krippner (1990, p. 23) cita as 

tarefas da personalidade. Considera as atividades interiores que nós, o nosso 

parceiro no trabalho com o sonho ou alguém que atua como técnico espiritual pode 

sugerir para cultivar viva a energia do sonho. Postula que as tarefas da 

personalidade podem levar-nos a fazer uma lista dos aspectos que nos tornam 

similares a certa figura do sonho ou diferente dela, interpretando as coisas positivas 

que poderiam acontecer se incorporássemos a energia do sonho em nossa vida 

cotidiana, ou exercitando uma certa reflexão ou disciplina pessoal que nos mantenha 

conectados à energia do sonho, por exemplo, assinalando todas as vezes que nos 

afirmamos. 

Já como terceiro conjunto de tarefas com o sonho Krippner (1990, p. 23) 

aponta as tarefas da vida exterior. Afirma tratar-se de atividades externas que nós ou 

nosso parceiro no trabalho com o sonho pode aludir para manter viva a energia do 

sonho. As tarefas da vida exterior podem abranger a execução de ações que 

envolvem outras pessoas ou o trabalho que fazemos. 

Prosseguindo as suas refutações, Krippner (1990, p. 23) esclarece que o 

objetivo das tarefas com os sonhos é eleger essas tarefas para manter viva a 

energia, e não para esgotá-la, por conseguinte, devemos escolher tarefas que 

somos capazes de executar num lapso finito de tempo e nas quais temos 

probabilidades de ser bem-sucedidos. Acredita que uma expressão bem-sucedida 

de energia onírica, possivelmente , manterá essa energia viva. 

 
Nossas jornadas noturnas ao mundo dos sonhos oferecem um 
caminho único para a descoberta do nosso potencial criativo.  
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Nossos sonhos, ao que parece, são criados espontaneamente e 
temos uma profusão dessas criações durante a vida.  Cada sonho é 
único, como o é cada nascer do sol, com diferentes sensações 
texturas e cores (KRIPPNER,1990, p.108). 

              
Com base nessas afirmações, fica clara a importância atribuída por Krippner 

ao trabalho com os sonhos, e concordo plenamente com ele, quando afirma: 

“Acredito que o uso de sonhos na terapia e na cura pode servir a um propósito 

benéfico, e esta seção explora o modo como os sonhos ajudam as pessoas a 

lidarem com questões e com problemas da vida” (KRIPPNER,1990, p. 46). 

Para Delaney (2000, p. 160) a interpretação dos sonhos pode ser uma das 

coisas mais estimulantes e compensadoras que já fizemos em nossas vidas. Pode 

nos proporcionar novas experiências emocionantes, alegrias e insights que ajudarão 

a vivermos e amarmos mais plenamente do que já imaginamos que seria possível. 

Para ela o processo não precisa se transformar em uma verdadeira doutrinação 

baseada em um guru psicológico. Em vez disso, pode dar-lhe toda a satisfação de 

aprender uma nova linguagem que abre novos mundos. Ela  afirma ter desenvolvido 

o Método de Entrevista a Respeito dos Sonhos porque queria tirar a interpretação de 

sonhos do mundo vago e às vezes obscuro de teorias antiquadas e métodos mal 

definidos e prejudiciais. 

 
Enquanto um sonho for interpretado segundo uma determinada 
doutrina psicológica, haverá quase tantas interpretações quanto há 
intérpretes de escolas de pensamentos diferentes. Se explorarmos 
um sonho de acordo com o sonhador e não com a teoria de um 
suposto sábio, e resistirmos a noções preconcebidas a respeito da 
natureza e dinâmica das psiques masculina e feminina, teremos uma 
chance muito maior de ouvir o que o sonho realmente tem a dizer  
(DELANEY, 2000, p.160). 
 

A esse respeito DELANEY (2000, p. 160-162) prossegue sugerindo que 

aprendamos a fazer ao sonhador, ou a nós mesmos, se estivermos nos 

entrevistando, perguntas que explorem as imagens dos sonhos e revelem suas 

afinidades metafóricas com pessoas e circunstâncias na vida do sonhador. Deverá 

se evitar impor ao sonhador interpretações pré-concebidas e impróprias. Ela afirma 

que até mesmo nos casos em que os intérpretes têm uma compreensão exata do 

sonho, fazer perguntas ao invés de interpretações permite ao sonhador descobrir 

sozinho os significados. 
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Conforme Delaney (2000, p.162) ao delegarmos nossa responsabilidade e 

autoridade a outras pessoas, abdicamos às ferramentas mais importantes de que 

dispomos para descobrir a verdade sobre nós mesmos e nosso mundo. Para ela o 

modo como trabalhamos com nossas imagens oníricas freqüentemente conjetura o 

modo como nos vemos como cidadãos, em relação a nossos iguais e às autoridades 

em nossa sociedade. 

Segundo Delaney (2000, p.164) é interessante que se tenha definido um 

método de entrevista a respeito dos sonhos, passo a passo. E que neste contexto, o 

sonhador seja o mais aberto e honesto possível e certifique-se de que está com um 

entrevistador que considera cuidadoso, gentil, respeitador e humilde. Quanto ao 

entrevistador ele precisa estar pronto para usar sua subserviência, seu tato, sua 

perspicácia, sua empatia e seu humor a serviço do sonhador. 

Da mesma forma, Delaney (2000,p.165-166) sugere que o diagrama 

aprovisiona aos entrevistadores novatos um mapa de navegação útil para seguir 

durante a entrevista. Sugere orientação ao sonhador da seguinte forma: “olhe para 

os sonhos que já anotou e verá que quase todos os seus elementos podem 

encaixar-se em uma das seis categorias de elementos do sonho.” Exemplos de 

elementos do sonho: cenários, pessoas, animais, objetos, sentimentos, ações/trama. 

Conforme Delaney estas sugestões para se trabalhar com os elementos do sonho 

são eficazes. Sugere que se inicie marcando os elementos que aparecem no sonho. 

Logo após, sugere-se que se faça um retângulo ao redor de cada cenário do sonho. 

Um círculo em volta de cada pessoa e animal. Sublinhe cada objeto importante. 

Traçar uma linha ondulada, como o contorno de uma nuvem, ao redor das principais 

ações. 

Outro modo de fazer o mapa de um sonho, segundo Delaney (2000, p.167-

168) é descrevê-lo. Ela sugere que se faça uma lista de ações principais em um lado 

de folha de papel dividida em duas colunas. Após pergunta a si mesmo que 

sentimento estava associado a cada ação, e anota-se no lado oposto da ação 

principal. O sonhador ou entrevistador pode resumir simplesmente repetindo as 

ações principais e ligando-as aos sentimentos associados a elas. Esse artifício 

auxilia o sonhador e entrevistador a ter em mente a pressão ou estrutura dramática 

do sonho, e às vezes consenti ao sonhador reconhecer prontamente situações e 

emoções semelhantes em sua vida quando desperto. 
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Na maioria das vezes é melhor não tentar ajudar o sonhador a encontrar 
palavras para descrever suas imagens. Um entrevistador impaciente ou 
excessivamente ansioso que sugere palavras para descrever as imagens 
do sonho arrisca-se a interromper o importante processo de descoberta, 
que exige que o sonhador reflita e reconheça certos pensamentos e 
sentimentos de modo a encontrar palavras para descrevê-los. Encontrar as 
palavras certas para descrever a imagem ou o sentimento de um sonho dá 
ao sonhador a oportunidade de reconhecer, esclarecer e expressar 
atitudes, opiniões e emoções das quais ele pode nunca ter tido muita 
consciência (DELANEY, 2000, p.169-170). 
 

A este propósito, Delaney (2000, p. 171) esclarece que quando o sonhador 

for capaz de dizer como se sente em relação a um lugar e aos sentimentos 

associados a ele, em geral distinguirá uma forte metáfora ou vinculação relacionada 

com uma área de sua vida quando desperto. 

Reportar-me as idéias defendidas por Delaney no que se refere aos 

sonhos,saliento que a percebo extremamente convincente em suas afirmações, com 

as quais eu me identifico, mas principalmente quando ela faz colocações referentes 

ao papel do sonhador dentro do processo da interpretação dos sonhos, pois acredito 

ser de suma importância a sua função neste contexto, no que tange aos aspectos 

individuais de quem sonha e de como são percebidos os símbolos no contexto do 

sonho. 

Tudo o que foi dito sobre sonhos anteriormente reforça a idéia da 

significativa importância que os mesmos têm e tiveram ao longo da história. 

A idéia de que os sonhos são reveladores no sentido de trazerem à 

consciência conteúdos recalcados, reprimidos no inconsciente, é aceita por 

inúmeros estudiosos da linguagem dos sonhos, linguagem esta, polêmica, 

misteriosa e abrangente, devido ao acesso por caminhos tortuosos, representados 

por símbolos, na maioria das vezes, dificilmente discerníveis. 

De acordo com Magnin (1992, p.77) o sonho é um experimento universal. 

Sua singularidade é tal que se torna incomunicável. Assim que pretende responder a 

condições objetivas ou que essas são investigadas, ele se apaga. Define os 

componentes do sonho como sendo estranhos e imprevisíveis e tendo para o 

indivíduo uma característica única.  

Segundo Magnin (1992, p. 78) a interpretação e o significado dos sonhos 

não podem ser referidos a nenhuma “chave dos sonhos”, suscetível de intervir a 

título de concepção global e de paradigma. 
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Concordo plenamente que paradigma e sonhos não combinam uma vez que 

os sonhos se utilizam de uma linguagem simbólica emaranhada de complexidade e 

individualidade. Penso que os sonhos realmente poderão ajudar a desvendar 

conteúdos inconscientes e que sua interpretação precisa ser devidamente 

contextualizada com a situação de vigília em que se encontra o sonhante no 

momento em que sonha.  

 
Os sonhos fazem parte, tanto quanto a respiração, da vida humana. 
Se ouvirmos o paciente do modo apropriado, trará os seus sonhos ao 
analista sem ser solicitado. Nunca achei necessário recordar aos 
pacientes que lidamos com sonhos; os pacientes parecem decidir 
isso por si próprios quando o clima  analítico é receptivo, a menos  
que uma resistência profundamente entranhada tenha erguido uma 
barreira impenetrável para o acesso ao inconsciente (ALTMAN, 
1971, p.43). 

 

Esta visão de Altman, fortalece o pensamento sobre a importância atribuída 

aos sonhos no que se refere ao tratamento psicanalítico. E o quanto é importante o 

profissional saber aplicar a técnica de interpretação dos sonhos, respeitando o 

tempo e o espaço do paciente, proporcionando, com receptividade ao paciente, 

condições para que existam livres associações.  

É bastante apreciável as considerações proferidas por Altman no que se 

refere aos sonhos, quando afirma que: “a função clínica primordial do sonho 

manifesto reside no seu valor como ponto de partida para associações que são elos 

numa cadeia de referências indiretas, marcos de sinalização no trajeto para o 

inconsciente” (1971, p. 44). 

Conforme Altman (1971, p. 48) as associações com símbolos não se 

apresentam, usualmente, com facilidade, e que devemos interpretá-los com base no 

nosso conhecimento do simbolismo onírico.Isso,entretanto, não nos autoriza a 

interpretar um símbolo para o paciente sem tomar em consideração a resistência, a 

transferência e a ansiedade, a aliança terapêutica e a presença de um ego 

receptivo. 

 
Ao frasearmos as nossas intervenções, é aconselhável empregar um 
venerável princípio educacional e avançarmos do que é familiar para 
o que é estranho, do conhecido para o desconhecido. Igualmente 
importante é saber a dose exata do que dizer. O analista deve evitar 
a oferta de interpretações que os pacientes achem complicadas 
demais para digerir. As interpretações concretas e modestas, usando 
a linguagem do sonho quando possível, têm mais probabilidades de 
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assimilação pelo paciente. É preferível deixar que um pouco de cada 
vez percorra um longo caminho, dando espaço bastante para que o 
paciente o preencha por si mesmo. O respeito pelo paciente exige 
que deixemos algo à sua imaginação, que as nossas intervenções 
convidem à elaboração sem impedir uma futura investigação 
conjunta. Não lhe pedimos que suporte o fardo inteiro; dando-lhe 
apenas o bastante para que possa ajudar-se a si próprio, as nossas 
intervenções são mais eficazes. Se fizermos demasiadas 
correlações, o paciente fica menos apto a fazê-las por si mesmo.  Se 
intervirmos excessivamente, corremos o risco de  romper a cadeia  
de  associações e causar no paciente um estancamento. Se todo o 
sonho tem múltiplos determinantes, também toda a interpretação, se 
for suficientemente aberta, poderá ter um atrativo múltiplo. As 
interpretações são aproximações, não a última palavra infalível. 
(ALTMAN,1971, p.48-49) 

 

Prosseguindo com as idéias de Altman: “sem as intuições fornecidas pelo 

sonho, a psicanálise se torna uma ciência vazia, assim como o sonho, sem o 

amparo técnico da psicanálise, é apenas um dado cego da realidade humana” 

(1971, p. 220). Ele sugere que a psicanálise implica além da interpretação de 

sonhos. Mas que não podemos, segundo ele, alimentar esperanças de ajudar os 

nossos pacientes a se conhecerem em profundidade se não enveredarmos por essa 

estrada sumamente extraordinária para o inconsciente, se não fizer do sonho, 

entendendo as suas limitações e possibilidades, uma parte essencial da psicanálise.  

No momento em que temos consciência sobre a relevância dos sonhos, para 

a compreensão existencial humana, dentro do processo analítico, não há como 

deixar de concordar com relevantes palavras do autor acima citado.  

Considerando os sonhos como um recurso do psiquismo para trazer à tona 

conteúdos recalcados, reprimidos no inconsciente e complexos da vida afetiva, 

assim como desvendar conflitos difíceis de solucionar na vida de vigília. Julgamos 

interessante citar alguns tipos de sonhos. 

De acordo com Pipitone (1987, p.28-29) existem vários tipos de sonhos, 

entre eles: Sonhos Repetitivos que os define como sendo quando ocorre o mesmo 

sonho repetidas vezes. O sonho pode ocorrer num período curto de tempo, a cada 

cinco dias ou semanas, ou pode não se ter lembrança desse sonho por vários anos.  

Ou seja, o tema é o mesmo. É o tipo de sonho, segundo ele, que quer chamar a 

atenção para a mensagem peculiar que deseja transmitir. Sugere decifrá-lo de 

acordo com a situação em que a pessoa se encontra na ocasião em que o sonho 

ocorre.   



21 

 

 21 

 Pipitone ao referenciar sobre Sonhos Premonitórios (1987, p. 29) sugere 

que esse tipo de sonho lembra a suposta idéia de que toda pessoa tem pelo menos 

um sonho que se torna realidade. Sua sugestão é que se mantenham anotações dos 

sonhos que julgar serem premonitórios; a fim de que possa, se for o caso, verificar 

sua autenticidade, nesse particular, em ocasiões futuras. 

Prosseguindo suas refutações a respeito dos tipos de sonhos Pipitone 

(1987, p. 29) referencia também os Sonhos Espirituais, sobre os quais acredita que 

as emoções com que despertamos após um sonho espiritual podem ser de alívio e 

elevação de ânimo, pois, explica, esse sonho traz conforto e compreensão. Acena 

com a possibilidade de ser um belo sentimento de completa aceitação de todas as 

pessoas e amorosa experiência da união com todas as coisas. Acredita que você 

pode emergir de seu sonho com pouca lembrança do mesmo, mas a percepção de 

uma forte carga de energia o acompanhará pelo resto do dia. Explica que 

freqüentemente há uma luz brilhante neste tipo de sonho. Os objetos são percebidos 

como ofuscantes por seu enorme brilho. Uma ou mais pessoas podem estar vestidas 

de branco. Os símbolos são altamente espirituais em natureza, assim como o 

conteúdo do sonho. 

Dentro da classificação dos sonhos Pipitone (1987, p. 30) aponta o Sonho 

Dirigido. Para ele, este tipo de sonho envolve uma atitude relativa à solução de um 

problema. Sua finalidade é a procura de informações no sonho. Sugere que antes de 

dormir, a pessoa coloque o problema ou indague para sua mente subconsciente. 

Isto deve, segundo ele, ser feito de modo breve e exposto tão nitidamente quanto 

possível, para fazer uma impressão enfática na mente. Deve-se repetir a proposição 

diversas vezes para dar maior ostentação. Chama atenção para o fato de que o 

sonho em si pode não conter a solução procurada, mas que, no entanto, pode ser 

percebida pela pessoa num breve período de tempo na forma de uma observação 

eventual, numa palavra impressa que chama a atenção ou por meio de alguma outra 

ocorrência imprevista. E que se a imagem não for clara nem compreensível no tema 

do primeiro sonho, pode-se requerer outro sonho para elucidar o primeiro.  

Outro tipo de sonho citado por Pipitone (1987,p.31) é o Sonho Lúcido. Sobre 

este tipo de sonho , afirma que sonhar lucidamente não representa o tipo comum de 

consciência onírica, e vai mais longe com a afirmação “se é que podemos considerar 

qualquer sonho comum!”  Num sonho lúcido, segundo ele, a pessoa sabe que está 
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sonhando. Tem uma concepção clara de que está no estado de sonho e sente-se 

bastante deslumbrado. Quanto a isso afirma que a pessoa descobre ter certo 

controle, no sonho lúcido, o qual não encontra na experiência comum de sonhar. 

Prosseguindo Pepitone (1987,p.31) destaca pontos importantes a lembrar. 

Primeiramente afirma que sonhar é mais do que passar o tempo durante a noite. É 

uma experiência. “Na experiência há uma mensagem, de você para você mesmo.” E 

que os sonhos são um fato da vida humana. Todos sonham, e os sonhos auxiliam a 

sustentar a saúde física e mental. Refere-se aos sonhos como eles, tendo sua 

própria autonomia e sem limitação por espaço ou tempo. 

 Através da linguagem simbólica os sonhos nos transmitem muitas 

mensagens, no entanto, com a visão da psicanálise, essas interpretações são ainda 

mais complexas. É quase como traduzir uma língua desconhecida. E os significados 

dessa linguagem obscura estão na história pessoal de cada um. Se para uma 

pessoa, sonhar com avião pode significar liberdade, para outra poderá ter um 

significado totalmente diferente. É toda esta gama de diferenciações entre símbolos 

e sonhadores que faz com que o sonho demande sempre um trabalho de escuta, 

para que se tenha acesso aos conteúdos internos do sonhador cujo sonho está 

sendo interpretado. 

O sentido simbólico dos sonhos é perpetuado através de uma leitura dos 

significados atribuídos por cada pessoa a partir da experiência direta com as 

simbologias da imaginação. Cada símbolo possui uma mensagem que necessita ser 

decifrada, analisada e interpretada.  

Existem vários significados para um símbolo relatado no sonho, no entanto 

temos que ter a coerência de não fazermos dos símbolos uma compreensão rígida 

sobre determinada imagem. 

Segundo nos define Roudinesco e Plon, o sonho tem a ver com: 

 
Fenômeno psíquico que se produz durante o sono, o sonho é 
predominantemente constituído por imagens e representações cujo 
aparecimento e ordenação escapam ao controle consciente do sonhador. 
Por extensão, em  especial  a  partir  do século XVIII ,o termo designa 
também uma  atividade  consciente que consiste em imaginar situações cujo  
desenrola   desconhece  as limitações da  realidade  material  e  social.  
Nesse sentido, a palavra sonho é sinônima de visão, devaneio, idealização 
ou fantasia, em suas acepções mais corriqueiras. (1998, p.722) 
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Mediante à tantas definições mencionadas sobre os sonhos, fica a idéia de 

que o analista precisa estar atento no que se refere ao sonho relatado pelo paciente, 

pois existe a possibilidade da narração ser modificada pelas necessidades variáveis 

que o paciente tem de atenção, de ilusão e de outros fatos influenciados pela 

transferência e pela resistência. 

Deve ser levado em consideração não só o conteúdo original do sonho, mas 

também os sentimentos do sonhador a respeito dele. Pois no sonho os personagens 

e símbolos traduzidos da realidade em forma de fantasia retratam o lado menos 

conhecido da subjetividade. 

Frente ao sonho, muitas vezes o sonhador costuma reagir com uma 

sensação de estranheza. Embora saiba que o sonho provém de si mesmo por ser 

uma linguagem simbólica, deixa muitas interrogações, que podem ser desvendadas 

com a ajuda do analista, por métodos psicanalíticos. Fazendo associações uma vez 

que o sonho apresenta vários sentidos e significados atribuídos a uma determinada 

realidade emocional, afetiva, familiar, social e econômica. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Sonhos, símbolos e prática psicanalítica. Depois de todas essas reflexões 

sobre o contexto onírico e analítico, várias questões merecem ficar como conclusão 

do artigo. 

Na análise, a presença do sonho tem, além do papel terapêutico, inestimável 

valor para avaliar e medir a evolução do caso.  Por isso os sonhos devem ter um 

espaço especial, dentro do tratamento analítico, pois para um psicanalista que já 

tenha adquirido no decorrer das análises, o conhecimento dos conflitos de seu 

paciente, os sonhos deste tornam-se um dos instrumentos mais valiosos no 

processo terapêutico no que se refere ao desvendar os mecanismos psíquicos 

inconscientes que possam estar interferindo no funcionamento psíquico normal. É 

importante perceber o sonho como um fenômeno psíquico cuja expressão mais se 

aproxima do nosso mundo interno. 

Diante desta pesquisa, fica evidente a importância da análise dos sonhos no 

tratamento psicanalítico. Tanto o profissional da área como o paciente, só têm a 

ganhar com esta prática que, se usada adequadamente, é muito eficaz. Frente à 
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abordagem, se reconhece a necessidade de analisar todas as questões que venham 

a contribuir no estudo da interpretação dos sonhos, em busca constante de 

conhecimento e crescimento nesta área para melhor desempenho profissional. Visto 

que os sonhos nos oferecem a principal via para adentrar ao inconsciente e que 

suas características principais são de possuírem uma linguagem tipicamente 

simbólica, tornando assim um desafio para quem vai interpretá-los.  

Para que uma análise seja bem sucedida, no que tange aos sonhos, é 

fundamental que se compreenda os mecanismos de elaboração do sonho, e os 

princípios para sua devida interpretação, bem como o histórico de vida do sonhador. 

Levar em consideração estes itens é fundamental, ao vislumbrar os sonhos como 

processo criativo que conduz a novas dimensões de consciência, personalidade e 

comportamento. É ter a convicção, nos processos de elaboração possíveis através 

do simbolismo onírico, quanto à mudança criativa, na visão que temos de nós 

mesmos e do mundo, ou seja, através dos sonhos, esse mundo estranho que 

escapa às contingências e aos limites do espaço-tempo do homem em vigília.  

Os sonhos nos apontam caminhos rumo a um sentido em nossas vidas. 

Portanto desvendar os seus significados auxilia-nos a usufruir do potencial maior de 

vida que há em nós, as vezes desconhecido por um estado de inconsciência, que 

interfere e impede a auto-confiança, para que se faça o uso do mesmo, pelo fato de 

não se ter consciência. Sendo que esses conteúdos inconscientes podem vir à tona 

através dos sonhos e suas simbolizações. 
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