
As teorias modernas da neurobiologia consideram que o sonho não é mais do que um processo de "limpeza"
do cérebro, sem qualquer Significado psicológico. No entanto, outras abordagens mostram que a análise
criativa dos nossos sonhos tem o poder de nos revelar mensagens específicas, que nos resolvem problemas
e permitem explorar potenciais desconhecidos. Entrevista Ana Vieira de Castro I Fotografia Nuno Antunes

SONHOS

análise de conteúdo dos sonhos, que até hoje
se mantém. No entanto, não lhes atribuíram
a carga simbólica, esotérica e transpessoal que
jung lhes deu com os símbolos universais, em-
bora tenham verificado que, em termos cultu-
rais, há coisas muito semelhantes nesta análi-
se de conteúdos dos sonhos. Penso que também
não conseguem explicar as pré-cognições nos
sonhos, ou seja, os sonhos premonitórios. Não
há ainda, suponho eu, conhecimento suficien-
te para perceber este tipo de sonhos.

Sonhar
libertação e conhecimento

Quanto maior o desenvolvimento intelectual
e pessoal, mais produtivo é o sonho, em ter-
mos de análise do seu conteúdo?
Depende de vários factores. As teorias moder-
nas da neurobiologia dos sonhos, por exemplo,
rejeitam completamente qualquer simbologia
associada ao sonho, negando qualquer signifi-
cado como válido. Falam de uma espécie de re-
ciclagem dos conteúdos; alegam que sonhar é
a forma que o cérebro tem para fazer o seu pró-
prio processo de limpeza durante a noite. Con-
sideram-no, portanto, um processo neuroquí-
mico como outro qualquer. Num determinado
estado de sono, o cérebro tem menos funções
activadas no córtex e, portanto, cria esse esta-
do alucinatório que é normal, digamos assim.

Mas há outros factores que interferem na pro-
dução de sonhos.
Há outros factores como, por exemplo, o fac-
to de algumas pessoas tomarem medicamen-
tos que lhes afectam as ondas do sono. Nestes
casos, há menor capacidade de autodomínio e
uma consciência menos clara dos sonhos. Em
situações em que estes casos não se verifiquem,
todos nós, como pessoas que sonham, podemos
fazer um registo diário dos nossos sonhos em
cadernos de cabeceira onde os anotamos, po-
dendo, ao construir esse diário, ganhar o há-
bito de tomar consciência de aspectos que ne-
les ocorrem.

Issopermite-nos "trabalhá-los", nosentido em
que nos ajudam a conhecermo-nos melhor?
Podemos tentar trabalhar as revelações dos so-
nhos que se relacionem com os nossos aspec-
tos internos. Embora este "trabalho" seja dis-
cutível para os cientistas que, na actualidade,
estudam os sonhos. Allan Hobson, por exem-
plo, diz que Freud estava completamente malu-
co quando falava das vantagens da análise dos
sonhos e garante que o psiquiatra austríaco não
tinha, como aliás o próprio chegou a afirmar,
"suporte científico" para as suas teorias. Hob-
son sustenta que a teoria das pulsões reprimi-
das era um disparate. Na sua opinião, quan-
do sonhamos não estamos a fazer mais do que
uma espécie de limpeza e, nesse processo, ocor-
rem imagens e representações mentais.

Que significado dá Hobson às angústias e aos
conflitos, por exemplo?
Diz que, quando sonhamos com alguém com
quem não temos um assunto resolvido, essa
questão constitui uma preocupação que se re-
vela quando estamos a fazer essas operações de
limpeza durante o sono.

E nada mais do que isso.
Éuma leitura completamente racionalista e ex-
perimental. Mais tarde, até 1985, houve cien-
tistas que elaboraram uma espécie de méto-
do quantitativo de codificação de símbolos, ou

Que métodos se usam nas terapias Gestalt pa-
ra analisar sonhos?
As terapias gestálticas surgem a seguir aos es-
tudos junguianos. Friedrich Perls, fundador da
Gestalt, presume que nos sonhos existe sobre-
tudo uma representação das nossas experiên-
cias. E que estas são produto da psicologia do
indivíduo, são partes de si próprio com as quais
ele se pode familiarizar. Na terapia Gestalt ten-
ta-se que as pessoas representem os papéis das
diferentes partes manifestadas no sonho.

Fazendo uma dramatização do próprio so-
nho?
Por exemplo, sonho com uma árvore que es-
tá decepada. Depois vejo uma pessoa que che-
ga ali com um camião e outra que aparece com
ar aflito. Coloco-me como protagonista no pa-
pel de qualquer um destes três elementos do
sonho, seleccionados por mim como mais sig-
nificativos, mesmo que sejam partes soltas,
porque, muitas vezes, não há uma sequência
lógica no sonho. Em terapia Gestalt vamos "vi-
ver" cada uma destas partes através da repre-
sentação do papel de cada urna delas, tentando
incorporá-las. Vamos ao encontro da teoria das
partes, que estão dissociadas. Ao tentar que in-
terajam entre si, teremos a percepção do todo,
ou seja, da Gestalt, tentando perceber o que
significa, para nós próprios, naquele momen-

44 anos, jornalista, psicóloga clínica e hipnoterapeuta.



to, aquele conflito ou aquela tensão. E que po-
demos, ou não, integrar.

Na nossa vida normal?
Na nossa consciência. A ideia é dar um signifi-
cado simbólico a todos os elementos do sonho
que nos afligem naquele momento. Não é tanto
a técnica ou o modelo que interessa, nem o co-
nhecimento do significado dos símbolos, é so-
bretudo um exercício criativo. Colocamo-nos
na pele dos símbolos que encontramos no so-
nho, como se fossemos personagens, partes do
todo. O composto das relações entre as partes
dá-nos uma determinada leitura do momento,
que não significa mais do que isso, mas que nos
chama a atenção para algo que pode estar pre-
sente na nossa consciência, aqui e agora.

Esse padrão das relações dá-nos a chave do
sonho?
Num sistema, cada elemento se relaciona com
os outros e só se define nessas diferentes rela-
ções. Não se define sozinho, mas por contraste.
E é isso que se pretende quando se sugere que
registemos os sonhos, ou nos auto-sugestione-
mos antes de dormir: "Vou lembrar-me do que
vou sonhar". Esta autoprogramação consegue-
se com treino. Quando o fazemos, vamos "apa-
nhar" bocados de padrões e entrar em contacto
com as tensões que estamos a viver, manifesta-
das nesses "pedaços" de padrões. É uma men-
sagem codificada que só faz sentido para nós,
através das ligações que só nós fazemos. O que
é importante é a mensagem que chega até nós.
Devemos prestar-lhe atenção, embora não ob-
sessivamente. Só diz respeito a um determina-
do momento, teremos outros sonhos.

Nesta perspectiva, o dicionário dos sonhos
não faz sentido. Concorda?
É uma tentativa de sistematizar aquilo a que se
chama arquétipos. Estes são padrões ou repre-
sentações específicas que, de alguma maneira,
se verificaram em todas as culturas, em todos
os seres humanos. Mas essas representações
são apenas fragmentos dissociados.

o que interessa são as ligações que fazemos
em cada sonho.
Esses links de memória, que ocorrem através de
um determinado elemento do sonho, são de-
sencadeados com base numa história e num
percurso pessoal, com base naquilo que para
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nós tem um significado emocional específico e
que, por isso, memorizámos. Não se sabe como
arrumámos isso na nossa "gaveta". Sabe-se que
quando "puxamos" um estímulo, vêm os ou-
tros que lá estão também. E isto não está num
dicionário. O objectivo de conhecer alguns ar-

"O objectivo de conhecer
alguns arquétipos pode ter
algum valor, mas não nos
dá chaves para descodificar
as mensagem dos nossos
sonhos. Cada um de nós tem
um sistema de valores que é
pessoal e intransmissível."

quétipos pode ter algum valor, mas não nos dá
chaves para descodificar as mensagem dos nos-
sos sonhos. Cada um de nós tem um sistema de
valores que é pessoal e intransmissível. Mesmo
quando partilhamos essa chave com o terapeu-
ta ou com outra pessoa qualquer, cabe-nos ex-
clusivamente a nós ter o insight do que a men-
sagem nos transmite. Esse insight não deve vir
de nenhum livro.

Muitas vezes ignoramos os insights que nos
vão sendo dados.
Muitas vezes confiamos mais nos insights que
nos vêm de fora, do terapeuta, dos amigos, ou
do grupo a que pertencemos. Mas o grau de
certeza que temos dentro de nós pode ter um
potencial fantástico, se não tivermos medo. Os
ingleses inventaram a expressão "vou dormir
sobre o assunto". E, de facto, quando estamos
a sonhar, podemos, de repente, encontrar a so-
lução no sonho.

Qual a origem dos sonhos recorrentes?
Um sonho recorrente é típico de alguém que
está a viver um período de crise e que de algu-
ma maneira se encontra num impasse emocio-
nal. Alguma coisa na sua vida está bloqueada
porque essa pessoa não conseguiu, do ponto de
vista emocional, digerir um determinado pro-
blema. Essa questão vai surgir-lhe num sonho
conturbado, com sobressaltos; irão aparecer
mais conteúdos emocionais que serão "vivi-
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dos" como focos de tensão. São bits de memó-
ria que estão lá, e que não se sabe porque fo-
ram activados.

Como se ultrapassa um pesadelo?
Focando a nossa atenção naquilo que queremos
ver resolvido. Devemos prestar atenção ao que
está no sonho recorrente. Podemos fazê-lo por
auto-sugestão. Todas as auto-sugestões valem
pelo símbolo que lhes damos. Se não lhes atri-
buímos nenhum valor, elas não têm nenhum
efeito. Mas se atribuirmos, elas vão condicio-
nar-nos. E como eu atribuo um valor basea-
do no meu estado emocional, a memória que
eu guardo é o que me afecta do ponto de vis-
ta emocional.

Um conteúdo que está preso torna-se num so-
nho recorrente?
Senão lhe dermos atenção. Mas a via de expres-
são desse sonho, só por si, já é solução para uma
coisa que está em luto.

A expressão passa pela partilha terapêutica?
Podemos fazer esse exercício sozinhos mas, se
tivermos um facilitado r que nos guie, a par e
passo, acabamos por perceber qual é a men-
sagem principal, desde que ela vá ao encontro
de algo que seja significativo para nós, em ter-
mos das relações estabelecidas naquele sonho.
O simples facto de encontrarmos um sentido
para o sonho, naquele momento, já nos liber-
ta. O facto de sermos guiados num contexto
terapêutico, em sigilo, dá-nos a possibilida-
de de nos abrirmos e explorarmos um pouco
mais, como dizia jung. Ousamos dar esse pas-
so, e depois libertamo-nos do sonho. A princi-
pal chave para os sonhos é não ficarmos agar-
rados a eles.

Como é que se fica agarrado a eles?
Quando, por exemplo, valorizamos demasiado
um sonho, cristalizando-nos num momento.
Isso pode representar uma obsessão, não tan-
to em relação ao que é revelado no sonho, mas
na forma como se manifesta o nosso lado ob-
sessivo, depositando a nossa atenção num de-
terminado ponto, numa pessoa ou num sonho
como se fosse a coisa mais importante do mun-
do. Mas não é. Vivemos numa dimensão de es-
paço-tempo e andamos na diagonal, entre o es-
paço e O tempo. Cada coisa tem o seu momento
e o seu espaço. x
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