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RESUMO

 

 

 

Na concepção do presente estudo e dentro de linhas apropriadas a uma apreciação 

acadêmica, pretendi, nos limites da cultura e da história da humanidade, demonstrar 

as influências exercidas na temática dos sonhos pelos condicionamentos filosóficos, 

morais e religiosos, que ao longo dos tempos, foram sendo modificados de acordo 

com a variação dos conceitos e valores internalizados no ser humano. Variação esta 

produto da natural inconstância, inerente ao avanço evolutivo experimentado pelo 

homem desde que adquiriu consciência de si e do uso da razão. Como material que 

entendo indispensável a uma visão panorâmica das questões abordadas, apresento 

considerações de ordem filosófica sobre a cultura e  valores que ela  envolve,  e, 

ademais, procuro ainda estabelecer as necessárias interligações de todo o material 

compreendido  no  estudo  dos  sonhos  com  os  conceitos  psicanalíticos  que  me 

pareceram convenientes, tudo com o objetivo de buscar uma consistência orgânica 

na exposição. 

 

 

Palavras-chave: Sonhos. Evolução. Civilização. História. Cultura. 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

SUMÁRIO

 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.................................................................................05
 

2. A LINGUAGEM SIMBÓLICA..................................................................................14
 

3. A IMAGEM NOS SONHOS....................................................................................18
 

4. O HOMEM NA PRÉ-HISTÓRIA.............................................................................24
 

5. AS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS................................................................................27
 

6. A CIVILIZAÇÃO GRECO-ROMANA.......................................................................36
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................42
 

 

 

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................44

 

 

 

 



   

 

 

1.    CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

 

 

A vida é um conjunto de vários estados. Um deles é o sonho. 
Representa o subsolo de nossa vida, é a massa de 

fermentação de todos os nossos desejos, planos, projetos. 
Ninguém aguenta a vida sem sonho. Sem sonho não há 

esperança, não há humanidade.

 Christoph Türcke.
 

 

            Na área do conhecimento humano, a Psicanálise, como ciência social, pode 

ser  classificada  também  como  uma  ciência  cultural,  isto  é,  faz  parte  daquele 

conjunto  de  ações  humanas,  seja  no  plano  material,  seja  no  plano  espiritual, 

conjunto em que o homem intervém sobre as bases da natureza, modificando-a, ou 

modificando-se também a si mesmo, sempre na busca de aperfeiçoamento, a eterna 

meta do ser perante a existência.

            Nesse conceito, como elemento que bem ilustra a interferência criadora do 

homem, poderia ser lembrado o cultivo dos campos, a agricultura, onde a sequência 

natural do processo envolve o entendimento sobre a semeadura, a germinação e 

frutificação, a colheita, e enfim a recompensa pelo proveito dos frutos em prol da 

sobrevivência e satisfação de nossas necessidades básicas e mais fundamentais.

            Em suma, tudo que foi produzido pelo trabalho humano faz parte da “cultura”.

            Paralelamente, a “história” consiste na investigação do passado, na busca de 

melhor compreender o presente. Ambos esses valores, de íntima ligação – cultura e 

história  –  não poderiam ter  deixado de exercer  a  intensa influência  que sempre 



tiveram nos assuntos envolvidos por nosso tema central, a estrutura dos sonhos e 

de sua interpretação ao longo dos séculos.

            Assim, ao lado disso e bem ilustrado por  isso,  desde a antiguidade mais 

remota foi  sendo dado realce ao que pode ser  chamado o cultivo do espírito,  o 

aperfeiçoamento  espiritual  baseado  no  conhecimento  da  natureza  humana, 

processo  cultural  que  teve  por  aliado  o  conhecimento  dos  fatos  do  passado  (a 

história como ciência), fundado nas experiências pretéritas não apenas para a mera 

compreensão  do  presente,  segundo  a  definição  clássica,  mas  também  como 

ferramenta utilizada no aprimoramento das vivências quer no plano individual, quer 

no âmbito comunitário, posto foi decisão do ser humano viver em sociedade, em 

grupos.

            Impelido por seus eternos dilemas existenciais, o homem, cuja existência “é 

talvez o fato mais profundo e misterioso que vivenciamos durante a vida” (PEREIRA, 

2007-a, p. 5, prefácio de Jorge G. Garzarelli), evoluiu ao longo dos tempos, sempre 

em luta na busca da felicidade,

 

  

não por uma felicidade mítica, mas sim por uma felicidade terrestre e 
ao  alcance  de  todos.  Trata-se  de  tirar  o  homem  da  tirania  e  da 
miséria. O homem não pode ser feliz quando não assume toda sua 
potencialidade de homem, quer dizer quando não vive a liberdade e 
o bem estar.  O fanatismo,  a imbecilidade,  a pobreza produzem a 
ignorância, a escravidão, a guerra. A felicidade é fruto da inteligência 
e da coragem, a felicidade é fruto da civilização, da sua nobreza, e 
da grandeza do homem livre [...]. Em nossa sociedade é fundamental 
que o ser humano preste atenção aos valores e virtudes oferecidos 
pela  nossa  cultura.  (idem,  p.  3,  citação  de  terceiro,  e 
contracapa).
 
 

            É nesse milenar embate entre o homem e seus dilemas que se estabelecem 

duas espécies de realidades, uma que se poderia chamar a realidade natural, outra 

a  realidade  humana,  cultural  ou  histórica,  ou  seja,  há  coisas  no  universo  cujo 

nascimento independe de nossa vontade ou diligência, ao lado das quais (postas 

originariamente  pela  natureza),  outras  há  sobre  as  quais  o  homem exerce  sua 

inteligência e vontade, adaptando a natureza a seus fins existenciais, utilizando-se 

de experiências históricas do passado para a compreensão do presente.            



            Há um encontro entre mundos que se complementam e que se completam, 

aquele  que  nos  é  dado,  que  recebemos  da  natureza  independentemente  de 

qualquer participação intencional, e aquele que por nós é construído, aquele que 

acrescentamos  ao  mundo  natural  pelo  emprego  de  nosso  trabalho  e  de  nossa 

inteligência.

            O  homem saiu  da  natureza,  evoluiu  adquirindo  autoconsciência,  razão  e 

imaginação, mas em termos biológicos o ser humano é uma criatura desamparada, 

carecendo de adaptação, criatura desprovida de vigor físico, com necessidade de 

proteção, carinho e amor.

            Consoante a teoria humanista e nessa que é chamada a situação humana, 

identificamos “as mais poderosas forças motivadoras do comportamento do homem, 

resultam da condição de sua existência, a ‘situação humana’”. (FROMM, 1955, p. 

36).      

            Dotado de razão e consciência, ciente de sua própria fragilidade e fraqueza, a 

criatura humana nutriu historicamente o anseio de estabelecer laços substitutos dos 

que antes da evolução tinha regulado pelos instintos, por isso,

 

 

a necessidade de unir-se a  outros seres  vivos,  relacionar-se com 
eles, é uma necessidade imperativa da qual depende a saúde mental 
do homem. Essa necessidade está por trás de todos os fenômenos 
que constituem toda a gama de relações humanas íntimas, de todas 
as paixões chamadas ‘amor’. (FROMM, 1955, p. 38).
 

 
            Para o ser humano dotado de razão viver consiste em uma realização de fins, 

em uma constante procura de valores, valores perante os quais é preciso fazer uma 

opção quase que diária, uma escolha entre pólos que muitas vezes se contrapõem, 

que aparentemente são opostos entre si:

 

[...]  o  que  escolher?  O  peso  ou  a  leveza?  Foi  a  pergunta  que 
Parmênides fez a si mesmo no século VI antes de Cristo. Segundo 
ele,  o  universo  está  dividido  em  duplas  de  contrários:  a  luz  e  a 
obscuridade, o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não-ser. 



Ele considerava que um dos pólos da contradição é positivo (o claro, 
o quente,  o fino,  o  ser),  o outro,  negativo.  Essa divisão em pólos 
positivo e negativo pode nos parecer de uma facilidade pueril. Menos 
em um dos casos: o que é positivo, o peso ou a leveza? Parmênides 
respondia: o leve é positivo, o pesado negativo. Teria ou não razão? 
Essa é a questão. Uma coisa é certa. A contradição pesado-leve é a 
mais  misteriosa  e  a  mais  ambígua  de  todas  as  contradições. 
(KUNDERA, 1985, p. 11).
 

            O certo e verdadeiro é que o mais humilde dos homens tem seus próprios 

objetivos a atingir, e de regra os realiza, mesmo sem ter uma exata percepção de 

que possa haver algo determinante, e que o condiciona em seus atos, ainda que, 

face às ambiguidades e contradições da existência haja, mesmo inconscientemente, 

a noção de que o fardo mais pesado muitas vezes reflete a imagem da mais intensa 

realização vital, quanto mais pesado o fardo, mais próxima da terra está nossa vida, 

e mais ela é real  e verdadeira,  mais humana, mais proximamente nos conduz à 

realização de nossa meta, que é vivenciar o amor e encontrar a felicidade. 

            Nesse processo, na busca da realização de seus fins diante da existência, é 

que o homem produz a “cultura”, alterando aquilo que lhe é “dado” pela natureza, ao 

mesmo tempo em que se altera a si próprio, em processo no qual, por ciclos ou 

estágios, evoluiu a chamada “civilização”, prendendo-se a evolução cultural a uma 

adequação  dos  meios  aos  fins,  sem  perder  de  vista  considerações  de  ordem 

axiológica (teoria de valores) e teleológica (teoria dos fins).

            A sociedade em que vivemos é também uma realidade cultural, não um mero 

fato natural. A convivência do homem consigo mesmo e com seus semelhantes é 

algo que se modifica através do espaço e do tempo, sofrendo variada ordem de 

influências, e sendo alterada de lugar para lugar e de época para época.

            Nessa  ambiência,  como  dado  antropológico,  os  sonhos  também  estão 

sujeitos  à  variação  de  influências  (tanto  no  tempo  como  no  espaço),  e  sua 

interpretação está vinculada ao entendimento de uma linguagem simbólica segundo 

as mesmas oscilações que acompanham o homem em sua história evolutiva, sem 

que se perca de vista que “a linguagem simbólica é uma língua por direito próprio – 

de fato, a única língua universal jamais criada pela raça humana”. (FROMM, 1966, p. 

7).

            Sob  a  perspectiva  dessa  evolução  experimentada  pela  humanidade,  a 



história, como ciência que registra e interpreta as ações do ser humano     ao longo 

dos tempos, registra em seus assentamentos as modificações ocorridas em cada 

momento ao longo do processo evolutivo, apontando, em cada uma das etapas, as 

influências que se foram verificando na temática dos sonhos e de sua interpretação, 

presentes  desde  tempos  imemoriais  na  imaginação  e  na  fantasia  do  homem, 

fazendo-se  necessário  fazer  uma  breve  resenha  da  obra  de  Fromm (1996,  pp. 

83/86).

A história da interpretação dos sonhos principia por tentativas para entender o 

significado dos sonhos, não como fenômeno psicológico, porém como experiências 

concretas da alma separada do corpo ou como vozes de espírito ou fantasmas. 

Outra modalidade da crença dos acontecimentos dos sonhos serem reais é a ideia 

de  que  os  espíritos  de  pessoas  mortas  aparecem em nossos  sonhos  para  nos 

exortarem, avisarem ou darem outras espécies de mensagens. Outro conceito do 

significado dos sonhos, próximo do também encontrado entre as grandes culturas do 

Oriente, é esposado por outros povos primitivos. 

Segundo  ele,  o  sonho  é  interpretado  numa  determinada  estrutura  de 

referência religiosa e moral. A primitiva interpretação oriental dos sonhos também 

não se baseava em uma teoria psicológica dos sonhos, mas na suposição do sonho 

ser uma mensagem enviada aos homens por potências divinas. A narrativa bíblica 

conta que o sonho era encarado como uma visão mostrada por Deus ao homem. Os 

sonhos  eram  imaginados  possuindo  outro  gênero  de  função  profética, 

particularmente na interpretação de sonhos pelos hindus e gregos: a de diagnosticar 

doenças.  Símbolos  prefixados  eram  empregados  para  denotar  certos  sintomas 

somáticos. 

            Desta rápida resenha, já se extrai uma breve compreensão a respeito das 

dinâmicas sociais  e suas variáveis,  que de acordo com os condicionamentos de 

cada  povo  em um determinado  momento  histórico  e,  consoante  cada  etapa  da 

evolução  cultural,  tiveram  profunda  influência  no  tema  dos  sonhos  e  de  sua 

interpretação, assim ligeira e resumidamente comentados, desde as épocas mais 

regressivas da história universal.

            Os sonhos, na verdade, foram vistos como via de acesso a outros mundos 

desde os tempos da antiguidade. 



 

O sonho revela a verdade atrás da qual se encontra o pensamento. 
Desde  a  antiguidade,  o  gênero  sempre  desfrutou  do  indiscutível 
prestígio  da  adivinhação,  quando  o  vaticínio  sobre  a  boa  ou  má 
ventura podia ser lido nas vísceras ou no voo das aves. Uma técnica 
de decifração que criava e derrubava reinos; de César a Macbeth e 
sua lady, ninguém estava salvo de sua influência. (KAFKA, 2003, 
[prefácio de Luis Gusmán], pp. 7/9).
 

            Nessas antigas concepções, para os gregos a alma vagava durante o sonho 

e o despertar antes de seu retorno poderia desencadear até mesmo a loucura.

            Os egípcios, em sua cultura, pensavam que os sonhos eram mensagens dos 

deuses  contendo  advertências  ou  conselhos,  por  isso  se  ocupavam  com  a 

decifração dos mistérios oníricos. 

            Registros de material de sonhos foram encontrados em forma de placas de 

argila na biblioteca do rei  Assurbanipal  pertencente ao império Assírio,  na antiga 

Mesopotâmia no quinto ou sexto milênio a. C., demonstrando interesse pelos sonhos 

e sua decifração, bem como revelando que tais placas continham uma espécie de 

guia de interpretação de sonhos. Em tais épocas remotas, a atividade de intérprete 

era considerada honrosa.

  

Os sonhos através das épocas, juntamente com suas interpretações 
têm sido registrados em muros de cavernas e em tabuletas de pedra, 
sendo  fácil  imaginar,  assim,  que  pessoas  que  sonhavam 
comparavam suas notas sobre os acontecimentos que se seguiam 
aos sonhos. Desse modo algum hirsuto morador das cavernas, de 
mente  científica,  deve  ter  começado  a  estudar  os  presságios, 
profecias e advertências contidas nos sonhos; e desde então eles 
passaram a fazer parte do próprio  tecido da vida,  participando da 
arte, da literatura, da religião, e igualmente da ciência. [...] Os antigos 
assírios, babilônios, egípcios e outros muito fizeram para disseminar 
o  folclore  dos  sonhos  de  seu  tempo  e  séculos  depois  quando 
Artemidorus  compilou  sua  crítica  onírica  sobre  o  assunto,  ele  se 
revelou  tão  popular  que  mil  e  seiscentos  anos  mais  tarde,  sua 
primeira tradução inglesa havia completado no ano de 1800, trinta e 
duas impressões. (ROBINSON e CORBETTE, 1974, pp. 8/9).
 

            Foi  com  Sigmund  Freud  que  surgiram  estudos  considerados  como  as 

primeiras pesquisas científicas sobre a matéria, publicadas no livro “A Interpretação 

dos Sonhos” e em um texto chamado “Sobre os Sonhos”.



            Dos  estudos  de  Freud  a  consequência  da  interpretação  científica, 

interpretação  decisiva  e  com  significado  de  real  importância,  não  apenas  no 

tratamento, como no processo de autoconhecimento do indivíduo:

 

A interpretação de sonhos desvela, sobretudo, os conteúdos mentais 
reprimidos ou excluídos da consciência pelas atividades de defesa 
do  ego  e  justifica  inquestionavelmente  sua  posição  dentro  da 
psicanálise,  já  que  a  parte  do  id  cujo  acesso  à  consciência  foi 
impedido é exatamente a que se encontra envolvida na origem das 
neuroses. Portanto, o interesse de Freud pelos sonhos teve origem 
no fato de constituírem eles processos normais, com os quais todos 
estão familiarizados, mas que exemplificam processos atuantes na 
formação dos sintomas neuróticos. (FREUD, 2011, nota de capa 
por Jayme Salomão).
 

 

            Dos  dados  sociológicos  abrangidos  ao  longo  dos  processos  históricos  e 

culturais da humanidade, extrai-se o quanto é de relevo um constante progresso 

interpretativo,  mantendo-se  alerta  o  espírito  do intérprete para o fato  de que na 

atualidade  “estamos  em  novo  momento  histórico  e  civilizatório  da  produção 

tecnológica  virtual”  (PEREIRA,  2007-b,  p.  6),  imperativa  como continua sendo  a 

exata noção segundo a qual, também no mundo das divagações oníricas, “tanto o 

passado quanto o  presente  atuam na existência  de  qualquer  pessoa através de 

imagens latentes, precursoras de uma intenção que é capaz de levar o ser a um 

contato profundo consigo mesmo”. (idem, ibidem).

            Do ponto de vista filosófico, os sonhos por vezes foram tomados como uma 

revelação da inexpressividade da vida individual, perante a imensidão do cosmos.

 

 

Temos inúmeros exemplos de sonhos tanto na psicanálise como na 
literatura. Inúmeros autores influenciaram Freud na sua construção 
da teoria dos sonhos. Artemidoro de Daldis, citado anteriormente, faz 
uma  extensa  interpretação  simbólica  do  sonho  de  Clitemnestra, 
baseado na peça de Ésquilo, As Coéforas. Em seu sonho a rainha dá 
à luz uma serpente que lhe morde o seio ao nascer. Giuseppe Tartini, 
encantado com a música que o diabo lhe toca em sonho, cria uma de 
suas  obras  mais  conhecidas,  mas  mesmo  assim  sente-se 
extremamente  frustrado  com  o  que  lhe  escapa  no  sonho.  Arthur 



Schnitzler, em seu  Breve Romance de Sonho, cria na personagem 
de Albertine um sonho extenso e elaborado que aos olhos de Fridolin 
revela quem realmente era a sua mulher. Todo o romance se passa 
como  se  os  personagens  estivessem  mergulhados  em  uma 
atmosfera  onírica.  Os  sonhos  do  próprio  Freud,  assim  como  os 
sonhos  de  suas  pacientes,  também  foram  cruciais  para  o 
enriquecimento e a descoberta da teoria psicanalítica. (GONTIJO, 
2006)

 
            As contribuições freudianas em muito  beneficiaram a própria  pintura,  com 

notável  influência  no  movimento  surrealista,  em  que  os  respectivos  pintores 

(influenciados pela obra de Freud) foram os primeiros a pesquisar os sonhos e os 

processos  inconscientes,  buscando  transcender  a  realidade  e  o  pensamento 

consciente  por  meio  da  fidedignidade  às  imagens  oníricas,  utilizando  elementos 

comuns aos sonhos e ao mesmo tempo fornecendo aos objetos simbolizados outras 

significações simbólicas, pelas distorções e justaposições dadas a esses objetos na 

expressão artística. Nenhum dos surrealistas, porém, parece ter sentido com tanto 

fervor as influências das teorias de Freud sobre os sonhos e o inconsciente como o 

espanhol Salvador Dalí. A obra A Interpretação dos Sonhos pareceu uma revelação 

a  Dalí,  para  quem  representava  uma  explicação  científica  a  seus  tormentos  e 

fantasias eróticas, que dizia ter experimentado desde a mais tenra infância. 

            A fascinação do pintor pela psicanálise afetou profundamente sua relação 

com a própria arte, em cuja manifestação Dali ficou fascinado pela ideia da imagem 

dupla,  aquela  que  sugere  ou  se  transforma  em  uma  segunda  imagem  -  um 

acontecimento comum nos sonhos. Entendia que o sonho constituía um paradoxo, 

um monstro,  “porque em sonhos, o homem é livre para cometer os crimes mais 

hediondos;  o  sonho  é  embrionário,  porque  dá  ao  homem  o  abrigo  trépido  e  a 

imunidade do útero”. (idem, idem).

            Assim, as muletas da pintura simbolizavam o que ele chamava de “equilíbrio 

psíquico”, o qual torna o sono possível. Se apenas uma delas for retirada, segundo a 

enigmática explicação de Dalí, o resultado será a insônia.

 
 

Os  sonhos  têm  desempenhado  um  papel  importante  nas  artes 
visuais desde que a humanidade começou a representar o mundo. 



As imagens admiráveis e surpreendentes da noite sempre inspiraram 
os artistas. Aves pré-históricas e outros elementos fantásticos, que 
provavelmente  expressam  os  sonhos  dessa  era,  aparecem  nas 
paredes das cavernas em Lascaux, na França. Os conhecimentos 
mais antigos sobre a arte produzidos entre os anos 40000 e 10000 a. 
C.,  fizeram  com  que  Pablo  Picasso  exclamasse:  “Nós  não 
inventamos nada”! (BARRET, 2002, p. 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

  

2.    A LINGUAGEM SIMBÓLICA

 

 

 

            Desde sempre, desde tempos imemoriais, a linguagem dos sonhos constituiu-

se em objeto da indagação e das mais variadas especulações e de diversificada 

ordem de entendimento e, conforme as flutuações culturais de cada período, sempre 

inserido no contexto da inesgotável ânsia pelo entendimento das razões de nossa 

existência, esse linguajar de nossas manifestações oníricas veio sendo interpretado 

para aplicação em múltiplas funções na vida humana, caracterizado ora como forma 

de  conhecimento,  ora  como  recurso  divinatório  para  prever  o  futuro,  ora  como 

veículo de comunicação com os deuses – sempre, em eras remotas, presente a 

compreensão de que no sonho a alma era separada do corpo.

            Essas concepções vieram sofrendo (parece natural que simplesmente assim 

se constate) a inevitável influência das variações culturais que se foram verificando 

em cada etapa de nossa história e de nossa evolução e, ao longo de largos períodos 

da história da humanidade a interpretação dos sonhos permanece no terreno do 

empirismo, vindo somente a merecer com a Psicanálise, já em tempos modernos, a 

sua atual formatação, e galgando merecidamente uma bem conquistada posição de 

privilégio,  uma  vez  reconhecido  seu  alto  valor  como  veículo  de  acesso  ao 

inconsciente e trabalho com as emoções.

            Num certo sentido, pode-se afirmar (já em visão mais atual e com amparo na 

teoria  junguiana  do  inconsciente  coletivo  e  dos  arquétipos),  que  ainda  em 

reminiscências o homem pré-histórico continua nosso contemporâneo, presente não 

só em nossa herança ontofilogenética, conquanto formas simbólicas dentre as mais 



arcaicas “podem ser encontradas, sem sofrer qualquer mudança, nos ritos ou nos 

mitos  de  pequenas  sociedades  tribais  ainda  existentes  nas  fronteiras  da  nossa 

civilização”. (JUNG, et al, 2008, p. 136).

            Todavia, deve ser dito apesar dessas excepcionalidades, não é de esperar 

que os usos, costumes e padrões morais de tribos da antiguidade fossem moldados 

por  critérios  que  se  adequassem  a  valores  internalizados  em  usos  e  costumes 

atuais; tais padrões culturais são dinâmicos e tendem a se amoldar às modificações 

introduzidas de acordo com os estágios de evolução social ao longo da história da 

humanidade.

            Esse é conjunto de ideias onde o exame psicanalítico dos seres humanos 

depende diretamente de que sejam conhecidos os impulsos mentais ocultos que 

direcionam as diversas opções motivacionais que a vida oferece ao homem e, em se 

tratando da interpretação de material onírico, é fundamental o discernimento sobre 

os diversos significados possíveis da linguagem simbólica, determinando-se desde 

logo que “a linguagem do símbolo universal é a única língua comum elaborada pela 

raça humana, uma língua esquecida por esta antes de lograr criar uma linguagem 

convencional universal”. (FROMM, 1966, p. 22).

Em outro ângulo de visão, “símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma 

imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações 

especiais além do seu significado evidente e convencional”. (JUNG et al, 2008, p. 

18). Muitas vezes, implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nosso 

conhecimento consciente, daí que o processo de elaboração dos sonhos se vale da 

linguagem críptica que lhe é própria, em busca da elucidação para realização de 

desejos (Freud).  

            Ampliando:

  

O que é um símbolo? Costuma-se definir  símbolo como ’algo que 
representa  outra  coisa’.  Esta  definição  parece  um  tanto 
decepcionante.  Torna-se  mais  interessante,  entretanto,  caso  nos 
interessemos  pelos  símbolos  que  são  expressões  sensoriais  da 
visão, audição, olfato e tato como representando ‘outra coisa’ que é 
uma  experiência  anterior,  um  sentimento  ou  pensamento.  Um 
símbolo  desta  espécie  é  algo  exterior  a  nós  mesmos;  o  que  ele 
simboliza é algo dentro de nós. A linguagem simbólica é aquela por 
meio da qual  exprimimos experiências anteriores como se fossem 



experiências  sensoriais,  como  se  fosse  algo  que  estivéssemos 
fazendo ou que fosse feito com relação a nós no mundo dos objetos. 
A linguagem simbólica é uma língua onde o mundo exterior  é um 
símbolo do mundo interior, um símbolo de nossas almas e de nossas 
mentes. (idem, ibidem). 
 

                        

            Através  dos  sonhos,  com a  linguagem simbólica,  os  conteúdos  interiores 

existentes em nosso psiquismo são expressados;  emergindo até o exterior onde 

pode ser encontrada a energia psíquica necessária, para fazer com que uma pessoa 

venha a tornar-se amadurecida e, na exata medida das funções organísmicas dessa 

expressão e dessa busca, reside talvez a mais poderosa função do simbolismo de 

nossos sonhos.                             

            No  desvelamento  desses  símbolos,  na  indagação  sobre  o  conteúdo  da 

mensagem a ser decifrada é que reside a ciência, e onde se expande a arte do 

analista,  que deve trabalhar em conjunto com o paciente,  procurando conduzir  o 

analisando no caminho de uma tomada de consciência autêntica e sincera, sempre 

tendo  atenção  para  que  “o  sonho  é  uma  alucinação  traduzida  em  símbolo,  os 

símbolos nos quais  trabalha o analista sempre tem a ver  com a sua missão de 

recuperar o paciente”. (PEREIRA, 2009, p. 173).

  

Antes de o analista poder explorar eficientemente o significado dos 
símbolos com o paciente, ele precisa adquirir um conhecimento mais 
amplo das suas origens e do seu sentido, pois as analogias entre os 
mitos antigos e as histórias que surgem nos sonhos dos pacientes de 
agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem porque a 
mente  inconsciente  do homem moderno  conserva  a  faculdade  de 
construir símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais 
do homem primitivo.  E essa capacidade ainda continua a ter  uma 
importância  psíquica  vital.  Dependemos,  muito  mais  do  que 
imaginamos, das mensagens trazidas por esse símbolos, e tanto as 
nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente 
influenciados por eles. (JUNG et al, 2008, p. 138). 
 

 

            É,  pois,  na  comunicação  com os  significados  ocultos  do  simbolismo que 

podemos desbravar os caminhos da energia emocional, cuja dinâmica por várias 

razões é  estranha à  consciência,  muitas  vezes posta  em crise  pela  deflagração 

mesma dos sintomas gerados pelos conflitos desencadeados por essa energia.



            De  crucial  importância  a  existência  de  harmonia  no  âmbito  do  campo 

analítico, uma verdadeira interação e empatia entre analista e analisando, para que 

seja produtivo e trabalho analítico-interpretativo.

 

 

 

O sonho parece sem sentido e sem lógica, enquanto a pessoa não 
der importância aos valores que se encontram latentes dentro de si 
mesma. Ao voltar a consciência para os problemas de sua vida e do 
seu organismo, decide buscar nas profundezas do seu inconsciente 
um  diálogo  com  essa  força  psíquica,  e  esta  comunicação 
proporciona  um estado  de valorização  dessa  inteligência  da  vida. 
Quanto mais os músculos do rosto,  das pernas,  as alterações da 
respiração, a rigidez da couraça de seu caráter, estiver agindo em 
sua vida, sem sua consciência, este mesmo estado de inconsciência 
impede a pessoa de entrar em contato consigo mesma. (PEREIRA, 
2009, p. 179).

 

                        

Consistindo  a  cura  psíquica  num  “reencontro  com  o  espírito  animado”  

(ibidem), a psicoterapia analítica sem nenhuma dúvida deve dedicar-se a fazer com 

que o ser aprenda a contemplar as condições mínimas de sobrevivência humana, 

desimpedido  de  alimentar  o  espírito  com  afeto,  amor,  carinho,  nutrido  com  as 

condições básicas de sobrevivência.

            Na psicanálise clínica e na busca incessante por essa cura – o que em última 

análise é a razão do campo analítico – é substancial sabermos que “é através do 

mundo  imagógico  que  a  energia  traz  ao  consciente,  imagens  que  precisam ser 

compreendidas e interpretadas; e o profissional mais qualificado para esta função é 

o psicanalista”. (PEREIRA, 2007-b, p. 7).

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

3.    A IMAGEM NOS SONHOS

 

 

 

            Produção  do  inconsciente,  os  sonhos  constituem um verdadeiro  reino  da 

imaginação, habitando o território das fantasias e divagações e suas imagens, tal 

como no caso dos símbolos, desde épocas bem remotas consistiram um verdadeiro 

desafio ao entendimento consciente do homem, cuja inata curiosidade o conduziu à 

pesquisa,  à  indagação e à  formulação de teorias e hipóteses através das quais 

procurou  elucidar  os  enigmas  da  linguagem  onírica,  atribuindo-lhe  uma  grande 

diversidade  de  significados,  variada  –  já  se  disse  isso  acima  –  segundo  as 

oscilações e influências da história e da cultura ao longo dos séculos.

            Muitas foram as teorias que se vieram constituindo.

            Em tempos bem mais remotos, quando os estágios culturais eram primários e 

o ser  humano vivia  basicamente sob o regime do medo,  assombrado por  mitos 

fantasmáticos  em um mundo ocupado pelo  mistério,  o  homem primitivo nutria  a 

crença da separação entre o corpo e a alma, isto é, considerava que no sono a alma 

se destacava do corpo, de modo a crer piamente que se no sonho estivesse em uma 

aldeia inimiga, teria de fato estado nessa aldeia.

            Era  então  uma  crença  tão  arraigada,  que  esses  nossos  antepassados 

confiavam tanto na fantasia onírica quanto na própria percepção real e consciente.

            Progredindo pelos tempos clássicos, quando a convicção era a de que os 

sonhos eram o meio pelo qual os deuses transmitiam suas mensagens aos homens, 

a história nos revela que o tema evoluiu já em tempos mais modernos para teorias 

ditas  populares,  algumas até bizarras,  até  chegar,  em épocas bem recentes,  às 



teorias científicas, inauguradas pelos estudos e experimentos do Pai da Psicanálise, 

Sigmund Freud, e pelos cientistas e pesquisadores que o seguiram e sucederam.

            Freud,  após  abandonar  o  método  hipnótico,  passou  a  desenvolver  sua 

investigação psicanalítica também a respeito do mundo dos sonhos, evoluindo daí 

até solicitar que seus pacientes falassem de forma livre sobre tudo e sobre todos os 

pensamentos que lhes viessem à mente inclusive com relação aos sonhos, criando 

o  método  da  associação  livre,  ainda  atualmente  um sustentáculo  da  ciência  da 

Psicanálise.

            Freud,  que  atribuía  fundo  sexual  à  maioria  dos  símbolos  e  das  imagens 

encontradas nos sonhos, afirmava que a realização de nossos desejos era a real 

finalidade  dos  sonhos,  que  teriam  ainda  um  conteúdo  manifesto  (ou  aparente) 

disfarçando um conteúdo latente (parte oculta), e que neste latente é que estaria a 

realização do desejo. Destacou, ainda, nos sonhos, a ocorrência de recordações da 

infância e mensagens de nosso corpo.

            Segundo a teoria freudiana, acontece ainda o processo de condensação, o 

qual  consiste  no  fato  de  vários  conteúdos  poderem  estar  resumidos  numa  só 

imagem;  além do  processo  do deslocamento,  quando  um conteúdo do sonho é 

substituído por outro, o que ocorre pela repressão a desejos ou características de 

nossa  personalidade  que  não queremos admitir,  repressão  pela  qual  através  do 

sonho esses conteúdos reveladores são trocados por outros mais disfarçados.           

            Para  Freud,    que  dedicou  um  interesse  especial  pela  interpretação,  na 

verdade o sonho chegou a ser considerado “a via régia de acesso ao inconsciente”. 

(ZIMERMAN, 2009, p. 213). Tendo a interpretação surgido em seus trabalhos em 

forma ainda embrionária, para adquirir e manter, “até a atualidade, a condição de 

estar no centro da doutrina e da técnica psicanalítica” (idem, p. 221), mesmo que se 

reconheça a realidade de que também “existem inúmeras outras vias que conduzem 

ao inconsciente”. (ZIMERMAN, 2008, p. 422).  

            Discípulo de Freud e mais tarde seu dissidente, Carl Gustav Jung, psiquiatra 

suíço que estudou e trabalhou com a psicanálise, desenvolveu o método chamado 

Psicologia Analítica, desenvolvendo sua própria teoria a respeito dos sonhos e de 

sua interpretação.

            Divergindo de Freud, Jung não aceitava que os sonhos significassem apenas 



satisfação  dos  desejos,  e  também  discordava  da  ênfase  dada  à  sexualidade, 

encontrando outras motivações, como ainda acreditava que não sonhamos apenas 

durante o sono, sendo “mais do que provável que sonhemos de modo contínuo, mas 

a consciência produz tal barulho que não conseguimos escutar”. (KEPPE, 2006, p. 

33).

            Sustentando  que  nos  sonhos  pode  ser  encontrada  uma  mitologia 

personalizada, introduzindo o modelo dos arquétipos “valores, aspirações e metas 

que representam um atavismo de nossos ancestrais”. (ZIMERMAN, 2009, p. 38).

 

Jung também acreditava que os sonhos traziam mensagens diretas e 
sem disfarces e que precisaríamos apenas nos familiarizar  com a 
linguagem  dos  sonhos  para  entendê-los.  Segundo  ele,  muitas 
situações encontradas em sonhos ou em meditações não viriam das 
próprias experiências do indivíduo, mas do inconsciente coletivo, que 
conteria  as  experiências  comuns  a  toda  humanidade.  Os  sonhos 
viriam, então, tanto do inconsciente individual como do inconsciente 
coletivo e poderiam servir ao propósito de individuação da pessoa. 
Este  propósito  de  individuação  seria,  segundo  Jung,  o 
desenvolvimento  da  pessoa  enquanto  unidade  indivisível, 
harmonizando o consciente com o inconsciente. Entender os sonhos 
e  integrá-los  na  vida  seria,  portanto,  uma  oportunidade  de  se 
conseguir um crescimento individual mais completo. (KEPPE, 2006, 
pp. 33/34).
 
 

            Em contraponto ao inconsciente pessoal, parcela de nosso psiquismo que se 

compõe de experiências pessoais recalcadas, Jung estudou o que veio a chamar 

inconsciente coletivo ou da raça, “composto pelos resíduos de todas as experiências 

de  nossos  ancestrais,  que  se  manifestam  em  imagens  primordiais,  são 

potencialidades da imaginação humana que foram herdadas”. (HADFIELD, 1959, p. 

52).

            Com  efeito,  imagens  arcaicas  de  nossa  remota  ascendência  podem  ser 

encontradas  em  nosso  próprio  corpo,  onde  nosso  plasma  sanguíneo  tem 

praticamente a mesma proporção dos mesmos elementos que são os constituintes 

da água do mar (sódio, potássio e cálcio); daí, inferir-se que o que se dá com o 

corpo  dá-se  também  com  o  espírito,  o  que  se  pode  comprovar  com  impulsos 

irracionais que muitas vezes afloram involuntária ou inconscientemente em nossa 

vontade.



            Esse inconsciente coletivo, independentemente de nossa consciência, afeta 

ou  por  vezes  até  condiciona  nossos  atos,  sendo  o  constituinte  de  nossas 

experiências arcaicas. Essas potencialidades diferem por natureza dos processos de 

pensamento no espírito consciente, estando sujeitas a distintos regramentos, sendo 

completamente  irracionais,  ilógicas  e  quase  sempre  amorais.  Podem  produzir 

sonhos, fantasias irracionais e aparecer na forma de imagens e emoções primitivas 

e até grotescas, como criaturas, monstros ou serpentes assustadoras, constituindo 

forças primitivas poderosas e autônomas.

            De acordo com a teoria junguiana, são definidos como arquétipos as formas 

assumidas por essas imagens arcaicas e por suas potencialidades no inconsciente 

coletivo,  ideias e imagens que constantemente surgem nos sonhos e nos mitos, 

representando  experiências  históricas  da  raça,  profundamente  arraigadas  e 

internalizadas em nosso psiquismo.                 

            Os sonhos, por exemplo, em que apareçam ideias de sacrifício traduzem a 

imagem de arquétipos, podendo ser o sacrifício identificado, na vida humana, como 

um objeto, enquanto o significante seria o abandono de coisas velhas por coisas 

novas, o sacrifício de um bem por um bem maior.

            Veja-se, na mitologia, a Fênix, cujo corpo é queimado para dar origem a um 

novo ser. Nas religiões, o sacrifício figura como prescrição à expiação de culpas, o 

que também demonstra o quanto se acha arraigada na natureza humana a ideia da 

culpa e a da necessidade de expiação, temas bem psicanalíticos.

            Para  a  compreensão  dos  sonhos  Jung  através  da  interpretação  de  sua 

linguagem,  é  preciso  que se  possa entender  os  símbolos  ou  imagens que nem 

sempre guardam sintonia com seu significado imediato ou conteúdo manifesto, sem 

esquecer a forma inconsciente e espontânea, ou conteúdo latente, com que essa 

linguagem é gerada.

            Relacionadas  a  sensações  e  ideias  profundamente  enraizadas  no 

inconsciente coletivo, mas que não podem ser verbalizadas pela linguagem, essas 

energias  psíquicas  acabam  traduzidas  em  imagens  oníricas,  no  processo  de 

elaboração secundária dos sonhos, cabendo que assim sejam interpretadas. 

            Já em sede da Psicanálise Humanista Erich Fromm, entre outros valores do 

ser  humano que  se  procura  trazer  à  consciência  pelo  autoconhecimento,  reside 



aquele que pode ser designado como a potencialidade do ser, termo que expressa 

“força de criatividade, de dinamismo, de ousadia, de coragem, de determinação, de 

confiança”  (PEREIRA,  2007,  p.  202),  valores  muitas  vezes  presos  a  núcleos 

neuróticos ou emocionais que impedem sua manifestação.

            No que se refere aos sonhos, instrumento valioso para a identificação desses 

núcleos neuróticos ou emocionais, “a interpretação dos significados latentes do seu 

funcionamento inconsciente deve ser autêntica e sincera” (PEREIRA, 2009, p. 173), 

atendendo-se  ao  conteúdo  simbólico  onde  se  encontra  a  mensagem  que 

procuramos decifrar.

            Quando se trabalha na linha humanista, é preciso ter em consideração o que 

é fundamental:

  

Fromm  acreditava  nas  reminiscências  dos  arquétipos  dos 
antepassados,  porque  esta  experiência  do  passado  ontogenético 
confirma o processo humanista. Passam civilizações e a condição da 
natureza humana é sempre a mesma, esta divisão entre mente e 
espírito,  condição  biológica  e  cultural,  estas  duas  realidades 
precisam  de  um  equilíbrio  entre  seus  desejos  e  aspirações.  No 
sonho, não se deve dar importância a quem está no sonho, porque 
no fundo é ela mesma a dama de honra, cada sonho é um drama em 
particular  e breve,  o  sonhante é o seu diretor,  ator  e autor  deste 
drama. (idem, ibidem).
         
         
 

            Num resumo do método interpretativo de base científica, o tema pode ser 

sintetizado em termos segundo os quais,

 

de um lado,  podemos considerar  que o  sonho é  interpretado  por 
Freud principalmente  de forma etiológica  e  retrospectiva,  ou  seja, 
investigando as causas dos conflitos interiores e os fatos passados 
que os motivaram. De outro lado, o material onírico é interpretado por 
Jung, na maior parte das vezes de forma teleológica e prospectiva, 
isto é, a partir de sua finalidade e função para o desenvolvimento da 
pessoa. Se Freud vê nos sonhos a realização de desejos reprimidos, 
Jung entende que os sonhos possuem uma função compensatória, 
em  que  se  equilibram  as  funções  conscientes  e  inconscientes. 
Enquanto  podemos  considerar  que  Freud  faz  uma  investigação 
arqueológica dos sonhos, Jung realiza uma investigação simbólica, 
onde considera os arquétipos e o inconsciente coletivo.  (KEPPE, 
2006, p. 34). 



 

            Conclui-se, que o método científico da Psicanálise Humanista (teoria de Erich 

Fromm),  expressando  uma  notável  evolução  no  processo  cultural  interpretativo, 

utiliza para a interpretação dos sonhos um sistema misto entre as teorias de Freud e 

de Jung, pois não despreza a investigação das causas dos conflitos interiores e os 

fatos que os motivaram, como também não deixa de ter a atenção devida para o 

exame do material  onírico  de acordo com sua finalidade e função para o pleno 

desenvolvimento da pessoa.

            Evoluímos culturalmente, aqui, desde a Psicologia Analítica de Jung, para o 

método que se pode chamar Psicologia Analítica Social, onde se trabalha “buscando 

uma  integração  dos  fatores  socioeconômicos  com  a  explicação  das  neuroses”. 

(ZIMERMAN, 2009, p. 160).

            Nesta linha, o suposto é o de que “a imagem vista no sonho é um símbolo de 

algo que você sentiu” (FROMM, 1966, p. 18), isto é, num sonho os impulsos mentais 

ocultos estão simbolizados e desafiam a inteligência do intérprete.

            Esse  processo  todo  de  ampliação  dos  horizontes  culturais  ao  longo  da 

história  da  humanidade  tem raízes  que  remontam aos  primeiros  filósofos,  como 

Platão, que em seus aforismos já sustentava que “a imagem tem composições de 

sensações,  deve  ter  alguma função cognitiva  e  um sustentáculo  de  esperança”. 

(PEREIRA, 2007-b, p. 10). Enquanto Aristóteles “defendia a ideia de que a imagem é 

um ato, é a persistência de muitos movimentos, que acompanham uma sensação, 

consistindo  na  passagem  de  um  ato  a  uma  potência,  através  da  capacidade 

imaginativa”. (idem, p. 11).                   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4.    O HOMEM NA PRÉ-HISTÓRIA

 

 

 

            Abstraídas quaisquer polêmicas sobre a real origem da vida, observamos que 

pesquisas  arqueológicas  encontraram  vestígios  da  existência  humana  ainda  em 

forma selvagem, feroz e bruta, com o traço distintivo de que esses seres andavam já 

sobre dois pés, isso nos remete aos nossos antepassados da Idade da Pedra.

            Esses humanoides eram peludos como lobos e cruéis como todas as feras; 

recostavam-se em cavernas onde buscavam abrigo contra os rigores do tempo e da 

sanha dos outros animais. Dessa etapa, a grande evolução foi a descoberta do fogo.

            Superado esse período chamado Idade da Pedra, sobreveio uma era mais 

curta,  chamada  Idade  do  Bronze,  metal  usado  durante  muitos  séculos  para  a 

produção de armas, até o advento da chamada Idade do Ferro.

 

 

 

No decorrer de vários milhões de anos, os humanos foram tornando-
se  mais  adaptáveis,  mais  habilidosos.  Seu  cérebro  crescia  em 
volume. Enquanto ocupava cerca de 500 centímetros cúbicos nos 
primeiros  humanos,  chegou  a  900  na  espécie  chamada  Homo 
Erectus,  que levou a cabo a longa migração. Em algum momento 
entre  os  últimos  500  mil  e  200  mil  anos,  o  cérebro  sofreu  outro 
aumento  significativo,  o  que  constitui  um  dos  grandes 
acontecimentos  na  história  das  mudanças  biológicas.  (BLAINEY, 
2011, p. 11).



 

            Esse aumento em volume é significativo e a partir dele é permitido afirmar 

que a estrutura do cérebro também mudava, enquanto o que se poderia chamar 

uma área motora da fala tomava forma. O cérebro maior, tudo indica, mostraria estar 

associado  ao  lento  surgimento  de  uma  linguagem  falada,  bem  como  a  uma 

crescente habilidade no uso das mãos e dos braços, sendo notável acrescentar que 

um aumento  tão  substancial  no  tamanho do cérebro  de  qualquer  espécie  é  um 

acontecimento importantíssimo. 

            Como isso ocorreu, porém, é um grande mistério e uma das possíveis causas 

seria  o  consumo  cada  vez  maior  de  carne  (desde  a  descoberta  do  fogo  e  ao 

cozimento dos alimentos).

            Na aparência dissociado do tema central, o recorte histórico é trazido porque 

em algum momento, ao longo de período evolutivo, o homem adquiriu consciência 

de si próprio e o uso da razão, para então apartar-se à mãe natureza.

            Com o recorte, uma indagação: Esse hominídeo, então, sonhava?

            Apenas como curiosidade acadêmica:

 

 

Não apenas as pessoas sonham todas as noites, mas tudo indica 
que os animais também sonham, pelo menos no caso das aves e 
dos  mamíferos.  Isto  porque  estes  animais  foram  observados 
enquanto dormiam e eles também apresentaram movimento rápido 
dos  olhos  durante  o  sono.  Como  o  ser  humano  apresenta  o 
fenômeno REM e afirma estar sonhando durante o período REM, por 
analogia podemos concluir que o mesmo se sucede com os animais, 
uma vez que não podemos perguntar  aos animais a respeito  dos 
seus sonhos. (KEPPE, 2006, p. 37).
 

 

            Ora então, se embora apenas por dedução é viável concluir que mesmo os 

animais  ditos  irracionais  também  sonham,  parece  evidente  que  desde  aqueles 

primórdios os nossos tão remotos antepassados também sonhavam.

            Não há como, se não por mera especulação, investigar sobre os conteúdos 

oníricos de então. 



 

Saber as respostas certas parece ser o principal; em comparação, 
considera-se insignificante o saber fazer as perguntas certas. Quiçá 
seja  esta  atitude  uma  razão  por  que  um  dos  mais  enigmáticos 
fenômenos de nossa vida, os nossos sonhos, dê margem a pouco 
espanto  e  suscite  tão  poucas  perguntas.  Todos  sonhamos. 
(FROMM, 1966, p. 11).
 

 

            Persistindo  embora  a  indagação  sobre  os  conteúdos,  supõe-se  que 

simultaneamente à aquisição de consciência e inteligência, o homem tenha tentado 

entender os sonhos e seu significado enigmático.

            Estudos propõem a possibilidade de todos os humanos terem se originado da 

África há cerca de 200 mil anos atrás; dai seriam originários os aborígines, cultura 

mais antiga do mundo, que vivem na Austrália desde algum momento há cerca de 

40 a 60 mil anos passados. Sua história refere um “tempo dos sonhos”, o início dos 

tempos,  quando  os  espíritos  teriam  criado  o  mundo,  segundo  acreditavam  (os 

aborígines, seus mitos e crenças, hábitos culturais e costumes, foram pesquisados 

por Freud, em Totem e Tabu).

            Para  a  cultura  aborígine,  durante  o  “tempo  dos  sonhos”  os  espíritos 

emergiram da terra e se transformaram em todos os elementos naturais como rios, 

lagos, montanhas, florestas, colinas e cavernas. Seriam esses espíritos os criadores 

do mundo, e os aborígines acreditam que eles estão vivos e habitam as terras da 

Austrália, devido a que, nessa cultura, a terra é vista como um local sagrado, como 

sagrados são os sonhos, mantidos em segredo perante o mundo exterior.

            Por isso, as histórias do “tempo dos sonhos” são desenhadas pelos anciãos 

através de símbolos, ou rastros de sonho, que são passados aos mais jovens para 

que aprendam o significado desses símbolos, guardando a história para as próximas 

gerações. Para os aborígines, os sonhos constituem verdade absoluta, um registro 

inquestionável da história.

 

 



 

  

 

 

 

 

5.    AS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS

 

 

 

            Estudar  sonhos  de  uma  determinada  cultura  leva  inescapavelmente  à 

caracterização  do  universo  cultural  que  gerou  aqueles  sonhos.  Há  que  se 

reconhecer a historicidade do sonho, ou melhor, das imagens oníricas, surgidas do 

arsenal imagético de cada sonhante, na linha mesmo do que se poderia chamar 

uma história do imaginário.

 

 

 

Desde  a  mais  remota  antiguidade,  os  sonhos  foram  objetos  da 
sabedoria  sacerdotal.  Na  Mesopotâmia,  a  ciência  dos  magos 
constituiu-se  em  fundamento  de  toda  a  oniromancia  na  Ásia.  Os 
judeus,  segundo  o  depoimento  da  Bíblia,  deram  provas  de  seu 
conhecimento dos mistérios dos sonhos, sendo um exemplo clássico 
deste  conhecimento  a  interpretação dada  por  José,  ao  Faraó,  do 
sonho das sete vacas magras e das sete vacas gordas. [...] No Egito 
e  na  Grécia,  os  templos  dispunham  de  áreas  reservadas  aos 
visitantes  que  desejassem  obter,  enquanto  dormiam,  sonhos  a 
respeito  de  seus  problemas,  os  quais  eram  posteriormente 
interpretados pelos sacerdotes. O mesmo ocorria na Pérsia, na Índia 
e  na China.  Pouco  antes  do  início  da  Era  Cristã,  os  Evangelhos 
referem sonhos proféticos, como os do sacerdote Zacarias, de São 
José e até mesmo da esposa de Pilatos, que advertiu o marido de 
um sonho que tivera a respeito de Jesus.   (AMENÓFIS, 2006, p. 
7).
 

 



            Por volta do século IV a. C., Hipócrates, o pai da medicina, escreveu um livro 

chamado  “Tratado  Sobre  os  Sonhos”,  afirmando  que  alguns  sonhos  são  de 

inspiração divina, enquanto outros seriam resultados do corpo físico.  Acreditava que 

dos sonhos poderiam ser extraídas pistas sobre as condições físicas das pessoas, 

sustentando  que  sonhar  com a  cor  preta  simbolizaria  doença,  sonhar  com vôo 

significaria  perturbação  mental.  Dizia  também que os  sonhos  teriam o  efeito  de 

revelar uma doença antes de sua manifestação.  

            Mas foi já na Era Cristã (século II d. C.), em Éfeso, que surgiu na civilização 

romana o mais importante intérprete dos sonhos antes de Freud, que foi o sábio 

chamado Artemidoro Daldiano, que “escreveu tratado em cinco volumes chamado “A 

Interpretação dos Sonhos”, classificando os sonhos em cinco tipos diferentes: 1) os 

Simbólicos; 2) os Proféticos; 3) os de Fantasia; 4) os de Pesadelo e 5) os de Visão 

Diurna”. (KEPPE, 2006, p. 30).

            Entendia  que  os  sonhos,  suas  imagens  e  símbolos,  precisavam  ser 

interpretados  conforme  o  sonhador  e  o  contexto  do  momento;  percebeu  que 

determinado símbolo poderia ter um significado diferente para cada pessoa, por isso 

considerava que os costumes e dados da vida de cada sonhador eram fundamentais 

para cada interpretação.

            Para ele, o mesmo símbolo ou o mesmo animal teriam significados diferentes 

no sonho de uma pessoa jovem ou no de uma pessoa idosa; símbolos iguais teriam 

interpretações diversas em momentos diferentes da vida.

            Para  Daldiano,  “há  cinco  tipos  de  sonhos  com  diferentes  qualidades:  o 

primeiro é um Sonho; o segundo uma Visão; o terceiro um Oráculo; o quarto uma 

Fantasia ou vã Imaginação; o quinto uma Aparição”. (FROMM, 1966, p. 93). 

            O  naturalismo  de  Aristóteles  e  a  retórica  de  Cícero  não  impediram  a 

interpretação profética dos sonhos. 

  

A popularidade desta abordagem foi coroada pelos cinco volumes do 
erudito  grego  Artemidoro  Daldiano  no  século  II.  Esses  volumes 
examinaram exaustivamente as interpretações dos sonhos no mundo 
clássico  em  combinação  com  as  próprias  interpretações  de 
Artemidoro  de  mais  de 3.000 sonhos.  Embora fornecesse  índices 
prototípicos de determinados sonhos e seus significados, Artemidoro 
enfatizou  o  sonho  individual  e  o  contexto  de  seu  tempo.  Esses 



volumes foram republicados em 1518 sob o título de Onirocrítica e 
publicados em inglês em 1606. (KRIPPNER, 1990, p. 169).
 

            São textos que resumem e sintetizam várias outros escritos congêneres da 

antiguidade, o que teria levado o próprio Freud a afirmar que a obra exaustiva desse 

grande pensador nos estaria compensando pela perda de outros trabalhos sobre o 

mesmo assunto, já perdidos na poeira dos tempos.

            Em que,  então,  consiste  a  Onirocrítica  de  Artemidoro? Na  antiguidade,  o 

onirocrítico teve a função de determinar, analisando as produções oníricas, se os 

acontecimentos  que  ocorreriam  seriam  favoráveis  ou  não,  aqui  implícita  está  a 

compreensão do conteúdo premonitório dos sonhos.

            Artemidoro tece reflexões interessantíssimas sobre os sonhos, e sua obra 

apresenta, além do literário,  interesse antropológico,  sociológico,  histórico,  sendo 

fundamental para o estudo da história das mentalidades.

            Já então atribuía a decodificação dos símbolos dos sonhos à situação do 

sonhante,  variando  na  medida  em  que  variasse  o  perfil  social  do  sonhante.  O 

entendimento era de que um mesmo símbolo pode ser diferentemente interpretado 

conforme varia aquele que sonha: se é homem ou mulher; se é escravo ou livre; se 

é casado ou solteiro, governante ou dominado, se é forasteiro ou está na sua pátria. 

“uma  gama  infindável  de  situações  humanas  é  contemplada  na  sua  arte  de 

decodificar  símbolos  oníricos,  levando  em  consideração  a  subjetividade  do 

sonhante”. (MENEZES, 2012, pp. 187/209). 

            Poderia ser não somente útil, mas necessário a quem sonhou e ao intérprete 

levar em conta quem é o sonhador, sua profissão, seu nascimento, sua fortuna e 

idade, por exemplo, a partir daí examinando o sonho e seu conteúdo. Artemidoro dá 

exemplos  de  como  um  mesmo  símbolo  pode  ser  diferentemente  interpretado 

conforme varia o perfil  social  daquele que sonha,  revelando extrema acuidade e 

pertinácia.

            São  conceitos  pertinentes  com  aqueles  hoje  adotados  pela  ciência  da 

Psicanálise, onde se tem como verdade que o sonho é um dos mensageiros do 

inconsciente, um processo organísmico próprio a excitar e colocar em movimento a 

psique. 

            É a esse propósito, famosa a interpretação sobre o sonho de Alexandre da 



Macedônia, quando se preparava para fazer um cerco à cidade de Tiro e sonhou 

que viu no seu escudo um sátiro dançando,  sonho que foi  interpretado com um 

prognóstico de sucesso na conquista da cidade.

            Tal interpretação, atenta à força da materialidade da ambiência e à situação 

subjetiva  do  rei  prestes  a  entrar  em  combate,  além  de  mostrar  o  alcance  da 

Onirocrítica  antiga  também estampa  um exemplo  de  sonho  como  realização  de 

desejo.

  

Na  Onirocrítica,  de  Artemidoro  de  Daldis  (Le  Clef  des  Songes: 
Onirocriticon) compara seu "método" com a técnica divinatória dos 
sacrificadores,  com  a  técnica  dos  adivinhos  que  fazem  suas 
previsões do futuro a partir  do estudo das entranhas dos animais 
sacrificados. Vamos tentar entender essa aproximação, que tem tudo 
a ver com a analogia e com a escrita (enquanto inscrição). Trata-se 
de  uma  prática  antiquíssima,  de  origem  mesopotâmica.  Aqui 
também,  os  gregos  são  tributários  dos  mesopotâmicos.  (idem, 
ibidem).
 

 

            Outro dado histórico e cultural importante: 

  

Os  sonhos  são  mencionados  em  muitíssimos  textos  e  escritos 
antigos. Encontram-se lâminas de argila, datadas de 3000 a. C., que 
continham  material  interpretativo  a  respeito  dos  sonhos  de 
sonhadores assírios e babilônios. O conteúdo negativo dos sonhos 
era atribuído a  espíritos  dos  mortos  e  a demônios  malévolos.  Os 
sonhos de voar indicavam desastre e os de beber vinho prediziam 
vida  curta,  mas os  de  beber  água  profetizavam vida  longa.  Essa 
abordagem de “dicionário” do conteúdo do sonho proporcionava os 
mesmos significados para todos, independentemente do conteúdo e 
das circunstâncias do sonho. (KRIPPNER, 1990, p. 164).

 

             Escritores cristãos chegaram a convergir, no início, com as concepções de 

gregos e de romanos antigos, atribuindo aos sonhos a origem divina.

            Bispo de Cartago em 250 d. C., Cipriano afirmava que os próprios concílios 

da igreja eram guiados por Deus através dos sonhos e das visões. 

            Santo Agostinho chegou mesmo a descrever os sonhos com pessoas mortas 

com “dádivas” de Deus. “Os sonhos, mais do que qualquer outra coisa, nos atraem 



para a esperança, escreveu Sinésio de Cirene, bispo de Ptolemais no século V” 

(KRIPPNER, 1990, p. 169).

            Relacionando sonhos e teologia, estudos e exames dos sonhos na Bíblia, 

citam os extensos escritos dos primeiros fundadores da Igreja cristã.

            Assim, ao preparar uma tradução latina da Bíblia, no século V, São Jerônimo 

teria traduzido erradamente, de maneira sistemática, uma palavra hebraica, a fim de 

introduzir  proibições  contra  o  trabalho  com  os  sonhos  no  texto  sagrado;  “em 

decorrência disso, os sonhos foram incluídos na categoria de feitiçaria por mais de 

um milênio.  Kelsey observa que a atual  ausência de considerações teológicas a 

respeito dos sonhos é um desenvolvimento relativamente recente”. (idem, idem, p. 

170).

            Importante marco divisório na história dos sonhos, que entrou no contexto da 

filosofia,  no  século  XVII  e  continua  até  hoje,  a  reverberar  dentro  dele,  é  o 

questionamento envolvendo René Descartes e suas experiências oníricas, por ele 

encaradas como uma fonte central de ceticismo relativo aos sentidos, raciocinando 

ele no sentido de que, enquanto realizava tarefas diárias,  precisava lembrar sua 

condição  humana  e  que,  como  homem,  era  imperativo  lembrar  que,  por 

consequência, estava marcado pelo hábito de dormir e, em sonhos, de representar 

para si mesmo as coisas.

            O contínuo enigma do status  dos sonhos como dado sensorial  contribuiu 

claramente para o tema central da dúvida de Descartes; contraditoriamente, “esse 

enigma  continuou  a  ser  uma  questão  viva  em  todas  as  indagações  filosóficas 

subsequentes. Entretanto Descartes atribuiu desenvolvimento de sua filosofia e da 

sua vida a três ‘sonhos reveladores’. (Ibidem, p. 169).

            Antes de prosseguir, já parece que seja adequado acentuar que não implica 

nenhuma distorção relativamente à temática proposta a abordagem aqui apreciada, 

abrangendo enfoques relacionados à história das gentes e à antropologia, já que 

nos fenômenos humanos se acresce à explicação a compreensão, isto é, procura-se 

reproduzir intuitivamente o sentido dos fenômenos, ao valorá-los.

            Ademais, “como a civilização e a cultura são frutos da mente humana, elas 

também podem ser estudadas pela Psicanálise”. (KEPPE, 2006, p. 401).

            A tal respeito e relativamente à Gradiva, de Jensen:



 

 

Como Freud possuía um grande interesse por Arqueologia e outras 
pesquisas  referentes  a  civilizações  antigas,  ele  encontrou  neste 
texto,  que se refere a cidade de Pompéia,  um material  muito rico 
para  ser  analisado.  Freud  encontrou  uma  correlação  muito 
interessante entre o destino histórico desta cidade e os processos 
mentais. Pompéia foi soterrada pela lava incandescente, provinda do 
vulcão  Vesúvio,  sendo  posteriormente  descoberta  através  de 
escavações.  Para  Freud o  mesmo aconteceria  com os  processos 
mentais,  que  teriam  sido  ‘soterrados’  pela  repressão  e  teriam  a 
possibilidade de serem descobertos através do método psicanalítico. 
(idem, p. 402).
 

 

            Ainda e na mesma direção da linha de pesquisa e investigações:

  

Totem  e  Tabu:  Como  Freud  tinha  um  profundo  interesse  pela 
Antropologia,  ele  desenvolveu  neste  estudo  a  sua  concepção  a 
respeito  do  desenvolvimento  humano,  desde  a  sua  mais  remota 
origem. Ele descreve neste texto  a sua hipótese sobre o caminho 
percorrido  pela  civilização,  com  as  concessões  e  restrições  que 
foram  impostas  para  conciliar  as  exigências  da  culpa  e  da 
sobrevivência. (idem, ibidem, p. 403).
 

             Talvez nesta obra Freud tenha assentado alguns dos principais elementos de 

sua contribuição à antropologia social, elaborando hipóteses a partir de observações 

sobre os aborígenes australianos, em cuja cultura já estabelecia leis e regras morais 

que coibiam com o máximo rigor as relações sexuais incestuosas.

            Totem, segundo tais estudos, constitui um elo comum a todo o clã, de quem 

funciona  como  uma  espécie  de  espírito  guardião,  sendo  por  isso  sacralizado  e 

ensejando  que  a  partir  disso  se  tenha  estabelecido  uma  proibição  totêmica  ao 

relacionamento sexual e de conseguinte a vedação do casamento entre os membros 

submetidos  a  esse  elo  comum,  ao  mesmo totem.  A violação  a  esses  preceitos 

totêmicos  era  penalizada  com a  condenação à  morte,  tamanho era  o  horror  ao 

incesto no seio dessas comunidades.

            Desses  códigos  morais,  depreendeu  Freud,  os  agrupamentos  humanos 

criaram leis repressivas e punitivas que em última análise tinham como meta evitar, 

para além apenas dessa totemização às práticas sexuais incestuosas, também o 



predomínio dos mais jovens e mais fortes, inibindo sua possível dominação sobre os 

mais velhos e mais fracos.

            Sacralizado  o  totem  e  estabelecido  espírito  de  misticismo  capaz  de 

internalizar medos mágicos, sem perde de vista a busca humana de segurança e de 

amor, aí pode ser identificado, segundo a teoria freudiana, o desenvolvimento dos 

sentimentos  de  culpa,  a  combinação  desses  com os  instintos  e  o  processo  de 

angústia, amalgamando pulsões que teriam presidido a evolução das civilizações e 

influindo culturalmente nas concepções que foram vigorando sobre as teorias dos 

sonhos.

            Importante também acentuar que nesta obra Freud discorre sobre o complexo 

de Édipo, surgido desde os primórdios da civilização pelo mesmo motivo do horror 

ao incesto. 

            Mais:

 

  

O  Futuro  de  uma  Ilusão  –  Neste  texto,  Freud  continua  as  suas 
pesquisas a respeito da cultura humana e conforme revelou em 1935 
no seu estudo autobiográfico: ‘Meu interesse após ter feito um longo 
detour pelas ciências naturais, medicina e psicoterapia, retornou aos 
problemas culturais  que me haviam fascinado muito tempo antes, 
quando eu não passava de um jovem com idade apenas suficiente 
para  pensar.’  (Nota  do editor  inglês  de  O Futuro  de  uma Ilusão). 
”Neste texto Freud aplica à religião os conceitos de Complexo de 
Édipo,  Repressão,  Pulsões  e  Libido.  Chega  à  conclusão,  que 
despertou na época muita polêmica, que a religião seria a ‘neurose 
obsessiva  universal  da  humanidade’,  diretamente  vinculada  ao 
Complexo de Édipo. (ibidem e p. 404).

 
 

            Em  O  Mal-Estar  na  Civilização,  “Freud  realiza  uma  crítica  ao  processo 

civilizatório,  destacando  os  fatores  de  repressão  no  surgimento  e  no 

desenvolvimento da civilização”. (ibidem, p. 404).

            Também:

 

 



 

Moisés e o Monoteísmo – Em sua hipótese de que  Moisés teria sido 
egípcio  e  que  teria  transmitido  para  o  povo  hebreu  a  religião 
monoteísta  que  aprendeu  naquela  cultura,  Freud  despertou  um 
antagonismo  pronunciado  tanto  dos  religiosos  judeus,  como  dos 
cristãos. (idem, ibidem).
 

 

            Nesse particular, Freud acabou gerando polêmica nos meios culturais e no 

seio da própria psicanálise, embora tenha também aqui contribuído para expandir o 

campo de pesquisa analítico, inclusive pelos destaques sempre dados ao complexo 

de Édipo na história e na cultura da humanidade.

            Importa  salientar  que  tais  incursões  desde  os  primórdios  da  civilização, 

investigando cada um dos processos das diversas etapas civilizatórias é aspecto 

integrante e inerente aos fins do estudo que se pretende aqui desenvolver. É o que 

confirma a autoridade dos exemplos referidos.

            Vejamos, então, outras significativas vertentes de interpretação dos sonhos 

que se foram desenvolvendo ao longo dos períodos mais remotos da antiguidade.

  

Os Vedas sagrados da Índia contêm listas de sonhos favoráveis e 
desfavoráveis. Essa literatura, escrita provavelmente entre 1 500 a 1 
000 a. C., contém interpretações específicas de imagens de sonhos. 
Davam-se interpretações diferentes aos sonhos tidos em diferentes 
períodos da noite, e levava-se em consideração o temperamento do 
sonhador  antes  de se  proceder  à  interpretação.  No entender  dos 
primeiros filósofos da Índia, eram quatro os estados da “alma”: vigília, 
sono sem sonhos, sonho e unidade mística. (KRIPPNER, 1990, p. 
164).
 

                         

Nessas etapas de nossa história, na base da premissa de que os sonhos se 

originariam fora do sonhador, havia uma generalidade de crenças. Entre essas, a de 

que haveria uma predestinação em nosso futuro, além da crença de que a vida 

humana  seria  regida  por  ordem  divina,  mais  elevada  e  que  dela  proviriam  as 

fatalidades de nossa existência; “acreditava-se que era possível ter acesso imediato 

ao  futuro  durante  o  sono,  e  que  isso  era  tipicamente  mediato  pela  intervenção 

divina”. (KRIPPNER, 1990, p. 166).



            Exemplos do papel substantivo e primordial dos sonhos na vida das pessoas, 

nessa antiguidade repleta de mitos são ricos e abundantes: os sonhos dos faraós e 

das principais personagens da Ilíada e da Odisséia; as divagações oníricas de Jacó 

e de Davi no Velho Testamento, os anais dos sonhos de Ciro; as respostas de Aníbal 

aos sonhos; os sonhos divinatórios de Sófocles e de Sócrates; de José, no Novo 

Testamento. “Talvez a mais clara evidência concreta dessa ideia de sonho encontra-

se nas centenas de ‘templos do sono’ espalhados pela Grécia”. (idem, idem, p. 167). 

 

 

 

Para os gregos do período homérico, os sonhos que passavam pelos 
Portões de Marfim eram “verdadeiros” ao contrário dos “falsos” que 
passavam pelos portões de Chifre. Os sonhos verídicos eram muitas 
vezes  associados  pelos  gregos  a  um  sentido  de  clareza.  Em 
compensação,  os  sonhos  confusos  ou  desconjuntados  passavam 
pelos Portões de Chifre – o reino dos mortais e não o das divindades 
– e não eram dignos de confiança. O reconhecimento dos sonhos 
verídicos  dependia  das  faculdades  especiais:  pureza  da  alma, 
segunda  visão  e  outras  avenidas  do  discernimento.  Entretanto 
sonhos que continham mensagens,  como os que encontramos na 
Mesopotâmia  e  na  Grécia  antigas,  dependiam  principalmente  da 
posição  social  do  sonhador;  somente  os  xamãs,  os  chefes,  os 
profetas  e  os  membros  da  realeza  e  do  clero  podiam  obter 
comunicação direta vinda das divindades. Os humanos comuns não 
conseguiam  obter  esses  emblemas  do  poder  político  e  religioso. 
 (KRIPPNER, 1990, p. 188).

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

6.    A CIVILIZAÇÃO GRECO-ROMANA

 

 

             Embora possa parecer uma dúvida desfundada, em alguma medida nosso 

psiquismo pode ser  assolado por  um questionamento,  qual  seja,  saber  como os 

historiadores  sabem  que  alguma  coisa  realmente  aconteceu,  como  podem  os 

pesquisadores  obter  informações  a  respeito  do  passado.  Neste  particular, 

primariamente são buscadas as fontes escritas.

            Na antiguidade, as civilizações escreveram seus anais e suas memórias em 

paredes de cavernas, gravaram em rochas ou pedras, em peles de animais, em 

pergaminhos,  placas  de  barro,  fontes  onde  os  estudiosos  fazem  a  leitura  e 

interpretação  (muitas  vezes  decifrando  códigos  e  símbolos),  buscando  aí  o 

entendimento sobre como funcionava uma determinada sociedade em um período 

histórico, e como eram os pensamentos predominantes, usos e costumes, hábitos 

religiosos, padrões estéticos e morais, pesquisando enfim sobre os padrões culturais 

dominantes.

            Dessas  fontes,  aprende-se  que,  conhecida  desde  a  antiguidade,  a 

interpretação dos sonhos é prática tão antiga, que é mesmo anterior à época de 

Cristo, sendo encontrados papiros do Egito datados de 2 000 a. C.

            Os  sonhos,  segundo  as  crenças  antigas,  eram considerados  mensagens 

divinas, que tinham o objetivo de enviar avisos, profecias ou conselhos, razão da 

importância dada à interpretação, arte então reservada ao conhecimento exclusivo 

de sacerdotes ou sábios capazes de conhecer a linguagem de seres superiores, 

vedada às pessoas comuns.

            Originada no Egito a crença de que o espírito sairia do corpo enquanto o 



sonhador  dormia,  conceito  conhecido  como  “viagem  astral”  ou  também  como 

“projeção astral”, conceito que ainda hoje é compartilhado e que gerou pesquisas e 

práticas  atuais  a  respeito  da projeciologia,  ou  ainda sobre os chamados sonhos 

lúcidos.

            A civilização egípcia é muito antiga, constando que há cerca de cinco mil anos 

as  aldeias  se  uniram  sob  o  governo  de  um  único  rei,  o  faraó,  enquanto  eram 

politeístas, cultuando vários deuses, com aparência humana, embora alguns tendo 

cabeças de animais.

            Cultores  do  politeísmo,  os  egípcios  não  tinham  preocupações  com  a 

demonologia e interpretavam os sonhos como mensagem dos deuses. Consta que o 

Papiro de Deral-Madineh, de cerca de 2 000 a. C., continha instruções sobre o modo 

de obter de uma divindade a mensagem de um sonho.

            Serápis  era o  deus egípcio  dos sonhos e havia  dúzias  de serapins  – os 

templos dos sonhos – espalhados por todo o território. Nesses templos é que era 

amplamente praticada a incubação, que era aquela tentativa deliberada de induzir 

sonhos  curativos  enquanto  se  dormia  nesses  templos,  havendo  até  mesmo 

sonhadores substitutos a um serapim, com a finalidade de incubar um sonho para 

alguém que não podia fazer a viagem onírica desejada. “Dava-se especial atenção 

aos sonhos dos personagens reais;  um sonho de Tutmósis IV foi  gravado numa 

estela (pilar de pedra) diante da Esfinge”. (KRIPPNER, 1990, p. 164).   

            O declínio egípcio aconteceu após a morte do faraó Ramsés II,  quando a 

disputa de poder entre os nobres enfraqueceu o império, que acabou invadido pelos 

assírios, de quem logo se libertaram para cair nas malhas dos persas, a partir de 

quando os dominadores estrangeiros se revezaram no domínio sobre o Egito; depois 

dos persas vieram os gregos, com Alexandre da Macedônia, e depois os romanos, 

com Júlio César e os invasores árabes.

            Nossos estudos psicanalíticos de hoje têm muito a ver com os gregos antigos, 

com seus mitos e com seu panteão politeísta, composto por deuses e semideuses, 

cultura da qual, muitas metáforas foram sendo aproveitadas.

            Entre esses mitos, o oráculo de Delfos, uma fenda na rocha de onde subia 

um vapor que transmitia mensagens dos deuses, cifrada e composta por símbolos, 

como a linguagem dos sonhos, cabendo então a uma sacerdotisa a exclusividade da 



interpretação. 

            Dessa cultura, a obra mais célebre entre as tragédias gregas é o Édipo Rei, 

de Sófocles, historiando a vida de Édipo, filho de Laio e Jocasta, reis de Tebas; logo 

que o menino nasceu, o deus Apolo predisse que um dia, quando adulto, o filho 

mataria o próprio pai e que viria a casar com a mãe.

            Laio, querendo livrar-se do cumprimento da profecia, abandonou a criança 

numa montanha, de onde o menino foi salvo por um humilde pastor, cresceu e foi 

educado sem saber que era filho de pais adotivos; mais tarde, em duelo, abateu Laio 

(desconhecendo que se tratava de seu próprio pai) e, após decifrar o enigma da 

Esfinge e se tornar o herói  salvador de Tebas, livrando-a daquele flagelo,  veio a 

casar-se com a rainha viúva Jocasta (ignorando que se tratava de sua própria mãe), 

cumprindo assim a profecia.

            Após peripécias, quando a fome e a peste se abateram sobre Tebas, e depois 

de Tirésias (cego capaz de enxergar o passado e o futuro) ter anunciado que o 

culpado pela desgraça coletiva era o matador do rei Laio, o infeliz Édipo finalmente 

tomou consciência de suas verdadeiras origens, da profecia e do cumprimento do 

vaticínio.

            Jocasta suicidou-se e Édipo, desesperado com a revelação, arrancou seus 

próprios olhos e, cego e amaldiçoado partiu de Tebas para morrer bem longe de lá.

            Dessa tragédia, Freud, inspirado no mito que trata da relação de triunfo do 

filho sobre o pai,  formulou o complexo de Édipo,  elaborando ainda suas teorias 

sobre o incesto como um verdadeiro tabu o qual desde sempre foi execrado pela 

humanidade, sendo responsável por culpas, medos e autopunição, como a do filho 

que no mito mata o pai e logo fura seus olhos e fica cego, imolando-se pelo peso da 

culpa.

            Consta que o próprio Friedrich Nietzsche teria afirmado que enquanto outros 

povos  antigos  legaram  santos  à  humanidade,  os  gregos  teriam  nos  dado 

verdadeiros sábios, como são Sócrates, Platão e Aristóteles, entre tantos outros.

            No curso da história, alterações nas visões de mundo influenciaram nossas 

culturas, especialmente a ocidental, quadro onde as perspectivas sobre os sonhos 

refletem essas mudanças.



            Sintomaticamente, para os gregos, a fórmula canônica de alguém contar que 

teve  um  sonho  é:  "Eu  vi  um  sonho."  Aliás,  sonhos  e  visões  noturnas  são 

praticamente sinônimos em todas as línguas.

                Aristóteles  e  Cícero  viveram e  escreveram sobre  sonhos  a  um intervalo 

aproximado de 300 anos um do outro (cerca de 340 a. C. e 40 d. C.), espaço de 

tempo onde subsistiu uma ideia difusa a respeito dos sonhos.

  

A ideia de que os sonhos eram mensagens dos deuses ou de outras 
fontes  extraordinárias  estendeu-se  temporalmente  desde  os 
fragmentos dos escritos primitivos dos egípcio e sumerianos ao longo 
da  literatura  exemplificada  por  Homero,  pelo  Antigo  Testamento, 
pelas  peças  de  teatro  gregas  e  pelas  histórias  de  Heródoto  na 
coleção  de  Artemidoro,  no  final  do  período  romano  II  d.C. 
(KRIPPNER, 1990, p. 166).       
         

 

            Ao  rejeitar  fontes  extraordinárias  para  os  sonhos,  Aristóteles  refletia  uma 

mudança entre os intelectuais da sua era. Os sistemas de crença literal nos deuses 

estavam  desmoronando  e  os  filósofos  explicavam  o  mundo  por  caminhos  mais 

naturais do que sobrenaturais. 

            Cícero  argumenta  que  sejam  elas  quais  forem,  nossas  teorias  sobre  os 

sonhos  são  “fantasmas  e  aparições”.  Depositamos  fé  em  nossas  ilusões  e  em 

nossas alucinações em estado de vigília, mas certamente não a depositamos nas 

ilusões e nas alucinações dos loucos ou dos bêbados. Por que então darmos valor 

ao poder profético dos sonhos? 

            Diferentemente de Aristóteles, Cícero acabou não achando o tempo do sono 

propício  à  sabedoria  ou  à  adivinhação,  pois  quando a  alma é  sustentada  pelos 

membros do corpo e pelos cinco sentidos, seus poderes de percepção, pensamento 

e apreensão são mais dignos de confiança.

            Extremamente significativo é que para os gregos os sonhos chegaram a ser 

considerados  uma  dádiva  de  Prometeu,  o  deus  civilizador  e  humanizador,  titã 

afeiçoado aos homens. Na versão esquiliana da lenda de Prometeu, o titã doa aos 

homens não apenas o fogo roubado dos deuses (e com o fogo, tesouro sem preço, 

a civilização e a técnica), mas também as formas das artes divinatórias, a esperança 



e os sonhos.  Dá mesmo o que pensar o fato de esses dois dons (o fogo e os 

sonhos), sejam absolutamente fundamentais para o ser humano, e nos tenham sido 

legados  exatamente  pelo  deus  civilizador,  Prometeu,  que  nos  mesmos  mitos 

também teria dado aos homens a esperança.

            Apesar de os sonhos no mundo grego, como vimos com Prometeu, estarem 

profundamente ligados às artes divinatórias, havia a percepção de que muitas vezes 

eles de nada valiam em termos de eficácia oracular.

            Assim parece que se pode observar desde a formulação presente na Ilíada, 

de Homero, segundo a qual os sonhos provem de Deus, até a Orestíade, de Ésquilo, 

quando  a  rainha  Clitemnestra  se  refere  depreciativamente  aos  sonhos  como 

quimeras  de  uma mente  adormecida,  figurando isso  como um bom exemplo  do 

mecanismo  de  negação,  em sendo  ela  a  personagem que  mais  sonha  e  cujos 

sonhos se realizam na própria tragédia onde são versados.

            A condição feminina na Grécia antiga variou bastante, dependendo da época, 

da cidade-estado e da classe social. Na Odisséia, de Homero, aparecem mulheres 

nobres  que  falavam  e  agiam  com  bastante  independência,  como  por  exemplo, 

Penélope, esposa de Ulisses.

            De diálogo entre Penélope e Ulisses, a propósito de conteúdo de sonho:

  

Senhora  replicou o agudo Ulisses,  ninguém certamente  pode dar 
outro sentido a este sonho; a senhora aprendeu do próprio Ulisses  a 
traduzi-lo em fatos. Os pretendentes claro estão  condenados todos 
eles. Nenhum sairá com vida.- Os sonhos senhor, disse a prudente 
Penélope, são coisas sem nexo, confusas e nem tudo o  que  vemos  
neles se realiza.  Pois existem dois portais por onde essas visões 
substanciais  devem  passar  para  chegar  até  nós:  um  deles  é  de 
chifre, o outro de marfim. Os sonhos que nos chegam pelo portal de 
marfim  nos  iludem  com  promessas  vazias  e  jamais  cumpridas, 
enquanto so que saem no portal de chifre brunindo informam a quem 
sonha sobre os atos que realmente acontecerão. (INGLIS, 1987, p. 
9).
 

            Em passagem também significativa, enquanto está apreensiva entre a opção 

ou por continuar esperando a volta do esposo, ou por atender à reivindicação de 

casar com um de seus pretendentes, Penélope tem um sonho onde vê uma águia 

que pende do céu e abate vinte gansos enquanto esses se alimentavam em seu 

quintal.



            No sonho, Penélope chora e se lamenta inconsolável;  a águia no entanto 

pede  a  ela  que  tome  coragem,  pois  aqueles  gansos  representavam  seus 

pretendentes e a águia – ela própria – representava seu marido que retornava à 

casa.

            Junto com os gregos, os romanos foram o povo antigo que mais influenciou o 

mundo ocidental contemporâneo. Os romanos foram tão influenciados pelos gregos 

que até seus deuses eram iguais aos do Olimpo.

            O Zeus grego era o Júpiter romano, a divindade maior; Afrodite virou Vênus,a 

deusa do amor e da beleza; Ares virou Marte, o senhor da guerra; Hermes virou 

Mercurio,  o  senhor  do  comércio;  Hades virou  Plutão,  o  deus do  mundo interior; 

Poseidon virou Netuno, o rei dos mares; Dionisio virou Baco, o deus do vinho e das 

festas; Hefesto virou Vulcano, o deus do fogo; Artemis virou Diana, a deusa dos 

animais selvagens e da caça; Atena virou Mineva, a senhora da sabedoria e das 

artes;  Hera virou Juno,  a  rainha dos deuses (representada pelo pavão,  sua ave 

favorita);  Cronios tornou-se Saturno, o senhor do tempo; Demeter virou Ceres, a 

deusa  da  fertilidade;  Apolo,  uma  das  principais  divindades  da  mitologia  greco-

romana, teve em ambas as civilizações o mesmo nome.

            Roma, inicialmente, era uma aldeia no centro da Itália, até que por volta do 

século V a. C. os romanos iniciaram a conquista de toda a Península Itálica, o que 

foi apenas o começo da construção de um grande império. 

            O  exército  romano  foi  se  tornando  fundamental  para  definir  quem  tinha 

prestígio em Roma, tornado o estado belicoso e conquistador que se expandiu até a 

ruína.  Grandioso  e  imponente,  o  Império  Romano  tinha  suas  contradições.  Foi 

mergulhando em crises cada vez maiores, até que finalmente sucumbiu diante do 

poderio militar e do avanço dos povos bárbaros (século V d. C.).

            Em 79 d. C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e suas cinzas quentíssimas 

cobriram  essa  cidade  romana,  matando  seus  habitantes.  Os  destroços  foram 

descobertos em escavações que  já no século XVIII desenterraram o que restou das 

ruínas, sendo significativa a esse propósito a reflexão de Freud a partir de um baixo 

relevo, a Gradiva, de Jensen.

            Freud, que atribuía à arte a qualidade de ser uma espécie de testemunha do 

inconsciente,  encontrou analogia entre  o soterramento de Pompéia e a posterior 



escavação, com os eventos mentais decorrentes do soterramento pelos processos 

de recalque,  e a verdadeira escavação inerente ao processo de análise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.    CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

 

            A cultura  caminha,  flui,  evolui  passo  a  passo,  assim  como  progride  a 

humanidade,  em  cuja  evolução  os  processos  culturais  são  também  dinâmicos, 

adaptando-se  aos  moldes  dos  padrões  vigentes  em  cada  época;  à  história, 

caminhando em paralelo, cabe registrar as ocorrências, incidentes e percalços do 

conjunto do processo evolutivo humano.

            Fazer uma incursão pelos caminhos da história e da cultura implica em uma 

verdadeira viagem, que pode nos levar desde períodos pré-históricos até o atual 

estágio de desenvolvimento da humanidade, hoje em plena era digital.

            Quando assim nos aventuramos, como penso ter sido demonstrado ao longo 

deste trabalho de pesquisa, essa é uma viagem que pode nos conduzir,  a partir 

daquelas  épocas  mais  regressivas  do  homem  na  terra,  aos  submundos  da 

consciência humana, ao cenário completamente iluminado dos escritórios, em pleno 

mundo da informática. Esses processos históricos e culturais abrangem estruturas 

básicas dos pensamentos e sentimentos do ser.

            Compreende-se aí a própria história humana do sonho e da vigília, abordando 

aspectos ligados à filosofia, à antropologia, à psicologia e à sociologia.

            Sem os sonhos, arrisco afirmar, o ser humano não teria se tornado aquilo que 

ele é; e apesar da grande possibilidade de que animais irracionais também sonhem, 

é  no  trabalho  empreendedor  realizado  pela  espécie  humana  através  de  suas 

estruturas neuronais e de seu psiquismo, que está armazenado todo o plano da 



história de sua civilização.

            A força  da  imaginação  e  consequentemente  também  a  linguagem,  são 

esforços  neurológicos  que impulsionaram a  civilização e  aprimoraram o  homem, 

desde a barbárie até os tempos atuais.

            A cultura, como processo dinâmico e evolutivo, recebeu através dos séculos e 

milênios  o  impulso  dos  desejos,  começando  a  história  do  espírito  desde  a 

sensibilização humana para a realidade da dor, da angústia do medo e da culpa, dos 

traumas e das repressões, numa realidade histórica da qual ficam evidenciadas as 

agruras que ao longo dos tempos afligiu o homem, e da ânsia em entender – desde 

que  adquiriu  razão  e  consciência  –  o  dilema  existencial  frente  ao  qual  nos 

debatemos, sobrevivendo apesar de toda a carga de carências básicas que nos são 

inatas.

            Nesse longo percurso enfrentado pelas civilizações, os dados históricos e 

culturais  compulsados  dão  o  testemunho  da  enorme  importância  que  tem  a 

compreensão dos processos oníricos  como via  de  acesso ao inconsciente,  para 

também permitir a decifração de nossas neuroses em busca da melhoria de nossa 

qualidade de vida, através do pleno equilíbrio assegurado pela integridade da saúde 

mental dos indivíduos, única forma de superar nossos fracassos, medos, culpas e 

incertezas, facilitando a vivência do amor e do encontro com o outro, para que enfim 

seja  também encontrada  a  felicidade,  meta  de  todo  ser  humano nesta  vivência 

terrestre.

            Os mesmos dados históricos e culturais afirmam a relevância da psicanálise, 

que também evoluiu, assim como os métodos de entendimento e interpretação dos 

sonhos,  desde  aquelas  fases  empíricas  impregnadas  pelo  misticismo,  até  o 

momento atual, em que está assentada em bases culturais capazes até mesmo de 

lhe assegurar que figure no rol das ciências humanas.
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