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RESUMO 

 

Ao longo do tempo foram dados diversos significados para o sonho. Um significado, 

porém, bastante relevante foi o psicanalítico, usado até hoje para justificar a origem dos sonhos 

na terapia psicanalítica. Apesar das pequenas mudanças que ocorreram, o significado dos sonhos, 

para a psicanálise, continuou o mesmo. Os sonhos, para a psicanálise, são desejos reprimidos que 

se manifestam quando há junção do consciente com o inconsciente. Sendo o sono um estado de 

equilíbrio psíquico entre o real e o irreal, este se torna propício para a manifestação do 

inconsciente, uma vez que o inconsciente aparece somente quando entra em contato com o 

consciente. A neurociência explica de outro modo a existência do sonho, mas depois de 

comparado este significado com da teoria psicanalítica, perceberemos a grande congruência entre 

ambos os significados, altamente comparáveis.       
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 Você lembra do que sonha? Acha possível sonhar todas as noites? Não. Saiba que todos 

sonham, e muito, todas as noites. Passamos sonhando aproximadamente duas horas por noite. 

Porém, a questão é por que não nos lembramos de nossos sonhos. Como podemos esquecer-nos 

de aproximadamente duas horas de nossa vida. A psicanálise junto à neurociência traz uma 

explicação para este fenômeno. 

  O conteúdo aqui demonstrado tem por objetivo abordar a teoria Freudiana da 

interpretação dos sonhos, formulando assim um entendimento dos desejos inconscientes 

ressaltados durante um sonho, bem como a manifestação do inconsciente durante nosso sono 

(sonho). 

 

2 - DEFINIÇÕES DA ESTRUTURA DO SONO E DOS SONHOS  

 

 Considera-se que o sono se desenvolve em duas fases: REM e não REM.  “O Sono REM é 

uma forma ativa do Sono” (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2003 p. 936). O sono REM é 

caracterizado por movimentos oculares rápidos e também pela inibição do tônus da musculatura 

esquelética. É nesta fase do sono, também chamada paradoxal, que ocorre a maior parte dos 

sonhos. Por isso, é a fase mais interessante para a psicanálise. O sono REM que se concentram de 

fato comprovado cientificamente 75% dos sonhos como veremos na Figura 1, ocorrendo um 

aumento da temperatura da massa encefálica consideravelmente grande para a neurociência 

juntamente 

 

[...] com o aumento global da atividade neuronal durante o sono REM, a 
temperatura encefálica e a taxa metabólica aumentam; em algumas regiões encefálicas, 
os novos níveis podem ser iguais ou maiores do que no estado de vigília. Ao contrário 
do estado de vigília, porém, quase todo o tônus dos músculos esqueléticos desaparece 
(atonia) os músculos que permanecem ativos são os que controlam os movimentos 
oculares do ouvido médio e diafragma. Alem disso, ocorrem pequenos tremores fásicos.  
Durante o sono REM ocorre regularmente ereção peniana no homem e excitação 
clitoriana na mulher. Em ambos os sexos as pupilas começam a se contrair fortemente 
[...]. (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2003 p. 938) 
 

 Tomando por base a citação supra, pode-se entender que na fase do sono REM o 

inconsciente do ser humano é unido ao consciente, uma vez que ocorrem movimentos oculares 

que podem ser interpretados como o local que esse está a olhar durante o sonho. Esses 
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movimentos se tornam mais intensos com o passar dos minutos, ressaltando ou interpretando a 

movimentação ocular como quem sonha em um sonho, outro fator relevante seria a ereção 

peniana no homem e excitação clitoriana na mulher. Que podem ser visualizados na teoria 

psicanalítica na castração que é representada com falta de um órgão genital presente em outro do 

sexo oposto (nas mulheres poderíamos identificar como a falta de um pênis).  

 

Episódios de distúrbios comportamentais REM começam com um surto de movimentos 
excessivos dos membros e corpo e progridem para movimentos mais complexos, os 
quais podem se tornar vigorosos e violentos. As proeminentes contrações musculares e 
movimentos corporais acompanham os eventos fásicos do sono REM, assim como os 
movimentos oculares rápidos. (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2003 p. 956). 

 

 Esses “distúrbios” poderiam ser o reflexo do interior (inconsciente), caracterizando assim 

um sonho manifesto de maneira hostil, um pesadelo. A neurociência traz um fato que reforça esta 

hipótese. 

Para os autores acima citados, há vários episódios que levam uma pessoa a despertar do 

sono, um deles seria o pesadelo que ocorre na fase REM do sono. Nos momentos em que há um 

terror no sono, ocorre um aumento das batidas do músculo do miocárdio e na respiração sendo 

que os outros fatores não se alteram. Ao meu entender, isso seria um reflexo de um determinado 

sonho que, ao manifestar-se inadequadamente, se tornou insuportável para a pessoa. Isso 

explicaria o despertar, que passaria a ser uma maneira de fuga desse determinado fato que se 

passava em seu consciente. Ainda, segundo os autores acima, o sono REM é onde os sonhos são 

recuperados. Levando em consideração que sonhamos também na fase do sono Não-Rem, 

podemos entender que “não sonhamos; montamos um quebra cabeça”. Em princípio, o sono 

Não-Rem tem a função de filtrar o que é “aceitável” pelo superego, e o sono REM, de formular o 

sonho de maneira mais amena. 

 

Os relatos de sonhos na fase Não-Rem tendem a ser mais curtos, menos nítidos, com 
menor conteúdo emocional e mais coerentes do que os relatos de sonhos ocorridos 
durante o sono REM. Mas não há diferenças qualitativas entre relatos de sono REM e 
Não-Rem de mesma duração. Assim, a principal diferença é que os sonhos na fase REM 
tendem a ser maiores do que os sonhos em Não-Rem. (KANDEL; SCHWARTZ; 
JESSELL, 2003 p. 945)  
 
 
 

 

 

 

    



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 03.11.2013 

 

Diogo Batista Pereira da Silva 4 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

3 - INCONSCIENTE E CONSCIENTE - SIGNIFICADOS GERAIS 

 

 Inicialmente, antes de falarmos sobre o inconsciente e suas manifestações, devemos 

conhecer o significado do inconsciente e do consciente e como eles se manifestam nos sonhos. 

 Segundo Cobra (2003), o inconsciente não se traduz como subconsciente, uma vez que 

ambos são distintos um do outro. O inconsciente caracteriza-se como um estado da consciência 

passiva vivido pelos seres humanos, uma vez que não tenha sido traduzido para uma forma 

considerada reflexiva, podendo assim tornar-se inteiramente consciente. O inconsciente nunca se 

tornará consciente de forma direta. Aparecerá sempre de forma indireta através dos sonhos, atos 

falhos ou interpretações especificas da técnica psicanalítica.  

 Inconsciente: [...] “termo genérico para designar todos os procedimentos independentes 

do esforço ou da vontade.” (BUENO, 1996, p. 360). 

 

 “Inconsciente: 1 Não consciente. 2 Pessoa que procede sem consciência. 3 Parte da vida 

psíquica, segundo a psicanálise, de que não temos consciência.” ( ROCHA, 2001, p. 335) 

 “Consciente: Que sabe que existe; que sabe o que faz; lúcido; responsável.” (BUENO, 

1996, p. 158). 

 “Consciente: 1 Que sabe que existe. 2 Que sabe o que faz 3 Consciência.” ( ROCHA, 

2001, p. 160) 

 

4  - AUTENTICANDO OS SONHOS 

 

      “Segundo Sigmund Freud, os sonhos são manifestações disfarçadas de fortes desejos, 

inaceitáveis e inconscientes. Muito do ímpeto da pesquisa moderna sobre o sonho foi incentivado 

pelo interesse na interpretação psicanalítica do conteúdo do sonho” (FREUD, 1953 apud KANDEL; 

SCHWARTZ; JESSELL, 1991, p.945).   

Esse conceito trazido por Freud tornou-se a base de uma nova teoria e assunto de muitas 

discussões que deixam muitas pessoas a pensar até hoje. É um dos argumentos mais citados na 

teoria psicanalítica e tema de uma das obras mais consagradas de Sigmund Freud “A 
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Interpretação dos Sonhos”, um livro que traz em sua essência a explicação e os motivos de 

determinados sonhos que costumam acontecer conosco durante toda a nossa vida.  

Também nos chama a atenção, nas obras de Freud, a teorização da existência do ID, EGO 

e SUPEREGO, três mecanismos que exercem funções extremamente importantes, sendo eles os 

responsáveis pela repressão, manifestação e conscientização não só dos sonhos, mas também de 

outros Mecanismos de Defesa que atuam em certos momentos, livrando-nos daquilo que 

consideramos inconscientemente insuportável para nós ou para a “sociedade”.  

Os sonhos não variam de acordo com o ambiente externo, como outras teorias afirmam. 

Para a psicanálise, isso pode ajudar a manifestação daquele conteúdo recalcado que até pouco era 

desfavorável aos fatores externos, pois o sonho não é afetado diretamente por esses, mas pode vir 

a ocorrer variações em suas manifestações se incorporando assim uma narrativa do sonho que se 

expresse de outra forma. Que pode variar independente da situação que o exterior esteja 

reprisando. Um exemplo disso seria: Uma pessoa que está deitada, dormindo e de repente 

começa a ouvir o barulho da chuva ou até mesmo de uma torneira aberta pode sonhar que está em 

alto mar, pescando, ou em meio a uma tempestade.     

 

5 - EEG DOS SONHOS 

 

 Conforme ficou dito em linhas anteriores, existem, hoje comprovados cientificamente, 

dois estágios do sono: sono REM e sono Não REM. Mas dentro destas duas fases existem muitas 

subfases. Mas o estágio que se apresenta de maneira mais significativa, e bastante presente na 

teoria psicanalítica e em outras também, é o sono REM, durante o qual há maior atividade 

cerebral. Segundo Brandão (1991), os sonhos são formados em outra consciência, dando, assim, 

mais argumentos para a teoria psicanalítica. Na Figura 1 podemos ver o porquê que o sono REM 

é tão importante para a área da psicanalítica entre outras abordagens.  
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Figura Sono típico noturno dividido em ciclos de um adulto 
jovem. O tempo gasto em sono REM está representado pelas barras 
pretas. O tempo gasto na fase 2 aumenta progressivamente durante a 
noite até dominar completamente o sono não REM do sono. Notar 
que o sono foi interrompido no momento em que o indivíduo estava 
na fase REM do sono o que deve facilitar a lembrança de eventuais 
sonhos ocorridos neste período.    

 
Figura 1 -  Digitalização – As bases psicofisiológicas do comportamento, 1991.   
Fonte: Brandão, 1991. 

 
  

Pelo gráfico acima podemos reparar que das 8 horas que passamos dormindo à noite, ¼  

ou duas horas são de sono REM hipotetizando assim a teoria de que passamos 2 horas todas as 

noites sonhando. Porém levando em consideração que também sonhamos na fase Não-REM por 

algum tempo essas duas horas podem variar. 

Em sequência, reforçando minha tese, apresento a pesquisa feita por um psicólogo que 

relata que realmente passamos 2 horas sonhando todas as noites.  

Segundo Vasconcellos (2009), durante o sono passamos por diferentes estágios que se 

repetem quatro ou cinco vezes durante o ciclo de sono. No estágio cinco sonhamos durante 

aproximadamente dez minutos e logo retornamos ao primeiro estágio. Após o fechamento do 

ciclo no quinto estágio, este retorna ao primeiro, onde recomeça novo ciclo. Tal retorno repete-se 

aproximadamente quatro a cinco vezes durante o período de oito horas de sono. Entre essas 

repetições pode-se perceber que o estágio um, dois, três e quatro tendem a diminuir o tempo 

destinado ao sonho, dando espaço ao quinto estágio que aumenta constantemente durante o sono. 

Pode-se, portanto, afirmar que, no decorrer do sono, a pessoa vai tendo um espaço de sonho cada 

vez mais intenso. Uma pessoa adulta que tenha o ciclo de sono diário regular de oito horas, terá 

duas horas de sonhos todas as noites. Fica, no entanto, uma incógnita aberta sobre o que acontece 

com os sonhos que temos durante todas as noites se, ao despertar, raramente nos lembramos do 

que sonhamos. E dos poucos que são “lembrados” se apresentam em pequenos trechos que 

raramente constituem um sonho completo, limitando-nos a descrevê-los em lapsos. 
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Segundo KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL (2003), a existência de muitos sonhos 

durante a noite acaba por fazer a pessoa esquecer, a cada cinco minutos após o término de cada 

sonho, metade da narrativa. Após dez minutos, cerca de 90% do sonho é “esquecido” (reprimido) 

por ser manifestação do desejo inconsciente dos desejos do Id que são reprimidos pelo superego. 

 
 Características dos estágios do sono 

 
 
ESTÁGIO 

 
 
EEG 

 
% DO 
 TTS 

ATIVIDADE 
DO GLOBO 
OCULAR 

 
ATIVIDADE  
MUSCULAR 

 
 
OBSERVAÇÕES 

0 
ACORDADO 
OLHOS abertos 
 
Olhos fechado 

 
 
beta 
 
alfa 
 

 
 
 
2 

 
 
 
Normal 

  
 
 
Indivíduos com 
insônia têm fases 0 e 
1 mais longas que 
pessoas normais 
 

1 
SONOLÊNCIA 

alfa 
beta 
teta 
 

 
5 

 
Movimentos 
rotatórios 

 
Relaxamento 

2 
SONO LEVE 

Teta 
Fusos 
Complexos k 

 
50 

 
Normal 

 
Relaxamento 

Facilmente 
despertados. 
Estímulos sensoriais 
evocam complexos 
K. 

3 
SONO 
PROFUNDO 
DE 
TRANSIÇÃO 

 
teta 
fusos 
Complexos 
K e delta 

 
 
8 

 
 
Normal 

 
 
Relaxamento 

 
Difíceis de ser 
acordados. Os 
complexos K são 
difíceis de evocar 
Como nas fases 4 e 
5. 

4 
SONO 
CEREBRAL 

 
delta 

 
10 

 
Normal 

 
Relaxamento 

 
Pesadelos e 
sonambulismo. 

 
 
5 
SONO REM 

 
 
 
beta 

 
 
 
25 

 
Periódica 
Atividade, alta 
frequência, 
irregular e rápida. 

 
Periódica 
Movimentos 
espasmódicos e 
incoordenados 
das extremidades. 

 
Estágio de sonhos 
relembráveis. 75% 
dos sonhos ocorre 
nesta fase. Ereção 
peniana. 
Aumento da 
atividade simpática. 

 
Figura 2 - Digitalização – As bases psicofisiológicas do comportamento, 1991.   
Fonte: Brandão, 1991. 
 

 

Analisando esta tabela, podemos perceber que o sono REM prevalece durante boa parte 

do nosso sono. Movimentos de indeterminada natureza ocorrem durante esse período que se 

reflete como sendo a fase do sono mais estudada e pesquisada por muitos analistas, cientistas e 

psicólogos que tentam desvendar a natureza dos sonhos.  
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Na teoria psicanalítica, os sonhos são interpretados como a manifestação inconsciente de um 

desejo reprimido pelo superego que considerou aquele determinado fato inaceitável e 

extremamente desagradável para a pessoa.  

O sonho tem como finalidade amenizar o impacto de desejos inaceitáveis, expondo-os de 

forma mais aceitável, “maquiando-os” de maneira que possam se manifestar sem alterar o 

equilíbrio psíquico da pessoa, uma vez que as pessoas não poderiam viver sem sonhar, pois não 

teriam plenitude psíquica estável para poder suportar os desejos do Id sem a ajuda do Ego e do 

Superego.  (HERRMANN, 1984). 

  A este respeito, Freud (2001 apud COBRA, 2003) afirma que “certas experiências são tão 

fortes que não conseguimos elaborar as sensações e as deixamos guardadas no cérebro até o 

momento em que possam vir à tona. Os sonhos podem trazer alguns sinais dessas memórias”.     

Segundo Crick, F e Mitchion, G (1953 apud BRANDÃO, 1991, p. 106), “o sono é 

necessário para apagar as informações erradas que são armazenadas no celebro durante o período 

em que o individuo está acordado e os olhos são reflexos deste processo”.   

Crick e Mitchion (1953), com esta afirmação, cogitam a existência de um possível 

inconsciente que separa as informações assimiladas enquanto estamos desacordados e as reúnem 

e separam as que não serão censuradas (reprimidas). As demais juntar-se-ão e formularão um 

lugar no nosso inconsciente onde se maquiarem e aparecerão como um conteúdo manifesto do 

inconsciente, não exatamente em um sonho. Porém tendo em foco esse  objetivo da pesquisa esse 

terá como princípio ativo o equilíbrio entre o ego e o id. Estes dois franceses trazem até nós um 

dos princípios da psicanálise  afirma que o inconsciente pode ser retratado de diversas maneiras, 

sendo as mais comuns os sonhos, os lapsos e os atos falhos, nos quais satisfizemos nossos 

desejos inconscientes.  

Os sonhos não são confusos caleidoscópios de fragmentos visuais, mas são 
organizados de maneira temática e perceptual. A antiga visão de que os sonhos ocorrem 
em um instante não é consistente com a correlação entre a duração do período de REM, 
a duração do relato do sonho e o tempo real em que os sujeitos levam para reviver uma 
experiência de sonho depois que eles são despertados. Embora possam aparecer 
conteúdos específicos ou preocupações pessoais em vários períodos bem definidos de 
sonhos durante uma única noite, os sonhos não aparecem como capítulos sucessivos de 
um mesmo livro, mas como histórias curtas e separadas. 

O sonho e a mentalização em vigília são semelhantes em vários aspectos. A 
maioria dos sonhos coletados em uma noite é bastante comum. Os sonhos têm uma 
reputação não merecida de serem extremamente bizarros por causa de nossos relatos 
espontâneos de sonhos que geralmente são limitados aos sonhos longos e excitantes que 
tradicionalmente ocorrem antes do acordar de manhã. Em geral, o humor , a ansiedade, a 
imaginação e a expressividade de uma pessoa durante os sonhos estão correlacionados 
com essas mesmas características em suas experiências na vigília. Exceto por uma 
diminuição na clareza ou nos detalhes de fundo e saturação de cor, as imagens nos 
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sonhos visuais se assemelham com as imagens visuais da vigília. Como a imagem da 
vigília, a maior parte dos sonhos é colorida; o mistério é por que 20-30% dos sonhos são 
acromáticos.   
Talvez a grande diferença entre os sonhos e a vigília comum é que nós somente somos 
capazes de diferenciar entre a imagem real e a imagem imaginaria quando estamos 
acordados. Exceto por sonhos lúcidos relativamente raros em que nós sabemos que 
estamos sonhando, todas as imagens de sonho aparecem reais quando ocorrem.  A 
despeito de uma vida toda de discriminação entre sonho e realidade, nós só podemos 
fazer discriminação depois de acordados (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2003 p. 
946)  
 

 Será que realmente o ser humano é capaz de “criar” sonhos, ou será que todos os sonhos 

são parcialmente reais; formulados por fragmentos de algo que ocorreu em uma determinada 

época a qual não tínhamos condições de suportar, sendo assim recalcados de nossos 

pensamentos, mas por uma falha no recalque começam a emitir sintomas tais quais atos falhos, 

sonhos entre outros...  

 

6 - ID, EGO E SUPEREGO.  O QUE SÃO  

  

Segundo (SANTOS, 2013 apud HERMANN, 1984), O Ego não é apenas a consciência, 

pois nele encontramos também partes inconscientes nomeadas como Mecanismos de Defesa. 

Estes ajudam o EGO a ludibriar as pulsões do ID e as repressões SUPEREGO.  

Quando uma pulsão que causaria a satisfação de um desejo prospectivo ao superego é 

reprimida, há que convencer o princípio do prazer de que sucederá dor. Para efetivar este truque, 

o EGO aciona uma espécie de alarme, um pequeno sinal de angústia, sempre que tal tipo de 

pulsão se lhe apresenta à porta. Como se dissesse ao ID: ‘veja como isso que aparece bom, na 

verdade, dói’. E o ID, enganado até certo ponto, cede energias para contrariar seus próprios fins 

puncionais. “Basta então ativar os MECANISMOS DE DEFESA, carregados dessa energia..." 

(SANTOS, apud HERMANN, 1984)  

Segundo Cobra (2003) o id é formado pelo "princípio do prazer", que tem a função de 

aliviar as tensões biológicas. Satisfazendo à alma concupiscente, do plano platônico, é a reserva 

inconsciente dos desejos e impulsos de origem genética e voltados para a preservação e 

propagação da vida.. 
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Segundo Cobra (2003), o Ego compõe uma parte da vida psíquica que é desfalcada pelos 

desejos do Id e à repressão imposta pelo Superego. Uma vez que o ego é estimulado tanto pela 

mente quanto pelo mundo exterior, é conduzido pelo "princípio de realidade", sempre visando 

um equilíbrio entre o id e o superego. 

Conforme Cobra (2003), o superego faz a repreensão dos impulsos que a sociedade e a 

cultura proíbem por questões sociais, históricas e culturais, impedindo o Id da pessoa de 

satisfazer seus impulsos e desejos, tornando-se, assim, o aparelho da repressão. Este se manifesta 

diretamente na consciência moral, sendo caracterizado por um conjunto de proibições e deveres 

seguidos pela educação.  

  

7 - O QUE FAZEM, NO SONHO, O ID, O EGO E O SUPEREGO 

 

Tendo o conhecimento sobre o id, ego e o superego, podemos dizer que sem eles os 

sonhos não existiriam, uma vez que sem o superego não existiria a repressão, que é a causa dos 

sonhos para a teoria psicanalítica.  

O id, sendo os desejos, as pulsões, “o princípio de prazer” do ser humano, não poderia ser 

manifesto de maneira única, pois, se isso vier a acontecer, haverá um abalo psicológico muito 

forte na pessoa, tendo, por isso, a necessidade de um mediador entre o id e o superego que 

aparece na forma do ego que representará a personalidade da pessoa. Assim sendo, podemos 

perceber que estes três fatores são de suma importância para o sonho, pois sem eles este não 

aconteceria. O id, o ego e o superego são, portanto, o pilar de sustentação dos sonhos. A 

unificação destes três fatores dá o início a uma pintura que maquia um sonho, fazendo com que a 

manifestação de determinados fatos plausíveis apareçam de forma aceitável. Entretanto, os fatos 

recalcados algumas vezes aparecem de forma ainda inaceitável, fazendo com que a pessoa 

desperte algumas vezes com sintoma externo como náuseas e dores de cabeça. 

 
A repressão é um processo que se inicia na primeira infância sob a influência moral do 
ambiente, perdurando através de toda a vida. Mediante análise, as repressões são 
abolidas e os desejos reprimidos conscientizados.  
De acordo com essa teoria, o inconsciente contém apenas as partes da personalidade que 
poderiam ser conscientes se a educação não tivesse reprimido. (JUNG, 1981, p.177) 
 

Segundo o autor supracitado, ocorre uma substituição. Uma vez que o inconsciente se 

encontra desprovido de manifestações conscientes, consegue interferir no consciente apenas 
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quando a substituição for admissível, podendo esta satisfazer o id ou o Superego se o substituto 

for algo similar ao objeto de desejo, formulando assim a sensação de satisfação desse desejo. 

Entre vários substitutos existentes e interpretáveis pela psicanálise, o que estou pontuando aqui 

são os substitutos inconscientes, dentre os quais os mais comuns, segundo Cobra (2003), são os 

sonhos, os lapsos e os atos falhos. Nestes, realizamos nossos desejos reprimidos de forma 

imaginária, uma vez que a repressão é inata no ser e construída durante toda a nossa existência. 

 

8 - PARA QUE SERVEM OS SONHOS 

 

 Existem muitos autores que falam a este respeito utilizando-se da teoria psicanalítica. 

Uma deles se mostra presente na citação abaixo.   

 
 As sensações do sonho talvez dêem um toque dourado à triste realidade. Será esta a 
finalidade do sonho?  Não seria impossível, pois, de acordo com a minha experiência, a 
grande maioria dos sonhos é de natureza compensatória. Eles sempre acentuam o outro 
lado, a fim de conservar o equilíbrio da alma.  (JUNG, 1980, p. 92)  
 

 Os sonhos trazem de uma forma mais aceitável os desejos do inconsciente. Quando 

porém, são mal interpretados, podem trazer sérios conflitos psíquicos. Elucidando essa 

afirmação, Jung explica como a análise pode trazer o inconsciente e transformá-lo em consciente. 

Como a técnica analítica aciona o inconsciente e o traz à luz do dia, ela destrói neste 
caso a compensação salutar, e o inconsciente irrompe em forma de fantasias que não 
podem mais ser contidas; acarretando consequentemente estados de excitação. Elas 
podem conduzir, eventualmente, direto à doença mental, ou, antes que isso aconteça, 
provocar o suicídio. (JUNG, 1980, p.101)       

 A interpretação dos sonhos se torna, assim, uma das partes mais importantes na teoria 

psicanalítica, podendo definir características do sujeito e ao mesmo evitar conflitos internos.  

Uma vez que o sonho implica no contexto das memórias internalizadas por nós, ele também vai 

interferir no nosso consciente de forma implícita e questionável.  

É fácil compreender que elementos psicológicos incompatíveis são submetidos à 
repressão, tornando-se por isso inconscientes; mas por outro lado há sempre a 
possibilidade de tornar conscientes os conteúdos reprimidos e mantê-los na consciência, 
uma vez que tenham reconhecidos[...]. ( JUNG, 1981,  p.125)  
 

 Os conteúdos reprimidos que permanecem em nossa consciência são manifestos através 

de sonhos e atos falhos, mas é principalmente no sonho que ele se demonstra presente, pois 
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durante o sono e o sonho há uma perfeita simetria entre o real e o irreal, consciente e 

inconsciente. 

 

9 – CONCLUSÃO 

 

 Os sonhos são apontados pela psicanálise como desejos não realizados conscientemente, 

uma vez que, expostos pelo consciente psíquico, poderiam abalar o psíquico do individuo. Desta 

forma concretizamos nossos desejos de maneira inconsciente, tornando-o assim “aceitável” e 

menos doloroso à nossa percepção, através dos sonhos. Assim sendo, tudo que não podemos ou 

não queremos fazer conscientemente por motivos que achamos repugnantes ou dolorosos, 

acabamos por expressar, na maioria das vezes, em nossos sonhos quando há a junção do 

consciente com o inconsciente. O sono (sonho) é um estado de equilíbrio psíquico entre o real e o 

irreal, tornando-se, desta forma, um local propício para a manifestação do inconsciente que 

aparece juntamente ao consciente em nossos sonhos. O inconsciente pode ser manifestado 

também através dos atos falhos, sendo estes não intencionais na aparência, mas revelam 

características da pessoa em determinados momentos.  

 A neurociência explica de outro modo a existência do sonho, mas comparada teoria 

psicanalítica, perceberemos a grande congruência entre as duas definições distintas, tornando-se 

ambas passiveis de estudo, como ficou demonstrado acima.   
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