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Sonhos

Quando os olhos fechados se movem sob  
as pálpebras entramos num mundo virtual, onde  
é possível reciclar, consolidar, simular e recriar  

P orque sonhamos? O que 
leva o cérebro a fabri-
car imagens estranhas 
e conteúdos ilógicos 
de que dificilmente nos 
conseguimos lembrar? 
O neurocientista e psi-
quiatra norte-ameri-

cano Allan Hobson, pioneiro no estudo 
da neurobiologia dos sonhos e autor de 
livros como o 13 Dreams Freud Never 
Had: The New Mind Science (2004), tem 
uma explicação: na fase de movimentos 
oculares rápidos, os lobos frontais que 
nos permitem raciocinar e tomar deci-
sões ficam fora de campo, mas o tronco 
cerebral e o sistema límbico (centro da 
fome, da atração sexual e do medo) con-
tinuam ativos. Num ápice, damos por 
nós na “estrada real para o inconsciente”, 
expressão do psiquiatra vienense e “pai” 
da psicanálise, que via no sonho a forma 
de dar vazão a desejos reprimidos pela 
parte censuradora da mente. Ainda se 
sabia pouco sobre a ciência dos sonhos, 
que ganhou força depois dos trabalhos do 
médico francês Michel Jouvet: ele locali-
zou a região do cérebro responsável pelos 
movimentos oculares rápidos (REM) e 
estes passaram a ser encarados como 
estados de consciência, idênticos aos da 
vigília, embora distintos. A correlação en-
tre o aumento da atividade cerebral e os 
conteúdos dos sonhos foi, recentemente, 
confirmada pela equipa da universidade 
norte-americana de Wisconsin-Madison: 

em 46 participantes, sempre que se re-
gistava um aumento na atividade de alta 
frequência na zona cortical posterior do 
cérebro, eles eram acordados e diziam 
se estavam a sonhar e, se sim, com quê. 
Conclusão: em 90% dos casos, a ativi-
dade onírica ocorria nos sonos REM e 
havia mais ativação do córtex pré-frontal.  
A razão pela qual apenas nos lembramos 
dos sonhos que tivemos pouco antes de 
acordar é simples, como faz saber Joa-
quim Moita, da Associação Portuguesa 
do Sono: “Se tiver um sono de anjo é 
quase certo que o sonho se desvaneça 
da memória com a entrada no próximo 
ciclo de sono.”

SIMULADOR INTELIGENTE
O sonho tem uma função reguladora no 
processamento de emoções e de memó-
rias. Ficar privado de sono REM contribui 
para o aumento de perturbações ansiosas, 
como mostraram os trabalhos da equi-
pa de Matthew Walker, da universidade 
norte-americana de Berkeley: um sono 
REM reduzido resultava em dificuldades 
na compreensão de emoções complexas.  
A teoria da ativação-síntese de Allan 
Hobson mostra que a atividade onírica é 
vital para o nosso equilíbrio. O cientista 
vai mais longe no artigo científico que 
publicou juntamente com Karl Friston: 
o cérebro sonhador, enquanto gerador 
de realidade virtual, simula mecanismos 
de defesa em situações potencialmen-
te ameaçadoras. As investigações sobre 
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Aos 85 anos, o professor 
emérito de Psiquiatria na 
Escola Médica de Harvard 
e docente no Beth Israel 
Deaconess Medical Center, 
em Boston – e autor de 
vários artigos científicos e 
livros – divide o seu tempo 
entre Boston e a Sicília. 
Anos depois de ter estado 
em Portugal para master 
classes e simpósios sobre o 
cérebro, Hobson partilhou 
com a VISÃO Saúde 
algumas ideias sobre o que 
nos faz sonhar e a razão 
por que mudou algumas 
posições que criticou no 
passado 

Regista sonhos há mais 
de quatro décadas. 
O que há de novo na 
ciência dos sonhos?
Investigar
os sonhos consiste 
em investigar estados 
alterados de consciência.  
É disso que falo no meu 
novo livro, Conscious
States (disponível na 
Amazon.com), obra que 
resultou das pesquisas 
com o meu colega Karl 
Friston: o cérebro cria 
um modelo do mundo 
consistente com as nossas 
experiências prévias e, ao 
mesmo tempo, levando 
em conta as questões 
que temos no momento 
presente. Ainda não 
sabemos, porém, como isso 
se processa.

Quais as partes do 
cérebro que estão ativas 
no sonhador e em que 
medida são similares 

às ativadas por drogas 
alucinogénicas?
Segundo a teoria da 
ativação-síntese, a 
experiência consciente 
dos estados que 
experimentamos, 
estejamos ou não 
acordados, depende 
da atividade do tronco 
cerebral, do sistema 
límbico e do córtex. 
A posição do corpo 
no espaço, incluindo 
a sensação de cair, é 
controlada igualmente pelo 
tronco cerebral, isso não 
é novo. Os estudos com 
substâncias psicadélicas 
mostram que os estados 
oníricos e os psicóticos 
podem ser produzidos 
quimicamente.

O que mudou para si 
desde o provocador 13 
Sonhos que Freud Nunca 
Teve, livro que contraria 
a teoria dos sonhos do 
pai da psicanálise?
Inicialmente eu era contra 
a interpretação, mas 
agora que existe uma 
teoria sólida sobre o sono 
REM e a produção onírica 
no cérebro, é tempo de 
recuperar essa ideia e de 
me pacificar com ela, por 
entender que os sonhos 
são uma expressão da 
nossa história de vida e têm 
uma função psicológica. 
Dedico-me a estudar 
os meus e a encontrar 
significado neles. Aquele 
que partilhei consigo [ver 
caixa] parece representar 
assuntos emocionais não 
resolvidos, não acha?

3 perguntas a 
Allan Hobson
Neurocientista norte-americano  
especializado em sonhos
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sonhos lúcidos, ou conscientes, levam à 
pergunta: é possível intervir sobre eles e, 
até, alterar a realidade? Na ficção científica 
sim, mas também na vida real há quem 
tenha conseguido usar essa capacidade. 
No século XIX, por exemplo, o norte-a-
mericano Elias Howe inventou a máquina 
de costura por ponto fixo na sequência 
de um sonho aterrador: cercado por uma 
tribo de canibais, que se preparava para 
fazer dele o seu manjar, o nosso sonhador 
concentrou a atenção nos movimentos 
ascendentes e descendentes das lanças dos 
seus captores – delas pareciam emergir 
orifícios. Estava ali a fórmula para uma 
invenção. No século XX, James Watson e 
Francis Crick, que ganharam o Nobel pelo 
modelo da dupla hélice do ADN, no século 
passado, também encontraram no sonho 
lúcido um catalisador para a sua inovação.

LÚCIDO E COM OLHOS FECHADOS
Aprender a controlar os sonhos e criar 
condições para os chamados insights é 
uma meta alcançável. Afirmam-no os 
autores do livro Sonhos Lúcidos (Ed. 
Lua de Papel), três realizadores e escrito-
res norte-americanos premiados. Dylan 
Tuccillo, Jared Zeizel e Thomas Peisel 
propõem técnicas para treinar a lucidez e 
interferir no “filme”, no cenário do sonho. 
Comprovado cientificamente pelas uni-
versidades de Hull, no Reino Unido, e de 
Stanford, nos Estados Unidos da América, 
o método revela-se útil na forma de lidar 
com sonhos recorrentes e pesadelos. Entre 
as sugestões oferecidas, contam-se estas: 
assumir o “frente a frente” com o monstro; 
“se as coisas se tornarem muito intensas, 
lembre-se de abrir o paraquedas” (ima-
ginando que leva um, antes de dormir) e 
tenha presente que é seguro “amar o po-
deroso bully”, (o nosso, aquele que teme-
mos e projetamos em terceiros, acordados 
ou a sonhar) e encará-lo com outros olhos 
“e parecer fofinho”. Mesmo que tenha de 
imaginar um guia ou um campo de forças 
protetor, a meta é dialogar com o sonho 
e dar a mão ao lado estranho e assusta-
dor que há em nós e transferir os ganhos 
para a vida desperta. Especulativo? “Pas 
du tout”, diria o cartoonista belga Hergé, 
que deu vida a Tintin, no Tibete, após as 
perseguições noturnas de que foi alvo por 
parte de um esqueleto branco. 
A atividade onírica ao longo de uma noite 
comum chega a durar mais tempo do que 
um jogo de futebol, embora seja esquecida, 
na sua grande parte, assim que entramos 
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na fase desperta. Portanto, todos somos 
sonhadores, uns mais esquecidos do que 
outros. “Quando sonhamos, o teste da 
realidade não está ativo”, nota António 
Pazo Pires, docente do ISPA – Instituto 
Universitário, em Lisboa. O psicoterapeuta 
encoraja os pacientes a registarem o que 
sonham e a trazerem esse material para as 
sessões. “No início da psicanálise, fazia-se 
uma tradução do conteúdo manifesto para 
o latente, hoje não – o contexto e as emo-
ções têm mais importância.” Ter curiosi-
dade e indagar o motivo de uma emoção, 
ou de algo estranho, que, no sonho, pode 
ter alguma ligação no contexto presente. 
Pazo Pires admite que o sonho lúcido é 
uma maneira de reduzir o mal-estar, como 
lhe relatou um paciente em sessão: “Na 
situação perturbadora, ele pensou ‘estou 
a sonhar’, e a angústia desvaneceu-se.” 
Explorar os nossos sonhos no contexto 
clínico é uma oportunidade para trans-
formar realidades psíquicas dolorosas e 
descobrir recursos de bem-estar. 

O que dizem  
os temas dos sonhos
Criar histórias que deem sentido  
e coerência aos conteúdos estranhos 
e fragmentados de um sonho é algo 
que os humanos fazem desde sempre. 
Conheça as associações mais comuns 

VOAR, FLUTUAR, DESLIZAR
►  Fluidez, otimismo e antecipação  

de prazer e de abundância
FENÓMENOS NATURAIS
►  Tempestades de todo o tipo  

sugerem desconforto e stresse 
CAIR DE PRECIPÍCIOS  
OU SOFRER ACIDENTES
►  Dúvidas sobre o seu valor, as suas 

capacidades e orientação na vida    
ENTERROS E FUNERAIS 
►  Manifestação de facetas pessoais  

que tememos. Fim de um ciclo
SUBIR ESCADAS,  
TREPAR OU ESCALAR
►  Desejo de progredir, de ter poder, 

sucesso ou de realização sexual 
PÁSSAROS E OUTROS ANIMAIS
►  Qualidades a ter numa situação  

de transição (ex: lealdade) 

10 DE DEZEMBRO DE 2018
Desde a minha cirurgia de substituição 
da lente do olho esquerdo, no dia 28 
de novembro, tenho tido uma visão do 
sono incomum. Com os meus olhos 
fechados e adormecidos, já vejo com 
uma intensidade notável e as imagens 
que surgem não estão associadas à 
narrativa onírica (como seria de se 
esperar se fosse algo fabricado no sono 
REM) nem são fragmentadas (como é 
típico da alucinose do início do sono). 
Pelo contrário, parece ser uma re-
formulação explícita do meu mundo 
visual, associada ao despertar do início 
da manhã, e é algo agradável, porque 
parece estar diretamente ligado à me-
lhoria pós-operatória da minha visão 
desperta. Preciso de ser prudente com 
esta interpretação, porque ela funcio-
na demasiado bem na teoria (avançada 
por mim e por Karl Friston): a de que 
sonhar é uma atualização noturna do 
modelo de mundo do cérebro.
 
11 DE DEZEMBRO DE 2018
Ontem à noite, tive um sonho ma-
ravilhoso durante o sono REM.  
A minha colega na faculdade de Medi-
cina, Judith Levant Rapoport, decidiu, 
finalmente, “aninhar-se” a mim. Con-
vidou-me, a mim e a outras pessoas, 
para jantar na casa dela, em George-
town. Antes do jantar, nadámos na 
piscina e surpreendeu-me vê-la dei-
tar-se numa chaise longue e começar 
a fazer amor. Não fiquei constrangido 
pela óbvia indiscrição do movimento 
dela. Enquanto trocávamos carícias, 
ela disse que precisava de pensar no 
que seria o jantar, mas ambos con-
cordámos, sem dizer uma palavra, 
que os outros convidados poderiam 
tratar disso.

Dos meus oito colegas, Judy era 
a única por quem eu sentia alguma 
atração sexual. Achava-a simpática e 
admirável. Durante a especialidade de 
Psiquiatria (1961-1964), ela fez questão 
de deixar claro que tinha um roman-
ce com Bob Fineberg, alguém que 
sempre vi como um canalha. Quan-
do ela se casou com o nosso colega  
Stanley Rapoport, fiquei surpreendido 

e encantado. Stanley era também um 
pouco desajeitado, mas eu gostava 
dele. A minha primeira mulher, Joan, 
e eu passámos momentos felizes com 
os Rapoports, na casa deles, em Geor-
getown. Fiquei pasmado quando, um 
dia, Judy me pediu conselhos sobre 
o amor extraconjugal. Encorajei-a e 
recomendei-lhe muita discrição (algo 
que eu não tive e que esteve comple-
tamente ausente do meu sonho na 
noite passada); ela, no entanto, nunca 
encorajou os meus avanços.

INTERPRETAÇÃO
Além da óbvia satisfação de um de-
sejo tardio, que outros fatores podem 
explicar a génese deste sonho? Tomei 
conhecimento da morte de um amigo 
comum, Don Armstrong, dos tem-
pos do Instituto Nacional de Saúde/
Georgetown. Don e a mulher, Lili, 
eram parte integrante da minha vida 
conjugal e científica que eu estava re-
lutante em terminar e que queria que 
continuasse no meu sonho. Recente-
mente, lembrei-me do meu carinho 
pelas crianças da família Armstrong, 
especialmente Becky, que me ensinou 
muito sobre a coragem de viver com 
deficiência e que me inspirou a aceitar 
e a apoiar o meu filho, Ian, nascido 
exatamente na época da minha ami-
zade com os Armstrong e Rapoport. 
Sempre pensei e esperei que Becky 
pudesse desfrutar bons momentos no 
meio do feno do meu celeiro, em Ver-
mont, com o meu segundo filho, Chris.

Fiquei chocado com a atitude an-
tipática de Don, no casamento da 
Becky, e sempre achei que ele estava 
demasiado envolvido, era até intru-
sivo, com as suas filhas. Desconheço 
o que isso tem que ver com o sonho 
que eu tive com a Judy, mas a ligação 
associativa é clara: ama os outros, além 
da mulher (ou dos teus pais), mas sê 
discreto e reservado acerca disso. Este 
é o maior desafio da vida: amar sem 
fazer mal. Como mostra o sonho, não 
é uma missão impossível, a menos que 
o faça à noite com os olhos fechados e 
com a consciência no lado de fora da 
porta do quarto.

Quando um 
neurocientista 
se põe a sonhar 
Em exclusivo para a VISÃO Saúde, o registo  
e a interpretação de um sonho de Allan Hobson


