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RESUMO 

 

Os sonhos sempre tiveram uma importância singular para a maioria das culturas do mundo. 

Desde presságios do futuro e conversas com Deuses a aprendizados de novos rituais e criações 

artísticas. Mesmo com a ciência e a explicação cognitiva de como o sonho ocorre em nosso 

cérebro, ainda se discute por quais motivos sonhamos. Freud trouxe uma das primeiras luzes para 

a completude dos sonhos em seu livro a Interpretação dos Sonhos, porém apenas com Jung este 

estado onírico ganhou uma maior subjetividade. Os sonhos como mecanismos compensatórios são 

analisados do ponto de vista do próprio sujeito (inconsciente pessoal), mas também conseguimos 

ver arquétipos (inconsciente coletivo) e entender como ele está lidando com as fases e situações de 

sua vida. Com base neste conceito e na teoria da Psicologia Analítica serão interpretados os 

sonhos do filme “Sonhando Acordado” de Michel Gondry para entendermos a importância da 

interpretação dos sonhos na prática clinica. Apesar de ser uma interpretação do ponto de vista do 

autor e não do próprio personagem em si, conseguimos perceber alguns complexos ativos e 

arquétipos que rondam a vida do personagem, e ainda observar símbolos e repetições que ocorrem 

na sequência dos sonhos, que trazem riqueza para o entendimento da personalidade do 

personagem e até de como ele se posiciona no mundo. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este ensaio objetiva analisar a teoria e o papel da interpretação dos sonhos na análise do 

filme La science dês rêves (2006), em português “Sonhando Acordado”, dirigido por Michel 

Gondry e que conta a história de Stéphane, que se muda do México para a França para ficar mais 

próximo de sua mãe, após o falecimento do seu pai. Neste meio tempo acaba conhecendo sua nova 

vizinha que se chama Stéphanie. Ao decorrer do filme, Stéphane se apaixona pela vizinha e tenta 

fazer de tudo, principalmente dentro de suas fantasias, para que ela se apaixone por ele também. 

O personagem principal do filme tem uma vida monótona trabalhando em uma empresa que 

faz calendários, porém quando dorme, sua vida onírica mostra-se extremamente ativa. Muitas 

vezes o personagem, e até mesmo o espectador, não sabe distinguir quando ele está dormindo ou 

acordado, tendo sua vida real misturada com o mundo da fantasia.  

Para analisar as cenas que se passam no mundo dos sonhos de Stéphane, será utilizada a 

Psicologia Analítica de Jung para trazer a análise do sonho como uma importante técnica para se 

compreender o inconsciente, atravessando complexos e identificando símbolos e arquétipos 

recorrentes do personagem que será analisado. 

Este filme foi escolhido por conta das vivências oníricas intensas que o personagem vive. 

Sempre que Stéphane é confrontado, frustrado ou se sente muito ansioso, ele recorre sempre ao 

mundo da fantasia. Sendo um lugar compensatório, é o único local onde o personagem consegue 

se realizar. 

Entretanto, antes de iniciar a análise, é necessário entender como de fato o sonho acontece 

no cérebro, os primeiros estudos de Freud sobre os sonhos e, enfim entender quem foi o Jung e 

quais teorias ele desenvolveu, que são subsídios necessários para algumas interpretações dos 

sonhos. 

 

Sonhos e Cultura 

Os sonhos no mundo das artes sempre foram utilizados como uma fonte inesgotável de 

criação. Desde escritores que relatavam seus sonhos em poesias, músicos que diziam ter escrito 

letras de música, porque sonharam com elas e até artistas que tentam de uma forma ou de outra 

trazer para o concreto seus sonhos fantasiosos, seja por meio da pintura de um quadro ou 

esculpindo uma escultura.  

Em Eras antigas, os deuses em seus mitos, já traziam uma importância para o que se sonha. 

Na Grécia, por exemplo, o mito de Prometeus que deu aos homens o dom dos sonhos. Os sonhos 
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podiam ser usados tanto para as artes mânticas e artes divinatórias, quanto para comunicação com 

os Deuses. (Meneses, 2000) 

Já em algumas tribos da Ásia, África e América, para que seus Xamãs conseguissem 

adquirir novos conhecimentos e aprendizagens, eles sonhavam com suas próprias mortes e depois 

com o renascimento no reino dos espíritos, onde encontravam antigos xamãs e espíritos ancestrais 

que compartilhavam seus saberes sobre plantas, rituais e etc. (Bulfinch, 2006) 

Para alguns filósofos a questão relacionada aos deuses ainda era presente. O filósofo 

Artemidoro (sec. II) continuou seguindo nesta mesma linha, de que os sonhos além de um meio de 

comunicação com deuses, também traziam tanto acontecimentos presentes como antecipações do 

futuro. (Jorge, 2009)  

Em contrapartida, “Aristóteles (de 384 a.C a 322 a.C.) propôs que sonhar é uma atividade 

mental normal durante o sono e que os sonhos são produtos dos mesmos processos psicológicos 

como a imaginação, o pensamento e a lembrança” (Vanderberg & Pitanga, 2007, pg. 240). Trouxe 

ainda uma visão semelhante a da Psicanálise de que os sonhos são os próprios desejos "... a 

fantasia, quando se move, não se move sem o desejo" (Aristóteles, citado por Meneses, 2000, p. 

3). 

 

Sonhos e Cognição 

Os sonhos, como relatados anteriormente, já tiveram muitos significados e funções sociais e 

culturais. Nos dias de hoje pode-se entender como eles ocorrem nos cérebros pelos princípios da 

neurociência. 

A atividade onírica ocorre predominantemente na Fase REM, porém antes de chegar nesta 

fase, é necessário que ele percorra outras etapas do sono. Com o objetivo de explicar o processo, 

parto da explicação desde o Estado de vigília até o sono REM. 

Começando pelo Estado de Vigília, que ocorre quando o individuo ainda está acordado, é 

comum o movimento corporal. As ondas cerebrais vão de Beta, enquanto o individuo está com a 

vigília atenta até as ondas Alfa, que ocorre quando fechamos os olhos. (Martinez, 2001) 

Quando o individuo dorme, ele entra no Sono Não-REM que é dividido em 4 estágios. 

No estágio 1 ocorre a transição do estado de vigília para o sono. Esta etapa pode durar até 3 

minutos e corresponde de 5% a 10% do sono. As ondas cerebrais estabilizam em Teta, que são 

consideradas baixas voltagens. E caso alguém seja acordado neste estágio, é muito provável que 

ela diga que estava consciente e se lembre do que estava acontecendo no ambiente. (Martinez, 

2001) 

No estágio 2, que é considerado o verdadeiro inicio do Sono Não-REM, já é mais difícil 

conseguir acordar a pessoa e existe um grande distanciamento com o que ocorre no ambiente a sua 
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volta. Dois tipos de ondas surgem, os complexos K e os fusos do sono, que duram 2 segundos 

cada e ocorrem cerca de 3 vezes por minuto. Este estágio representa de 45% a 55% do sono. 

(Martinez, 2001) 

Nos estágio 3 e 4, ocupam geralmente de 10% a 30% do tempo do sono. A onda presente 

neste estágio é a Delta, sendo ela lenta e ampla. Tentar despertar uma pessoa nesta etapa pode 

demorar até 20 minutos. Neste estágio, ocorre a diminuição da frequência cardíaca e da pressão 

arterial, enquanto a respiração se torna extremamente regular. (Martinez, 2001) 

Somente após passar por todos estes estágios entramos, enfim, no sono REM. Apesar dos 

nossos músculos relaxarem, com exceção do diafragma e do músculo dos olhos, o cérebro fica 

extremamente ativo e suas ondas podem ser comparadas com o de uma pessoa acordada. A 

principal característica desta fase é o movimento rápido dos olhos, por isso é dado o nome da fase 

REM (Rapid Eye Movement).  

O sono REM ocupa geralmente 25% do total do sono e pode durar de 5 a 30 minutos, 

aparecendo em média a cada 90 minutos. (Guyton & Hall, 2006, p.732-740) 

Estudos recentes mostram que não sonhamos apenas quando estamos no sono REM, mas 

durante alguns estágios do NREM também. Segundo Nielsen (2000) de 25% a 50% do sono 

NREM também sonhamos, porém são muito mais difíceis de serem lembrados. E alguns estudos 

de Nielsen mostram que estes sonhos são muito mais conceituais e dificilmente compreendidos e 

‘narráveis’, ao contrário dos sonhos do sono REM que além de ser lembrados com maior 

facilidade, os sonhos são mais cognitivamente elaborados. (Nielsen, 2000, citado por, Elie 

Cheniaux, 2006, p.171).  

Isso se confirma em um estudo realizado por Chaves, Caixeta e Machado (1997, p.662) onde 

cinco pacientes eram acordados durante as fases de REM (REM rápido) e NREM (REM Lento). 

 

Os pacientes acordados durante o REM mais ativo (rápido) relataram sonhos de 

conteúdo mais lógico, raciocínios cognitivamente elaborados, uma certa "vontade de 

acordar" durante períodos angustiantes, e mesmo o fenômeno de "querer acordar 

voluntariamente" durante um sonho de conteúdo altamente ansiógeno. Os pacientes 

acordados durante o REM mais lento relataram sonhos bizarros, menos "insight" sobre 

o fato de estar sonhando, menos controle sobre o sonho e cognições menos elaboradas. 

(Chaves, Caixeta & Machado, 1997, p.662) 

 

Não existe uma resposta única ou a mais correta do porquê sonhamos, mas muitos 

neurocientistas acreditam que este fenômeno acontece, pois é neste momento que ocorre a 

consolidação da memória. Entretanto, em estudos realizados por Siegel (2001) foram examinados 

299 sonhos de 29 voluntários e apenas 1,4% destes relatos concluiu-se que o sonhador reviveu 
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repetindo algum momento de seu passado, mesmo que 65% dos sonhos foram relacionados à 

experiências pessoais recentes. 

Porém, outros vão além, Francis Crick (1983), por exemplo, diz que o que sonhamos são 

memórias que estão sendo apagadas, então quando sonhamos em estado REM as sinapses 

começam a ser enfraquecidas por serem memórias de informações inúteis ou erradas que foram 

armazenadas no cérebro. 

 

Freud e a Psicanálise 

Freud em seu livro A Interpretação dos Sonhos (1900) trouxe a visão mais completa sobre 

sonhos de tudo que já havia se estudado até aquele tempo. Neste mesmo livro, Freud traz e 

compara diversos estudos de outros cientistas e filósofos que já haviam publicado algo referente 

ao tema, porém não se dava por satisfeito com o que encontrava, principalmente pelas muitas 

contradições. Em todas as teorias que estudou, sempre estavam incompletas ou insuficientes, 

mesmo assim para criar sua teoria, Freud usou de base todos estes estudos. 

 

Não obstante, embora esses fatos estejam verificados sem sombra de dúvida, sua 

importância para os estudos das fontes dos sonhos não é tão grande quanto poderia 

esperar. Os sonhos são fenômenos que ocorrem em pessoas sadias – talvez em todos, 

talvez todas as noites – e é obvio que a orgânica não pode ser incluída entre suas 

condições indispensáveis. E o que nos interessa não é a origem de certos sonhos 

especiais, mas a fonte que provoca os sonhos comuns das pessoas normais. (Freud, 

1900, p. 58) 

 

Para Freud (1910, p.28) “a interpretação de sonhos é na realidade a estrada real para o 

conhecimento do inconsciente”. Durante a análise, a interpretação dos sonhos é mais do que uma 

ferramenta para ter acesso ao inconsciente, é a própria base da psicoterapia.  

Inicialmente Freud (1910) diz que os sonhos são manifestações de desejos conscientes e 

inconscientes, que surgem através de mecanismos de defesa como deslocamento e repressão. 

Geralmente estes conteúdos podem vir ‘misturados’ em três elementos: conteúdos do cotidiano 

(que ele tenha visto/acontecido nos últimos dias), sensações noturnas (percepções que o indivíduo 

tem enquanto dorme) e pulsões do id (desejos do indivíduo).   

Os sonhos podem ser classificados em dois tipos. Sonhos infantis, que são mais simples e 

diretos à satisfação do desejo do indivíduo e que não se tem muito ‘trabalho’ para conseguir 

interpretá-los. Um exemplo que podemos usar é de um trecho do livro A Interpretação dos 

Sonhos, onde Freud relata em um experimento. Sempre que ele comia algo, antes de dormir, que 

pudesse dar sede a ele, Freud sonhava com o mesmo sonho:  
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A sede dá origem a um desejo de beber, e o sonho me mostra este desejo realizado. Ao 

fazê-lo, ele executa uma função, que seria fácil de adivinhar. Durmo bem e não 

costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando consigo aplacar minha 

sede, sonhando que estou bebendo, não preciso despertar-me para saciá-la. Esse é, 

portanto um sonho de conveniência. O sonhar toma lugar de ação, como o faz muitas 

vezes em outras situações da vida. (Freud, 1900, p. 142) 

 

No decorrer do livro, ele traz muitos outros exemplos de crianças com esses tipos de sonhos. 

Porém quando um adulto, que já tem toda uma história, maturidade e ideias fixas do que é certo e 

errado, os sonhos, então, geralmente arrumam outros meios de trazer esses desejos que foram 

fortemente reprimidos pelo indivíduo, transformando os conteúdos do inconsciente. Nas Cinco 

Lições da Psicanálise, Freud relata de forma lúdica como estes conteúdos retornam do 

inconsciente para a consciência, ‘disfarçados’. E é neste ponto que os conteúdos oníricos são 

sonhados, pois as forças defensivas do ego trabalham para apresentar de forma simbólica o desejo 

do id, que o ego teve o trabalho de reprimir, recalcar ou utilizar outros mecanismos de defesa para 

se livrar de pensamentos que o superego não deu conta de elaborar e/ou suportar.  

Freud para retratar este tipo de sonho adulto traz o seguinte caso: 

 

Uma jovem mulher ficara isolada da sociedade por semanas a fio enquanto cuidava do 

filho durante uma doença infecciosa. Após a recuperação da criança, sonha que estava 

numa festa, onde entre outros, conheceu Alphonse Daudet, Paul Bourget e Marcel 

Prévost; todos foram afabilíssimos com ela e muito divertidos. Todos esses autores se 

pareciam com seus retratos, exceto Marcel Prévost, cuja fotografia ela jamais vira; ele 

se parecia com... o funcionário da desinfecção que fumigara o quarto do doente na 

véspera e que fora seu primeiro visitante, após tanto tempo. (Freud, 1900, p. 145) 

 

E Freud nos fornece a seguinte interpretação do sonho “Já é hora de fazer alguma coisa mais 

divertida do que essa perpétua assistência ao doente” (Freud, 1900, p. 145) 

Enfim, os conteúdos latentes que aparecem nos sonhos, são as realizações que id tanto 

almejava e que só conseguem aparecer e serem lembradas até o ponto que e que o superego volta à 

ativa e de certa forma entende o recado que foi passado. 

Nas interpretações dos sonhos, realizadas pelo Freud, ele utilizava da livre associação com o 

paciente para que pudesse compreender melhor a origem de seus conteúdos oníricos. Mesmo com 

as defesas e pressão da censura, segundo Freud, o inconsciente sempre busca outros caminhos 

para a consciência. E Freud deixa bem claro está idéia na seguinte analogia: “...uma região 

montanhosa onde uma interrupção geral do trafego (devida a inundação, por exemplo) bloqueou 
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as estradas principais, mais importantes, mas onde as comunicações ainda são mantidas através de 

trilhas inconvenientes e íngremes utilizadas apenas pelos caçadores.”  (1900, p. 527). 

As associações para Freud, mesmo que superficiais, por conta das censuras, eram essenciais 

para a análise, pois na livre associação consegue-se percorrer o caminho inverso ao que se 

percorreu o sonho. No entanto como os caminhos não conseguem ser os mesmos por conta das 

defesas, acaba-se criando outros caminhos e com isso se dão novas ideias e cadeias de 

pensamentos. Mesmo as associações sendo superficiais, sempre, inconscientemente, fala-se sobre 

o sonho e uma hora ou outra, chega-se a algum ponto dos complexos. 

 

Na concepção de Freud, o sonho é justamente o fenômeno da vida psíquica normal, 

em que os processos inconscientes da mente são revelados de forma bastante clara e 

acessível ao estudo. Caso se pergunte se é possível interpretar todos os sonhos, a 

resposta deve ser negativa. Não se deve esquecer que, na interpretação de um sonho, 

têm-se como oponentes as forças psíquicas que foram responsáveis por sua distorção 

ou censura. (Silva, 2012, p. 75). 

 

A Vida e a Psicologia de Jung 

Nascido em 1875, Carl Gustav Jung morou da infância a juventude em Basiléia. Seu pai e 

outros membros de sua família eram pastores protestantes, contudo Jung não demonstrava 

tendências para este tipo de vida religiosa. Sempre se mostrou questionador perante a religião e 

via Deus de uma forma diferente como a que era passada pelo seu pai e a Igreja. (Jung, 1963) 

Desde pequeno, se mostrou sempre muito introspectivo. Brincava sempre sozinho e gostava 

muito de estudar literatura, filosofia e religião. (Jung, 1963) 

Iniciou o curso de medicina na Universidade de Basiléia, na Suíça, em 1900, e fez sua 

especialização em psiquiatria no Hospital Burgholzli, até 1905. (Stein, 2006) 

 “Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que nele repousa aspira 

a tornar-se acontecimento, e a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições 

inconscientes e experimentar como totalidade.” (Jung, 1963, p. 19). De fato, toda sua história leva 

a crer nisto. 

Como ele mesmo traz ao longo de seu livro autobiográfico, Memórias, Sonhos e Reflexões, 

todas as suas vivências interiores em sua vida o levaram a criar suas teorias. “Entre elas figuram 

meus sonhos e fantasias, que constituíram a matéria original do meu trabalho científico.” (Jung, 

1963, p. 20). 

A primeira vez que leu Freud foi na leitura do livro Interpretação dos Sonhos em 1900, mas 

que apenas alguns anos mais tarde entendeu a relação da teoria do livro com suas próprias ideias. 

(Jung, 1963) 
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Seu contato com Freud se decorreu entre os anos de 1907 e 1913. Jung pode contribuir 

muito nesta época com o seu novo mestre e eles estreitaram uma relação muito forte, tanto que 

para Freud, Jung era quase como um filho (Jung, 1963).  

Porém com o passar dos anos as teorias Psicanalíticas já não eram o suficiente para Jung. 

Um dos principais motivos de desentendimento era referente a teoria da sexualidade.  Tanto que 

Freud chegou a dizer para Jung “Meu caro Jung, prometa-me nunca abandonar a teoria sexual. É o 

que importa, essencialmente! Olhe, devemos fazer dela um dogma, um baluarte inabalável.” 

(Jung, 1963, p. 136). 

Mas para Jung “não se trata mais de um julgamento cientifico, mas revela somente uma 

vontade de poder pessoal.” (Jung, 1963, p. 136) de Freud e “considerava uma verdade científica 

como uma hipótese, momentaneamente satisfatória, mas não um artigo de fé eternamente válido.” 

(Jung, 1963, p. 136).   

Para poder entender a natureza do sonho para Jung, deve-se ter em mente primordialmente 

alguns conceitos da psicologia analítica. Como o próprio Jung diz “o conhecimento dos princípios 

fundamentais é mais importante do que a enfadonha multiplicação de casos que, de qualquer 

modo, é incapaz de suprir a falta de experiência pessoal.” (Jung, 1971, p. 222) 

Uns dos primeiros conceitos ensinados por Jung são os complexos. Eles são as emoções que 

estão entrelaçadas a algum acontecimento. “Quando estimulada, essa rede de material associado – 

formada por lembranças, fantasias, imagens, pensamentos – gera perturbações na consciência.” 

(Stein, 2006, p 43)  

 

Somos criaturas impulsionadas por emoções e imagens, tanto quanto somos racionais 

e ambientalmente adaptadas. Sonhamos tanto quanto ponderamos, e sentimos 

provavelmente muito mais do que pensamos. No mínimo, uma grande parcela de 

pensamento é colorida e modelada por emoções, e a maioria dos sonhos cálculos 

racionais está sujeita as nossas paixões e medos. (Stein, 2006, p. 41) 

 

Outro conceito importante de Jung é a Persona e a Sombra. A sombra são os “aspectos 

rejeitados e inaceitáveis da personalidade que são recalcados e formam uma estrutura 

compensatória para os ideais de si-mesmo do ego e para a persona.” (Stein, 2006, p 206) 

“O conteúdo específico da sombra pode mudar dependendo das atitudes e do grau de 

defensividade do ego”. (Stein, 2006, p.98) .”A sombra é o lado inconsciente das operações 

intencionais, voluntárias e defensivas do ego”. (Stein, 2006, p.98)  

Já a Persona “significa a pessoa-tal-como-aprensentada” (Stein, 2006, p. 102) “A persona é 

um construto psicológico e social adotado para um fim específico” (Stein, 2006, p. 206) 
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Basta, por exemplo, observar com atenção um indivíduo em circunstâncias distintas 

para se perceber a mudança que sofre ao passar de um ambiente para outro e como, em 

cada caso, se evidencia um caráter de perfil bem marcado, nitidamente distinto do 

anterior. A expressão proverbial ‘anjo na rua, carrasco em casa’ é uma formulação do 

fenômeno de desdobramento da personalidade, inspirada na experiência cotidiana. 

(Jung, 1973, p.30) 

 

Um conceito fundamental das obras de Jung é a Anima e Animus.  

 

Desde a origem, todo homem traz em si a imagem da mulher; não a imagem desta ou 

daquela mulher, mas a de um tipo determinado. Tal imagem é, no fundo, um 

conglomerado hereditário inconsciente, de origem remota, incrustada no sistema vivo, 

tipo de todas as experiências da linhagem ancestral em torno do ser feminino, resíduo 

de todas as impressões fornecidas pela mulher... o mesmo acontece quanto à mulher. 

Ela traz em si a imagem do homem. ... Sendo inconsciente, esta imagem é sempre 

projetada inconscientemente no ser amado; ela constitui uma das razões essenciais da 

atração passional e de seu contrário. (Jung, 1971 p.351) 

 

Outro conceito criado foi o dos inconscientes pessoal e coletivo. ”O inconsciente é uma 

porção da psique situada fora do conhecimento consciente. Os conteúdos do inconsciente são 

construídos por memórias recalcadas e por material, como pensamentos, imagens e emoções, que 

nunca foram conscientes.” (Stein, 2006, p. 205)  

 

Os conteúdos do inconsciente pessoal são parte integrante da personalidade individual 

e poderiam, pois, ser consciente. Os conteúdos do inconsciente coletivo constituem 

como que uma condição ou base da psique em si mesma, condição onipresente, 

imutável, idêntica a si própria em toda a parte. (Jung, 1971, p. 354)  

 

Jung também criou um conceito fundamental que integra todos os outros conceitos e que foi 

chamado de processo de Individuação. Jung “utilizou o termo individuação para falar sobre 

desenvolvimento psicológico, que ele define como o processo de tornar-se uma personalidade 

unificada, mas também única, um individuo, uma pessoa indivisa e integrada.” (Stein, 2006, p. 

156). 

 

O mecanismo psicológico por meio do qual a individuação ocorre, quer consideramos 

na primeira ou na segunda metade da vida, é o que Jung chamou de compensação. A 

relação fundamental entre consciente e inconsciente é compensatória. O crescimento 
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do ego para fora do inconsciente – impulsionado por um poderoso instinto para ficar 

separado do mundo circundante a fim de adaptar-se de um modo mais efetivo ao meio 

ambiente – resulta numa separação entre a consciência do ego e a matriz inconsciente 

donde provém. A tendência do ego é para tornar-se unilateral e excessivamente 

confiante em si mesmo. ...isso baseia-se no modelo arquetípico do herói. Quando isso 

acontece, o inconsciente começa a compensar essa unilateralidade. As compensações 

acontecem classicamente em sonhos. (Stein, 2006, p. 157) 

 

Sonhos para Jung 

O sonho para Jung é a maior conexão entre consciente e inconsciente, pois nele o 

inconsciente tem a possibilidade de se comunicar com o consciente e este diálogo é o canal mais 

rico que se tem de acesso. “Temos de tratar o sonho, analiticamente, como qualquer outro produto 

psíquico, enquanto nenhum outro fato contraditório não nos ensine um caminho melhor.” (Jung, 

1971, p. 177) 

 

Os sonhos não são invenções intencionais e voluntárias, mas, pelo contrário, são 

fenômenos naturais que não diferem daquilo que representam. Não iludem, não 

mentem, não deformam, não encobrem, mas comunicam o que são e o que pensam. Só 

são irritantes e enganadores se não os compreendermos. Não utilizam artifícios para 

dissimular alguma coisa; dizem à sua maneira o que constituem seu conteúdo e da 

maneira mais nítida possível. Mas, quer sejam originais ou difíceis, a experiência 

demonstra que sempre se esforçam por exprimir algo que o eu não sabe e não 

compreende. (Jung, 1963, p 360) 

 

Ao contrário do que Freud dizia quanto à motivação do sonho, de que os sonhos são 

baseados em desejos reprimidos (Freud, 1900), para Jung os sonhos têm uma função 

compensatória. (Jung, 1971) “Os sonhos retratam os aspectos internos do sonhador no qual o 

consciente não aceita parcialmente ou como um todo.“ (Santana, 2005) 

 

Da ideia de um inconsciente generativo, matriz e continente de possibilidades em 

devir, surge o caráter compensatório dos sonhos tão característico da teoria junguiana. 

Caráter compensatório as atitudes e as formas de compreender, de pensar e de sentir 

conscientes. O sonho acrescenta a situação psicológica consciente os elementos 

insuficientemente considerados, ou até mesmo ignorados, e que possibilitam uma nova 

perspectiva às questões vividas pelo sonhador. (Jung, 1928/1991 citado por Gui, 2010, 

p. 45) 
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Desta forma, segundo Jung, os sonhos que são compensatórios poderão se dividir em três 

possibilidades:  

Se a atitude consciente a respeito de uma situação dada da vida é fortemente unilateral, 

o sonho adota um partido oposto. Se a consciência guarda uma posição que se 

aproxima mais ou menos do centro, o sonho se contenta a exprimir variantes. Se a 

atitude da consciente é ‘correta’ (adequada), o sonho coincide com esta atitude e lhe 

sublinha assim as tendências, sem, contudo, perder a autonomia que lhe é própria. 

(Jung, 1971) 

Partindo das possibilidades, os sonhos ainda se dividem em dois tipos: os pequenos sonhos e 

os grandes sonhos. Os pequenos sonhos vêm das camadas do inconsciente pessoal, sendo assim 

seus conteúdos e símbolos trazem mais experiências subjetivas ou pessoais, como acontecimentos 

do passado, vivências recentes e também pensamentos. Já os grandes sonhos trazem imagens 

arquetípicas e mitológicas, vêm das camadas do inconsciente coletivo. (Santana, 2005) 

Todas as imagens e elementos dos sonhos são símbolos. Esses símbolos podem representar 

algo familiar na vida cotidiana com significados evidentes e convencionais, mas também pode ser 

algo vago, desconhecido ou oculto para nós. (Jung, 1964) 

 

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa alem 

do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto 

“inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente 

explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-los ou explicá-lo. Quando a mente 

explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. 

(Jung, 2008) 

 

Portanto para conseguir analisar os sonhos na visão Junguiana, devemos ter em mente que 

“os elementos pessoais e situações que aparecem no sonho são de grandeza subjetiva do sujeito e 

quase sempre dizem respeito ao próprio indivíduo” (Santana, 2005)  

 

MÉTODO 

 

Para realização do trabalho, será utilizado o filme Sonhando Acordado (2006), dirigido por 

Michel Gondry. Serão abordados seis sonhos que ocorrem durante o filme e interpretados de 

maneira subjetiva pelo escritor. Será observado o contexto situacional que ocorre antes do sonho 

para analisar os símbolos recorrentes, os complexos e as imagens que sejam consideradas 

arquetípicas.  
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Além de interpretar os símbolos que aparecem nos sonhos, também serão analisados os 

motivos pelos quais aparecem aqueles símbolos ou cenas, podendo ser trazidas mais de uma 

hipótese. 

 

ANÁLISE DOS SONHOS 

 

Sonho 01 (inicial) 

Logo em seu primeiro sonho após iniciar em seu novo emprego Stéphane demonstra de 

forma simbólica um sentimento de insatisfação quanto ao trabalho. Ao realizar uma atividade que 

o personagem não achava justa para ele por ser muito operacional e não criativa como gostaria, as 

mãos de Stéphane  começam a crescer até ficarem do tamanho desproporcional e assim, tornando-

se ainda mais difícil de realizar o trabalho. 

Seus colegas em seguida trazem novas atividades para Stéphane e ao contrário do que ele 

faria em sua vida real, sendo totalmente passivo, Stéphane de forma compensatória age ao inverso 

e acaba batendo em todos. 

Após isso, ainda enfurecido, vai à sala do chefe para tomar sua posição. Essa atitude remete 

ao arquétipo do soberano. O soberano sabe que o melhor para evitar o caos é assumir o controle. E 

os símbolos que podem representá-lo são os de liderança como chefe do local e cargos 

executivos.(Salomon, 2016) 

O personagem então para assumir este posto, usa um barbeador-aranha que transforma o 

chefe em um morador de rua e o deixa cair pela janela do escritório. Seu patrão, já na rua, torna-se 

um catador de lixo, o que pode simbolizar que o chefe não teria a visão de negócios e 

empreendedorismo, pois rejeitou e debochou totalmente do trabalho realizado por Stéphane. Em 

um segundo momento, o personagem já se sentindo o novo dono da empresa começa a pendurar 

seus desenhos na parede para expô-los como obras de arte. 

Ao final do sonho o personagem sai voando pelo céu como se nadasse no mar. Voar nos 

sonhos simboliza para muitas vezes o viver sem contato com a realidade, num mundo do faz de 

conta, irreal.  

Neste primeiro sonho podemos identificar o primeiro ciclo do arquétipo do herói escrito pelo 

Dr. Radin. 

O ciclo Trickster corresponde ao primeiro período de vida, o mais primitivo. 

Trickster é um personagem dominado por seus apetites; tem a mentalidade de 

uma criança. Sem outro propósito senão o de satisfazer suas necessidades mais 

elementares, é cruel, cínico e insensível (Jung, 2008, p. 145) 
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Para Campbell o arquétipo do herói poderá ser visto em diversas etapas em uma “trajetória 

que é marcada por complicações, provocações e lições que o herói deve empreender para que 

possa atingir seu desenvolvimento interior (a individuação de Jung)” (Campbell, 2007, citado por 

Gomes & Andrade, 2009, p.143) 

Sendo assim, na análise dos sonhos durante a terapia, pode-se observar o ‘progresso do 

herói’, pois os arquétipos demonstram “a situação com que todo ser humano se depara ao longo da 

sua vida, e vão além ao explicar, auxiliar e promover as transformações psíquicas.” (Gomes & 

Andradem, 2009, p. 141)  

 

Sonho 02 

Stéphane começa a sonhar que está dentro de uma caverna ditando para outra máquina-

aranha um discurso para Stéphanie. Ao sonhar com a caverna, Stéphane começa a acessar 

conteúdos de áreas mais profundas do inconsciente. E escreve como discurso algo provavelmente 

grandioso para ele, pois as folhas onde foi digitado o discurso chegam a ser maiores que seu 

próprio corpo. Assim como seu calendário no sonho passado que também estava bem maior do 

que realmente é; e suas mãos que iam crescendo ao realizar trabalhos monótonos, Stéphane nestas 

simbologias de engrandecimento mostra o quanto valoriza e estima tais objetos ou ações. 

A mentira que Zoe e Stéphanie contaram ao personagem só foi percebida quando ao sonhar 

que está procurando por Stéphanie chega à suposta gravadora onde as duas trabalhariam. 

Percebendo que o local não passa de uma ilusão, por estar totalmente destruído, sem o teto, muitas 

paredes derrubadas e milhares de discos espalhados pela casa, Stéphane se dá conta que tudo não 

se passava de uma brincadeira, o que o acaba deixando enfurecido. 

Olhando a sequência do sonho, nota-se uma ação que se repete e que poderia ser levantado 

durante a análise. Quando Stéphane se sente passado para trás, ou feito de bobo, logo o 

personagem se enfurece e busca rapidamente uma vingança para quem o atormenta. Essa vingança 

sempre aparece de forma compensatória da passividade que o personagem sempre demonstra. 

 

Sonho 03 

Em seu terceiro sonho, Stéphane sonha que destrói a terra e após isso, como um deus, 

reconstrói o mundo de seu jeito mostrando sua onipotência. Tendo um mundo próprio, onde seus 

colegas de trabalho se tornam seus seguidores fiéis, Stéphane começa um plano para atrair a 

atenção de Stéphanie. 

Neste novo mundo, ele é o herói. Livros e novelas são produzidos sobre sua história de vida 

e monumentos e fundações são criadas para homenageá-lo sobre seus feitos. Podemos interpretar 

esta parte como Stéphane criando seu próprio mundo para ser reconhecido, pois no mundo real 
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poucos dão valor a ele. E como neste mundo o personagem se considera ‘alguém’, ele corre para 

conquistar Stéphanie. 

Neste sonho, consegue-se observar novamente o arquétipo do soberano. Entre suas 

características ele adora o desejo do controle e não gosta que lhe digam o que fazer, tanto que 

neste sonho ele manda que todos parem de tratá-lo como escravo, e só assim iria reconstruir um 

novo mundo. Um dos objetivos do soberano é de criar uma família, que também é parecido com o 

desejo atual do personagem de casar-se com a Stéphanie. 

 

Sonho 04 

Novamente Stéphane  sonha que está em uma caverna. Diferente da outra, esta, está 

mobilhada com móveis do quarto de Stéphanie, sua vizinha. Também existem muitos ítens que a 

Stéphanie está criando com pano, como telefone e máquina de escrever. Pode-se analisar esta 

“invasão” das coisas dela no inconsciente do personagem, como uma forma de construção da 

imagem da Anima na própria alma.  

Na primeira vez que o personagem sonhou com o local, não havia nada, exceto a máquina de 

escrever que simboliza para o personagem a objetividade, como ele mesmo diz durante o filme e 

também tem alguns livros que podem simbolizar o racional e a lógica do pensamento. Já com os 

elementos da Anima, os símbolos representam mais um lado emocional e delicado, por serem 

objetos artísticos. 

O personagem recolhe alguns deles para colocá-los em uma exposição, o que poderia 

simbolizar a identificação com estes conteúdos da anima e a necessidade de transmiti-los. 

 

Sonho 05 

Neste sonho o personagem e sua mulher estão em uma casa no segundo andar. Ele é um 

narcotraficante e, por este motivo, está sendo abandonado por sua mulher. Ele diz que assim como 

outras fizeram, ela partiu seu coração. Durante a discussão, a polícia chega para prendê-lo e o 

personagem corre para fugir. Nesta primeira cena, é possível entender a situação como um 

complexo do abandono. Stéphane se sente rejeitado por todas pelo que ele é, mas também acha 

que ele é deste jeito, porque já foi abandonado diversas vezes. 

E ao chegar a policia que pode ser simbolizada com o oposto do traficante, ou seja, são os 

princípios, disciplina e regras, Stéphane se vê obrigado a fugir para a rua. 

Primeiro ele tenta ir para o andar de baixo, mas a policia já esta lá, então corre para a janela 

do segundo andar e desce pelos telhados até a rua e entra em um carro roubado. Antes de escapar, 

a polícia cerca os dois lados da rua, que pode representar o quanto essa persona que ele tem é 

podada por todos os caminhos que ele escolhe. Então sem ter para onde ir ele acelera em direção 
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de uma parede que tem um pedaço do seu quarto, e bate com tanta força que quase é arremessado 

para fora do carro. Sendo assim, sua ‘fuga’ é em direção ao lugar onde tudo pode ser fantasiado do 

jeito que ele achar mais conveniente. 

 

Sonho 06 

Em seu último sonho, Stéphane e Stéphanie estão cavalgando e entram em um barco com 

uma floresta dentro, e partem para o mar aberto como dois amantes felizes. 

Este último sonho pode ser interpretado de forma compensatória, pois Stéphane havia, 

momentos antes de dormir, brigado com Stéphanie, e no sonho, ele conseguiu viver em paz e 

harmonia com ela.  

Ou pode-se também entender como a entrada no segundo Ciclo de Hare, continuando o 

caminho do Herói. “Este Ciclo representa o começo do amadurecimento e demonstra a 

importância da confiança nos outros e os laços de amizade. Esta figura arquetípica representa um 

avanço distinto sobre Trickster: é um personagem que se torna mais civilizado, corrigindo os 

impulsos infantis e instintivos encontrados no ciclo de Trickster”. (Jung, 2008, p. 145-146)  

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio deste estudo, concordo com a teoria trazida por Jung: 

 

A função geral dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica, 

produzindo um material onírico que reconstitui, de maneira sutil, o equilíbrio 

psíquico total. É ao que chamo função complementar (ou compensatória) dos 

sonhos na nossa constituição psíquica. Explica por que pessoas com ideias pouco 

realísticas, ou que têm um alto conceito de si mesmas, ou ainda que constroem 

planos grandiosos em desacordo com a sua verdadeira capacidade, sonham que 

voam ou que caem. (Jung, 2008, p. 56) 

 

Os sonhos devem ser analisados através da fala do paciente, sabendo do contexto em que 

este indivíduo vive e tendo em mente os três níveis de associações: pessoal, cultural e arquetípico. 

(Hall, 2015)  

Com base nos sonhos analisados, pode-se perceber o quanto o personagem utiliza dos 

sonhos como refúgio compensatório, da forma que seu inconsciente manda diversas mensagens 

através dos símbolos, complexos e arquétipos que regem a vida de Stéphane. Principalmente 

quando consegue observar a repetição de alguns deles nas sequencias dos sonhos pode-se até ter 
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uma noção de como é a personalidade do personagem e quais desafios ele está vivendo em sua 

vida. 

Contudo este sonho só poderá ter uma interpretação fidedigna, quando as associações são 

trazidas pelo próprio sujeito, dando sentido à subjetividade do sonho que foi uma mensagem única 

e criada exclusivamente pelo próprio Inconsciente de quem sonha. 
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