
O estudo integrado de sonhos e sono nos permite refletir sobre 

ambos os fenômenos atualmente pouco valorizados em nossa 

cultura. Esse estudo usou da análise de sonhos lembrados, por 

três sujeitos do sexo feminino, apresentados em quinze encontros. 

Também foram feitas polissonografias e entrevistas individuais antes 

e, após, o trabalho grupal. Todos os sujeitos tinham diagnóstico de 

insônia primária, lembravam–se regularmente de seus sonhos e 

tinham disponibilidade para realizar as polissonografias, os registros 

no diário de sonhos e sono para o comparecimento aos encontros 

do grupo. O método da pesquisa foi o qualitativo, e o resultado 

do trabalho comprovou não só a eficácia do trabalho com sonhos, 

como também a melhora de todos os sujeitos no quadro de insônia.
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embora os grupos, normalmente, sejam pequenos para que as experiências 
possam ser compartilhadas por todos. É importante que haja tempo suficiente 
para que seja exposto e explorado pelo menos um sonho de cada sujeito a cada 
encontro. O trabalho com grupo de sonhos não é comum e foi desenvolvido por 
neojunguianos, como Ullmann (2001) e Gallbach (2000), com procedimentos 
diferentes, sem converterem–se em psicoterapia em grupo, embora tenham 
finalidade terapêutica. 

A ideia de pesquisar um grupo de insones surgiu para investigar aspectos 
emocionais que pudessem estar impedindo o indivíduo de dormir, a partir do 
material que este trazia, espontaneamente, a todos os encontros: seus sonhos. 
Observando que a insônia é quase uma síndrome da modernidade, que as pes-
soas nem sempre dão a ela a devida importância ou sequer percebem que têm 
um sono de má qualidade, vemos a importância de discorrer sobre o tema. 
Pesquisadores como Reimão, do Valle e Rossini (2008) cada vez mais consideram 
a insônia como uma questão de saúde pública, já que são observados vários pre-
juízos decorrentes de noites em que o indivíduo não dorme adequadamente. 

Portanto, sendo as imagens dos sonhos importantes como instrumento no 
processo psicoterapêutico, seja no trabalho individual seja no grupo de sonhos, 
a proposta dessa pesquisa com insones é que se possa investigar, com esses 
mesmos recursos, aspectos emocionais do indivíduo insone, auxiliando no tra-
tamento da insônia primária, já que os sonhos são conteúdos espontâneos, aos 
quais temos acesso todas às noites. 

Além disso, o trabalho possibilitou que os sujeitos pudessem apresentar maior 
atenção ao seu sono e aos seus sonhos, compreendendo a importância de sua vida 
noturna para sua saúde física e psíquica. Afinal, quando nos permitimos dormir 
e sonhar, atitudes em que é imprescindível abandonar o controle do nosso ego, 
recebemos da natureza sua contribuição insubstituível, que nos torna menos 
sozinhos e nos devolve, ao mesmo tempo, o caminho de nossa individuação.

MÉTODO
A realização deste trabalho consistiu numa abordagem qualitativa de pesquisa, 
isto é, os dados pesquisados sofreram uma análise descritiva com base na abor-
dagem teórica de C. G. Jung. Os sujeitos eram adultos, do sexo feminino, nas 
idades de 29, 52 e 57 anos, que moram na cidade de Santos e apresentavam o 
diagnóstico de insônia primária crônica intermediária e que não queriam manter 
o tratamento baseado somente em medicamentos para insônia. A indicação dos 
sujeitos foi através do Instituto do Sono da cidade de Santos, por intermédio 
do médico responsável. Todas os sujeitos indicados fizeram polissonografia para 
avaliação da qualidade de seu sono. 

Além de terem o perfil descrito acima, estavam disponíveis e tinham interesse 
em participar da pesquisa. Foi solicitado que, no período em que estivessem no 
grupo, deveriam ser evitadas alterações na rotina de seus tratamentos, como 
mudança de medicação, a menos que fosse algo que julgassem, junto aos pro-
fissionais de saúde, ser conveniente em favor de sua saúde e de seu bem–estar. 
Nesse caso, essas variáveis foram consideradas no processo de avaliação dos 
resultados da pesquisa. Também foram feitas indicações por meio de colegas 
analistas e pacientes. Os indivíduos insones entraram em contato com a pes-
quisadora por telefone ou por e–mail para agendar uma primeira entrevista. 
Os instrumentos usados foram: uma entrevista aberta e duas semiestruturadas; 
encontros para exposição dos sonhos e análise dos mesmos pelos sujeitos em 
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Os sonhos e o sono são motivos de pesquisa desde a Antiguidade, despertando a 
curiosidade pela dificuldade de serem compreendidos. Atualmente, com recursos 
modernos da medicina e da neurociência, podemos observar os aspectos fisio-
lógicos envolvidos nesses fenômenos que vivenciamos todas as noites. Por meio 
da psicologia moderna também podemos ter acesso aos conteúdos dos sonhos, 
atribuindo–lhes significado e usando–os nas práticas psicoterapêuticas.

O presente estudo de sonhos e da insônia, numa abordagem da psicologia ana-
lítica de C. G. Jung e de neojunguianos, pretende investigar se o trabalho com 
imagens dos sonhos, ao acessar conteúdos inconscientes pode auxiliar no tra-
tamento de indivíduos com insônia primária intermediária, um tipo de insônia 
que não tem relação direta com nenhuma outra doença e se caracteriza pelo 
despertar, que acontece uma ou mais vezes durante o período em que o indiví-
duo ainda deveria estar cumprindo seu ciclo de sono. 

A escolha pela abordagem da psicologia analítica partiu do pressuposto de que 
essa é uma linha teórica que não só enfatiza, como também valoriza o trabalho 
com sonhos, privilegiando a análise dos mesmos como uma forma eficaz de 
entrar em contato com conteúdos inconscientes. Jung e seus seguidores dedi-
caram grande parte de sua prática analítica ao trabalho e estudo dos sonhos. 
Segundo Von Franz (1964), Jung interpretou por volta de 80 mil sonhos. No seu 
livro O Caminho dos Sonhos (1992), a autora relata que analisara aproximada-
mente 60 mil tendo, provavelmente, superado esse número, pois ela viveu ainda 
alguns anos após essa publicação. Jung dedicou vários de seus seminários para 
tratar de sonhos, como os proferidos entre 1928 e 1930, “The Visions Seminars”, 
realizados de outubro a novembro de 1930 e “Children’s Dreams”, entre 1938 e 
1939. Nesses seminários e em seus livros, Jung explica sua técnica de trabalhar 
com imagens de sonhos e analisa a simbologia presente nos mesmos bem como 
seus conteúdos arquetípicos. 

Ao analisarmos um sonho juntos, o paciente revela, naturalmente, seus con-
teúdos internos e as problemáticas de sua vida, sem que possa se dar conta 
disso inicialmente, pois a linguagem do inconsciente é simbólica e não pode ser 
compreendida num primeiro momento. Já no início do sonho pode–se detectar, 
através do cenário onírico, segundo Von Franz (1992a), para qual aspecto a 
psique inconsciente está apontando. No seu desenvolvimento, verificamos quais 
complexos estão personificados em sua trama e em seu enredo, cujas análises, 
por meio das associações pessoais do paciente, nos possibilitam ir desvendando 
seu significado junto ao sonhador, no decorrer do processo terapêutico. No final 
do sonho, que Jung chamou de lyse, temos o desfecho do sonho, em que há uma 
proposta de solução do inconsciente. 

Von Franz (1992) diz que alguns sonhos não têm lyse, o que significa que o 
inconsciente ainda não tem uma resposta para determinadas questões do 
sonhador. A escolha por trabalhar com séries de sonhos vem da proposta de 
compreender melhor o processo pelo qual está passando o sonhador no momento 
em que está participando do grupo de sonhos. A série nos ajuda a encarar a 
nossa vida onírica como um processo no qual o sonho não assume o caráter 
de um acontecimento isolado. Também é possível detectar as transformações 
dos símbolos e da direção que os sonhos parecem apontar. Jung (1938) dizia 
que, através de uma série de sonhos, era possível chegar a um tema essencial e 
comum a todos, por intermédio do qual o inconsciente parecia se expressar de 
diferentes formas. 

O trabalho em grupo foi escolhido por abranger maior número de pessoas, 
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mesmo tendo ocorrido há algum tempo. Os sujeitos também foram orientados 
a se expressar sobre a qualidade de seu sono, se assim sentissem necessidade, já 
que se tratava de um grupo de insones. Os demais encontros foram realizados a 
partir dos sonhos relatados pelos sujeitos. 

O grupo deveria decidir quem ia iniciar o relato em cada encontro. Ao iniciar o 
relato de um dos sujeitos, inicialmente, o grupo apenas observava que sensações 
aquele relato inicial lhes causava. Em seguida, a pesquisadora fazia algumas per-
guntas sobre o sonho para que o sonhador pudesse fazer associações em relação 
ao conteúdo do sonho. O sonhador era convidado, então, a falar o que pensava 
sobre o que fora colocado e, na sequência, o sonho era contado novamente, 
já com base em suas associações, seguindo a trama do sonho. Esse processo se 
repetia em todos os encontros. 

A pesquisadora não estava nem como analista nem como professora, mas como 
uma mediadora e facilitadora no processo grupal. No último encontro, foi 
feito um fechamento por parte de todos os integrantes, no qual cada um pode 
compartilhar com o grupo como viveu esse processo. A pesquisadora deu uma 
devolutiva ao grupo de como percebeu esse processo e discutiu alguns aspectos 
que foram incluídos no trabalho, dando oportunidade a todos de se expressarem 
quanto ao que seria colocado na pesquisa frente aos seus relatos. Foi agendada 
uma entrevista individual, que se realizou após se submeterem à outra polisso-
nografia, previamente marcada pelos sujeitos, para que fossem feitas logo após 
o último encontro.

TRATAMENTO DOS DADOS
Foi realizada uma análise qualitativa do conteúdo dos encontros, considerando 
também os dados das entrevistas iniciais, os Diários de Sono e Sonhos e a entre-
vista final, em que foram comparadas as polissonografias realizadas antes do iní-
cio do grupo e as que foram realizadas logo após o término do mesmo. Foi feita 
uma relação entre a experiência de participação do grupo de sonhos e a possi-
bilidade ou não de melhora da insônia. As entrevistas e a experiência de grupo 
trouxeram as questões emocionais envolvidas no quadro de insônia dos sujeitos. 

Na entrevista inicial, soubemos um pouco a respeito do indivíduo e sua relação 
com seu sono e com seus sonhos. Obtivemos a situação em que se encontrava o 
sujeito antes de iniciar a pesquisa. As polissonografias puderam revelar a quali-
dade de sono do indivíduo, pois, conforme pesquisador da área, o indivíduo, por 
vezes, julga dormir bem, mas é por meio desse exame que será detectada se a 
qualidade de seu sono é satisfatória ou não. 

A polissonografia feita antes do início do grupo pôde revelar como se encontra-
va o indivíduo antes do início do trabalho, enquanto a polissonografia realizada 
após o trabalho pôde medir se houve alteração na qualidade do sono do indiví-
duo. A leitura desses exames contou com critérios médicos da equipe do Instituto 
do Sono de Santos. Na entrevista final, cada sujeito colocou sua percepção 
quanto à melhora no que se refere ao seu bem–estar e sua qualidade de vida. 

A percepção da pesquisadora foi importante, mas foi levada em conta também a 
percepção do sujeito, pois só ele poderia dizer se sua qualidade de vida melho-
rou. Portanto, na análise dos dados, foram considerados a percepção do sujeito 
de si mesmo, a percepção da pesquisadora e o resultado do exame específico que 
pôde medir a qualidade de sono do indivíduo quanto aos estágios do seu sono. 
Foi dada a possibilidade de continuidade do trabalho iniciado no grupo terapêu-
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grupo semanal; diário de Sonhos e Sono, que consistia em um único caderno, 
fornecido pela pesquisadora aos sujeitos no primeiro encontro do grupo, para 
que, basicamente, registrassem as horas de sono por noite, número de desper-
tares noturnos, qualidade do sono de forma geral, lembrança ou não de sonhos; 
polissonografias.

Nas entrevistas semiestruturadas questionou–se sobre: início da insônia; se a 
insônia era percebida como uma doença; o uso de medicamentos; os desper-
tares noturnos; número de horas de sono diário; a reposição do sono; o uso de 
bebidas estimulantes antes de dormir; hábitos alimentares noturnos; consciência 
de cuidados básicos para reduzir insônia; a impressão do instituto do sono e a 
polissonografia; lembrança dos sonhos; consciência da importância dos sonhos; 
conteúdo dos sonhos; consciência da função do sonho; representação do sono 
na vida diária; expectativas quanto à participação no grupo de sonhos.

COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTO
Os dados da pesquisa foram coletados no consultório particular da pesquisa-
dora. Nas entrevistas iniciais foram agendados horários com antecedência, e 
os encontros do grupo foram realizados no mesmo local das entrevistas, em 
horários fixos previamente estabelecidos, com a duração de 90 minutos cada 
encontro, sendo o material exposto gravado e transcrito posteriormente, com o 
consentimento do grupo. 

Os diários foram entregues no último encontro do grupo, preenchidos com as 
anotações de cada sujeito, conforme orientação no início do trabalho. A entre-
vista final foi realizada no mesmo local das entrevistas iniciais e dos encontros 
em grupo. Além de terem seus conteúdos gravados, contendo as respostas dadas 
pelos sujeitos, também foi entregue pelos mesmos a polissonografia realizada 
após o término dos encontros grupais, que foi comparada com as considerações 
do sujeito e com o resultado da primeira polissonografia, feita antes do início do 
grupo. Segundo Passos et. al. (2007), em artigo que destacam os tratamentos não 
medicamentosos para insônia, o critério de melhora para que esses métodos sejam 
considerados efetivos é um número maior de horas dormidas, sono com quali-
dade e percepção do indivíduo de que se sente mais disposto quando acordado. 

Nesse sentido, os instrumentos escolhidos atingiram o objetivo de observar se 
houve ou não melhora da insônia dos sujeitos. No primeiro encontro do grupo, 
foi feita uma apresentação de cada sujeito, considerando o que cada um bus-
cava nessa experiência com o grupo de sonhos. Essa apresentação ocorreu no 
sentido de favorecer uma possível integração e vinculação entre os sujeitos e a 
pesquisadora, que funcionou como uma coordenadora do processo grupal. Após 
a apresentação, a pesquisadora fez um contrato com os sujeitos para que todos 
mantivessem sigilo e respeito quanto aos conteúdos expostos nos encontros, 
inclusive garantindo, mais uma vez, seu compromisso ético com o grupo. 

Também foi colocado que os encontros constituíam um espaço para falarem 
sobre seus sonhos, mas que, ao fazerem isso, estariam expressando suas emo-
ções e, portanto, deviam colocar apenas aquilo que se sentissem à vontade para 
compartilhar com o grupo. A pesquisadora expôs o cronograma dos encontros, 
prevendo, inclusive, o seu término, para que ficasse claro o tempo de duração 
do grupo. Foi sugerido que se tratava de um espaço para que pudessem com-
partilhar sonhos e que cada um deveria trazer um sonho por semana. No caso 
de não sonharem durante a semana, poderiam trazer um sonho antigo, pois a 
escolha do sonho representaria que o tema ainda era presente e mobilizador, 
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momento; tudo já havia passado e esses fatos que emergiam de lembranças 
inconscientes das quais os sujeitos nem suspeitavam, agora precisava ser resigni-
ficado. Sabemos que a insônia é decorrente de uma disfunção do nível individual 
e cultural. A contradição presente nos sujeitos pode ser vista de forma ampliada 
em nossa cultura. 

Da mesma maneira que temos mais informações sobre a importância de um sono 
tranquilo e de relaxar, temos uma atitude social contrária a tudo isso. Nunca 
se falou tanto na necessidade do sono adequado, de “desligar”, de ficar “zen”, 
expressões usadas com o significado da necessidade de descansarmos. Nunca 
as práticas de trabalho corporal, especialmente técnicas de relaxamento, foram 
tão populares, surgindo terapias alternativas e até a prática da yoga tornou–se 
moda em academias de ginástica. Ao mesmo tempo, a demanda de trabalho foi 
aumentada, o status por se ter uma agenda cheia de afazeres é considerado uma 
porta de entrada para o sucesso e para a realização. 

Além disso, a necessidade econômica promove a dupla jornada, na qual as 
pessoas dormem menos do que sentem necessidade e consideram que isso é 
normal. Outro aspecto que caracteriza a insônia, identificado nos resultados 
dessa pesquisa, pode ser observado no terceiro sujeito. Esse sujeito apresentava 
traços mais depressivos e identificava o sono como uma fuga para os problemas 
pelos quais passava na ocasião da realização dos encontros grupais. Nesse caso, 
poderíamos nos perguntar por que o sujeito não dormia, uma vez que seria seu 
maior desejo escapar do contato com seus problemas. 

Ramos (1994, p. 59) aponta que o que ela chama de “sintoma–símbolo” pode 
aparecer de modo a compensar o que é inadequado ao indivíduo, apontando 
o que deve ser integrado em seu comportamento. No caso desse sujeito, ele 
não queria entrar em contato com aspectos de luto e mudanças que ocorreram 
em sua vida, que exigiram dele uma adaptação a uma nova etapa de sua vida. 
Usando o sono para fugir de tudo isso, a insônia pode ter sido uma reação que o 
obrigava a entrar em contato com seus conteúdos que eram muito dolorosos. 

Para que comprovássemos se houve melhora de insônia, foram fundamentais 
os registros nos diários, pois, além de verificarmos a série de sonhos, também 
foi uma forma de detectarmos mudanças na dinâmica interna de cada sujeito. 
Os diários também apresentaram a possibilidade de observarmos a qualidade 
do sono e a quantidade de horas dormidas bem como as interrupções, como os 
despertares noturnos. Os sujeitos passaram a prestar mais atenção ao seu sono 
e à necessidade do mesmo. 

A polissonografia apresentou–se como uma possibilidade de ser um instrumento 
médico capaz de medir a qualidade do sono do sujeito, embora tivesse a desvan-
tagem de ser feita apenas em um dia e numa situação em que o sujeito não se 
encontrava em seu ambiente, ou seja, no local em que habitualmente dormia. 
Essas variáveis podem interferir no resultado final e devem ser levadas em con-
sideração nas pesquisas dessa área. No caso da presente pesquisa, através desses 
exames, tivemos a comprovação clínica da melhora da insônia, o que colaborou 
com nosso resultado final. 

As entrevistas individuais auxiliaram na detecção das diferenças que ocorreram 
após o trabalho grupal, tendo sido muito diversa, principalmente, a ideia que 
tinham de sono e sonhos e a consciência da importância desses fenômenos. 
Também alguns aspectos mais íntimos foram mencionados apenas em entrevista 
individual, embora muito do que foi falado em entrevista tenha sido colocado 
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tico com encaminhamentos para psicoterapia ou a continuidade do grupo após 
o término da pesquisa. Esses encaminhamentos foram feitos pela pesquisadora 
no último encontro do grupo e na última entrevista realizada individualmente.

CONCLUSÃO
Considerando que o trabalho com análise de sonhos foi o que Jung destacou 
como sendo tecnicamente o meio mais importante para termos acesso ao 
inconsciente, podemos dizer que o sonho, nas mãos de um analista experiente, 
é um verdadeiro “raio–x” da psique do paciente. No que se refere à presente 
pesquisa, talvez não fosse possível termos abordado problemas tão íntimos dos 
sujeitos envolvidos senão através dos sonhos, que são conteúdos espontâneos 
diários enviados pelo inconsciente. Jung (1991) parte do princípio de que temos 
um centro organizador da psique, que ele denominou Self. 

É a partir desse centro que viriam os sonhos, numa linguagem simbólica incom-
preensível para nossa consciência mas que, a partir de associações pessoais e 
ampliações coletivas das imagens oníricas e de uma técnica de análise específica 
baseada nos conceitos de sua teoria, seria possível compreender suas mensagens. 
E foi dessa maneira que conseguimos em tão curto espaço de tempo, num grupo 
em que os sujeitos não se conheciam, obter resultados tão favoráveis no sentido 
de as pessoas poderem tomar consciência de conteúdos traumáticos dolorosos 
que estavam no inconsciente. 

A partir disso, os sujeitos da pesquisa puderam elaborar melhor esses conteúdos 
e apresentar melhora da insônia, além de terem mostrado melhor qualidade de 
vida. Todos os sujeitos apresentaram melhoria no quadro de insônia primária. Se 
observarmos a insônia sob o ponto de vista simbólico, perceberemos que, através 
desse trabalho, pudemos observar duas mensagens claras por meio dos relatos 
dos sujeitos. Para dois dos sujeitos a insônia representou uma dificuldade de 
se “desligar”, de se “desconectar”, ou seja, de sair da atividade consciente e se 
entregar ao sono e aos sonhos, onde a postura do ego é mais receptiva. Nesses 
sujeitos, estava muito presente a ideia de que dormir era uma perda de tempo, 
de que a noite era um momento de lazer e um tempo para realizar atividades 
que durante o dia não foram possíveis de ser realizadas. 

Esses sujeitos trouxeram, inicialmente, traços de ansiedade, os quais foram 
desaparecendo no decorrer do trabalho. Ambos apresentavam forte contradição, 
pois, ao mesmo tempo em que procuravam um meio para melhorar sua insônia, 
inconscientemente, não queriam dormir. Era quase um estado de alerta de dura-
ção de 24 horas. Nesses dois sujeitos, conteúdos internos muito profundos foram 
expostos com emoção e, muitas vezes, com reação de surpresa pelo que estavam 
sentindo ao se colocarem para o grupo. 

Tanto o conteúdo de abuso sexual de um sujeito como o de violência doméstica 
de outro, provavelmente, suscitaram em ambos, mecanismos de alerta contra 
o perigo. É provável que, enquanto não elaborassem o que acontecera em suas 
vidas, continuariam tendo o mesmo comportamento que tinham anteriormente, 
o de ficar em alerta. Daí a importância do trabalho em grupo, uma vez que os 
sujeitos elaboraram, através da análise dos sonhos, essas situações passadas que 
ainda interferiam em suas dinâmicas psíquicas e corporais. 

A possibilidade de identificarmos, através da análise do inconsciente, qual a 
causa do conflito vivido pelos sujeitos, possibilitou a melhora da insônia. É como 
se tivessem percebido que não precisavam mais fugir ou estar alertas naquele 
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para o grupo. A observação da série de sonhos, através da análise dos mesmos 
durante os encontros, permitiu uma análise mais profunda do processo interno 
de cada sujeito. Cada um dos sujeitos pôde observar que os sonhos estavam 
dando foco a um mesmo tema, através de diferentes formas. Essa repetição 
daquilo que precisava ser integrado pelo sujeito possibilitou não só a percepção 
da problemática pelas associações, mas um apelo maior à mudança, já que era 
uma mensagem que se repetia com frequência. 

As devolutivas do encontro também não tiveram a pretensão de ser interpreta-
ções, mas sim uma análise aberta, porém mostrando aos sujeitos que o sonho 
não é apenas um grupo de símbolos que estão ligados aleatoriamente, mas pos-
suem uma estrutura dramática com começo, meio e fim de uma mensagem que 
traz um recado específico para o sujeito, através de imagens. 

O estudo de sonhos e sono integrados mostrou–se da maior importância para 
que se entenda o período noturno de nossa vida como um momento de maior 
contato conosco e de receptividade. Ao contrário dos que pensam ser o sono 
uma perda de tempo por não estarmos realizando tarefas, é nesse estado que 
temos um descanso corporal e reposição das energias gastas diariamente. 

Os sonhos, nele incluídos, dão a possibilidade de elaborarmos nossas vidas numa 
comunicação entre passado e presente. Como vimos em capítulos anteriores, 
Freud e Jung descobriram isso através da experiência clínica e, atualmente, a 
neurociência, através das pesquisas de Ribeiro (2003), atesta a relação do sonho 
com a memória e uma intensa atividade por parte do hipocampo, levando 
informações para regiões do neocórtex, onde ficam as lembranças mais recentes. 
Como percebemos nesse trabalho e podemos identificar em vários outros que 
tratam da análise de sonhos, eles não servem apenas para descarregarmos essas 
memórias, como na limpeza de um arquivo, mas estabelecem de uma forma 
sofisticada relações de nossas experiências passadas com o que vivemos no pre-
sente e nos permitem ter um resultado com possibilidades que se apresentam 
através das imagens oníricas. 

Nos sujeitos desse estudo detectamos, assim como Jung observou, que esse 
ensaio de possibilidades estaria na lyse, parte final da estrutura do sonho, que 
seria a parte a ser conscientizada pelo sonhador. Essas possibilidades que se 
apresentam graças à relação direta dos conteúdos dessas memórias, dão validade 
ao método construtivo de Jung, segundo o qual o sonho não é visto apenas do 
ponto de vista causal, mas também do ponto de vista finalista. Ou seja, nossos 
sonhos não nos remetem a lembranças anteriores apenas para verificarmos a 
causa dos nossos conflitos, mas também nos apontam para onde estamos indo, 
como um prognóstico que não afirma o que vai nos acontecer, mas levanta 
suposições do que pode ocorrer, com base numa série de informações relaciona-
das ao nosso comportamento. 

Além de considerarmos que o trabalho melhorou a insônia dos sujeitos da pes-
quisa e possibilitou uma ampliação de consciência, através de um autoconhe-
cimento com base no trabalho com as imagens oníricas, consideramos também 
ter ele trazido maior consciência quanto à importância do sono e dos sonhos. 
Esse trabalho representou uma tentativa de buscar uma maior integração entre 
a psicologia e a medicina do sono para que, cada vez mais, diminuam–se o hiato 
e a dissociação de tempos passados, quando essas duas áreas de conhecimento 
encontravam–se separadas.

estaria na lyse,
parte final da estrutura
do sonho, […] a parte
a ser conscientizada

pelo sonhador.




