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Os sonhos como 
fundamento e devir na 
psicanálise 

Juliana Lang Lima1

Resumo: O estudo sobre os sonhos figura entre as marcas inaugurais da psicanálise, gerando, 
ainda hoje, questionamentos que circulam por entre misticismo e mistério. Neste artigo, 
pretendemos revisitar os textos freudianos que ajudaram a fundar sua jovem ciência para 
defender a interpretação do material onírico como parte relevante em um processo de análise.
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Que é a vida? Um frenesi
Que é a vida? Uma ilusão 
uma sombra, uma ficção;
o maior bem é tristonho
porque toda a vida é sonho
e os sonhos, sonhos são.
Pedro Calderón de la Barca

Os sonhos conquistaram um lugar distinto no arcabouço da psicanálise. 
Muitos autores consideram A interpretação dos sonhos, de 1900, como o livro 
que inaugura, de fato, a psicanálise, após uma série de publicações chamadas de 
pré-psicanalíticas. Não restam dúvidas de que o referido texto revelou ao mundo 
toda a genialidade de seu criador e o próprio Freud manifestou seu orgulho com 
relação àquela que definiu como “. . . a mais valiosa de todas as descobertas que 
minha boa fortuna permitiu-me fazer” (1900/1996b, p. 16). A enorme quantia 
de referências usadas para compor a obra e suas sucessivas reedições fornecem 

1  Psicanalista, membro pleno do CEPdePA, membro do Instituto da SBPdePA.
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uma dimensão do investimento em torno do estudo do sonhar e também da 
curiosidade acerca desse misterioso e inquietante fenômeno.

Uma vida onírica rica é também pré-requisito para aquele que deseja ser 
analista: é preciso sonhar o sonho da psicanálise e mergulhar no próprio íntimo 
para adquirir convicção no método e na existência do inconsciente. Certa 
feita, quando interrogado sobre como alguém poderia adquirir as condições 
para se tornar um analista, Freud (1912/1996d) respondeu que seria pela 
análise dos próprios sonhos. O sonho como via privilegiada de aproximação 
com o inconsciente coloca o sonhar do analista e do analisando como peças 
fundamentais no processo de análise.

Podemos destacar os sonhos entre as mais belas produções do aparelho psíquico. 
É repetitivo, porém importante lembrar que eles perpassam a história cultural 
da humanidade, seja nos mitos, nos livros, na tradição oral, seja na existência 
individual de cada um. Sonhos sonhados em análise, contudo, trazem algo que 
os diferencia dos demais: acontecem sob os domínios da neurose de transferência, 
o que leva Leonardo Francischelli (comunicação oral, 2016) a declarar que o 
analisando sonha para o analista, este último exercendo a função de resto diurno. 
Mais do que isso, insiste que o sonho fala da história e do momento existencial 
do analisando e afirma inclusive que o sonho pode conter a razão da busca de 
análise. Não restam dúvidas, portanto, de que estar diante de um sonho é ter 
contato com uma inconfundível manifestação do inconsciente. Valorizar essa 
notável produção como uma das formas de conduzir a psicanálise para dentro do 
analista é o objetivo maior deste escrito. Para tanto, serão desenvolvidas algumas 
dessas questões revisitando, especialmente, o famoso texto de 1900.

A história de um clássico

Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor.
Italo Calvino

A interpretação dos sonhos vai muito além de um trabalho teórico, assemelhando-
se a uma autobiografia de Freud, uma vez que conta com inúmeros exemplos de 
sonhos pessoais oriundos de sua autoanálise. Sua redação estendeu-se por anos e 
guarda profunda relação com a profícua correspondência com Fliess, que atuou 
como interlocutor e como uma espécie de revisor (Gay, 2007). Os inúmeros 
acréscimos realizados ao longo dos anos e as muitas edições que a obra ganhou, 
algumas das quais enquanto Freud era vivo, referendam a importância do livro 
que nos propomos a trabalhar.
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Ainda que hoje seja considerado o ápice da criatividade do pensamento 
freudiano, o livro foi recebido com desprezo no círculo intelectual de Viena, sendo 
considerado por muitos como fantástico e ridículo. Houve também aqueles que 
garantiram que sua leitura não compensava e, assim, foram necessários oito anos 
para que todos os exemplares da primeira tiragem fossem vendidos, o que significa 
dizer que, à época de seu lançamento, ele foi um estrondoso fracasso (Jones, 1989).

Contudo, a obra teve o mérito de influenciar e intrigar inúmeros psicanalistas 
ao longo de diversas épocas. Conta-se que Ferenczi não se deixou impressionar 
por sua primeira leitura, mas, estimulado por Fülöp Stein, releu a obra em 1907, 
sentindo tão grande entusiasmo que solicitou a Freud conhecê-lo pessoalmente. 
Daí sabemos que se originou uma das mais fortes amizades de Freud, caracterizada 
por grande intimidade na troca de ideias e de interesses pessoais (Freud & 
Ferenczi, 1994). Anos mais tarde, Jacques Lacan (1957-58/1999) e Didier Anzieu 
(1959/1989) também se encantaram com a criatividade do escrito em questão, 
o primeiro trabalhando em uma excêntrica leitura do famoso sonho da injeção 
de Irma, tendo revisitado também o sonho do salmão defumado, e o segundo 
dedicando intenso investimento no desvendamento da vida pessoal e dos sonhos 
de Freud no período compreendido entre 1895 e 1902. Entre os biógrafos, citamos 
Ernest Jones (1989), para quem A interpretação dos sonhos foi o mais original dos 
trabalhos, e Max Schur (1973), médico pessoal de Freud, que considerava que 
somente Além do princípio de prazer, de 1920, seria comparável à obra em questão 
quanto a ter como inspiração vivências e urgências internas do autor.

Mais recentemente, Cohen (2014) coloca nova lenha nessa fogueira, afirmando 
que as experiências com a cocaína teriam ligação direta com a produção da 
Interpretação dos sonhos, pois teriam concedido a necessária autoconfiança para que 
Freud se embrenhasse em suas ideias mais inovadoras. Já Elisabeth Roudinesco 
(2016), ao comentar sua biografia dedicada a Sigmund Freud, lembra que, embora 
ele não tenha inventado a ideia de que os sonhos possuem um significado, os 
interpretou de maneira peculiar, o que tornaria esse livro digno de ser comparado 
a um poema, inspirado na própria história e na história da humanidade. Como se 
vê, muitos são os registros e marcas deixados por esse escrito, que ainda hoje segue 
envolto por uma atmosfera composta de desconfiança, admiração e polêmica.

Os sonhos e os desejos

Sonhos são anseios desprovidos de coragem
desejos insolentes que a luz do dia encurrala no canto de nossa alma
 e dali, apenas à noite ousam rastejar.
Arthur Schnitzler
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Poderíamos extrair uma formulação principal do texto de 1900, de que sonho 
é a realização de um desejo recalcado, e Freud é incansável na ideia de confirmá-
la. Explorando brevemente alguns sonhos paradigmáticos da história da 
psicanálise, remetemos primeiramente ao capítulo II, que apresenta um “sonho 
modelo”, como é nomeado por Freud aquele que veio a ser apelidado de o sonho 
da injeção de Irma. Ele ocorre no ano de 1895, sendo contemporâneo ao Projeto 
e anterior à famosa Carta 69, em que encontramos a sentença “não acredito mais 
na minha neurótica” (p. 265). Isso significa dizer que o sonho de Freud revela 
um momento existencial, reunindo elementos de sua clínica, que passava da 
neurologia à psicologia, e também de sua vida familiar, com a derradeira gestação 
de sua esposa. Vale pontuar que após o nascimento de Anna, Freud e Martha 
passam a não mais manter relações sexuais, com o objetivo de evitar novos filhos.

Ao partir dos restos diurnos que colaboraram para a fabricação do sonho, 
na obra supracitada, realiza-se uma análise decomposta de cada fragmento, em 
uma sagaz busca de aproximação com o incognoscível, o umbigo do sonho 
(que, é bom lembrar, nunca será atingido). Isso acaba por fazer emergir diversos 
elementos da sexualidade: um exame que revela pequenos segredos, uma dor 
abdominal e um inchaço remetendo à gravidez, a substância trimetilamina que 
alude à sexualidade e ao excitante contato com Fliess. É, portanto, por meio de 
uma vivência íntima e desconcertante que Freud se autoriza a seguir com suas 
investigações em sua clínica, referendando o lugar de destaque da sexualidade 
para o corpo teórico da psicanálise.

Entre os muitos exemplos que seguem sendo utilizados para embasar sua 
teoria, circulam também sonhos de analisandos que procuram contradizê-la, 
como é o caso do salmão defumado, presente no capítulo IV, cuja sonhadora é 
apelidada por Lacan de “a bela açougueira” (1957-58/1999). Ali, uma analisanda 
perspicaz tenta convencer o analista de que seu sonho não se encaixa com a ideia 
de realização de um desejo inconsciente, argumento que é desmontado quando 
Freud remete aos restos diurnos que servem de impulso para a criação do mesmo. 
Por meio de uma investigação pormenorizada de cada partícula do material, 
Freud sustenta novamente os pressupostos que o guiam, salientando também a 
força da censura de forma mais ativa do que nos casos citados até então.

Nessa perspectiva, todo sonho seria fruto de um árduo trabalho psíquico, 
um arranjo engenhoso construído mediante a pressão do desejo e a necessidade 
de resistir a ele, transformando-o. Talvez não seja exagero a comparação com o 
trabalho de um artista, uma produção criativa cujas cores, tons e texturas são 
cuidadosamente pensadas, jamais escolhidas aleatoriamente, ali encontrando-se 
por uma razão específica. Cada fragmento do sonho, assim como cada detalhe de 
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um quadro ou cada diálogo em uma peça de teatro, contém uma história e leva 
a um caminho. Em outras palavras, escutemos o sonho e saberemos o que do 
inconsciente se revela. Esse é nosso trabalho.

Seguindo um pouco adiante, em um rastreio cronológico, no caso Dora 
(1905/1996c), encontramos uma continuação das ideias apresentadas 
anteriormente na interpretação dos sonhos. Freud segue ocupado em desvendar os 
enigmas do psiquismo através do sonho, recusando-se a simplificar sua teoria para 
que obtivesse maior aceitação. Ao contrário, acaba por torná-la mais abrangente, 
incluindo a transferência, afinal, onde há fumaça, há fogo – ou seja, tanto as 
manifestações transferenciais quanto as oníricas têm suas raízes em experiências 
infantis que foram sujeitas à ação do recalcamento. Insistindo que o resto diurno 
tem importância apenas enquanto uma iniciativa para o sonho, afirma que o que 
o realiza, de fato, é o desejo oriundo do inconsciente. Trata-se da famosa analogia 
do sócio capitalista e do sócio industrial que juntos formam um produto.

Muitos anos mais tarde, as formações oníricas voltam a ser destaque a partir 
do caso clínico mais conhecido da história da psicanálise, o Homem dos lobos 
(1918/1996e). O célebre sonho com os lobos na nogueira em frente à janela, figura 
eternizada pelo próprio analisando, leva Freud a teorizar acerca da cena primária 
e do trauma. Nesse mesmo período, a partir das vivências dos combatentes da I 
Guerra Mundial, aborda os sonhos de angústia em Além do princípio de prazer 
(1920), considerando que essa classe de sonhos poderia apresentar uma exceção 
mais séria à regra de que o sonho é uma realização de desejo.

Aqui parece ficar claro que, ao nos depararmos com um sonho, não hesitaremos 
em considerá-lo um material privilegiado – e se nada ali aparece ao acaso, estamos 
autorizados a perguntar, investigar, interpretar. Para os sonhos que citamos neste 
artigo, Freud aponta um caminho, através da análise exaustiva de seus elementos, 
para seu esclarecimento. Contudo, como poderíamos pensar isso hoje, passados 
120 anos?

Da relevância do estudo dos sonhos para a psicanálise na atualidade

O que nos interessa mesmo não são as noites em si, são os sonhos. 
Sonhos que os homens sonham sempre em todos os lugares, em todas as épocas do ano.
Dormindo ou acordado.
William Shakespeare 

Segundo Calvino (2007), um clássico é uma obra que não necessariamente 
propõe algo novo, mas que sempre contém história e, portanto, conquista um 
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lugar na cena cultural da humanidade. Chama-se um livro dessa forma quando 
ele torna-se inesquecível, dada sua força, constituindo um importante patrimônio 
para aquele que com ele entrou em contato. Acima de tudo, um clássico nunca 
esgota seu conteúdo, persistindo rumoroso, ou seja, leva a novas descobertas a 
cada leitura, configura-se como atemporal. Chamar A interpretação dos sonhos de 
clássico é um tanto quanto óbvio. A questão a ser pensada, então, poderia ser a 
seguinte: de que forma sua releitura pode auxiliar na formação, na aquisição de 
um pensamento analítico e, sobretudo, na clínica?

A ideia de Freud de que o sonho se relaciona a um conteúdo recalcado 
segue sendo atual e revolucionária, pois desde então ele retirou os sonhos do 
lugar de manifestações premonitórias, com algo de sobrenatural e místico que 
atenderia à lógica das decifrações, e os lançou a uma posição especial. Esse novo 
vértice apresenta o sonhar como um recurso que permite elaborar conflitos 
inconscientes e questões existenciais, revelando um aspecto saudável e criativo 
do sujeito. É possível que, na atualidade, não mais façamos uso de interpretações 
tão fragmentadas e averiguadas nos mínimos detalhes. Mas não há dúvidas de 
que ainda consideramos o sonho como exímio condutor ao submundo de cada 
um de nós, local de moradia dos mais enigmáticos e conflituosos desejos.

A vivência de tornar-se um analista é marcada pela singularidade de cada 
percurso, podendo ser definida, em linhas gerais, como a experiência de cada 
sujeito com seu inconsciente, atualizada na transferência, no estudo teórico 
e na supervisão. A teoria está incumbida, portanto, de um importante papel 
enquanto suscitadora de desassossegos que podem levar a trabalhar e produzir 
tanto em análise, deitados no divã, como ocupando o lugar de analista, em nossa 
poltrona. Estudar os sonhos pode e deve ser um belo convite para se aproximar 
do conhecimento do próprio inconsciente.

Há quem diga que vivemos tempos de parcos sonhos, que a clínica da 
atualidade é formada muito pouco por neuróticos e em grande parte por estruturas 
fronteiriças e vazias. Existem outros que creem que dormimos para sonhar e 
assim trabalhar psiquicamente de forma mais livre do que despertos, tornando-
nos aptos a suportar os desafios constantes que a realidade nos impõe. Para além 
de não compactuar com a ideia de um menos sonhar na contemporaneidade, 
desejamos  enfatizar a importância do estudo dos sonhos e do trânsito entre 
teoria e clínica ao longo da formação analítica.

Para compreender um sonho, é preciso entregar-se ao desconhecido, tolerar 
aproximações erráticas, investir em um mundo de fantasia – o que equivaleria 
a dizer, atentar para a sexualidade, seja na proibição, seja na transgressão, por 
meio de deslocamentos e condensações de desejos incestuosos e parricidas, 
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elementos que habitam o subsolo de todo humano. A linguagem simbólica 
dos processos oníricos oferece desafios quanto à capacidade de interpretação, 
tornando imprescindível deixar fluir as funções de analista e analisando, 
arriscando especulações. Encerramos esta breve comunicação com o desejo de 
que o analista possa assumir o compromisso ético de guardião do sonho, para que 
este permaneça na posição significativa que conquistou: uma peça indispensável 
em nosso fazer.

Conclusão

Poucos dias após a conclusão deste artigo, recebi um novo analisando em 
meu consultório. Em nosso terceiro encontro, disse-me ele que precisava contar 
um sonho que teve na noite após a sessão anterior. Não o fez, contudo, sem 
antes salientar seu estranhamento: não costumava sonhar e, quando sonhava, 
lembrava assim que acordava, mas esquecia logo depois. Dessa vez, porém, havia 
algo diferente.

O sonho era breve em seu conteúdo, porém, rico em sensações. Estava em 
um hotel e seu marido também estava lá, mas não era possível enxergá-lo. Tinha 
uma criança no colo, um dos filhos do marido, mas era visualmente muito 
diferente do que na realidade. O menino estava sujo, melecado, parecia que tinha 
algodão-doce nas costas e nos braços. Aparecia um rapaz que foi importante na 
sua vida (tiveram um intenso e apaixonado caso amoroso enquanto ambos eram 
comprometidos com outras pessoas), e lhe perguntava por que ele estava tão 
cansado. Aquela pergunta o comovia e, de repente, ele enxergava uma espécie de 
espírito passando, que nada mais era do que ele mesmo, um outro eu fora de si. 
Ele ficava aterrorizado e pensava que tinha que sair daquele lugar.

O que o teria feito, com tamanha rapidez, produzir um sonho? Além disso, 
não era um sonho qualquer. Através de sua produção, falava-me de paternidade, 
paixão, traição, sujeira, coisas obscuras. Pensando transferencialmente, diríamos: 
o analisando sonha para o analista. Não parece possível deixar de lado o fato de 
que a analista havia proposto, na sessão anterior, alta frequência e uso do divã. A 
psicanálise foi indicada. A psicanálise foi interiorizada – por ambos.

Dreams as foundation and becoming in the psychoanalysis

Abstract: The study on the dreams illustration among the inaugural marks of the psy-
choanalysis, still generating today questions that circulate for between mysticism and 
mystery. In that essay, we intended to revisit Freudian texts that helped to found his 
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youth science to defend the interpretation of the dreamlike material as relevant part in 
an analysis process.
Key-words: Dreams. Interpretation. Psychoanalytic method.
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