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zônia, os sonhos frequentemente são
considerados um canal sagrado para o
território invisível governado pelos espíritos, servindo de portal para o diagnóstico e a cura de feitiços. O aspecto
de aconselhamento onírico diante de
situações de conflito fica bem explícito nos sonhos divinatórios relatados
pelo chefe indígena Touro Sentado,
que guiou os guerreiros da nação
dakota com sucesso extraordinário
no confronto desigual com o exército
dos Estados Unidos. O líder indígena
era membro da Sociedade Onírica
do Bisão, um grupo de sonhadores
místicos dedicados à premonição.
Segundo seu relato, as desconcertantes ações de guerrilha comandadas
por ele provinham da inspiração que,
durante os sonhos, recebia de um grande bisão
branco, símbolo do Grande Espírito - ninguém
menos que Deus para os dakota.
No dia 25 de junho de 1876, o poderoso 7º
regimento de cavalaria do general George Custer realizou um ataque-surpresa a um grande
acampamento dakota, esperando encontrar
apenas velhos, mulheres e crianças. Entretanto,
poucos dias antes, Touro Sentado havia sonhado com uma chuva de homens brancos caindo
como gafanhotos sobre a relva. Por essa razão,
reuniu secretamente, perto do acampamento
das famílias, cerca de 2 mil guerreiros de diferentes etnias dakota. Para horror da imprensa
americana, que acompanhava com frenesi os
extermínios de acampamentos indígenas liderados pelo famoso general, a improvável profecia
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de Touro Sentado realizou-se. Diante da
resistência dos dakota, o regimento se
desesperou e bateu em retirada através
de terreno aberto desconhecido. Após
um feroz mas rápido combate, Custer
e seus soldados, incluindo dois de seus
irmãos, um sobrinho e um cunhado,
foram impiedosamente massacrados na
campina verdejante de Little Bighorn.

VIAGEM DE AVIÃO
A crença no poder divinatório dos
sonhos não é restrita às sociedades
primitivas ou já extintas. Ainda hoje,
entre a maioria pobre das populações
urbana e rural, é impossível não encontrar quem interprete um sonho como
aviso ou premonição digna de orientar
ações de compra e venda, casamentos, ocorrências trágicas, viagens, contratos e
apostas a dinheiro. Numa pesquisa realizada
por pesquisadores das Universidades Carnegie
Mellon e Harvard, com passageiros do metrô,
a maioria dos entrevistados declarou que os
sonhos têm impacto efetivo em seu comportamento cotidiano, influenciando suas relações
sociais (67%) e tomada de decisões (52%). Essa
influência foi justificada pela crença de que os
sonhos podem prever o futuro (68%). Foi pedido aos participantes que imaginassem possuir
um bilhete marcado para viagem aérea e lhes
foi perguntado como reagiriam caso experimentassem um dos quatro cenários alternativos a
seguir: alerta de ameaça terrorista, pensamento
consciente na vigília sobre um possível acidente
aéreo, sonho sobre um acidente aéreo e notícia
sobre um acidente aéreo real. Curiosamente, os
participantes declararam ter mais possibilidade
de alterar seus planos de viagem em resposta ao
sonho do que em qualquer outro cenário - até
mesmo o acidente de verdade.
A crença na capacidade preditiva do sonho
tem raízes profundas na história e ramificações
extensas na cultura, permeando quase todos os
aspectos da sociedade. Tamanha fé nos sonhos
não encontra nenhum paralelo no meio acadêmico, onde as opiniões se dividem em teorias
díspares mas unidas em torno de um ponto:
sonhos refletem processos fisiológicos endógenos, e não fenômenos premonitórios de origem
exógena ao sonhador. Desmistificar o fenômeno

onírico em sua concepção popular é
tarefa que vem sendo levada a sério
por investigadores do cérebro e da
mente de todo tipo, de biólogos a
físicos, de psicólogos a linguistas,
de cientistas da computação a filósofos. As vertentes científicas de explicação, céticas quanto aos deuses,
focam sua busca em mecanismos
subjacentes ao sonho.
Pioneiro nessa linhagem de
pensamento, Sigmund Freud (18561939) identificou o que foi vivido
durante a vigília como origem do
conteúdo onírico. Além d i s s o ,
detectou no sonho o afloramento
de memórias antigas, normalmente pouco acessíveis à lembrança
quando estamos despertos. Suas
contribuições são vastas e abertas
ao garimpo experimental. Freud observou,
por exemplo, que os sonhos permitem ao eu
consciente entrar em contato com memórias
esquecidas e mesmo reprimidas, por meio de
um processo de "soterramento" de lembranças
indesejadas. Na concepção freudiana o desejo
é o motor do sonho, que evoca memórias do
passado e permite ao sonhador, de alguma maneira, satisfazer anseios conscientes e inconscientes. Freud também postulou, como outros
de sua época, que os delírios psicóticos que
acometem uma pequena fração da população
de forma patológica se assemelham, em pessoas saudáveis, ao estado onírico compartilhado
por todos nós durante a noite.
A teoria freudiana do funcionamento da
mente, deflagrada pelo estudo clínico do significado dos sonhos, gerou conceitos de uso
bem mais amplo do que aquele verificado nos
círculos especializados. Uma pesquisa sobre a
função onírica com 149 universitários indianos,
sul-coreanos e americanos revelou que mais
de 50% dos entrevistados, independentemente
do país de origem ou da disciplina cursada,
se identificaram com a proposição de que os
sonhos revelam verdades ocultas, fazendo aflorar emoções reprimidas. Essa adesão à visão
freudiana dos sonhos ocorreu em detrimento de
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propostas mais atuais da neurociência, como a
de que os sonhos facilitam a resolução de problemas, favorecem o aprendizado ao permitir que o
cérebro se livre de memórias inúteis, ou de que
representam um mero subproduto da atividade
aleatória dos neurônios corticais durante o sono.
Isso certamente não quer dizer que todas as
pessoas entrevistadas leram os livros de Freud
ou tiveram aulas sobre ele na escola. Ao contrário, a propagação das ideias freudianas parece
ocorrer apesar - e talvez mesmo na proporção
- d o desconhecimento de sua obra. Isso decorre
em grande medida da transformação de Freud
num ícone pop com franca aceitação leiga, mas
disputado por campos psicanalíticos antagônicos e desacreditado cientificamente.

PARA SOBREVIVER
O longo período de antifreudianismo na ciência,
iniciado por razões morais e políticas já no começo do século 20, se estabeleceu efetivamente
a partir dos anos 50, com a descoberta dos
fármacos anti psicóticos e do sono REM, fase
do sono de elevada atividade cortical que, em
adultos, é concomitante com os sonhos. Ambas
as descobertas banalizaram a subjetividade
do sonho, a primeira em troca da contenção
comportamental do psicótico, a segunda em
prol de um estado fisiológico objetivamente
mensurável pelo eletroencefalograma. Com o
tempo, a própria menção a Freud no meio cien-

tífico passou a suscitar suspeitas de frouxidão
intelectual, quando não de charlatanismo. A
neuroquímica e a neurofisiologia foram consideradas capazes de substituir com vantagens
as variáveis inobserváveis propostas por Freud.
Em vez de estudar símbolos oníricos, investigar
sono REM. Em lugar de perguntar o significado de uma cena sonhada, compreender de
que forma as variações relativas dos níveis de
neurotransmissores geram a alternância entre
sono e vigília. De ator central no teatro da noite,
o sonho se transformou em figurante supérfluo,
efeito colateral sem sentido, bizarrice casual
sem necessidade de explicação específica. Essa
forma de encarar o problema onírico se tornou
paulatinamente hegemônica nos meios científicos, propagando como verdade testada e comprovada que os sonhos simplesmente não têm
significado algum. O filósofo Owen Flanagan,
da Universidade Duke, por exemplo, alcançou
notoriedade ao escrever que os sonhos não
podem ter nenhuma função adaptativa, pois ele,
Flanagan, jamais teve um sonho que o ajudasse
a resolver algum problema da vida real.

serve o sonho, necessitamos compreender as
condições em que se deu sua evolução. Enquanto nossos ancestrais hominídeos estavam sujeitos às mesmas determinações darwinistas que
governam o restante do reino animal - predar,
não ser predado e procriar - , o homem contemporâneo esquiva-se de todo o risco. Em vez
de caçadas perigosas e coletas incertas, fazemos
visitas regulares ao supermercado. No lugar de
turnos de guarda noturna alternados para evitar
um ataque traiçoeiro na madrugada, temos a segurança dos muros, portas trancadas e alarmes.
Em lugar de pedras e peles, dormimos sobre
colchões anatômicos. Em vez da dificuldade de
encontrar fêmeas férteis que não fossem parentes próximas, apenas o risco de levar um não
de uma desconhecida numa festa ou bar. Se os
sonhos alguma vez foram essenciais para nossa
sobrevivência, já não o são. Isso não quer dizer,
entretanto, que os sonhos não desempenhem
ainda um importante papel cognitivo.
Para esclarecer que papel é esse, é preciso
em primeiro lugar desconstruir a noção de que
os sonhos refletem algum tipo de processamento neuronal aleatório. Embora regiões profundas
do cérebro de fato promovam durante o sono
REM um bombardeio elétrico aparentemente
desorganizado do córtex cerebral, há bastante

É bastante provável que a vida de um professor universitário bem estabelecido na carreira
não seja a melhor candidata a revelar as primitivas funções oníricas. Para entender para que
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evidência de que os padrões de
ativação cortical resultantes desse
processo reverberam memórias
adquiridas durante a vigília. Mesmo
que não soubéssemos disso, basta
um pouco de reflexão e introspecção
para refutar a teoria aleatória dos
sonhos. A ocorrência múltipla de
um mesmo sonho é um fenômeno
detectável, ainda que ocasionalmente, na experiência da maior parte
das pessoas. Pesadelos repetitivos
são sintomas bem estabelecidos
do transtorno de estresse pós-traumático, que acomete indivíduos
submetidos a eventos excessivamente violentos. Dada a imensa
quantidade de conexões neuronais
existentes no cérebro, seria impossível ter sonhos repetitivos se eles
fossem o produto de ativação ao
acaso dessas conexões.
Em segundo lugar, é preciso
esclarecer que sonho e sono REM não são o
mesmo fenômeno, nem têm bases neurais idênticas. Pode-se ter certeza disto porque existem
pacientes neurológicos que perdem a capacidade de sonhar, mas não deixam de apresentar o
sono REM. Nesse caso, as regiões lesionadas,
descritas pelo neuropsicólogo Mark Solms da
Universidade da cidade do Cabo na África do
Sul, são circuitos relacionados com a motivação
para receber recompensas e evitar punições.
Esses circuitos utilizam o neurotransmissor
dopamina para modular a atividade de regiões
relacionadas à memória, emoção e percepção.
O fato de que o sonho é abolido após lesão das
vias dopaminérgicas de motivação oferece novo
sentido à proposta freudiana de que o desejo é
motor dos sonhos. Sonhar com algo na vigília
é o mesmo que desejar - e é exatamente de
desejo que são feitos os sonhos. Curiosamente,
são justamente os níveis de dopamina que, em
experimentos com camundongos transgênicos,
regulam a semelhança entre os padrões de atividade neural observados durante o sono REM e a
vigília. Portanto, a ideia de que psicose é sonho,
ridicularizada por décadas, também encontra
apoio na neuroquímica moderna.
Em terceiro lugar, ao contrário da teoria de que
os sonhos são subproduto do sono sem função
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própria, solidifica-se cada vez mais a noção de
que o sono e o sonho são cruciais para a consolidação e a reestruturação de memórias. Ambos
os processos parecem ser dependentes da reverberação elétrica de padrões de atividade neural
que ocorrem enquanto dormimos e representam
memórias recém-adquiridas. Essa reverberação
se beneficia da ausência de interferência sensorial
durante o sono e resguarda o processamento
mnemônico de perturbações ambientais. A reverberação também é favorecida pela ocorrência de
oscilações neurais durante o sono sem sonhos,
chamadas de ondas lentas. Os pesquisadores
Lisa Marshall, Jan Born e colaboradores da Universidade de Lübeck, na Alemanha, demonstraram
que é possível aumentar a taxa de aprendizado
realizando estimulação elétrica de baixa frequência durante o sono de ondas lentas.
Em contrapartida, como venho demonstrando junto com outros grupos de pesquisa desde
1999, o sono REM parece ser fundamental para a
fixação de longo prazo das memórias em circuitos neuronais específicos. Esse processo depende da ativação de genes capazes de promover
modificações morfológicas e funcionais das
células neurais. Tais genes são ativados durante
a vigília quando algum aprendizado acontece, e
voltam a ser acionados durante os episódios de

sono REM subsequentes. Como
resultado, memórias evocadas
por reverberação elétrica durante o
sono de ondas lentas são consolidadas por reativação gênica durante o REM. Essa reativação cíclica
das memórias em diferentes fases
do sono e da vigília vai paulatinamente fortalecendo os caminhos
neurais mais importantes para a
sobrevivência do indivíduo, enquanto as memórias inúteis são
gradativamente esquecidas.
Experimentos eletrofisiológicos
e moleculares mostram ainda que
as memórias migram de um lugar
para outro do cérebro, sofrendo
importantes transformações com o
passar do tempo. Meu laboratório
tem mostrado que áreas do cérebro
envolvidas na estocagem temporária de informações, como o hipocampo, apresentam reverberação
elétrica e reativação gênica apenas
durante os primeiros episódios de
sono após o aprendizado. Em contraste, áreas
do córtex envolvidas na armazenagem duradoura
das memórias apresentam persistência desses
fenômenos por muitos episódios de sono após
a aquisição de uma nova memória.

EXAGEROS DO ORÁCULO
E isso não é tudo. Ainda que a capacidade de
adquirir memórias por repetição seja essencial
para nós, é a aprendizagem criativa que distingue a cognição dos seres humanos. Qualquer
animal é capaz de aprender por indução, isto é,
acumulando experiências singulares por contato
direto com o mundo externo, ao ritmo de uma
observação por vez. Muitos conseguem também
generalizar seu aprendizado indutivo de modo a
deduzir as propriedades gerais das coisas. Entretanto, apenas alguns mamíferos e aves parecem
ser aptos a inventar soluções, misturando ideias
de forma a produzir a operação mental chamada
de abdução. Nesse caso, a mente é transportada
de um lugar a outro de forma abrupta, reestruturando memórias preexistentes a fim de criar uma
nova lembrança, mais adaptativa aos desafios da
vigília. Alguns estudos recentes indicam que o
sono facilita enormemente esse processo. Em
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2006, Jan Born e colaboradores mostraram que
a descoberta de uma solução oculta para um
problema numérico ocorre com alta frequência
após uma noite de sono, mas é praticamente
ausente em indivíduos privados de sono. Em
2009, o grupo de pesquisa liderado por Sarah
Mednick na Universidade da Califórnia em San
Diego, nos Estados Unidos, mostrou que a resolução criativa de um problema de associação
de palavras depende fortemente do tempo de
sono REM entre a apresentação do problema e
sua resolução.
De que forma é possível conciliar a explicação materialista dos sonhos com a função
premonitória a eles atribuída por tantas tradições diferentes? O ponto de encontro entre
concepções tão distintas é a reativação de memórias durante o sono, que alimenta o enredo
onírico. Para vivenciá-lo subjetivamente, não
basta reverberar padrões de atividade elétrica no
córtex cerebral. É preciso concatená-los numa
busca da satisfação do desejo mediada por
dopamina, de forma a simular uma sequência
comportamental plausível, capaz de inserir-se
num futuro em potencial que inclua o ambiente
e o próprio sonhador. Governada por emoções

e motivações, a experiência onírica permite a
simulação de futuros possíveis, tão mais claros
e prováveis quanto mais marcantes e previsíveis
forem os desafios da vigília. Nessa concepção,
a função primordial dos sonhos é a simulação
de estratégias comportamentais, adaptativas ou
não. Recompensando os circuitos neurais dos
sonhos bons e punindo os circuitos subjacentes
aos pesadelos, seria possível aprender durante
a noite sem os riscos da realidade.
O oráculo onírico integra uma grande quantidade de informações das quais o sonhador pode
ou não estar consciente. As mensagens vêm
simbolizadas de acordo com o repertório cultural
de quem sonha, e adquirem mais força emocional quando este atribui aos sonhos o poder de
revelar o futuro. Se o general Custer tivesse dado
atenção aos seus pesadelos em junho de 1876,
talvez não tivesse adentrado com centenas de
soldados na armadilha da pradaria desprotegida,
que Touro Sentado simulou em sonhos. Ao final
do combate, 268 corpos vestidos com uniformes
azuis jaziam na relva verde, tal como na premonição do grande chefe dakota.
Ao refletir processos endógenos que preveem eventos de origem exógena ao sonhador, as
produções oníricas são comumente interpretadas como premonição mágica do imponderável,
motivando a superstição de que o oráculo é
determinístico. Em vez de ser compreendido
como uma conjectura fundada na experiência,
o sonho passa a representar um aviso celestial.
Entretanto, por ser probabilístico, o sonho
está sujeito a enganos consideráveis em suas
predições. Pessoas que passaram por traumas
fortes costumam ter sonhos de fácil interpretação, que remetem literalmente às experiências
desagradáveis. As memórias do passado perigoso passam a reverberar de forma exagerada,
alertando de forma estridente para um futuro
perigoso que, quando não vem, transforma o
sonho num sinal patológico.

ADIVINHO DE SI MESMO
De onde veio, afinal, a importância dos sonhos
para nós, e qual sua relevância para o futuro da
espécie? A experiência onírica foi provavelmente
a primeira demonstração para nossos ancestrais
de que a percepção sensorial pode ser apenas
um teatro de ilusões. No momento em que foi
possível experimentar vividamente a riqueza
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onírica e lembrar-se disso na vigília, tomou-se
possível perceber que nem tudo que é pensado
precisa corresponder a uma percepção ou ato
motor na vida real. Daí para a imaginação consciente pode ter sido um pulo. Dessa imaginação
para o planejamento do futuro e a lembrança
do passado, articulados enquanto narrativas
de um mesmo eu, talvez exista outro salto. O
compartilhamento dessas experiências por meio
da linguagem talvez tenha mesmo inaugurado
a religião, confirmando para todos os membros
da tribo que além dessa realidade há outras, fato
atestado por todos ao despertar de manhã.
Sonhamos para lembrar, esquecer, criar,
simular e ensaiar o que podemos fazer quando
estamos acordados. Saber da ciência por trás de
tudo isso parece ser menos importante para a
resolução onírica de problemas do que acreditar
na eficácia do oráculo. Todas as noites, em todo
o planeta, bilhões de sonhadores se entregam
ao silêncio do sono com fé cega nas suas revelações. Entretanto, desvendar os mecanismos e
funções dos sonhos certamente pode esclarecer
muito sobre a origem da consciência humana,
abrindo novos caminhos para sua evolução. O
uso do sonho como tecnologia psicológica e
pedagógica se torna cada vez mais poderoso,
à medida que adquirimos conhecimento sobre
a melhor forma de dormir e sonhar. Diminuir a
interferência entre a aquisição de novas memórias e a oportunidade de dormir, dar mais importância aos sonhos e à introspecção, discutir em
família, com amigos, mestres ou terapeutas o
significado dos sonhos são hábitos necessários
ao adivinho de si mesmo.

Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 213, p. 28-35, out. 2010.

