




A maior parte das pessoas tem pelo menos um rápi
do momento de lucidez em sonhos. Normalmente a reação 
na tura l é despertar. Um pequeno grupo tem sonhos lúci
dos com mais frequência, até mais de uma vez por sema
na, de forma espontânea ou não. Mas é possível aprender 
técnicas que podem aumentar a ocorrência, por meio de 
sugestões antes de d o r m i r ou por um método de incuba
ção, usado, por exemplo, para a resolução de problemas. 

Antes de dominar os sonhos é preciso entender o que 
acontece com nosso corpo quando dormimos. O sono huma
no tem vários estágios e representa, em média, entre 25% e 
33% do tempo de vida. Duas das principais fases são o sono 
profundo e o sono R E M (sigla em inglês para Movimento 
Rápido dos Olhos). É principalmente na fase R E M que so
nhamos. Ela acumula entre 2 0 % e 25% do tempo que pas
samos dormindo. No sono profundo, os músculos relaxam, 
a temperatura corporal cai e a frequência cardiorrespira-
tória d i m i n u i . É o estágio de sono reparador. Na fase R E M , 
registrada após a sexta hora de sono, o cérebro trabalha em 
r i t m o intenso, como quando estamos acordados. "Os so
nhos são uma forma de atividade mental", diz Rosa Hasan, 
neurofisiologista do Laboratório do Sono do Ins t i tu to de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo. Rosa explica que duraiyte o sono p r o f u n d o a 
área f ronta l do cérebro, responsável pela razão e pelo j u l 
gamento, realiza menos atividades. Por isso podemos fa
zer o que quisermos nos sonhos, já que há menos censura. 

Um estudo recente feito na Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos, mostrou que os sonhos podem ajudar 
a apagar memórias dolorosas. Foram recrutadas 34 pesso
as com idades entre 18 e 30 anos e divididas em dois grupos. 
Todas v i r a m 150 imagens impactantes duas vezes, com i n 
tervalo de 12 horas, e foram submetidas a exames de resso
nância magnética funcional enquanto observavam as fotos. 
Esses exames são usados em estudos científicos para mo

nitorar quais partes do cérebro são ativadas quando realiza 
uma determinada ação. O pr imeiro grupo, com 18 pessoas, 
d o r m i u entre as visualizações e teve seu sono monitorado 
por um eletroencefalograma. O segundo f icou acordado. 
Os resultados mostraram que o grupo que d o r m i u sofreu 
menos com o impacto das imagens. Realizado pela equipe 
do neurocientista Mat thew Walker, o estudo destaca que 
"a fisiologia do sono R E M está associada a uma dissipação 
noturna da atividade da amígdala em resposta a uma expe
riência emocional prévia. Isso altera a conectividade funcio
nal e reduz a emoção subjetiva no dia seguinte". A amígdala 
é a parte do cérebro que controla as emoções. A pesquisa 
mostrou que os sonhos, no período REM, contribuem para 
a consolidação da memória e funcionam como uma terapia, 
especialmente para quem passou por situações traumáticas. 

A ORIGEM DA LUCIDEZ 
O conceito de sonhos lúcidos é antigo. Foi criado em 1917 pelo 
psiquiatra holandês Frederik van Eeden e por várias décadas 
as pesquisas foram escassas. Mas nos últimos anos elas se 
intensificaram e têm chegado a conclusões importantes. Uma 
razão para o aumento está no uso de computadores potentes, 
essenciais para a análise de um grande volume de dados. "An
tes os estudos sobre sonhos eram subjetivos, baseados no que 
o sonhador descrevia. Com os sonhos lúcidos, eles se tornaram 
objetivos", diz Sérgio Rolim, pesquisador do Instituto do 
Cérebro e do hospital da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, principal centro nacional de estudos de sonhos. 

Para conduzir seus estudos, Ro l im tem a ajuda de um 
programador, que cuida também da análise das estatísticas. 
Sem tecnologia seria impossível chegar a conclusões a part i r 
de dados recolhidos por cerca de 30 eletrodos fixados princi
palmente na cabeça de voluntários. "Demoramos dois anos 
para chegar à versão final do nosso software", diz Rolim. Para 
as análises, dois PCs parrudos rodam durante toda a noite. 



Rol im está estudando as diferenças no padrão de ati
vação cerebral entre os sonhos lúcidos e os comuns. Os 
resul tados p r e l i m i n a r e s da pesquisa i n d i c a r a m que 
no sonho lúcido há u m a ativação no lobo f r o n t a l do cé
rebro, o que expl icar ia a maior autoconsciência e o au
mento do controle do tema do sonho. O lobo occ ip i ta l 
também é a t ivado, o que poder ia ser u m a expl icação 
para o fato de os sonhos lúcidos serem mais vívidos. 

Os pesquisadores enfrentam algumas dif iculdades. 
A pr imeira é a baixa quantidade de pessoas com alta fre
quência de sonhos lúcidos. Os voluntários precisam se dis
por a d o r m i r algumas noites no laboratório, com eletrodos 
que registram o movimento das ondas cerebrais. Outro pro
blema comum é a identificação de que a pessoa está tendo 
um sonho lúcido. O método usa
do hoje foi criado pelo psicólogo 
americano Stephen LaBerge, em 
1978. Pela técnica, pesquisadores 
e voluntários c o m b i n a m m o v i 
mentos com os olhos para marcar 
a ocorrência de um sonho lúcido. 
Isso porque no sono R E M o olho 
faz pequenos movimentos invo
luntários. Sérgio Rol im usa uma 
sequência de três movimentos do 
olho, para a direita e para a esquer
da. "Colocamos eletrodos próxi
mos ao olho, mas em alguns casos 
é difícil diferenciar o movimento 
pré-combinado", d iz . Ele espera 
a lguns minutos no sono R E M e 
acorda a pessoa. Se ela conf i rmar que estava n u m sonho 
lúcido e que fez os movimentos, os dados são computados. 

Além dos motivos terapêuticos e científicos, os pesquisa
dores estão interessados em outras razões para os estudos. 
Uma delas é a realização de uma espécie de terapia em que 
os sonhadores podem fazer o que quiserem, como voar, ter 
relações sexuais, encontrar pessoas. Outras são o estímulo 
ao autoconhecimento e a simulação de ações n u m ambiente 
seguro. "A lucidez nos sonhos traz um nível de meditação 
e outro ponto de vista sobre a vida. Apl ico isso desde meu 
pr imeiro sonho lúcido", diz Felipe Santos, 22 anos, promo
tor de vendas, que tem esse tipo de sonho há u m ano e meio. 

Enquanto alguns pesquisadores tentam mostrar de for
ma objetiva o que se passa em nossos sonhos, outros usam 
a psicanálise para interpretá-los, ajudando em processos de 

terapia. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, defendia que os 
sonhos expressam desejos reprimidos e impulsos agressivos, 
atr ibuindo a eles um caráter simbólico. O psiquiatra Victor 
Dias, professor da Universidade de São Paulo e fundador da 
Escola Paulista de Psicodrama, trabalha com a decodificação 
dos sonhos de seus pacientes. Segundo ele, as pessoas formam 
um baú mental de emoções reprimidas, lugar de onde saem 
os sonhos. Entre os vários tipos de sonhos estão os de repara
ção, que ajudam a consertar uma situação. O psiquiatra cita 
como exemplo o caso de uma paciente fumante, que deixou o 
cigarro algumas semanas depois de um sonho em que pedia 
para uma moça não fumar dentro de um elevador lotado. Mas 
como uma reparação no sonho surte efeito na vida real? "Isso 
vem sendo explicado por descobertas da neurociência com os 

neurônios-espelho", afirma Dias. Esses neurônios são conhe
cidos por imitar uma determinada atitude. Eles seriam capa
zes de replicar até mesmo o que se passa em nossos sonhos. 

O próximo passo dos estudos de Sérgio Rolim no Instituto 
de Cérebro em Natal será a tentativa de induz i r sonhos lú
cidos em laboratório, usando duas técnicas: a estimulação 
magnética transcraniana (TMS) e a estimulação transcra-
niana por corrente direta (tDCS). Ele quer colocar peque
nos eletrodos na região frontal da cabeça dos sonhadores 
voluntários para comprovar se é possível induzir os sonhos 
lúcidos durante o sono R E M . Enquanto essa indução ainda 
é projeto, o bancário Márlon Jatahy, que mantém um blog 
sobre o tema, faz planos para seus próximos sonhos lúcidos: 
"Quero testar minha memória, voltando até a casa onde mo
rei quando tinha 3 anos". Imaginação é algo que não falta. 
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