
por Ursula Voss m pião desliza sobre o t ampo pol ido da mesa. 
Passa então a girar quase no m e s m o lugar, 
como se pudesse permanecer em mov imento 
infinitamente. De repente, porém, tudo escurece 

e surgem os créditos finais. Assim termina o f i lme A origem, 
de Christopher Nolan. Na trama, um grupo de cientistas 
especialistas em consciência manipula os sonhos de ou 
tras pessoas. Nas viagens através de mundos fantásticos, 
o pião serve como teste de realidade para o protagonista, 
representado por Leonardo DiCaprio. Se o objeto não parar 
de se movimentar, trata-se de um sonho; se o br inquedo 
cai, a situação é real. 

Aparentemente, muitas pessoas se fazem espontaneamen
te uma pergunta semelhante: será que estou sonhando? Se 
o sonhador reconhece que a experiência não é real, já que os 
fatos bizarros não fazem sentido, então podemos dizer que se 
trata de um sonho lúcido. Há aqueles que nesses momentos 
não apenas têm consciência do fato de estarem sonhando, 
mas conseguem até mesmo influenciar ativamente a trama, 
sem acordar. 
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Uma participante de um experimento em 
nosso laboratório do sono, na Universidade 
de Bonn, descreveu a experiência da seguinte 
forma: "Soube que estava sonhando quando 
me espantei com a conversa estranha com uma 
colega que nem conheço direito; então apareci 
de repente em outra cena, em meio a uma paisa
gem que parecia tirada de um álbum de família. 
Movi os olhos e percebi que estava deitada em 

minha cama dormindo. Quando vi a imagem se 
desmanchar, pensei: esta é a cena do meu sonho, 
eu vou ficar aqui! Então ela reapareceu. Pensei 
que seria bom galopar por esse lugar e trouxe 
um cavalo para o sonho e, embora parecesse 
bastante irreal, senti que o cavalgava ao mesmo 
tempo que continuava deitada". 

UNIVERSO DE FANTASIA 
Normalmente, os sonhos nos levam a mundos 
paralelos marcados pelas emoções. Se temos 
sorte, imagens e sentimentos agradáveis predo
minam; no pior dos casos, somos assombrados 
por pesadelos do quais acordamos assustados 
e confusos. Apesar de os conteúdos oníricos 
muitas vezes nos parecerem estranhos, grande 
número de pessoas apresentam relatos seme
lhantes: todos nós sonhamos às vezes que 
estamos voando, caindo ou que precisamos 
urgentemente ir ao banheiro, por exemplo. E 
na maioria absoluta das vezes o acontecimento 
sonhado não se submete à nossa vontade. E 
não há passado nem futuro - s implesmente 
estamos lá. Apesar de ocasionalmente anteci
parmos fatos prestes a acontecer (quando, por 
exemplo, alguém nos persegue ou tenta nos 
agredir), raramente refletimos sobre o que deve 
acontecer depois ou sobre o que fizemos para 
prejudicar ou alegrar os outros. O sonho não 
tem consciência. 
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Out ro sinal curioso é a ausência da fala. 
Durante as fases de sono REM (sigla de rapid 
eyes movement, em inglês), no qual quase 
sempre surgem os sonhos, vemos uma se
quência de imagens em mov imento . Muitas 
vezes acreditamos ouvir barulhos ou vozes ou 
mesmo ter ideia de que estamos falando, mas 
como pudemos demonstrar em estudos com 
pessoas surdas de nascença, parece tratar-se 
aqui apenas de um "faz de conta " : m e s m o 
aqueles que, em razão de alguma deficiência, 
nunca receberam sinais acústicos relatam ter 
supostamente ouvido e falado. As conversas 
no sonho são mais de "natureza telepática", 
como descreveu um dos participantes de nos
sos estudos. 

DUAS ESFERAS 
Segundo o neurobiólogo amer icano Gerald 
Edelman, do Inst i tuto Scripps Research, em 
San Diego, na Califórnia, o sonho tem todos os 
atr ibutos do consciente primário, o que possi
bilita a orientação no espaço e a ligação entre 
estímulos sensoriais. Isso não demanda uma 

representação linguística. Somente em vigília 
d ispomos da fala e do pensamento abstrato 
ao qual o consciente secundário está ligado. 
Isso nos leva a reconhecer que a consciência 
não representa " tudo ou nada", mas surge em 
diversas gradações. 

Os sonhos lúcidos oferecem a possibilidade 
rara de investigarmos mais a fundo esses esta
dos intermediários da consciência. O cérebro 
adormecido reflete sobre a própria vigília du 
rante o sonho lúcido. Portanto, nos movemos 
em duas esferas ao mesmo tempo - estamos 
dormindo e acordados. 

No entanto, cientistas enfrentam alguns 
p rob lemas : em p r i m e i r o lugar, ao es tudar 
sonhos lúcidos, depende-se da visão interna 
menta l (introspecção) dos part ic ipantes da 
pesquisa. Somente com a informação deles, 
depois de acordarem, é possível avaliar se 
houve um sonho lúcido ou não. E p o d e m 
ocorrer distorções no processo da lembrança: 
alguns confundem a experiência onírica com 
alucinações que surgem durante o adormecer e 
o acordar. A fim de excluir essas interpretações 
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errôneas e determinar o momen to do sonho 
lúcido da forma mais exata possível, t re inamos 
c o m nossos voluntários do laboratório do 
sono certos mov imentos de olhos: assim que 
a pessoa percebe que está em um sonho, ela 
deve girar os olhos, por exemplo, duas vezes da 
esquerda para a direita e repetir essa manobra 
várias vezes a intervalos no decorrer do sonho 
lúcido (veja texto na pág. 37). 

Sonhos lúcidos t a m p o u c o p o d e m ser 
p roduz idos e man t idos quando queremos . 
Costumam ser raros e frequentemente se mos
t ram suscetíveis a interferências. Segundo as 
experiências de meu grupo de trabalho, mesmo 
adultos jovens treinados têm sonhos lúcidos 
no máximo uma a duas vezes por semana. 
Consequentemente, precisamos acompanhar 
as pessoas em média por uma semana até que 
surja um sonho lúcido. 

Os psicólogos Michael Schredl e Daniel Erla-
cher investigaram no Instituto Central de Saúde 
da Mente, em Mannhe im, se certas pessoas 
têm sonhos lúcidos com mais frequência do 
que outras. Os pesquisadores entrevistaram de
talhadamente mais de 400 pessoas sobre suas 
experiências oníricas e levantaram paralelamen
te uma série de dados de sua personalidade. 
Entre os participantes, 8 2 % já haviam sonhado 
no mínimo uma vez de forma "consciente", e 

praticamente um terço vivia essa experiência 
regularmente, pelo menos uma vez por mês. 

No entanto, não foi possível estabelecer 
uma relação clara dessa característica c o m 
traços de caráter. Apenas pessoas que t i nham 
pesadelos frequentes e com abertura especial
mente grande para novas experiências - uma 
das cinco grandes dimensões da personalidade 
- mostraram-se, em média, mais suscetíveis a 
sonhos lúcidos. 

MUITO BARULHO 
Por meio de exames de neuroimagem é pos
sível de l im i t a r as regiões do cérebro mais 
ativadas no m o m e n t o da reflexão consciente 
sobre o que está sendo sonhado. Por meio de 
eletroencefalografla (EEC), os pesquisadores 
registram, por exemplo, a atividade neuronal 
de pessoas dormindo através de finos eletrodos 
fixados sobre o couro cabeludo. Nos padrões de 
corrente cerebral registrados surgem, durante o 
sonho lúcido, mais frequências características 
da consciência em estado de vigília, pr incipal 
mente ondas beta e gama. 

Pesquisadores coordenados por Br igitte 
Holzinger, da Universidade de Viena, ident i f i 
caram em 2006 que o cérebro de pessoas que 
relatavam sonhos lúcidos apresentava mais 
frequências de 13 a 19 hertz nas fases de sono 
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com sonho. Essas oscilações fazem parte da 
chamada banda de frequência beta e podem 
ser mais registradas tanto na vigília quanto no 
sono REM, rico em sonhos. 

Em 2009, eu e minha equipe nos focamos 
mais nos sinais cerebrais de sonhos lúcidos. 
Descobrimos em voluntários do laboratório do 
sono maior atividade na largura de 40 hertz (na 
"banda gama") durante sonhos lúcidos, pr in 
cipalmente acima do lobo frontal . Essas ondas 
de alta frequência acompanham normalmente 
a concentração consciente em um objeto. En
quanto o lobo frontal aparentemente trabalha 
como se estivesse em estado de vigília, outras 
regiões no lobo parietal e temporal apresentam 
padrões mais típicos do sono REM. 

Obse r vamos a inda ou t ra pecu l ia r idade 
referente às coerências (critério generalizado 
para a atividade coordenada de diversas áreas 
cerebrais): durante o sono REM, elas geral
mente se reduzem levemente, mas no sonho 
lúcido, o grau de conexões aumen ta (veja 
gráficos nesta pág.). Podemos imaginar essa 
situação de fo rma s impl i f i cada, c o m o uma 
festa com mui tos convidados, todos fa lando 
ao mesmo t empo , em uma grande confusão-
o que corresponde mais ou menos à situação 
do sono REM. No sonho lúcido, os convidados 
da festa fa lam mais uns com os outros, o ruído 
de fundo é reduzido. 

Isso t e m um efeito sobre a vivência sub
jetiva da pessoa adormecida: no sono REM, 
associações vindas de mu i to longe se impõem 
mais faci lmente; o sonho lúcido, por sua vez, 
é mais semelhante ao estado de vigília foca
do. Essa hipótese também é reforçada pela 
descoberta de que, durante as fases de sono 
REM, f requentemente podem ser observadas 
oscilações cíclicas da atividade do lobo frontal . 

Possivelmente essa área que, entre outras 
coisas, participa do d i rec ionamento objet ivo 
de nossa atenção, desempenha papel i m 
portante também nos sonhos lúcidos. Isso 
poder ia expl icar por que as crianças têm 
consciência de seu próprio sonho com mu i t o 
mais frequência. Nelas, áreas do lobo fronta l 
(que só amadurecem mais tarde) ainda não 
estão tão f i rmemente conectadas a outras re
giões, como as sensoriais - e a comunicação 
neuronal entre elas é mais instável. 

P rovave lmente por isso su rgem episó
d ios de sonhos lúcidos de fo rmas ainda não 
esc larec idas. A capac idade de ter sonhos 
lúcidos se reduz c o m o desenvo lv imento do 
cérebro, pois as regiões do córtex f ronta l se 
conec tam cada vez me lho r c o m outras re
giões do córtex cerebral. Esperamos que as 
pesquisas futuras esclareçam esse processo 
ainda mis ter ioso que nos permi te part ic ipar 
dos próprios sonhos . 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 241, p. 34-39, fev. 2013.




