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ESTA EDIÇÃO

Esta edição das obras completas de Sigmund Freud pretende 
ser a primeira, em língua portuguesa, traduzida do original 
alemão e organizada na sequência cronológica em que apare-
ceram originalmente os textos.

A afirmação de que são obras completas pede um esclare-
cimento. Não se incluem os textos de neurologia, isto é, não 
psicanalíticos, anteriores à criação da psicanálise. Isso porque o 
próprio autor decidiu deixá-los de fora quando se fez a primeira 
edição completa de suas obras, nas décadas de 1920 e 30. No 
entanto, vários textos pré-psicanalíticos, já psicológicos, serão 
incluídos nos dois primeiros volumes. A coleção inteira será 
composta de vinte volumes, sendo dezenove de textos e um de 
índices e bibliografia.

A edição alemã que serviu de base para esta foi Gesammelte 
Werke [Obras completas], publicada em Londres entre 1940 e 
1952. Agora pertence ao catálogo da editora Fischer, de Frank-
furt, que também recolheu num grosso volume, intitulado 
Nachtragsband [Volume suplementar], inúmeros textos meno-
res ou inéditos que haviam sido omitidos na edição londrina. 
Apenas alguns deles foram traduzidos para a presente edição, 
pois muitos são de caráter apenas circunstancial.

A ordem cronológica adotada pode sofrer pequenas altera-
ções no interior de um volume. Os textos considerados mais 
importantes do período coberto pelo volume, cujos títulos apa-
recem na página de rosto, vêm em primeiro lugar. Em uma ou 
outra ocasião, são reunidos aqueles que tratam de um só tema, 
mas não foram publicados sucessivamente; é o caso dos artigos 
sobre a técnica psicanalítica, por exemplo. Por fim, os textos 
mais curtos são agrupados no final do volume.

Embora constituam a mais ampla reunião de textos de 
Freud, os dezessete volumes dos Gesammelte Werke foram 
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sofrivelmente editados, talvez devido à penúria dos anos de 
guerra e de pós-guerra na Europa. Embora ordenados crono-
logicamente, não indicam sequer o ano da publicação de cada 
trabalho. O texto em si é geralmente confiável, mas sempre que 
possível foi cotejado com a Studienausgabe [Edição de estudos], 
publicada pela Fischer em 1969-75, da qual consultamos uma 
edição revista, lançada posteriormente. Trata-se de onze volu-
mes organizados por temas (como a primeira coleção de obras 
de Freud), que não incluem vários textos secundários ou de 
conteúdo repetido, mas incorporam, traduzidas para o alemão, 
as apresentações e notas que o inglês James Strachey redigiu 
para a Standard edition (Londres, Hogarth Press, 1955-66).

O objetivo da presente edição é oferecer os textos com o 
máximo de fidelidade ao original, sem interpretações de co-
mentaristas e teóricos posteriores da psicanálise, que devem 
ser buscadas na imensa bibliografia sobre o tema. Informações 
sobre a gênese de cada obra também podem ser encontradas na 
literatura secundária. Para questionamentos de pontos especí-
ficos e do próprio conjunto da teoria freudiana, o leitor deve 
recorrer à literatura crítica de J. Allan Hobson, A. Welsh, M. 
Macmillan, C. Eschenröder e outros.

Após o título de cada texto há apenas a referência bibliográ-
fica da primeira publicação, não a das edições subsequentes ou 
em outras línguas, que interessam tão somente a alguns espe-
cialistas. Entre parênteses se acha o ano da publicação original; 
havendo transcorrido mais de um ano entre a redação e a publi-
cação, a data da redação aparece entre colchetes. As indicações 
bibliográficas do autor foram normalmente conservadas tais 
como ele as redigiu, isto é, não foram substituídas por edições 
mais recentes das obras citadas. Mas sempre é fornecido o ano 
da publicação, que, no caso de remissões do autor a seus pró-
prios textos, permite que o leitor os localize sem maior dificul-
dade, tanto nesta como em outras edições das obras de Freud.
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As notas do tradutor geralmente informam sobre os termos 
e passagens de versão problemática, para que o leitor tenha 
uma ideia mais precisa de seu significado e para justificar em 
alguma medida as soluções aqui adotadas. Nessas notas são 
reproduzidos os equivalentes achados em algumas versões es-
trangeiras dos textos, em línguas aparentadas ao português e 
ao alemão. Não utilizamos as duas versões das obras completas 
já publicadas em português, das editoras Delta e Imago, pois 
não foram traduzidas do alemão, e sim do francês e do espa-
nhol (a primeira) e do inglês (a segunda).

No tocante aos termos considerados técnicos, não existe 
a pretensão de impor as escolhas aqui feitas, como se fossem 
absolutas. Elas apenas pareceram as menos insatisfatórias para 
o tradutor, e os leitores e profissionais que empregam termos 
diferentes, conforme suas diferentes abordagens e percepções 
da psicanálise, devem sentir-se à vontade para conservar suas 
opções — que cada qual “seja feliz à sua maneira”, como disse 
aquele famoso rei da Prússia, citado por Freud. 

p.c.s.
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 Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo*

* “Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o Inferno”, Virgílio, Eneida, 
vii, 312.
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OBSERVAÇÃO PRELIMINAR
[À PRIMEIRA EDIÇÃO]

Ao procurar aqui expor a interpretação dos sonhos, creio não 
haver ultrapassado o âmbito dos interesses neuropatológicos. Na 
investigação psicológica, o sonho se revela como o primeiro elo 
na sequência de formações psíquicas anormais, cujos outros elos 
— as fobias histéricas, as obsessões e os delírios — devem, por 
razões práticas, concernir aos médicos. Como ficará evidente, 
o sonho não pode reivindicar importância prática semelhante; 
tanto maior, porém, é seu valor teórico como paradigma, e quem 
não souber explicar a origem das imagens do sonho se esforçará 
em vão para entender as fobias, as ideias obsessivas e delirantes 
e, eventualmente, exercer uma influência terapêutica sobre elas.

Mas essa relação, à qual nosso tema deve sua importância, 
pode ser também responsável pelas deficiências deste trabalho. 
Os momentos de ruptura, que serão muitos nesta exposição, 
correspondem a pontos de contato igualmente numerosos, em 
que o problema da formação do sonho se insere em problemas 
mais abrangentes da psicopatologia, que não puderam ser tra-
tados aqui e que deverão ser abordados futuramente, se houver 
tempo e energia e se aparecer material adicional.

As particularidades do material a que recorro para ilustrar a 
interpretação dos sonhos também dificultaram esta publicação. 
No próprio trabalho se notará por que todos os sonhos relata-
dos na literatura ou coletados por desconhecidos seriam inúteis 
para os meus fins; tive de escolher entre meus próprios sonhos 
e os de meus pacientes em tratamento psicanalítico. Não pude 
servir-me deste último material porque nele os processos do 
sonho estavam sujeitos a uma complicação indesejada, devido 
à presença de características neuróticas. Na comunicação de 
meus próprios sonhos, contudo, mostrou-se necessário revelar 
a desconhecidos mais intimidades da minha vida psíquica do 
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A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

que podia ser do meu agrado e do que cabe a um autor que 
não é poeta, mas homem de ciência. Isso foi embaraçoso, po-
rém inevitável; sujeitei-me a isso para não ter que desistir da 
demonstração dos meus resultados psicológicos. Naturalmen-
te, não resisti à tentação de abrandar algumas indiscrições por 
meio de omissões e substituições — sempre que isso ocorreu, 
foi em detrimento do valor dos exemplos utilizados. Só me res-
ta manifestar a esperança de que os leitores deste trabalho se 
coloquem em minha situação difícil, para serem indulgentes 
comigo, e, além disso, que todas as pessoas que, de alguma for-
ma, se julgarem aludidas nos sonhos comunicados, pelo menos 
não recusem à vida onírica a liberdade de expressão.

PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

O fato de se fazer necessária uma nova edição deste livro de 
leitura não muito fácil, antes mesmo de completada uma dé-
cada de sua publicação, não se deve ao interesse dos círculos 
especializados, aos quais meu prefácio original se dirigia. Meus 
colegas da psiquiatria parecem não ter feito nenhum esforço 
para superar a estranheza inicial que a minha nova concepção 
do sonho podia suscitar, e os filósofos de profissão, acostuma-
dos a tratar os problemas da vida do sonho como apêndice dos 
estados de consciência e resolvê-los com poucas — em geral as 
mesmas — sentenças, não perceberam que justamente daqui 
podem ser tirados muitos elementos que devem levar a uma 
modificação profunda de nossas teorias psicológicas. A atitude 
dos resenhadores dos periódicos científicos só pôde justificar a 
expectativa de que a sina desta obra era ser ignorada para sem-
pre; e o pequeno bando de seguidores corajosos, que praticam 
a psicanálise médica sob a minha orientação e que, seguindo 
o meu exemplo, interpretam os sonhos para utilizar essas in-
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PREFÁCIOS

terpretações no tratamento de neuróticos, não teria esgotado 
a primeira edição do livro. Portanto, sinto-me em dívida para 
com o círculo mais amplo de pessoas cultas e ávidas de saber, 
cujo interesse me criou o desafio de retomar, após nove anos, 
este trabalho difícil e fundamental em muitos aspectos.

Alegra-me poder dizer que encontrei pouca coisa para mu-
dar. Inseri material novo aqui e ali, acrescentei alguns conhe-
cimentos tirados de minha experiência agora maior e busquei 
reelaborar alguns poucos pontos. Mas todo o essencial sobre 
os sonhos e sua interpretação, assim como as teses psicológicas 
que deles podem derivar, permaneceu inalterado; pelo menos 
subjetivamente, passou na prova do tempo. Quem conhece 
meus outros trabalhos (sobre a etiologia e o mecanismo das 
psiconeuroses) sabe que jamais dei por pronto algo inacabado 
e que sempre me empenhei em mudar minhas declarações con-
forme o avanço de meus conhecimentos. No âmbito da vida 
onírica, pude manter minhas primeiras afirmações. Em meus 
longos anos de trabalho com os problemas das neuroses, va-
cilei repetidamente e em algumas coisas me desorientei; nesses 
momentos, foi sempre a Interpretação dos sonhos que me devol-
veu a segurança. Portanto, meus numerosos adversários cien-
tíficos mostram um instinto certeiro quando se recusam a me 
seguir justamente na pesquisa dos sonhos.

Também o material deste livro — meus próprios sonhos, 
que, em sua maior parte, foram superados ou tornados sem va-
lor pelos acontecimentos, e que usei para explicar as regras da 
interpretação dos sonhos — demonstrou, na revisão, uma te-
nacidade que se opôs a alterações substanciais. Para mim, este 
livro tem ainda outro significado subjetivo, que só pude com-
preender após terminá-lo. Ele se revelou como parte da minha 
autoanálise, como minha reação à morte de meu pai, ou seja, 
ao evento mais significativo, à perda mais pungente da vida de 
um homem. Após reconhecer isso, senti-me incapaz de apagar 
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A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

os traços dessa influência. Ao leitor, porém, não deve importar 
com que material ele aprende a valorizar e interpretar os sonhos.

Sempre que não pude inserir uma observação imprescindí-
vel no contexto original, indiquei, mediante colchetes, que ela 
é da segunda revisão.

Berchtesgaden, verão de 1908.

PREFÁCIO À TERCEIRA EDIÇÃO

Nove anos se passaram entre a primeira e a segunda edição 
deste livro, mas a terceira se fez necessária pouco mais de um 
ano após a segunda. Posso dizer que essa mudança me alegra; 
contudo, se antes não me dispunha a ver a negligência de mi-
nha obra por parte dos leitores como prova de sua ausência de 
valor, não posso utilizar o interesse que agora se manifesta 
como prova de sua excelência.

O avanço do conhecimento científico também não deixou 
intocada a Interpretação dos sonhos. Quando a redigi, em 1899, 
ainda não havia a “teoria da sexualidade”, e a análise das for-
mas mais complicadas da psiconeurose ainda estava em seu co-
meço. A interpretação de sonhos pretendia ser um recurso para 
possibilitar a análise psicológica das neuroses; desde então, a 
compreensão aprofundada das neuroses influiu, por sua vez, 
sobre a concepção dos sonhos. A própria teoria da interpre-
tação dos sonhos se desenvolveu numa direção que não havia 
sido enfatizada o bastante na primeira edição deste livro. Tanto 
por experiência própria como pelos trabalhos de W. Stekel e 
outros, aprendi a reconhecer de modo mais correto a extensão 
e o significado do simbolismo no sonho (ou melhor, no pensa-
mento inconsciente). Assim, no curso desses anos foi se acu-
mulando muita coisa que requeria atenção. Procurei levar em 
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PREFÁCIOS

conta essas inovações fazendo inúmeras inserções no texto e 
acrescentando notas de rodapé. Se esses acréscimos ameaçam 
ocasionalmente romper os marcos da exposição, ou se nem 
sempre foi possível elevar o texto original ao nível dos nossos 
conhecimentos atuais, peço indulgência para com essas falhas 
do livro, pois nada mais são do que consequências e indícios do 
desenvolvimento acelerado de nosso saber. Arrisco-me a pre-
ver em que outras direções as futuras edições da Interpretação 
dos sonhos — caso venham a ser necessárias — se diferenciarão 
da atual. Provavelmente buscarão, por um lado, um relaciona-
mento mais estreito com o rico material da literatura, do mito, 
da linguagem corrente e do folclore; por outro lado, tratarão 
dos laços entre o sonho e a neurose e o distúrbio mental de 
modo mais aprofundado do que foi possível fazer aqui.

O sr. Otto Rank me prestou ajuda valiosa na seleção dos 
acréscimos e cuidou sozinho da revisão das provas. Sou grato a 
ele e a muitos outros pelas contribuições e retificações.

Viena, primavera de 1911.

PREFÁCIO À QUARTA EDIÇÃO

No ano passado (1913), o dr. A. A. Brill, de Nova York, pu-
blicou uma tradução inglesa deste livro. (The Interpretation of 
Dreams, G. Allen & Co., Londres.)

O dr. Otto Rank não só fez as correções desta vez, mas 
também enriqueceu o texto com duas contribuições indepen-
dentes. (Apêndice ao capítulo vi.)

Viena, junho de 1914.
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A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS

PREFÁCIO À QUINTA EDIÇÃO

O interesse pela Interpretação dos sonhos não diminuiu durante 
a Guerra Mundial e tornou necessária uma nova edição antes 
mesmo do fim da guerra. Mas a bibliografia posterior a 1914 
não pôde ser considerada inteiramente; e a bibliografia em lín-
guas estrangeiras não chegou ao meu conhecimento e nem ao 
do dr. Rank.

Uma tradução húngara da Interpretação dos sonhos, feita pe-
los senhores dr. Hollós e dr. Ferenczi, está prestes a ser publica-
da. Em minhas Conferências introdutórias à psicanálise, publica-
das em 1916-7, a parte central, composta de onze conferências, 
é dedicada a uma exposição sobre o sonho que busca ser mais 
elementar e pretende estabelecer uma relação mais íntima com 
a teoria das neuroses. No conjunto, ela tem o caráter de um 
resumo da Interpretação dos sonhos, embora seja mais minuciosa 
em algumas passagens.

Não pude me decidir a fazer uma reelaboração abrangente 
deste livro, que o alçaria ao nível das nossas concepções psica-
nalíticas atuais, mas que também acabaria com sua particulari-
dade histórica. Creio que, após quase vinte anos de existência, 
ele cumpriu sua tarefa.

Budapeste-Steinbruch, julho de 1918.

PREFÁCIO À SEXTA EDIÇÃO

As dificuldades que a indústria editorial enfrenta atualmente fa-
zem com que esta nova edição apareça bem depois do que exigia 

* Ela foi publicada em 1934. — Além das traduções mencionadas nestes prefá-
cios, foram publicadas ainda durante a vida de Freud uma edição russa em 
1913, uma japonesa em 1930 e uma tcheca em 1938.
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sua demanda e que — pela primeira vez — seja uma reimpres-
são inalterada da edição anterior. Apenas o registro bibliográfico 
no final do livro foi completado e atualizado pelo dr. O. Rank.

Minha suposição de que este livro tinha cumprido sua tare-
fa, após quase vinte anos de existência, não se confirmou. Eu 
poderia dizer, isto sim, que agora ele tem uma nova tarefa a 
realizar. Se antes devia fornecer alguns esclarecimentos sobre a 
natureza do sonho, agora tem o papel não menos importante de 
combater os persistentes mal-entendidos a que esses esclareci-
mentos estão sujeitos.

Viena, abril de 1921.

PREFÁCIO À OITAVA EDIÇÃO

No intervalo de tempo entre a última (sétima) edição deste 
livro (1922) e esta nova edição, a Internationaler Psychoanaly-
tischer Verlag, de Viena, começou a publicar meus Gesammelte 
Schriften [Obras reunidas]. O segundo volume dessa coleção 
contém o texto restabelecido da primeira edição, e todos os 
acréscimos posteriores estão reunidos no terceiro volume. As 
traduções publicadas nesse mesmo período se baseiam na edi-
ção independente do livro; é o caso da tradução francesa de I. 
Meyerson, de 1926, intitulada La Science des rêves [A ciência 
dos sonhos] (publicada na “Bibliothèque de Philosophie con-
temporaine”), da tradução sueca de John Landquist, de 1927 
(Drömtydning), e da espanhola de Luis López-Ballesteros y de 
Torres [1922], que ocupa os volumes vi e vii das Obras com-
pletas. A tradução húngara, que eu julgava estar em vias de ser 
publicada em 1918, não chegou às livrarias até hoje.*

Também nesta edição revista da Interpretação dos sonhos tra-
tei a obra essencialmente como documento histórico e fiz ape-
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nas as mudanças que a clarificação e o aprofundamento de mi-
nhas próprias opiniões me recomendavam. Em conformidade 
com essa postura, abandonei definitivamente a ideia de incluir 
a bibliografia sobre os problemas do sonho que apareceu após 
a primeira edição da Interpretação dos sonhos e excluí as seções 
correspondentes das edições anteriores. Foram omitidos tam-
bém os dois ensaios, “Sonhos e literatura” e “Sonhos e mitos”, 
que Otto Rank havia contribuído para as edições anteriores.

Viena, dezembro de 1929.

PREFACE TO THE THIRD (REVISED)  
ENGLISH EDITION

In 1909 G. Stanley Hall invited me to Clark University, in Worcester, 
to give the first lectures on psycho-analysis. In the same year Dr. Brill 
published the first of his translations of my writings, which were soon 
followed by further ones. If psycho-analysis now plays a role in Ameri-
can intellectual life, or if it does so in the future, a large part of this re-
sult will have to be attributed to this and other activities of Dr. Brill’s.

His first translation of The Interpretation of Dreams appeared 
in 1913. Since then much has taken place in the world, and much has 
been changed in our views about the neuroses. This book, with the 
new contribution to psychology which surprised the world when it was 
published (1900), remains essentially unaltered. It contains, even 
according to my present-day judgement, the most valuable of all the 
discoveries it has been my good fortune to make. Insight such as this 
falls to one’s lot but once in a lifetime.

Vienna, March 15, 1931.
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[PREFÁCIO À TERCEIRA EDIÇÃO INGLESA 
(REVISTA)]

Em 1909, G. Stanley Hall me convidou para a Clark Univer-
sity, em Worcester, para dar as primeiras conferências sobre 
psicanálise. Naquele mesmo ano, o dr. Brill publicou a primei-
ra de suas traduções dos meus escritos, à qual logo se seguiram 
várias outras. Se hoje a psicanálise exerce um papel na vida 
intelectual norte-americana, ou se ela o fará no futuro, gran-
de parte desse resultado terá que ser atribuída a esta e outras 
atividades do dr. Brill.

Sua primeira tradução da Interpretação dos sonhos foi publicada 
em 1913. Desde então, muito tem acontecido no mundo, e muitas 
mudanças ocorreram em nossos pontos de vista sobre a neurose. 
Este livro, com a nova contribuição à psicologia que surpreendeu 
o mundo quando foi publicado (1900), permanece essencialmen-
te inalterado. Ele contém, até mesmo segundo minha avaliação 
atual, a mais valiosa das descobertas que tive a sorte de fazer. Um 
insight como esse nos é dado apenas uma vez na vida.

Viena, 15 de março de 1931.]
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I. A LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE  
OS PROBLEMAS DO SONHO

Demonstrarei nas páginas seguintes que há uma técnica psico-
lógica que permite interpretar os sonhos e que, aplicando-se 
esse procedimento, cada sonho se revela como uma formação 
psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida num ponto 
identificável da atividade psíquica da vigília. Tentarei escla-
recer também os processos aos quais se devem a estranheza 
e a obscuridade do sonho, para deles fazer inferências sobre 
a natureza das forças psíquicas de cuja interação conjunta ou 
contrária resulta o sonho. A essa altura, interromperei a minha 
exposição, pois ela terá atingido o ponto em que o problema 
do sonho desemboca em problemas mais amplos, cuja solução 
precisa ser buscada na abordagem de outro material.

Começo com um panorama das realizações dos autores pre-
cedentes e da posição atual dos problemas do sonho na ciên-
cia, pois ao longo do trabalho não terei muitas oportunidades 
de voltar ao assunto. A despeito de esforços milenares, a com-
preensão científica do sonho progrediu pouco. Os autores ad-
mitem isso de modo tão geral que parece desnecessário citar 
vozes individuais. Nesses escritos, cuja relação acrescento ao 
final da minha obra, o leitor encontrará muitas observações 
estimulantes e muito material interessante sobre o nosso tema, 
mas pouco ou nada que diga respeito à essência do sonho ou so-
lucione definitivamente algum dos seus enigmas. Evidentemen-
te, menos ainda passou ao conhecimento dos leigos instruídos.

A ideia do sonho que tinham os povos primitivos nos primór-
dios da humanidade e que influência ele teve sobre a formação 
de suas concepções do mundo e da alma é um tema de interesse 
tão grande que lamento ter que excluí-lo do estudo neste con-
texto. Remeto o leitor às obras conhecidas de Sir J. Lubbock, 
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H. Spencer, E. B. Tylor, entre outros, e acrescento apenas que 
só conseguiremos compreender a extensão desses problemas e 
dessas especulações quando tivermos realizado o trabalho de 
“interpretação dos sonhos”. Encontramos um eco da concep-
ção primitiva do sonho na atitude dos povos da Antiguidade 
clássica diante do sonho.1 Eles partiam do pressuposto de que 
os sonhos estavam relacionados ao mundo dos seres sobre-hu-
manos, nos quais acreditavam, e que lhes traziam revelações 
por parte dos deuses e demônios. Acreditavam também que 
os sonhos tinham um propósito importante para o sonhador, 
normalmente o de anunciar-lhe o futuro. Mas a variedade ex-
traordinária de conteúdo e impressão dos sonhos tornava difí-
cil desenvolver uma concepção homogênea e os obrigou a fazer 
distinções múltiplas e formar grupos de sonhos de acordo com 
seu valor e sua confiabilidade. Evidentemente, a avaliação que 
os filósofos individuais da Antiguidade faziam do sonho de-
pendia da posição que eles estavam dispostos a atribuir à adi-
vinhação em geral. Nos dois escritos de Aristóteles que tratam 
do sonho, este já se torna objeto da psicologia. Aprendemos 
que não é enviado por deuses, não é de natureza divina, mas 
sim de natureza demoníaca,* pois a natureza é demoníaca e não 
divina, isto é, o sonho não decorre de uma revelação divina, 
mas resulta das leis do espírito humano, a despeito de seu pa-
rentesco com a divindade. O sonho é definido como atividade 
da alma do homem adormecido, contanto que durma.

Aristóteles conhece algumas características da vida oní-
rica; sabe, por exemplo, que o sonho reinterpreta em escala 

1  [Nota acrescentada em 1914 :] O que segue se baseia na exposição meticulo-
sa de Büchsenschütz, Traum und Traumdeutung im Altertum (1868).
* No sentido pré-cristão do termo, relativo ao “dáimon”, espírito bom ou mau 
que inspirava os humanos. [As notas chamadas por asterisco e as interpolações 
às notas do autor, entre colchetes, são de autoria do tradutor. As notas do autor 
são sempre numeradas.]
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ampliada os pequenos estímulos que ocorrem durante o sono 
(“o sonhador acredita estar atravessando um fogo e estar em 
chamas quando ocorre um aquecimento insignificante deste ou 
daquele membro”) e deduz disso que os sonhos podem muito 
bem revelar ao médico os primeiros indícios, não identificados 
durante o dia, de uma alteração no corpo.2 

Como sabemos, antes de Aristóteles os antigos não reco-
nheciam o sonho como produto da alma que sonha, mas como 
inspiração divina; as duas vertentes antagônicas, que encon-
traremos sempre presentes na avaliação da vida onírica, já são 
aparentes aqui. Eles diferenciavam entre sonhos verídicos e 
valiosos, enviados ao sonhador para alertá-lo ou anunciar-lhe 
o futuro, e sonhos vãos, enganosos e fúteis, cuja intenção era 
desnorteá-lo ou levá-lo à perdição.

Gruppe (Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, 
1906, v. 2, p. 930) reproduz uma classificação dos sonhos desse 
tipo, segundo Macróbio e Artemidoro: “Os sonhos eram divi-
didos em duas classes. Uma delas era influenciada apenas pelo 
presente (ou pelo passado), mas irrelevante para o futuro; abar-
cava a ένύπνια, insomnia, que reproduz a representação imedia-
ta ou seu oposto, por exemplo, a fome ou sua satisfação, e os 
φαντάσματα, que ampliam de modo fantástico a representação 
dada, como, por exemplo, o pesadelo, ephialtes. A outra classe, 
porém, era vista como determinante para o futuro; pertenciam 
a ela: 1) a profecia direta, recebida no sonho (χρηματισμός, ora-
culum), 2) a predição de um evento vindouro (όραμα, visio), 
3) o sonho simbólico, que precisava ser interpretado (όνειρος, 
somnium). Essa teoria se manteve durante muitos séculos”.

A tarefa de “interpretar os sonhos” estava relacionada a essa 
inconstância na avaliação dos sonhos. Em geral, as pessoas es-

2  [Nota acrescentada em 1914 :] O médico grego Hipócrates fala sobre a rela-
ção entre o sonho e as doenças em um capítulo de sua famosa obra.
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peravam receber esclarecimentos importantes dos sonhos, mas 
nem sempre conseguiam entender imediatamente todos os so-
nhos e não podiam saber se determinado sonho incompreen-
sível anunciava algo significativo. Isso serviu como incentivo 
para um esforço que visava à substituição do conteúdo incom-
preensível do sonho por outro inteligível e significativo. Na An-
tiguidade tardia, Artemidoro de Daldis foi considerado a maior 
autoridade na interpretação dos sonhos; sua obra minuciosa 
deve nos compensar a perda de obras de conteúdo análogo.3

A concepção pré-científica do sonho dos antigos certamen-
te se encontrava em harmonia plena com sua visão geral do 
mundo, que costumava projetar como realidade sobre o mundo 
exterior o que só tinha realidade na vida psíquica. Além disso, 
levava em conta a principal impressão deixada na vida de vi-
gília pela lembrança do sonho que resta de manhã, pois nessa 
lembrança o sonho contrasta com o conteúdo psíquico restante 
como algo estranho, como que proveniente de outro mundo. A 
propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a dou-
trina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores 
nos nossos dias. Sem falar dos escritores pietistas e místicos 
— que fazem bem ao manter ocupadas as regiões outrora ex-
tensas do sobrenatural, enquanto não sejam conquistadas pela 
explicação da ciência natural —, encontramos homens sagazes 
e avessos a qualquer aventura que tentam justificar sua fé re-
ligiosa na existência e na intervenção de forças espirituais so-

3  [Nota acrescentada em 1914 :] Para a história posterior da interpretação dos 
sonhos na Idade Média ver, entre outros, Diepgen (1912), as pesquisas espe-
ciais de M. Förster (1910 e 1911) e Gotthard (1912). Da interpretação dos so-
nhos nos judeus tratam Almoli (1848), Amram (1901), Löwinger (1908) e, 
mais recentemente, levando em consideração o ponto de vista psicanalítico, 
Lauer (1913). Conhecimentos sobre a interpretação dos sonhos árabe nos 
transmitem Drexl (1909), F. Schwarz (1913) e o missionário Tfinkdji (1913); 
para a interpretação japonesa, ver Miura (1906) e Iwaya (1902); para a chine-
sa, ver Secker (1909-10); e para a hindu, Negelein (1912).
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bre-humanas justamente pela inexplicabilidade dos fenômenos 
oníricos (Haffner, 1887). O apreço pela vida onírica por parte 
de algumas escolas filosóficas (por exemplo, dos schellinguia-
nos) é um claro eco da natureza divina do sonho, incontestada 
na Antiguidade, e tampouco se encerrou o debate sobre o po-
der divinatório do sonho, sua capacidade de anunciar o futuro, 
porque as tentativas de explicação psicológica não bastam para 
cobrir o material acumulado, embora as simpatias de todos os 
que se renderam ao pensamento científico tendam inequivoca-
mente a rejeitar esse tipo de afirmação.

É difícil escrever uma história do nosso conhecimento cien-
tífico dos problemas dos sonhos porque esse conhecimento, 
por mais valioso que tenha se tornado em alguns pontos, não 
evidencia um avanço em determinadas direções. Não houve a 
construção de um fundamento de resultados consolidados so-
bre o qual um pesquisador posterior pudesse construir algo. 
Cada novo autor aborda os mesmos problemas e como que re-
começa desde o início. Se eu quisesse me ater à cronologia dos 
autores e resumir os pontos de vista de cada um sobre os pro-
blemas do sonho, teria que desistir da tentativa de esboçar uma 
visão geral do conhecimento atual sobre o sonho. Por isso, 
optei por uma exposição orientada pelos temas, e não pelos au-
tores. Apresentarei, para cada um dos problemas do sonho, o 
material que a literatura oferece para a sua solução.

Visto que não consegui dominar toda a literatura, que está am-
plamente dispersa e invade outras áreas, peço que meus leitores se 
deem por satisfeitos se nenhum fato fundamental e nenhum ponto 
de vista significativo forem ignorados em minha exposição.

Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores costumava 
tratar do sono e do sonho no mesmo contexto, em geral acres-
centando observações sobre estados análogos que se estendem 
à psicopatologia e sobre ocorrências semelhantes ao sonho 
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(como alucinações, visões etc.). Os trabalhos mais recentes, 
porém, demonstram a tentativa de limitar o tema e de se ocupar 
de alguma questão específica referente à vida onírica. Acredi-
to reconhecer nessa mudança uma expressão da convicção de 
que um esclarecimento e uma concordância em assuntos tão 
obscuros só poderão ser alcançados mediante uma série de in-
vestigações detalhadas. O que posso oferecer aqui nada mais 
é do que uma pesquisa pormenorizada desse tipo, de nature-
za predominantemente psicológica. Tive poucos motivos para 
me ocupar do problema do sono, pois este é essencialmente 
um problema fisiológico, embora as características do estado 
de sono incluam necessariamente a mudança das condições de 
funcionamento do aparelho psíquico. Portanto, a literatura so-
bre o sono não é considerada aqui.

O interesse científico pelos fenômenos do sonho em si leva às 
seguintes questões, que, em parte, se sobrepõem umas às outras:

A. RELAÇÃO DO SONHO COM A VIDA DE VIGÍLIA

O julgamento ingênuo do homem que acaba de despertar su-
põe que o sonho — já que ele não provém de outro mundo 
— transportara o adormecido para outro mundo. O velho fi-
siólogo Burdach, a quem devemos uma descrição cuidadosa e 
sutil dos fenômenos do sonho, expressou essa convicção numa 
frase que chamou muita atenção (1838, p. 499): “[…] jamais se 
repete a vida do dia com seus esforços e prazeres, suas alegrias 
e dores; pelo contrário, o sonho visa libertar-nos deles. Mesmo 
quando toda a nossa alma estava repleta de algo, quando uma 
dor profunda dilacerou nosso íntimo ou uma tarefa exigiu toda 
a força do nosso espírito, o sonho ou nos oferece algo comple-
tamente estranho ou seleciona da realidade apenas elementos 
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individuais para as suas combinações, ou adota apenas a tonali-
dade do nosso humor e simboliza a realidade”. — I. H. Fichte 
(1864, v. 1, p. 541) fala, nesse mesmo sentido, diretamente de 
sonhos complementares e os descreve como um dos benefícios 
secretos de autocura do espírito. — Em sentido análogo, L. 
Strümpell se expressa de modo semelhante em seu estudo elo-
giado por todos sobre a natureza e a origem dos sonhos (1887, 
p. 16): “Quem sonha se apartou do mundo da consciência 
desperta”. (Ibid., p. 17): “No sonho, a recordação do conteú-
do ordenado da consciência desperta e de seu comportamento 
normal se perde quase que completamente”. (Ibid., p. 19): “No 
sonho, a psique se isola quase sem lembrança do conteúdo e 
decurso regular da vida de vigília”.

Todavia, a maioria dos autores tem defendido uma opinião 
contrária sobre a relação do sonho com a vida de vigília, como, 
por exemplo, Haffner (1887, p. 245): “A princípio, o sonho dá 
continuação à vida de vigília. Nossos sonhos sempre se vinculam 
às representações que, pouco antes, estiveram na consciência. 
Uma observação minuciosa encontrará quase sempre um fio que 
liga o sonho às experiências do dia anterior”. Weygandt (1893, 
p. 6) refuta diretamente a afirmação acima citada de Burdach, 
“pois muitas vezes, aparentemente na maioria dos sonhos, pode-
mos observar que estes nos remetem justamente à vida ordinária, 
em vez de nos libertar dela”. Maury (1878, p. 51) expressa numa 
fórmula sucinta: “nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré 
ou fait” [sonhamos com aquilo que vimos, dissemos, desejamos 
ou fizemos]; Jessen, em sua Psychologie, publicada em 1855 (p. 
530), é um pouco mais copioso: “Em medida maior ou menor, o 
conteúdo dos sonhos é sempre determinado pela personalidade 
individual, por sua idade, sexo, posição, nível de formação, modo 
de vida e eventos e experiências de toda a vida até então”.

O filósofo J. G. E. Maass (1805) assume a posição mais ine-
quívoca diante dessa questão: “A experiência confirma nossa 
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afirmação segundo a qual costumamos sonhar com maior fre-
quência com aquelas coisas que atraem as nossas paixões mais 
ardentes. Vemos, portanto, que as nossas paixões devem exercer 
uma influência sobre a produção dos nossos sonhos. O ambicio-
so sonha com os lauréis conquistados ou ainda a serem conquis-
tados (talvez apenas em sua imaginação); o apaixonado, por sua 
vez, se ocupa em seus sonhos com o objeto de suas doces espe-
ranças […]. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos 
no coração podem, quando excitados por um motivo qualquer, 
fazer com que surja um sonho a partir das representações so-
cializadas com estes ou que essas representações se introduzam 
num sonho já existente”. (Registrado por Winterstein, 1912.)

Os antigos pensavam igual sobre a dependência do con-
teúdo do sonho em relação à vida. Cito segundo Radestock 
(1879, p. 134): sempre que Xerxes, antes de iniciar sua expedi-
ção contra a Grécia, era dissuadido dessa decisão por meio de 
bons conselhos, seus sonhos voltavam a instigá-lo. Então, Ar-
tabano, o velho e sensato intérprete de sonhos dos persas, lhe 
disse de modo pertinente que as imagens dos sonhos costumam 
conter aquilo que o homem pensa em estado de vigília.

Lucrécio diz, em seu poema didático De rerum natura (iv, 
v. 962):

Et quo quisque fere studio devinctus adhaeret,
aut quibus in rebus multum sumus ante morati
atque in ea ratione fuit contenta magis mens,
in somnis eadem plerumque videmur obire;
causidici causas agere et componere leges,
induperatores pugnare ac proelia obire, etc. etc.
[E qualquer que seja a busca à qual alguém se apega com devoção,
quaisquer que sejam as coisas de que nos ocupamos muito  
                                                                                          [no passado,
a mente estando mais voltada para este fim,

190418_freud_v4_miolo_rev1.indd   31 18/04/19   12:16





I. A LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE OS PROBLEMAS DO SONHO

geralmente são as mesmas coisas que costumamos encontrar  
                                                                                          [nos sonhos;
defensores a defender causas e comparar leis,
generais a lutar e travar batalhas etc. etc.]

Cícero (De divinatione, ii, lxvii, 140) já diz o que Maury diria 
muito mais tarde: “Maximeque reliquiae earum rerum moventur in 
animis et agitantur, de quibus vigilantes aut cogitavimus aut egi-
mus”. [E principalmente os resquícios de nossos atos e pensa-
mentos em vigília se movimentam e se agitam dentro da alma.]

A contradição entre essas duas opiniões sobre a relação entre 
a vida onírica e a vida de vigília parece, de fato, insolúvel. Por 
isso, cabe lembrar aqui a exposição de F. W. Hildebrandt (1875, 
pp. 8 ss.), segundo o qual as peculiaridades do sonho só podem 
ser descritas como uma “série de oposições, que, aparentemen-
te, culminam em contradições”. “A primeira dessas oposições é 
formada, de um lado, pelo isolamento rigoroso do sonho ou pela 
sua exclusão da vida real e verdadeira e, por outro, pelas per-
manentes incursões recíprocas e por sua constante dependência 
mútua. — O sonho é algo distinto da realidade vivenciada em 
estado de vigília; é, somos tentados a dizer, uma existência her-
meticamente encerrada em si mesma, separada da vida real por 
um abismo insuperável. Ele nos desprende da realidade, apaga 
nossa lembrança normal desta e nos insere em outro mundo e 
numa biografia completamente diferente, que, no fundo, nada 
tem a ver com a nossa existência real.” Hildebrandt explica em 
seguida como, ao adormecer, todo o nosso ser com suas formas 
de existência “desaparece como que por trás de um alçapão in-
visível”. No sonho, fazemos então, por exemplo, uma viagem 
marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão, que ali se 
encontra preso, um excelente vinho da região de Mosela. O ex-
-imperador nos recebe com a maior gentileza, e quase lamenta-
mos quando a ilusão interessante é interrompida pelo despertar. 
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B. O MATERIAL DO SONHO — A MEMÓRIA NO SONHO

Agora, porém, comparamos a situação do sonho com a realida-
de. Jamais fomos comerciantes de vinhos, nem jamais o deseja-
mos ser. Nunca fizemos uma viagem marítima e certamente não 
escolheríamos Santa Helena como nosso destino. Não nutrimos 
nenhuma simpatia por Napoleão, mas sim um feroz ódio patrió-
tico. Além do mais, nem sequer tínhamos nascido quando Na-
poleão morreu na ilha; portanto, teria sido impossível estabe-
lecer um relacionamento pessoal com ele. Assim, a experiência 
do sonho se apresenta como algo estranho, inserido entre duas 
fases da vida contínuas e perfeitamente compatíveis entre si.

“No entanto”, continua Hildebrandt, “o oposto aparente é 
igualmente verdadeiro e correto. A relação e o vínculo mais ín-
timos caminham, creio, de mãos dadas com esse isolamento e 
separação. Podemos até dizer: Não importa o que o sonho ofere-
ça, ele retira seu material da realidade e da vida do espírito, que 
se desenrola nessa realidade […]. Por mais estranha que seja sua 
atividade, ele jamais consegue se esquivar do mundo real, e suas 
criações mais sublimes e também as mais grotescas precisam 
sempre emprestar sua matéria-prima daquilo que o mundo dos 
sentidos apresenta aos nossos olhos ou que, de alguma forma, já 
encontrou seu lugar no nosso pensamento desperto, em outras 
palavras, daquilo que já vivenciamos externa ou internamente.”

B. O MATERIAL DO SONHO — A MEMÓRIA NO SONHO

Todo o material que compõe o conteúdo do sonho provém, 
de alguma forma, de experiências, ou seja, ele é reproduzido 
e lembrado no sonho — pelo menos isso pode ser considerado 
um conhecimento incontestado. No entanto, seria um equívo-
co supor que esse tipo de relação do conteúdo do sonho com 
a vida de vigília resulta facilmente como produto evidente da 
comparação feita entre ambos. Pelo contrário, essa relação pre-
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