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Família do Sonho
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Morpheus (deus dos
sonhos) um dos 1000 filhos
de Hypnos (deus do sono).



Sonhos

Maioria dos sonhos dura de 5 a 20 minutos.

Embora talvez não se lembrem, todos sonham várias vezes
por noite.

Vida normal = 6 anos sonhando.



Sonhos coloridos ou preto e branco?

Pesquisa da Unifesp com 70 adultos:
77,6%  sonhos coloridos
22,4%  em preto e branco.

Sono REM: músculos paralisados, mas sentidos alertas.

Estímulos externos influenciam o que sonhamos. Um apito
 “entra” no sonho como uma sirene de ambulância.



Sonhos e sua Lógica (SQN)

Mudança do padrão do sonho (do mais emocional ao mais
lógico) - relacionada a oscilação de dominância límbica e
frontal em cada período do sono REM.

Sonhos mais coerentes presentes no período de atividade
no EEG frontal mais rápida e os bizarros, em um período de
menor ativação frontal (dominância límbica), durante o sono
REM.



Temas mais frequentes nos sonhos

Mathes et al. (2014)
Voar
Tentar alguma coisa repetidamente
Ser perseguido

Mulheres tema nos sonhos mais 
recentes: 
Pessoa já morta → viva no sono
Pessoa viva→ morta no sonho

Expressam abandono



Teoria da Continuidade
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Os interesses/preocupações da vida manifestam-se nos
sonhos (Cartwright, 1991; Domhoff, 2017; Hall & Nordby,
1972; Schredl, 2002)

Embora esta teoria tenha algum suporte, os estudos sobre
uma correspondência direta entre os eventos diários e os
sonhos apresentam resultados mistos



Teoria da Aprendizagem Reversa

Descarte de conexões desnecessárias, principalmente
durante o sono REM

Apaga informações que não foram usadas



Teoria da Ativação Contínua

Consolidar memórias de longo prazo

Organiza informações que devem ser guardadas nos
arquivos da memória de longa
duração



Teoria do Sonho para Ensaiar

Prática de instintos de luta e fuga durante o dia

Menor reatividade emocional durante o dia após o sonho
pode ser explicada por mecanismos comportamentais, como
a dessensibilização através da exposição ao sonho (Levin,
2010)



Teoria da Resolução de Problemas

Sem as restrições da realidade e da lógica o cérebro 
vislumbra outras possibilidades



Teoria da Resolução de Problemas

Deirdre Barrett (2001)
Pediu para os alunos selecionarem um problema real que
tivessem que trabalhar
Incubaram os problemas por uma semana, pensando neles
antes de dormir e dizendo a si mesmos que queriam sonhar
com eles
Anotavam os sonhos
Metade dos alunos sonharam com o tópico do problema e ¼
sonhou com a solução



Sonhos e Criatividade

Mendeleev – sonhou com uma
tabela após 3 dias de trabalho –
Tabela periódica

Watson-sonhou com duas cobras
entrelaçadas – modelo do DNA

Mary Shelley – sonhou com uma
criatura - Frankenstein



Sonho e Memória Autobiográfica
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Nielsen (2017): pesadelos idiopáticos tem origem em eventos
adversos na infância, durante 0-3 anos).

O conteúdo dos sonhos incorpora mais conteúdos
autobiográficos do que eventos atuais, geralmente memórias
anteriores aos 5 – 9 anos

As memórias autobiográficas que ocorrem nos sonhos
podem não ser evocadas conscientemente, parecido com a
ativação dos Modos



Sonhos na Terapia Cognitivo-Comportamental
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O conteúdo de sonhos tem relação com a personalidade do
sonhador, ele contém temas semelhantes com os
pensamentos enquanto acordado.

O modelo cognitivo vê o sonho como uma dramatização de
suas crenças sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro,
sujeitas às mesmas distorções de quando acordado.

Os temas dos sonhos estão correlacionados com categorias
diagnósticas. Por exemplo, depressivos relatam sonhos de
derrota e coerção. O trabalho com sonhos = confirmação ou
refutação de hipóteses diagnósticas.

(Beck,1971)



Sonhos na Terapia Cognitivo-Comportamental
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Sonhos: amplificação dos esquemas cognitivos ou metáforas
condensadas de pensamentos disfuncionais - podem ser
ferramentas terapêuticas (Barrett 2002; Beck 2002;
Montangero 2009).

Os sonhos refletem as preocupações, desejos, dúvidas da
vigília. Podem oferecer acesso direto ao esquema cognitivo e
afetivo. O sonho é satisfatoriamente “interpretado” quando faz
sentido para o “sonhador” (Cushway & Sewell, 2013).



Sonhos na Terapia Cognitivo-Comportamental
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Sonhos estariam baseados na segurança do vínculo. Nos
sonhos, pessoas mais inseguras procuram e utilizam apoio
de outros quando estão estressadas, o que é parecido com o
que ocorre na vida e em seus relacionamentos (Bowlby,
1969/1982).

McNamara (2012) sugere que os sonhos podem servir para
reforçar esquemas associados com o vínculo



Sonhos e 
Terapia do 
Esquema

Jeffrey Young
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Sonhos e Terapia do Esquema
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Sonhos, músicas, filmes, poesias, livros

Ativação de Esquemas



Estudo sobre 
sonhos e 
esquemas

Simard et al (2018)
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n= 141 mulheres (24 – 67 anos)

Questionário online: Young Schema Questionnaire – Short Form 3
(YSQ-S3). Young (2005) 18 questões. Estes 18 ítens foram
retirados da versão de 90 questões da versão canadense (o item
mais representativo de cada esquema)

Reportaram o sonho mais recente que lembravam, usando “Eu”,
como se estivessem no sonho novamente ou assistindo um filme



EIDs e Sonhos
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18 esquemas e 10 modos eram marcados como presentes ou
ausentes no sonho, na situação do principal ou de outros
personagens do sonho por 3 juízes

Pontuação entre 1 e 10 sobre a intensidade do esquema no
personagem principal e outros

Maior escore: EID e modo facilmente identificável

Avaliada concordância entre 3 juízes e autor: presença ou
ausência do EID, modo e intensidade em cada sonho



Concordância entre os juízes
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Entre o autor e os 3 juízes:
Vulnerabilidade ao dano (k = 0,55 – 0,72)
Abandono  (k = 0,42 – 0,64)
Fracasso  (k = 0,70 – 0,86)
Desconfiança/abuso (k = 0,82 - 0,90)
Defectividade/vergonha  (k = 0,76 – 0,82).
Criança vulnerável  (k = 0,68 – 0,74) 

Entre o autor e dois juízes
Modo adulto saudável (k = 0,80 – 0,90)



Confiabilidade para a intensidade do esquema/ modo
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Não foi boa para um juiz nos sonhos longos
Abandono
Vulnerabilidade ao dano
Modo adulto saudável

As demais medidas avaliadas mostram confiabilidade entre
moderada e excelente, tanto para os sonhos curtos (entre 9 e
49 palavras) (k = 0,48 – 1,00); quanto para os sonhos longos
(mais de 49 palavras) (k = 0,48 – 0,91).



Personagem principal do sonho
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Mais de 10%:
Vulnerabilidade ao dano e doença
Abandono
Desconfiança/abuso
Fracasso
Defectividade/ vergonha
Múltiplos EID em 57 sujeitos (40,4%) 
Criança vulnerável e adulto saudável foram os Modos mais
prevalentes
Múltiplos Modos apareceram em 12,8%



Outros personagens nos sonhos
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3 EID apareceram em mais de 10% dos sonhos:

•Merecimento/ Grandiosidade
•Vulnerabilidade ao dano e doença
•Auto controle/ Autodisciplina insuficientes

O Modo que mais apareceu:
•Criança impulsiva



Diferenças entre a personagem principal e outros
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Abandono

Desconfiança/ 
Abuso

Personagem 
principal

Merecimento/ 
Grandiosidade

Autocontrole/ 
Autodisciplina 
insuficientes

Outros



Diferenças entre a personagem principal e outros
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Defectividade/
Vergonha

Vulnerabilidade 
ao dano/ Doença

Fracasso

Sem diferença 
significativa 

Criança vulnerável
Mais no 

personagem 
principal

Criança impulsiva Mais nos outros 
personagens



29

Predizer a presença ou ausência de um EID no sonho pelo 
questionário de esquemas

Abandono no sonho 
(personagem principal) foi 

significativamente predito pelo 
questionário

Regressão Logística



Questionário X Sonhos
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Foram utilizadas pontuações nos 5 domínios, em vez dos 18
EID
Houve associação entre:
Abandono nos sonhos (self) e Desconexão/rejeição do
escore do questionário.
Maior escore no domínio Limites prejudicados no
questionário esteve relacinado a maior intensidade do
esquema de Fracasso no sonho.
Maior escore no questionário no Direcionamento para os
outros foi associado a maior intensidade de Desconfiança/
Abuso no sonho.



Esquemas e Domínios
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Não houve associação entre Desconfiança/ Abuso e
Defectividade/ Vergonha com seus domínios
correspondentes
Fracasso e Vulnerabilidade ao dano não estiveram
relacionados a Autonomia e Desempenho prejudicados

Pode haver expressão no 
sonho de EID que não são 

conhecidos conscientemente

Hipótese 
dos 

autores



Trabalho com Sonhos 
na Terapia do 
Esquema 

Jeffrey Young
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Diagnóstico

Que esquema foi esse?????



Técnicas de Imaginação

Alguns pacientes não conseguem/desejam participar de 
exercícios de imaginação.
Protetor desligado
Dificuldade em lembrar memórias da infância
Dificuldade para imaginar diálogos 
Incerteza sobre quanto tempo o exercício de imaginação 
demoraria faz com que sintam-se vulneráveis e evitem 

(Napel-Shutz, 2011)



Técnicas de Imaginação 
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Uma forma de ultrapassar estas dificuldades é trabalhar
com o material que está disponível e é menos
“ameaçador” do que a imaginação para alguns pacientes

SONHOS



Técnicas de Imaginação 
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Ensaio em imaginação: reduz pesadelos idiopáticos ou pós-
traumáticos - técnicas de imaginação para reescrever o
pesadelo em um sonho (Krakow et al. 2001, 1993; Thünker
and Pietrowski 2012)

Na técnica de imaginação, é estimulado o uso do “Eu” e “Aqui
e agora” (Arntz 2011)



Sonhos e Resolução de Problemas
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Refazer  o Script

Transpor para a vida real



Sonhos e Reparentalização Limitada
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Terapeuta “entra no sonho” e protege a Criança Vulnerável



O Leque Mágico
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