
A ampla difusão das tecnologias digitais vem acarretando 

inúmeros efeitos sobre o cotidiano humano, gerando também 

repercussões sobre a estruturação da subjetividade característica 

da pós–modernidade. Podemos observar essas transformações 

nos comportamentos manifestos pelos internautas nos espaços 

da virtualidade, mas também em suas expressões simbólicas, no 

imaginário da era da informação. O presente artigo apresenta 

uma breve ilustração sobre a forma com que os componentes 

dos equipamentos típicos da tecnologia informatizada já se 

mostram presentes nos sonhos e nas fantasias da atualidade.
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símbolos, uma vez que o inconsciente não se expressa nos sonhos por meio da 
linguagem racional: “Pelo contrário, um sonho revela o inconsciente sob a forma 
de imagem, metáfora e símbolo, numa linguagem intimamente associada à arte” 
(Von Franz, ibid, p. 36). Desse modo, para que possamos compreender tais men-
sagens do inconsciente, faz–se necessário decifrar o significado das imagens dos 
sonhos por meio da observação das analogias presentes em suas representações. 

Gradativamente, os sonhos incorporaram as imagens dos artefatos criados ao 
longo da história humana, incluindo aqueles surgidos durante o século XX, já 
familiares, tanto aos sonhadores quanto aos seus intérpretes: automóveis, ae-
ronaves, telefones, naves espaciais, entre tantos outros. Desse modo, a compre-
ensão das funções objetivas desses artefatos, bem como seus respectivos signi-
ficados simbólicos – tanto em termos pessoais quanto coletivos – já não repre-
senta um desafio aos terapeutas. No entanto, em pouco mais de uma década 
(a partir de 1995, no caso do Brasil) o imaginário humano passou a incorporar 
as representações referentes ao universo da informática e da virtualidade, pro-
vavelmente em ritmo mais acelerado do que aquele alcançado pela nossa capa-
cidade de identificar, assimilar e compreender seus respectivos usos e funções. 

Surge, então, a necessidade de desvendarmos esse universo, ao menos em grau 
suficiente para acompanhar nossos clientes na tarefa de decifrar as analogias e 
respectivas mensagens expressas nos seus sonhos. Sem dúvida, as associações do 
próprio sonhador se constituem como pistas régias para a sua compreensão. Mas, 
ainda assim, será necessário conhecermos ao menos suas funções, utilidades ou 
ainda o funcionamento básico desses artefatos utilizados pelo inconsciente para 
compor essas novas imagens. Dizendo de outro modo, talvez deva ocorrer em 
breve uma espécie de “inclusão digital” dos psicólogos, ao menos no que diz 
respeito ao significado dos termos presentes nas imagens dos sonhos desta era 
da informação digital.

A atividade onírica não é o único campo de expressão dessas analogias, presen-
tes também nas artes, nas atividades lúdicas e de lazer, nas comunicações e na 
própria psicoterapia, quando esta se utiliza de outros recursos expressivos além 
do verbal. Mas o universo dos sonhos talvez seja a área de expressão do imagi-
nário onde essas manifestações se mostram mais fartamente acessíveis à nossa 
observação. 

SOBRE A COLETA DOS SONHOS
Antes dos relatos propriamente ditos, cabem alguns esclarecimentos sobre como 
ocorreu a coleta do material que serviu de base para a elaboração deste artigo1. 
Sua motivação inicial surgiu durante nossa participação em um newsgroup – um 
grupo de discussões via Internet, dedicado às trocas e comunicações sobre temas 
da Psicologia. Como é costume nessa forma de comunicação virtual, os assuntos 
das trocas grupais são variados, e em certo momento o centro das discussões foi 
justamente o surgimento dos aparatos tecnológicos nos sonhos da atualidade. A 
partir dessas discussões, esse assunto nos pareceu oportuno como tema de um 
seminário a ser apresentado em uma das disciplinas do Curso de Pós–Graduação 
em Psicologia Clínica da PUC–SP 2.
 
Para iniciar o levantamento do material necessário a essa ilustração enviamos ao 
grupo citado uma mensagem (via e–mail) informando sobre nosso propósito e 
convidando os demais componentes a nos enviarem – também via e–mail – re-
latos de sonhos seus, ou de pessoas que autorizassem tal envio, que pudessem 
corresponder a essas características. 
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O explosivo avanço da utilização das novas tecnologias de comunicação é um 
fato que se impõe em nossa época, nas mais variadas áreas das atividades, dos 
relacionamentos e do existir humano. De modo especial, a difusão da Internet, 
bem como o crescimento exponencial da sua utilização para diferentes finali-
dades, vem acarretando mudanças expressivas na vida e no comportamento das 
pessoas, a ponto de nos referirmos a este tempo como sendo a era da informa-
ção e das comunicações.

Concomitante à difusão dos usos originais da WEB – registro e comunicação 
de dados – observa–se também o acelerado desdobramento das aplicações das 
tecnologias digitais em diferentes campos de atividades, além das comunicações 
propriamente ditas, de tal maneira que a informatização é hoje utilizada para 
inúmeras funções. Encontramos suas aplicações desde o mero controle de esto-
que dos estabelecimentos comerciais, até a realização de sofisticados procedi-
mentos cirúrgicos; do registro e controle das operações financeiras às previsões 
meteorológicas; dos registros de dados realizados pelas agências governamentais 
ao controle da navegação dos artefatos espaciais, entre outras. Em suma, já de 
algum tempo estamos imersos na estrutura da “sociedade em rede” prevista e 
descrita por Castells em 1996, ano da edição original de seu clássico livro A 
sociedade em rede (CASTELLS, 2005):

Em razão da convergência da evolução histórica e da transformação tec-
nológica, entramos em um modelo genuinamente cultural de interação 
e organização social. Por isso é que a informação representa o principal 
ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens 
entre as redes constituem o encadeamento básico da nossa estrutura social. 
(CASTELLS, 2005, p. 573)

Este artigo tem como objetivo ilustrar uma das implicações subjetivas desse pro-
cesso coletivo, demonstrando a presença dos equipamentos derivados das novas 
tecnologias de comunicação no imaginário da atualidade, de modo especial na 
forma com que se mostram presentes nos sonhos da atualidade: os computado-
res propriamente ditos, seus componentes e modos de operação – monitor e sua 
tela, mouse e seus comandos – além de outros aparelhos informatizados, como 
telefones celulares, walkmans, radares eletrônicos etc. 

Certamente caberá às novas gerações de terapeutas a tarefa de desvendar os 
significados das analogias presentes no imaginário do homem do século XXI. No 
entanto, ainda que possamos contar com a ajuda dos próprios clientes – em geral 
mais versados no manejo desses equipamentos – alguma familiaridade com os 
aparatos tecnológicos já está sendo exigida dos psicólogos, conforme demons-
trarão os relatos selecionados, nos quais suas imagens já se fazem presentes. 

Segundo Jung, os sonhos – em sua função compensatória – nos alertam sobre 
a necessidade de corrigirmos os possíveis desvios do trajeto que nos cabe trilhar 
rumo a um desenvolvimento natural (JUNG, 1989, § 247). Von Franz enfatiza a 
função dos sonhos (VON FRANZ, 1988, p. 25):

Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da 
existência. Mas eles nos fornecem uma linha mestra de como lidar com esses 
aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir nosso 
próprio destino, como seguir nossa própria estrela, por assim dizer, a fim de 
realizar o potencial de vida que há em nós. 
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luz branca com brilho, escrita AVAST. Ao acordar lembrei que AVAST é um 
anti–vírus…

Sonhadora: Mulher, 32 anos, psicóloga.
3 – Página de “perfil” do Orkut
Sonhei que entrava na página do orkut da atual namorada do meu ex–mari-
do. Entrava no álbum dela e descobria que ela era uma mulher muito pobre 
e de muito baixo nível. Uma mulher sem educação. Podia ver a casa onde ela 
morava no fundo das fotografias. Me sentia inconformada por saber que ele 
escolhia ela e não eu.

Sonhador: Homem, 42 anos, publicitário.
4 – Computador, seus componentes e comandos.
Trabalho numa sala de paredes texturizadas de azul celeste e branco, ilu-
minada apenas pela tela de um computador desktop. A CPU, o monitor e o 
teclado são silhuetas, e mal é possível percebê–los. Sem olhar para o monitor 
digito uma palavra (que não sei qual é) e teclo o comando de busca. Viro para 
o monitor e percebo que digitei errado, escrevi alguma coisa como “D/eos”: 
como se tivesse enroscado os dedos, mas não era essa a palavra. Re–digito, 
e o computador congela. Pressiono o comando de restart3, mas a máquina 
não responde. Tiro o computador da tomada e a CPU desliga, mas o monitor 
continua ligado. 

5 – Comandos do computador:
Dou um comando de busca no meu computador, mas erro por algum motivo, 
e o computador começa a abrir todos os arquivos na tela, onde as pastas são 
muito pequenas visualmente. Tenho que fechar essas pastas imediatamente, 
uma vez que o computador não suporta todas elas abertas. Consigo fechar 
todas as pastas e, ao acordar, me vem à mente a imagem de D. uma menina 
de 11 anos. 

6 – Comando do computador é estendido a uma situação convencional:
Estou numa aula de astronomia no ginásio. O professor pede que eu explique 
alguma coisa a respeito da matéria. Encho o quadro até o ponto que não 
consigo discernir o que está escrito. Dou um comando de zoom na lousa, 
como se faz no computador. Então a informação é distorcida e não consigo 
recuperá–la. Começa uma prova a respeito da matéria e vejo meus colegas 
resolvendo as equações que não conheço. Falta meia hora para acabar e pen-
so em colar.

7 – Internet, criação de uma rede:
Numa empresa, M. S. (um publicitário de renome) recebe a tarefa de construir 
uma rede de conexões, uma espécie de Internet. Ele aceita a tarefa sem ques-
tionar, e se sai bem. Será que ele foi remunerado? Vejo um Fusca, preparado 
para rally, passar sem problema por cima de um monte de terra na calçada. 

8 – Computador, e skate motorizado:
Estava em uma casa com escadarias e saí apressadamente para ir a uma festa. 
Mas esqueci o local e voltei andando num skate motorizado. Tentei abrir meu 
microcomputador moderno, mas esqueci a frase que era a senha. 

9 – Laptop e seus componentes:
Estou trabalhando no meu laptop, quando percebo que o harddisk está di-
ferente. De repente a tela escurece e ele desliga. Perco a conexão com a 
Internet. 
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escrevi alguma
coisa como 'D/eos'

As respostas rapidamente começaram a chegar contendo relatos remetidos pelos 
participantes do grupo. A partir daí, tomando conhecimento do nosso interesse 
pelo tema, outros psicólogos, além de amigos e colegas do curso citado, tam-
bém nos enviaram relatos semelhantes. Em boa parte dos casos, o remetente 
informava que os relatos enviados lhes foram feitos por amigos, familiares ou 
mesmo clientes, que os autorizaram a fazer tal comunicação. Consideramos rele-
vante explicitar estes detalhes, pois esta é uma das características marcantes dos 
newsgroup presentes na WEB: de modo geral, seus participantes se comportam 
de forma bastante colaborativa, especialmente quando o tema em pauta atende 
a algum objetivo de interesse comum aos seus componentes. 

Como nossa intenção é apenas ilustrar a presença dos artefatos informatizados 
no imaginário da atualidade, não nos deteremos em análises ou interpretações 
dos sonhos e demais vivências registradas. Os relatos serão apresentados de for-
ma sintética, constituindo–se basicamente na seleção dos trechos dos sonhos 
em que aparecem as referências aos artefatos que nos interessa observar. Cada 
sonho será situado brevemente por meio do destaque das palavras–chave cor-
respondentes aos aparatos tecnológicos presentes no seu contexto, acrescido de 
um breve perfil do sonhador.

O agrupamento dos sonhos seguirá a ordenação que nos parece ser a mais elu-
cidativa para o leitor: em um primeiro bloco serão apresentados os sonhos que 
contêm referências diretas aos computadores, seus componentes e comandos. No 
segundo bloco serão apresentados sonhos contendo referências a outros equipa-
mentos eletrônicos. Finalmente, além dos sonhos, serão incluídos dois relatos de 
vivências análogas, respectivamente: uma cena de criada em uma sessão de Sand 
Play e uma imagem hipnagógica experimentada de forma espontânea por seu 
remetente. Na reprodução dos relatos será mantida a redação original dos seus 
autores, pois em muitos deles as características dessa redação ilustram o tipo de 
linguagem própria dos internautas, como, por exemplo, certas abreviações, ou 
ainda os jargões comumente utilizados nos espaços da virtualidade. 

SONHOS NOS QUAIS APARECEM COMPUTADORES
E SEUS COMPONENTES

Sonhadora: Mulher, 35 anos, pós–graduanda em Psicologia. 
1 – Computador, teclado
Achei muito interessante sua pesquisa, e vou relatar a você um sonho que 
tenho tido com frequência, nesta época estressante de escrever minha dis-
sertação. Estou tendo muita dificuldade de escrever, isso está ligado a vários 
fatores que venho trabalhando em minha análise. Bom, vamos ao relato: meu 
sonho começa com a imagem de um teclado branco, em seguida minhas 
mãos logo aparecem teclando rapidamente a minha dissertação como se em 
alguns minutos eu conseguisse escrever tudo o que não consegui até o mo-
mento… É meio louco mas é isso. O mais interessante é que o teclado do meu 
computador é preto (rsrsrsrs). Segundo minha analista, o branco pode estar 
relacionado à clareza das idéias… Mas sei que minha dificuldade tem a ver 
com questões muito profundas que neste sonho está simbolizada na cor do 
teclado. Espero que eu tenha ajudado.

Sonhadora: Mulher, 29 anos, psicóloga. 
2 – Antivírus
Se este sonho ajudar, aí vai: pela 1ª vez sonhei, esta noite, q havia um vírus 
no meu pc. A tela em preto, computador desligado, alertava para um vírus: 
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do ele saiu as peças do notebook estavam todas espalhadas em cima da cama.

Sonhador: Menino, 11 anos, estudante.
16 – Notebook parece ter vida própria:
Eu tive um sonho que eu ganhei um notebook e ele falava. Tinha tudo den-
tro. Tinha câmera, tinha MP3, tudo. Aí o Lap Top materializou umas pernas 
e começou a fazer o mal. Daí virou um monstro e contra a minha vontade, 
tive que destruir ele.

Sonhador: Homem, 39 anos, militar.
17 – Mouse aparece no sonho com outra função: 
Nunca sonhei, mas meu marido sonha de vez em quando, pois ele trabalha 
com informática. Uma vez ele sonhou que deslizava sobre um mouse, ele até 
disse que era uma espécie de “mouseboard”, como se estivesse fazendo um 
esporte radical sobre o mouse… Foi como ele me contou! Detalhe: É ele quem 
faz a manutenção dos computadores no quartel onde trabalha!

Sonhadora: Mulher, 26 anos, nutricionista.
18 – Tela do monitor:
Sonha que está presa dentro da tela do computador; Ela só se recorda disto. 
(Detalhe: a sonhadora é uma moça extremamente preocupada com dietas, 
lipos, e emagrecimento.)

SONHOS NOS QUAIS SURGEM TELEFONES CELULARES 
OU OUTROS EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS

Sonhadora: Mulher, 37 anos, pedagoga.
19 – Telefone celular
Estava numa loja e podia escolher o celular que quisesse, só que eu não 
entendia nada e não sabia qual era o melhor. Escolhi um que eu mais gos-
tava sem saber se era o melhor. Depois encontrava umas pessoas e via que o 
celular que elas tinham eram sempre melhores do que o meu. Eu ficava com 
raiva, mas pensava que era besteira porque tinha escolhido o que eu mais 
gostava, e que não precisava ser o melhor.

20 – Walkman:
Chego perto de um sujeito que bebe cerveja numa mesa e troco algumas 
palavras. Aparece X (pessoa conhecida) e conversamos. Pergunto qual o seu 
trabalho, ele trabalha numa empresa de estandes no Anhembi. Ele me diz: 
“Eu vendo sentimentos”. Tenho na mão um walkman com uma fita, que toco 
sempre do mesmo jeito. Mostro o aparelho para Y (outro personagem), que 
me ensina outro modo de tocar: 10 segundos de música de um lado e 10 do 
outro. Lembro da música Jazz Musician da Grace Jones e me emocio. Acordo 
do devaneio e não consigo mais acionar o walkman.

21 – Telefone celular, walkman:
Estou na XX (uma empresa de publicidade), e as instalações me lembram os 
tempos da YY (outra empresa da área). Sinto–me à vontade no ambiente de tra-
balho. Logo o prédio se mistura com minha antiga casa. Recebo um telefonema 
no meu celular com fones de ouvido de walkman e a voz é de M. (figura femi-
nina conhecida do sonhador). Fico contente dela ter me ligado depois de tanto 
tempo sem nos falarmos. Logo percebo que é um trote de P. (figura masculina) 
e ouço risadas dele com seu filhinho, no outro lado da linha. Fico bravo e atento 
para desmascará–lo, mas o telefone fica mudo, apenas com ruído ambiente. 
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10 – Falha no sistema operacional do equipamento:
Estou trabalhando no Powerbook quando ele dá um pau de sistema. Os no-
mes das pastas se tornam desconexos e os ícones regrediram do sistema ope-
racional 8.6, o atual sistema, ao sistema 6.0, o primeiro sistema. O nome do 
HD modificou para alguma coisa como Ro_hdl. 

Sonhadora: Mulher, 38 anos, empresária.
11 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Vejo a tela do computador do M. (companheiro da sonhadora). A página do e–
mail está aberta e nela consta uma mensagem vinda de uma mulher de nome 
R., mais seu sobrenome abreviado. No assunto vejo: “Sobre nosso encontro” ou 
algo semelhante, que diz respeito a algum assunto entre eles. No próprio sonho 
me dou conta que isto explica o comportamento distante que ele tem apre-
sentado nos últimos tempos: Ele está se relacionando com outra mulher. Sin-
to–me invadindo o espaço dele só de olhar a tela do computador e, ao mesmo 
tempo, tentada a abrir a mensagem e ler o conteúdo. Mas acabo não fazendo. 
Em seguida, vejo um parafuso e uma porca que se desenroscam e caem no 
chão, seu tilintar no solo me faz acordar assustada e com o coração disparado.

Sonhadora: Mulher, 27 anos, estudante:
12 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Eu estava vendo e–mails no meu computador, em casa. Aí me deparei com um 
e–mail que tinha certeza que era um vírus, enviado pelo meu ex–namorado. 
Mas não me contive, quis desafiar e abri a mensagem. Eu imaginava que era 
vírus, mas não consegui me segurar, me deixei seduzir e abri o e–mail. Então, 
imediatamente ao abrir, a tela ficou toda preta e uma mensagem apareceu no 
meio da tela, com algo dizendo que eu havia me “ferrado”. E ao mesmo tempo 
parecia que tinha pessoas ao redor debochando de mim, rindo, dizendo como 
eu podia abrir o e–mail, sabendo que era vírus.

Sonhadora: Mulher, 35 anos, psicóloga:
13 – Mensagem de e–mail presente na tela do computador:
Sonho que ao abrir minha caixa de e–mail há um, de uma professora e ana-
lista, a quem conheço apenas formalmente. Ao abri–lo, vejo uma mensagem 
super–bonitinha, bem colorida e com alguns desenhos com motivos de céu, 
estrelinhas e nuvenzinhas. Está escrito ‘minimize’ (com letras redondinhas). 
Penso, então, no momento de sofrimento intenso que estou passando na 
minha vida.

Sonhadora: Mulher, 21 anos, estudante.
14 – Notebook parece ter vida própria: 
Estava no meu quarto mexendo no notebook. Minha psicóloga estava no 
sofá–cama deitada. Minha mãe entrou no quarto e fui apresentá–las. Quando 
minha mãe saiu do quarto voltei para o computador. O notebook dava algum 
problema: vi várias peças quebradas e fora do lugar. Ele tinha aberto e come-
çava a tocar uma música que eu tentei fazer parar de todas as formas e não 
consegui. Desliguei o computador, tirei a bateria, mas a música continuava 
tocando. Sai do quarto com a peça do notebook onde fica o cd, e nada de 
parar. Minha psicóloga acordou, foi ao banheiro e depois limpou o chão da 
cozinha que estava molhado. 

15 – Notebook parece ter vida própria:
Estava no meu quarto mexendo no meu notebook q está com vírus em cima da 
minha cama. Não esperava q ele fosse ligar e quando ligou vi vários arquivos 
que não eram meus na área de trabalho. Meu tio chegou para arrumar e quan-
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cliente para finalizar seu atendimento em psicoterapia infantil: 
Não sei se ajuda no seu trabalho sobre sonhos com computadores. Não é so-
nho e não chega a ser bem com computador, mas aconteceu a seguinte cena 
com um pacientinho meu de seis anos na sessão de alta da psicoterapia com 
a utilização da Caixa de Areia: 

Ele pegou dois computadores de brinquedo na estante, montou duas “salas”, 
disse que ali era a empresa dele e que ele era meu chefe. Uma das salas, com 
computador, era a dele, e a outra era minha. Pegou um bolo de dinheiro de 
mentira da estante, dividiu ao meio, pegou metade e me deu a outra metade. 
Pegou dois telefoninhos celulares de brinquedo, um para si e me deu o outro 
dizendo: “Esse é pra você, pra eu te achar quando eu quiser”. Isso me marcou 
tanto, porque foi tão leve! O celular simbolizando nossa ligação, mesmo de-
pois da alta, uma ligação “sem fio”. Não sei se interessa, mas achei legal lhe 
passar assim mesmo. 

29 – Imagem / vivência:
Relato enviado por um homem de 53 anos, técnico em informática: 
Acho que não estava dormindo, mas, talvez, em estado hipnagógico. De 
repente, abriu–se uma “janela” que mostrava a entrada de uma caverna. 
Tudo era prateado. Fui entrando na caverna e cheguei a uma sala que era 
como um pequeno escritório de informática. Mas os scanners – lembro–me 
especialmente deles – eram bem grandes. Foi tudo muito rápido. Voltei logo 
ao normal. Quando tive essa experiência, tinha saído de um emprego onde 
dava assistência a usuários de microcomputadores da empresa, e já estava 
desempregado há alguns meses.

Conforme já foi assinalado, optamos por não entrar nos detalhes da análise indi-
vidualizada do simbolismo contido nos sonhos relatados uma vez que, para tan-
to, cada caso deveria ser contextualizado, tarefa essa que escaparia ao alcance 
deste trabalho. Assim, na sequência, apresentaremos alguns comentários sobre o 
conjunto das imagens expressas nesses sonhos.

A julgar pela forma com que os jargões designativos da tecnologia são emprega-
dos nos relatos, nossa primeira impressão é de que esses recursos já fazem parte 
integrante da vida dos sonhadores, bem como os termos que os designam. Tanto 
os protagonistas mais jovens – mesmo as crianças – , quanto os adultos, em geral 
mencionam o computador, seu manejo, seus componentes e os demais equipa-
mentos citados com familiaridade, como instrumentos de uso comum em suas 
respectivas rotinas. Assim, de modo geral, esses instrumentos surgem nos sonhos 
sendo utilizados, pelo sonhador, com a mesma aparente desenvoltura com que o 
fazem em sua vida de vigília, especialmente no que diz respeito às suas funções 
como instrumentos de comunicação. 

Porém, algumas vezes essa função original (de comunicação) aparece nos sonhos 
de formas expandidas, ou mesmo dotadas de modos de funcionamento aparen-
temente mágicos ou premonitórios, como no caso do sonho 11, no qual a sonha-
dora “vê” na tela do seu sonho o nome da possível amante do seu marido4. Com 
certa frequência, alguns desses artefatos parecem ainda adquirir uma espécie de 
vida própria, passando a funcionar ou a “agir” no sonho, à revelia do ego onírico 
do sonhador. A idéia da criação que passa a agir à revelia do seu criador não é 
inédita, e povoa a ficção científica há algum tempo. Este tema foi magistralmen-
te explorado por S. Kubrick, no clássico filme “2001, uma odisséia no espaço” no 
final da década de 1960. Nesse filme, baseado na obra de Artur Clark, o compu-
tador Hall 9000 – a princípio um mero equipamento da nave espacial – ganha 
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22 – Telefone celular:
Estou na calçada conversando com C. (amigo do sonhador) que está dentro 
do seu carro branco. Ele recebe ou está fazendo uma ligação do seu celular. O 
meu celular toca e vejo meu sobrenome no visor. Quando aperto a tecla talk 
a bateria se esgota. 

23 – Telefone celular:
É dia, e F. (figura feminina) está me visitando na minha antiga casa. Mar-
camos um outro local para nos vermos, e depois, enquanto eu a aguardava 
recebi no visor do celular uma mensagem sua, dizendo que gostava muito de 
mim, mas sentia muito e não viria. Fico desapontado. 

24 – Telefone celular:
Reflexão do sonhador: O fato de não se gostar de guerrear não impede a 
existência da guerra. O meu celular cai dentro do vaso sanitário, mas consigo 
recuperá–lo a tempo. Uma turba ensandecida estoura pelas ruas, e vejo pes-
soas vindo dos dois lados. Tenho dois celulares, um em cada mão, mas não sei 
o que fazer com eles. Eu e C. (personagem masculino) nos cumprimentamos 
timidamente. 

25 – Telefone celular:
Cortei caminho circundando um jardim com muros altos de uma bela casa 
no bairro do Ibirapuera. O meu celular começa a receber mensagens. Parece 
que mensagens antigas que eu não conhecia estavam sendo apagadas, mas 
na verdade a companhia telefônica estava re–programando e mandando có-
digos de acesso rápido, 2x32, 4x16, que permitiam a utilização mais fácil e 
rápida do aparelho. 
 
26 – Radar eletrônico:
Entro num túnel estreito e iluminado e vejo um radar de velocidade na minha 
frente. Vou caminhando normalmente, e ao me aproximar o flash me ilumina. 
Acabo de ser fotografado.

Sonhadora: Mulher, 55 anos, psicóloga.
27 – Conexão bluetooth:
Outro dia sonhei com uma tecnologia que ainda não existe… rsrsrs – Tipo ficção 
científica. Sabe aquela geringonça que tem no celular (conexão bluetooth), 
que permite repassar um conteúdo sem ser arquivo ou discado? Então… Eu 
nem sabia disso, mas um amigo que também é fã do Star Wars (como eu) 
passou pra mim, dessa forma, a música de abertura do filme para o toque do 
meu celular. Fiquei pasma… pois sou uma anta nessas coisas. Ele me explicou 
que “abre uma porta” e o que estiver por perto capta… Isso faz alguns meses. 
Bom, na semana retrasada sonhei que “materializava” no bebedouro do meu 
consultório antigo, uma garrafa (de vidro, antiga e pequena) de Coca–cola. Um 
paciente meu, que estava esperando ser atendido, me explicou que se tratava 
de uma tecnologia nova, tipo bluetooth, que permitia materializar coisas… 
E acrescentou que tinha sido enviada por um “admirador” meu (um grande 
amigo, na verdade). Junto com esse presente que ele havia enviado pro meu 
bebedouro, vieram inúmeras folhas de computador (antigo, daqueles enormes 
IBM), daquelas listradinhas, com uma mensagem escrita, que eu deveria ler… 

RELATOS DE OUTRA NATUREZA CONTENDO IMAGENS SEMELHANTES
28 – Cena em Sand Play:
Um psicólogo enviou o seguinte relato sobre a forma escolhida por seu jovem 

64 – Hermes14

Quando aperto
a tecla talk a bateria

se esgota



nossa imersão coletiva na WEB talvez seja ainda muito recente para nos permitir 
uma avaliação segura. Porém, parece–nos plausível admitir que essa nova vivên-
cia humana – possibilitada pela virtualidade – venha a expressar em um futuro 
não muito distante a mitologia global planetária antecipada por Campbell nas 
considerações acima citadas. 

Até onde podemos observar as análises psicológicas a respeito da grande rede 
– e dos efeitos que vem gerando para a subjetividade humana – estão emba-
sadas principalmente nas constatações pontuais dos pesquisadores, ou seja, 
apoiadas em dados colhidos por meio de experiências relativamente limitadas 
da sua utilização. Embora este fato não ocorra por uma omissão intencional dos 
pesquisadores (mas em boa medida em função da origem recente do próprio 
fenômeno em observação), corremos o risco de agir como os personagens da 
antiga parábola sobre os cegos que apalpavam o elefante5: Diante de um fenô-
meno cuja real dimensão vai muito além do limitado alcance da nossa percepção 
individual, cada um de nós poderá atribuir significados e valorações parciais aos 
fragmentos acessíveis ao nosso olhar e crivo de valores individuais.

Cabe então, nos voltarmos com real interesse e objetividade aos inúmeros fatos 
e eventos humanos já em curso no ciberespaço, bem como à própria estrutura da 
grande rede, para melhor compreendermos seu funcionamento e as formas de 
inserção humana em seus domínios. Sem essa percepção mais objetiva, continu-
aremos a nos referir à Internet e aos seus efeitos sobre a vida humana – de forma 
apenas e genérica, sem que possamos delimitar qual das suas múltiplas facetas 
está de fato sendo mencionada e avaliada a cada momento. Sem tal clareza, 
torna–se praticamente impossível, ao psicólogo, avaliar o significado essencial 
da WEB como fenômeno expressivo da alma humana do nosso tempo.

Em “Solidão e desamparo na prática clínica”, Leitão (2006) apresenta resultados 
da pesquisa que realizou entrevistando psicoterapeutas sobre como se sentiam 
estes profissionais diante das vivências virtuais relatadas por seus clientes. O 
resultado de sua investigação indica um tipo inusitado de impacto e sofrimento 
relatados, tanto pelos profissionais da Psicologia que atuam na clínica, quanto 
por aqueles dedicados à pesquisa:

Aqueles que têm como objetivo o estudo das transformações subjetivas 
introduzidas pela Internet estão, sem dúvida, mais próximos da turbulên-
cia gerada por esses impactos. No entanto, aqueles que se pensavam bem 
distantes dos efeitos da difusão da Rede, também foram atingidos por eles. 
Cabe a todos nós, portanto, a reflexão crítica sobre os efeitos desse período 
de turbulência sobre nós mesmos e sobre o nosso campo de conhecimento. 
(LEITÃO, 2006, p. 159) 

Ao lidarmos com questões da atualidade – e de modo especial com o surgimento 
da Internet e suas implicações psicológicas – poderá ser de extrema valia termos 
em conta a advertência expressa por Jung em Civilização em transição, sobre 
a busca de respostas frente a questões que recentemente se colocaram à nossa 
observação (JUNG, 1993, § 148): 

 
Moderno é o homem que surgiu há pouco, e um problema moderno é uma 
questão que surgiu, mas cuja resposta ainda está no futuro. […] Além disso, 
trata–se de algo tão geral – para não dizer vago – que supera em muito a 
força de compreensão de um único pensador, de maneira que temos todas as 
razões do mundo para abordar este problema com toda modéstia e o maior 
cuidado. 
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autonomia, e passa a “agir” de forma independente da vontade dos seus opera-
dores, determinando o desfecho do enredo e o destino dos tripulantes da nave. 
O cinema vem ilustrando há várias décadas as formas adotadas pelo imaginário 
coletivo para expressar as fantasias contidas nas relações estabelecidas entre o 
homem e as máquinas informatizadas. Segundo Fortim (2004), desde meados do 
século passado a filmografia referente à ficção científica vem acompanhando 
a evolução dessa tecnologia: De início, as máquinas informatizadas eram 
apresentadas no cinema como grandes calculadoras, ainda que envolvidas em 
certo mistério. Posteriormente, como instrumentos dotados de inteligência 
artificial, seguida da fase em que os PCs se popularizaram, fase essa na qual os 
filmes passaram a destacar as relações homem  computador e seus usos para 
comunicação via Internet. Mais recentemente, surgiu a figura do ciborg, fruto 
do efetivo acoplamento do humano com os componentes tecnológicos (FORTIM, 
2004, p. 109).

De forma análoga, podemos identificar em alguns dos relatos apresentados, so-
nhadores que expressam fantasias semelhantes. Por exemplo, quando forças es-
tranhas ao ego onírico parecem assumir o comando da ação na cena, à revelia 
do sonhador, sugerindo que nesse momento os complexos – presentes em sua 
psique – encontraram uma via para sua manifestação por meio das imagens dos 
artefatos informatizados. Como no sonho do menino ganhador de um “super–
equipado laptop” (sonho 16) o qual, adquirindo vida própria, passa a “fazer o 
mal”, levando o ego onírico a destruí–lo, ainda que “contrariando sua vontade”.

Na série de entrevistas realizadas por Bill Moyers com J. Campbell – o reconhe-
cido estudioso dos mitos – foi abordado o tema dos computadores e da possibi-
lidade de estarmos assistindo o surgimento de novas mitologias relativas a essa 
tecnologia. Campbell foi cauteloso em suas respostas às questões propostas por 
Moyers sobre esse tema, por exemplo, ao dizer: “Vejo a possibilidade de novas 
metáforas, mas não creio que já tenham se tornado mitológicas” (CAMPBELL, J. 
& MOYERS, B, 1990, p. 19). O diálogo entre Campbell e Moyers prossegue, com a 
proposição de outras questões pelo entrevistador: “Na sua opinião, quais são os 
mitos que vão incorporar a máquina ao novo mundo? Você divisa, emergindo dos 
modernos meios de comunicação. Alguma nova metáfora para as velhas verda-
des universais?” Em resposta, Campbell aponta vários aspectos sob os quais essas 
questões podem ser abordadas. Destacaremos aqui algumas das suas considera-
ções finais por nos parecerem de especial interesse para ampliar nossa reflexão 
sobre o tema (CAMPBELL, Ibid., p. 33–34):

 
Você não pode prever que mito está para surgir, assim como não pode prever 
o que irá sonhar esta noite. Mitos e sonhos vêm do mesmo lugar. Vêm de to-
madas de consciência de uma espécie tal, que precisam encontrar expressão 
numa forma simbólica. E o único mito de que valerá a pena cogitar, no futuro 
imediato, é o que fala do planeta e de todas as pessoas que estão nele. Esta 
é a minha idéia fundamental do mito que está por vir. […] Quando a Terra é 
avistada da Lua, não são visíveis, nela, as divisões em nações ou Estados. Isso 
pode ser de fato, o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação que iremos 
celebrar, essas são as pessoas às quais nos uniremos.

Campbell nasceu em 1904 e faleceu em 1987 quando a Internet, tal como a co-
nhecemos hoje, estava apenas sendo esboçada. Portanto, Campbell não chegou 
a conhecer a WEB, nem os usos mais recentes do computador como instrumento 
de comunicação global; Nem chegou a acessar o ciberespaço – o espaço virtual 
planetário no qual já ocorrem as inumeráveis interações humanas, de forma am-
plamente independente das fronteiras geográficas nacionais. A experiência da 
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Talvez nos falte ainda o distanciamento histórico / temporal necessário para 
observar e compreender a WEB de maneira menos apaixonada e mais objetiva. 
No entanto, sua rápida expansão, e a correspondente difusão de seus usos e 
efeitos sobre a subjetividade humana, exigem alguma atenção da nossa parte, 
ao menos em grau suficiente para que possamos compreender seus efeitos mais 
diretos e imediatos sobre a vida das pessoas que nos procuram em busca de 
acolhimento psicológico. Nesse sentido, este artigo pretende contribuir estimu-
lando a nossa busca de compreensão sobre a WEB como espaço de expressão da 
alma humana, ainda que estejamos conscientes das possíveis limitações acima 
apontadas.

Notas

1. Agradecemos aos sonhadores que gentilmente nos forneceram seus relatos embora, por razões compre-
ensíveis, não possamos identificá–los. 
2. O seminário sobre Sonhos informatizados foi apresentado em aula da disciplina Os sonhos e a imagina-
ção na clínica junguiana, ministrada pelo prof. Dr. Durval Luiza de Faria, no segundo semestre de 2007. 
3. Restart: comando de “reinicialização” do computador que consiste em encerrar e, em seguida reiniciar 
seu funcionamento.
4. Neste caso em particular, a sonhadora nos enviou um relato complementar, no qual adicionou a in-
formação segundo a qual, nessa ocasião, seu parceiro estaria realmente envolvido em uma relação ex-
tra–conjugal.
5. Antiga parábola oriental, na qual a idéia central é a seguinte: Seis cegos, sem saber do que se tratava, 
começam a apalpar um elefante. Um cego tocou o lado do corpo do elefante e disse que era um muro. 
Outro tocou a orelha do animal e disse que era um grande abaOutro segurou uma das suas pernas e pensou 
que fosse o tronco de uma árvore. Outro, ainda, segurou a tromba e disse que era uma cobra. Outro cego 
tocou uma das presas de marfim e pensou que se tratava de uma lança. Finalmente, outro cego tomou a 
cauda do elefante nas mãos e julgou estar segurando uma corda. Desse modo, cada um atribuiu ao animal, 
até então desconhecido, uma interpretação parcial, de acordo com o alcance de sua percepção. 
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