
O SONHO DOS ANIMAIS 
 
Já no homem a exploração do sonho encontra dificuldades importantes; o estudo dos sonhos em animais é ainda 
muito mais problemático, por não poder recorrer a estes auxiliares tão importantes, a auto-observação e o 
interrogatório. A isto vem ainda juntar-se o facto de o sono ter por vezes, nos animais, um carácter muito diferente 
daquele que tem no homem e de ainda se conhecer muito pouco o sono dos animais. As condições de exame do 
sonho do animal, digamo-lo já, são, portanto, muito difícil de resolver. 
Desde que o sonho não represente no homem uma função particularmente elevada, não há razão, para repelir à 
priori a suposição de que o animal, e especialmente o animal superior (mamífero e ave), também sonhe. Com 
efeito, tem-se por vezes ocasião de observar, especialmente nos mamíferos, modos de comportamento que não 
podem deixar de ser interpretados como sendo sonhos. 
Apesar de ser quase impossível provar que realmente se trata de sonhos, em vista do material reunido, deve, no 

entanto, admitir-se, como uma probabilidade muito próxima da certeza, que o animal pode sonhar; em todo o caso, 
é tão provável como para crianças da tenra idade. 
Na sua obra essencial sobre o desenvolvimento espiritual da criança (“Die Geistigre Entwicklung dês Kindes” 1922), o 
psicólogo Karl Buhler explica que as primeiras fases da actividade do mundo das representações na criança e, por 
tanto, também a questão do sonho da criança de tenra idade, devem ser examinadas com métodos exclusivamente 
relacionados com a psicologia animal. Ninguém teria a ideia de negar a faculdade de sonhar, simplesmente com o 
pretexto de que esta ultima nada nos pode dizer sobre isso.  
Segundo Buhler, já no decurso dos primeiros meses de vida, pela mímica durante o sono, por exemplo quando 
sorriem ou gemem de forma estranha e sem motivo, ou quando gritam bruscamente acordando em seguida na 
maioria das vezes, as crianças apresentam estados que podemos supor serem, pelo menos, análogos ao sonho. 
Mas, por vezes, vêem-se nos animais formas de comportamento perfeitamente idênticos. Quem observa a mímica de 
um cão de caça quando dorme, diz Buhler, chega muitas vezes à convicção de que o animal sonha com a caça: 
ouvimo-lo uivar, a sua musculatura está ligeiramente tensa, a cabeça e as patas tomam uma posição característica. 
Se mexermos levemente nas suas patas da frente, aboca por vezes como para agarrar uma presa; isto pode 
acontecer sem uma causa aparente. Outras vezes o cão estremece de repente e acorda em sobressalto, 
exactamente como o homem depois de um sonho agitado. Não temos nenhuma razão, continua Bulher 
literalmente, para interpretar estas observações sobre o sono animal de forma diversa de como o fazemos para o 
sono do homem. O cão também sonha, isto é, dão-se nele fenómenos com carácter e vivacidade de percepções 
alucinatórias e que são a repetição do que ele sentiu no estado de vigília, pouco ou muito tempo antes. 



Nas sua obra “Pars pró totó” (Leipzig 1940), neurólogo Rudolf Bilz pensa que o cão, durante o sono, vive num mundo 
particular: “ Tudo se passa como se, enquanto dorme, o animal desempenhasse ao mesmo tempo o seu papel; 
ouvimo-lo dar estalos com a língua ou rosnar e vemo-lo mesmo correr, ainda que só de forma esboçada, pars pró 
totó- exprimindo deste modo episódios de caça ou de fuga. Ouvimo-lo lamentar-se, aparentemente tem maus 
sonhos. Há contraditores que o perseguem no seu mundo interior? Vemo-lo também testemunhar a sua alegria 
agitando a cauda enquanto dorme.” 
A maior parte dos autores que se dedicaram à questão dos sonhos no animal tem uma opinião semelhante. Assim 
Friedrich Dahl, na sua “Psicologia comparada” 1922, também crê que o sonho não se encontra somente no homem e 
Ernst Kretschmer (1930) vê no sonho do homem, um resíduo de estados anteriores do desenvolvimento filogenético 
da nossa vida psíquica. 
Uma condição evidente da produção do sonho no animal superior é que o cérebro, o sistema nervoso e em geral o 
corpo do ser que dorme, fiquem aptos a funcionar. No decurso do sono hibernal por exemplo, durante o qual a 
frequência cardíaca e respiratória, a temperatura do corpo e, como consequência, a capacidade de reacção estão 
muito reduzidas, não há provavelmente nenhuma produção de sonhos, assim como também a não há na rigidez pelo 
frio, nos repteis, e noutros heteroternos. O sonho não pode dar-se senão durante o sono reparador normal do 
animal, comparável ao nosso próprio sono. 
Antes de passar aos sonhos no animal, é necessário ainda examinar em que escalão da serie animal se pode falar 
de um sono que corresponda um pouco ao sono humano, porque apenas nesses casos se pode esperar encontrar 
sonhos. Um estado de sono análogo existe certamente nos homeotermos, isto é nos mamíferos e aves. È duvidoso 
que ele se encontre na classe imediatamente inferior, nos répteis. Talvez se possa admitir, com um certo grau de 
probabilidade, que um lagarto, jazendo, inerte, com os olhos fechados, dorme, desde que ele se encontre num lugar 
suficientemente temperado, de modo a excluir, com segurança, que se trate de rigidez pelo frio, o que acontece tão 
facilmente com os animais de sangue frio. 
Mas nem todas as espécies de lagartos estão no caso de fechar os olhos; esta faculdade falta, por exemplo, aos 
representantes dos géneros Ablefaros e Ofiopes, isto é, aqueles nos quais as duas pálpebras estão soldadas numa 
calota transparente, com a forma de um vidro de relógio. Acontece a mesma coisa com o olho da serpente, e é por 
esse motivo que temos a impressão de que ele está sempre aberto. È, portanto, extremamente difícil, ou até 
impossível, dizer se uma serpente em repouso dorme ou está acordada. Só desde há pouco anos (1937) é que o 
erpetologista americano L.R. Ditmars pensou ter descoberto que se pode reconhecer o sono na serpente pelo facto 
de a pupila não se encontrar no meio do olho, mas sim descida para a borda inferior. È ainda mais difícil dizer alguma 
coisa de positivo de sono dos peixes que também não podem fechar os olhos e que matem uma posição normal, 
fazendo continuamente ligeiros movimentos com as barbatanas durante o sono, se é que temos o direito de falar em 
sono nestes animais. Nem todos os peixes oferecem como as carpas a particularidade de repousarem tranquilamente 
no fundo durante a noite, ou como o peixe-lua gigante (mola), a de boiar imóvel à superfície, de tal forma que até o 
podemos apanhar de surpresa se nos aproximarmos com cautela.  
Muitos animais, dos quais sabemos com a certeza que dormem, executam durante o sono, movimentos para se 
manterem no mesmo lugar numa posição normal; é esse o caso de algumas aves aquáticas que dormem, deixando-se 
flutuar e dos mamíferos que dormem à superfície da água ou que devem vir à superfície da água de tempos a tempos 
para respirar, como certos pinipedes, algumas lontras, etc. Friedrich Zschokke (1860-1936) relata que o pato, quanto 
dorme, faz continuamente ligeiros movimentos de nado com uma pata: “ descreve sem descanso um circulo como 
uma lancha na qual rema só de um lado, e evita ser empurrado para a margem pelo vento ou pela corrente, 
escapando assim ao naufrágio que o ameaça.”  
Estas formas de proceder mostram que muitos movimentos feitos durante o sono não devem ser interpretados 
como sintomas de um sonho. 
A questão preliminar de saber se os animais dormem realmente oferece já, como vimos, dificuldades quando se trata 
de determinar quais são os animais que dormem no sentido humano do termo. A questão do sonho no animal é 
ainda mais delicada; constitui na realidade uma dupla pergunta: Em primeiro lugar existe o “material bruto” 
necessário para a produção de um sonho? 
Em segundo lugar, há sinais que permitem supor que este material bruto é utilizado? 
Quando se examinam estas perguntas em separado, vê-se que se deve responder a ambas pela afirmativa no que diz 
respeito aos animais superiores. O material bruto necessário para a produção do sonho consiste, por assim dizer, na 
memória e na imaginação. Ora está provado que os animais têm uma memória melhor ou pior, este facto foi 



demonstrado centenas de vezes, por experiencias minuciosas e corresponde igualmente á nossa experiencia 
quotidiana. Alguns animais têm mesmo uma memória muitíssimo notável, e á sábios que consideram, por exemplo a 
memória de lugares da raposa ou do cavalo muito superior á do homem. Portanto, o animal tem com certeza a 
possibilidade de se lembrar de acontecimentos passados, por exemplo uma batalha ou uma refeição, baseando-se 
em certas sensações ou em certos dados. Mas o animal dispõe igualmente de uma certa imaginação. O zoopsicólogo 
holandês F. J. J. Buytendijk, menciona a imaginação chamada vital do animal, que se manifesta por exemplo de forma 
particularmente nítida quando brinca. Para o gato que brinca, a pelota de papel ou a bola não é um objecto 
inanimado, mas representa muito mais, ou seja alguma coisa de vivo, o animal descobre, no que lhe serve de 
brinquedo, toda a espécie de propriedades e de possibilidades escondidas, que o convidam a movimentos de ensaio 
e geralmente a brincar. Deve-se portanto admitir que o material bruto necessário ao sonho existe no animal superior. 
Consideremos agora a segunda questão e perguntamos a nós próprios se este material é usado, isto é, se os animais 
que dormem mostram, às vezes, maneiras de proceder que possam ser interpretadas como sendo causadas por 
sonhos. Quando se fez a comparação com a criança de tenra idade, já se disse que tais sinais podem com efeito ser 
observados no animal. 
Nesta altura surge uma outra dificuldade fundamental: Como conseguir observar um animal que dorme sem que 
ele de por isso e sem o incomodar? 
Sabe-se que o animal selvagem tem uma tendência pronunciada para fugir e que até durante o sono a função 
importante que tem por fim evitar o inimigo continua de vigília, de modo que ele está sempre de prevenção. Os seus 
órgãos sensoriais não estão inactivos, mas o sistema central escolhe, por assim dizer, as sensações recebidas e separa 
as que são perigosas e que provêem de inimigos eventuais das que são inofensivas. Só as percepções perigosas 
provocam alarme; então o animal acorda em sobressalto e foge se for preciso. 
No animal selvagem a aproximação de qualquer observador que posso representar um inimigo eventual, provoca 
naturalmente também um alarme, o animal acorda com a aproximação do homem e retira-se. Até animais selvagens 
completamente domesticados, para os quais já há muito tempo o homem não representa um inimigo perigoso, só 
muito raramente ficam na atitude que lhes é própria durante o sono, quando o seu guarda habitual se aproxima 
deles. Acordam quase sem excepção e, por esse facto, quase nunca se tem ocasião de poder, à vontade, vê-los 
dormir durante algum tempo. È especialmente quando se procura fotografar um animal selvagem na atitude 
característica que ele toma para dormir, que se repara mais nitidamente como é difícil conseguir surpreendê-lo. 
Há contudo um grupo de animais que abandonaram, em larga escala ou mesmo totalmente, a sua tendência para 
fugir em presença do homem e que, por esse facto, não são, ou quase não são perturbados pela presença do 
homem. Trata-se dos animais domésticos no verdadeiro sentido da palavra, o cão e o gato, que vivem dia e noite em 
estreita comunidade com o homem. È neles que o sono pode ser observado mais facilmente e que haverá mais 
probabilidades de estudar eventualmente manifestações oníricas. Não é portanto de admirar que os dados mais 
antigos, mais numerosos e mais pormenorizados sobre o sonho nos animais se referem ao companheiro íntimo do 
homem, ao mais antigo dos animais domésticos, o cão. 
Já Lucrécio, o filosofo romano que vivia antes da era cristã, relata observações semelhantes no quarto livro da sua 
celebre obra “De Natura Rerum”. Depois o cão ficou a ser o animal preferido, ou mesmo o único objecto de pesquisas 
sobre o sonho. 
Carl Gustav Carus (1779-1868), médico e amigo de Goette, admite na sua “Psicologia Comparada” que todos os 
mamíferos e as aves sonham muitas vezes e o cão especialmente. Carus faz uma serie de observações com o seu 
terra nova e julgou ter conseguido facilmente seguir as peripécias vividas em sonho pelo seu cão, graças ao 
conhecimento exacto que tinha do seu carácter, da sua maneira de se mover, das modulações da sua voz. È provável 
que Carus não tenha reparado no grande perigo que há neste método; com efeito ser-se-á tentado a tomar 
arbitrariamente para conteúdos oníricos muito complicados os menores sobressaltos e os melhores sons. Carus 
admirou-se especialmente dos latidos abafados, como se viessem de muito longe, que os cães deixam ouvir durante 
o sono: “Aquele que tem tido muitas vezes ocasião de ouvir pessoas durante o sono ou no começo de um estado de 
sonambulismo, deve imediatamente reconhecer que existe semelhança muito nítida entre a palavra 
extraordinariamente mudada das primeiras e a voz peculiar do cão, com a guela apenas entreaberta. 
Sante de Santis, médico italiano, mostrou mais crítica nas suas pesquisas médico-psicológicas sobre o sonho dos 
animais, particularmente do cão. Este autor admite também que os animais podem sonhar e lamenta que se 
possuam tanta pouca informação exacta neste domínio. Para esclarecer a questão do sonho animal, Sante de 
Sanctis recorreu igualmente ao método de inquérito. Perguntou a numerosos caçadores e criadores se tinham 



observado comportamentos que fizessem supor que os animais sonhavam. O resultado dos numerosos questionários 
permitiu-lhe convencer-se de que não somente todos os cães de qualquer raça sonham, mas também os animais 
superiores e as aves. No fim do capítulo sobre o sonho animal, Sante de Santis, conclui ser certo “que o homem, no 
que diz respeito ao sonho, não apresenta diferença essencial em relação ao animal, mas somente uma diferença de 
grau.” 
Este sábio, foi provavelmente o primeiro que a si mesmo perguntou se o animal sabe que sonha. È de opinião que o 
animal não é capaz de distinguir o sonho da vida real e que por consequência confunde o que sonha com o que 
sentiu na realidade, como também pode acontecer ao homem em certas circunstâncias e especialmente em 
condições patológicas. 
È a Rudolf Menzel, médico e cinologo, que se devem observações exactas (1937) sobre as primeiras manifestações 
oníricas no cão novo: as suas pesquisas duraram dezasseis anos e estenderam-se a mil cães. 
Menzel distingue diferentes espécies de sonhos, segundo os animais sonham que comem, que rosnam e ladram ou 
que correm. Menzel pôde observar um primeiro sonho, sobre alimentos que consistia em estalidos da língua e 
movimentos do corpo durante o sono num cãozinho no seu sexto dia de vida; grunhidos e latidos em sonho, o mais 
cedo que se observaram foi no sétimo dia. Um sonho de longa duração no qual o cãozinho latia, dando a impressão 
de comer e correr, pôde ser observado no vigésimo quarto dia e justamente depois de um acontecimento excitante 
para o jovem animal: a sua primeira visita ao quarto de trabalho do sábio, visita no decurso da qual ele tinha acabado 
por adormecer perto do fogão, cansado de ter brincado muito. 
Enquanto as observações de Menzel sobre o sonho se limitam a descrever e a registar, Erhard e sobretudo Sarris 
procuram resolver também experimentalmente o problema do sonho do animal. 
H. Erhard observou que o seu cão caçava em sonhos, ladrando alto nessa ocasião e saltando bruscamente ou 
sacudindo as pernas; isto acontecia sempre que o cão tinha sido levado previamente a passeio na floresta. Quando o 
acordavam, o cão não tinha nenhuma vontade de sair, quando devia, dar-se o contrário, pensa Erhard, se ele se 
lembra-se do seu sonho. Se o cão não tivesse ido ao monte durante alguns dias, conseguia-se provocar nele 
imediatamente “um sonho de caça”, dando-lhe a cheirar o aroma artificial de agulhas no palheiro. 
O autor crê que o cheiro do monte está nesse caso associado à imagem recordação da caça. Parece todavia que há o 
direito de perguntar se o cheiro de agulhas de pinheiro conte para o faro ultra-apurado do cão as características 
essenciais do meio silvestre e se não estaria indicado de preferência examinar de que forma o cão teria reagido ao 
sentir um cheiro de caça, que lhe fosse apresentado isoladamente. 
O cinologo E.G. Sarris (1935) empregou excitantes biológicos e em especial ossos e salsicha, com o fim de provocar 
sonhos numa cadela. Sarris está igualmente convencido de que o animal pode reviver em sonho acontecimentos 
importantes passados durante o dia. Depois de uma refeição de ossos, que representava para ela um prazer que não 
tinha sentido desde há um certo tempo, a cadela fez em sonho movimentos de maxila, dando a impressão que se 
esforçava por mastigar uma coisa dura. Alguns segundos mais tarde seguiram-se movimentos de deglutição. A 
mastigação e a deglutição tinham durado exactamente dois minutos; o animal ficou em seguida três minutos 
completamente imóvel e por fim abriu os olhos suspirando. 
Numa outra experiencia, Sarris apresentou à sua cadela, à meia-noite e trinta minutos, um bocado de salsicha 
pousado a dois centímetros em frente do focinho. No estado de vigília, o animal teria certamente sentido o cheiro da 
salsicha a dois metros de distância. Ao fim de trinta segundos o animal começou a mastigar, abrindo e fechando as 
pálpebras e levantando por momentos a pele sobre a maxila superior. A mastigação, os movimentos oculares e o 
levantar da pele demorou três minutos e três segundos, ficando o animal imóvel durante dois minutos e dezasseis 
segundos. Cerca da meia-noite e trinta minutos acordou; ao primeiro olhar não notou a salsicha. Sarris diz também 
ter observado na sua cadela sonhos de conteúdo sexual. 
O método, que consiste em provocar no animal adormecido reacções correspondendo a certas excitações, daria 
resultados convincentes se se conseguisse, com cães adestrados, por exemplo, que eles esboçassem em sonho 
movimentos correspondentes a ordens sabiamente combinadas. Mas até hoje, como Werner Fischer menciona 
(1938), não se conseguiu observar, nos cães adormecidos, senão coordenações de movimentos instintivos e nunca 
coordenações adquiridas. Todavia podia-se perguntar se se chegaria ao mesmo resultado dando-se ao cuidado de 
observar sistematicamente numerosos cães durante uma grande serie de noites. 
De resto. Fischel julga ter o direito de considerar todos os movimentos feitos durante o sono, os que ele observou 
pessoalmente, assim como aqueles mencionados nas diversas publicações, unicamente como reacções em vazio, ou 
como actividades instintivas executadas sem excitação exterior. Mas no caso de movimentos durante o sono, como 



aqueles que Sarris provocou artificialmente, por exemplo, observações que Fischel não conhecia, é certo, não se 
pode falar de ausência de excitações exteriores, que é típica para reacções em vazio.  
Descreveram-se sonhos não somente no cão, objecto clássico das investigações neste domínio, mas também em 
outros animais domésticos, especialmente o cavalo. Helpelmann (1926) cita, por exemplo, uma comunicação de K.C. 
Schneider sobre um cavalo que tinha participado na guerra ítalo-turca e que, durante o sono, se agitava, relinchava e 
dava coices como se revivesse cenas do campo de batalha. De dia, estava manso e tranquilo; á noite, pelo contrário, 
estava agitado e mordia. Th. Knottnerrus-Meyer, ex-director do jardim zoológico de Roma, relata (1924) que um 
cavalo de artilharia húngaro, que tinha feito a primeira guerra mundial e apresentava várias cicatrizes devidas a 
estilhaços de granadas, era nervoso e desconfiado. Este nervosismo desapareceu rapidamente depois de se lhe 
retirarem os antolhos. “A partir desse momento o animal via tudo e acalmou-se. O que é de admirar, é que ele sonha 
muito. Durante o sono, relincha muitas vezes e dá coices nos flancos. São provavelmente as consequências de anos 
de guerra; até um cavalo pode ficar afectado por isso”. Segundo Stephan von Maday (1912), Schopenhauer também 
considerava como certo que os cavalos sonham. Na sua “Psychologie dês Pferdes” (psicologia do cavalo), Maday cita 
ainda uma comunicação tirada das “lições de patologia comparada” de H. Bouley, contando o sonho erótico de um 
cavalo no decurso de uma narcose pelo éter. Tratava-se de um garanhão que devia ser operado de uma lesão grave 
na pata traseira. No decurso da intervenção cirúrgica, o animal narcotizado começou a relinchar com doçura, da 
mesma forma que os garanhões relincham quando os conduzem junto das éguas. Ao mesmo tempo e tanto quanto 
lho permitiam as ligaduras, fazia movimentos que se esboçavam nitidamente uma cópula. 
È estranho admitir que só se possuam tão poucas observações sobre o sonho no gato, que é no entanto, assim como 
o cão, o animal domestico que vive mais intimamente com o homem e que alem disso se tem ocasião de ver muitas 
vezes a dormir de dia. Na sua “Psicologia animal considerada do ponto de vista do biológico”, Hempleman limita-se a 
mencionar que o gato bufa durante o sono. Segundo Washburn (1930), Charles Darwin conta igualmente o gato, 
alem do cão, do cavalo, etc., entre os animais que com certeza sonham.  
No que diz respeito aos animais selvagens, as observações são ainda mais raras. Na sua “história natural do sonho” 
M.H. Baege não dedica nem uma palavra ao sonho animal. Na estação dos antropóides de Tenerife, Rothmann e 
Teuber (1915) observavam que alguns chimpanzés executavam movimentos durante o sono e produziam sons 
como se sonhassem. P. Scheitlin (1840), o zoopsicólogo de Skt-Gallen, que merece o titulo de precursor, relata que 
os elefantes, que ele observou especialmente a fundo, têm sonhos agitados; é verdade que não dá mais 
pormenores. Bastian Schmid (1930) conta que as suas raposas domesticadas grunhem e rosnam docemente em 
sonho. K.M. Scheider (1933) notou que os pequenos ursos polares se sobressaltam muitas vezes sem razão 
aparente em quanto dormem e começam a sussurrar como se mamassem, quando a mãe os lambe. No entanto 
este autor considera que seria ousadia interpretar este comportamento como sendo um sonho. 
Como nesta breve exposição se põe em evidência, as pesquisas sobre o sonho no animal não trouxeram nenhum 
facto novo e nem mesmo provocaram progressos decisivos no decurso destes últimos anos ou decénios. Por esse 
motivo, a opinião que o zoólogo de Basileia Friedrich Zschokke tinha exprimido em 1916, no seu trabalho sobre o 
sono dos animais, escrito em linguagem cheia de imagens, ainda hoje tem valor; num determinado sentido, a ave e o 
mamífero sonham. “Uma importante pergunta fica sem resposta: é saber se o sonho do animal pode ser 
comparado com a alternação variegada das imagens, que a actividade intelectual do homem, sem guia e 
abandonado a si mesmo durante o sono, cria de forma abundante e sem descanso, tirando-as do nada para uma 
curta existência. 
Talvez o animal fique num grau inferior destes maravilhosos fenómenos psíquicos e não passem alem do vestíbulo 
do reino encantado do sonho.” 
 
Texto retirado do livro: Actas Ciba  4, O SONHO: Lisboa, Janeiro de 1948 
O Sonho dos Animais pelo prof. H. Hediger, Director do Jardim Zoológico, Basileia 
 
 



                                  
 
 

 
 
Estudos recentes que provam o sonho dos animais: 
 
buanavenus- em 2008 saiu este artigo, a provar que os animais sonham. Este artigo também prova mais uma vez a 
estupidez da vivissecção. O estudo foi efectuado usando ratos de laboratório, que eram obrigados a passar por 
labirintos em troca de comida ou água. Esses animais são sub alimentados para terem uma “vontade extra”. E foi 
realizado a pensar no bem-estar do homem. Ora, se o rato sonha, só pode ser pesadelos, pela vida que leva. Não vejo 
ética, moral ou preocupação com o bem-estar animal, que possa levar aceitar este tipo de ciência. 
www.euniverso.com.br - O estudo do sono de diversas espécies animais, sobretudo de mamíferos, levou Aristóteles a 
concluir que esses animais também sonham. O naturalista inglês Charles Darwin (1809-1892) afirmava, em meados 
do século 19, que "pelo menos as aves e os mamíferos sonham", opinião ainda irrefutável em nossos dias. 

http://buanavenus.wordpress.com/2008/04/09/a-voz-dos-sonhos-os-animais-sonham-como-nos/
http://www.euniverso.com.br/Psyche/Psicologia/neuropsi/Sonho_experiencia_consciente.htm

