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Sonhos!
OS DEGRAUS
Não desças os
degraus do
sonho
Para não
despertar os
monstros.
Não subas aos
sótãos - onde
Os deuses, por
trás das suas
máscaras,
Ocultam o
próprio enigma.
Não desças, não
subas, fica.
O mistério está é
na tua vida!
E é um sonho
louco este
nosso mundo...
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Baú de Espantos
Mário Quintana
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Gabriela Ferreira
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

Ei pessoal, estamos de volta com a 23ª edição do Jornal
Epimeteu. Essa edição veio com um tema que todos
conhecem muito bem, desejam e fazem de tudo para
conseguir, é o “sonho”. Não vá me dizer que você nunca
sonhou com alguma coisa inesperada, que na manhã
seguinte desejaria que fosse verdade. Com aquela viagem
para Las Vegas com os amigos. Ou, com o amor da sua vida
para uma praia paradisíaca. Como já dizia os Titãs “Agora
eu vou sonhar. Eu vou sonhar maior. E cada sonho meu. Há
de criar-se ao meu redor.” Quem nunca sonhou e acordou
querendo que aquilo fosse realidade?”. Os sonhos são
profundos desejos do inconsciente, já nos dizia Freud. Então
convido todos a conquistar o mundo das ideias, pois a
imaginação é o combustível da nossa viagem. Sonhe ao
longo de sua leitura no Epimeteu Sonhos. Sonhe mais a cada
dia, boa leitura!
«O sonho encheu a noite
Extravasou pro meu dia
Encheu minha vida
E é dele que eu vou viver
Porque sonho não morre.»
Adélia Prado
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O Pesadelo.
Johann Heinrich Füssli
(1791)

Jonatas Feix
Bolsista atividade do Grupo PET-Filosofia da UFSJ
Caros mortais,
saudações.Humanos, é
sempre de muito bom grado
compartilhar com vocês as
experiências do Grupo Pet
Filosofia, que constantemente
observo, também não posso
deixar de mencionar que eu
como um dos deuses do
Olimpo, gosto do trabalho que
eles iniciam e desenvolvem no
laboratório, pois as atividades
dessa turma costumam
abranger a Universidade como
um todo.
É com muita dedicação
que os petianos somam o
aprendizado da sala de aula,
com os esforços da rotina de
colaboração no laboratório,
para promover vivencias que
beneficiem aos docentes,
discentes, comunidades da
histórica São João del-Rei e
claro, aos próprios bolsistas,
pois nesse processo todos
ganham e são em momentos
assim, que nós deuses,
comemoramos. Os exemplos
que trago até vocês são
eventos promovidos por essa
turma animada, que quase
sempre agregam forças,
recebendo parcerias, para
juntos desenvolverem oficinas
que são ministradas para
crianças no espaço Fortim dos

Emboabas; produzir material
didático a fim de despertar e
manter o interesse dos
alunos, dos ensinos
fundamental e médio, nos
estudos, de forma dinâmica
e interessante; ciclo de
palestras; grupo de estudos e
etc.. O destaque da vez é a
“Caixa de Pandora”, que
conta com a colaboração de
professores convidados para
exibição e promoção de
debate sobre filmes préescolhidos conforme uma
temática (o tema de 2013 foi:
Cinema Nacional) que geram
frutos, tais como: "troca" de
conhecimentos, horas
acadêmicas, reflexões sobre
os questionamentos que são
abordados posteriormente
as sessões (...), tudo para
m e l h o ra r o n í v e l d o s
participantes do evento.
Pois bem, são tantas
as atividades que eu (quase)
me perco listando-as, ao
invés de prolongar meu papo
com vocês sobre outros
assuntos, mas fico feliz em
poder contar um pouco do
que observo e espero em
outro momento continuar
com nosso papo. Até a
próxima pessoal!

Mensageiro dos deuses, preside os tratados tanto públicos quanto
privados, fomenta o comércio, protege as estradas contra os ladrões e
ampara os viajantes do mundo todo.
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Ágora

Camila Silva de Paulo e Caio Penha
Graduanda do curso de Filosofia da UFSJ e Bolsista PET Filosofia
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O SONHO DE JACÓ
Concorda-se que
nunca sabemos exatamente o
que nossas ações
desencadearão. De um ato
notável a um que
c o n s i d e r a m o s
insignificante, eles são
igualmente irreversíveis e o
que desencadearão é
imprevisível. Resta
sabermos, podemos superálos? Ao lermos uma parte da
história do personagem
bíblico do Velho Testamento
chamado Jacó, podemos
perceber com nitidez que
esse questionamento se faz
presente desde os tempos
remotos. O Livro de gênese
na passagem “Sonho de
Jacó” diz que ele durante o
percurso ao seu destino, no
cair da noite decidiu parar e
dormiu com a cabeça sobre
uma pedra. Ele fugia da ira
do irmão, pois havia
enganado seu pai que estava
debilitado e cego, quando
articulou juntamente com
sua mãe uma maneira de
driblar o irmão e o pai, e
conseguir a bênção que seria
por direito de seu irmão. Os
tempos eram de
contingências para ele,
naturalmente estava tenso,
amedrontado e consciente
dos riscos imprevisíveis aos
quais estava exposto e da sua
incapacidade de deter as
consequências que seu ato
que gerou. Ao adormecer,
Jacó sonha com uma escada,
ela representa então a
promessa de Deus de lhe

conceder uma vasta descendência,
promessa esta, feita anteriormente a seu
avô Abraão. Vê-se então que o importante
elemento da promessa se repete depois que
Jacó desperta e promete que se Deus
estiver com ele, ajudando-o a superar todas
as dificuldades, este será o seu Deus para
toda a vida. Essa promessa lhe dá coragem,
e o faz assegurar-se de que um novo tempo
em sua vida conturbada surgirá. Por fim,
Jacó alcançará depois de muitas
provações, o milagre e também o mais
importante: o perdão, esse valor
fundamental que é o remédio capaz de
superar a irreversibilidade e
imprevisibilidade que o perseguiam pela
ira de seu irmão. Jacó foi um instrumento
de Deus que embora tenha desafinado não
se impossibilitou de harmonizar suas ações
com os desafios do caminho de sua
promessa. Que saibamos transpor para
nossa vida como um todo o valor da
promessa capaz de inaugurar um novo
tempo, e assim também de
compreendermos o perdão, como o meio
mais eficaz de reparar o que muitas vezes é
irreparável.

O sonho de Jacó - Paul Davis (1925)

Praça principal; assembléia do povo na praça pública;
mercado; fórum (na antiga Grécia).
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Lídia Maria de Oliveira Silva
Graduanda do Curso de Letras da UFSJ

Nightmare
Recuo no espaço.
Gelado canto do quarto
animal ameaçado.
Recuo do medo que me pressiona
contra a parede.
Faço força,
contrário à saída da porta
estagnada pelos ponteiros.
Correria do frio constante
não me fossem as pálpebras escuras.
E se o medo é uma pressa
que vem de todos os lados,
Rosa não me pode salvar.
As pétalas me tocam os pés
com secura e sem perfume.
De onde vêm as mãos
que me sufocam o crânio?
Buscando a explosão
desse grito abafado.
Não me posso salvar, ruído.
Carcaças mentais aflorando
nas paredes.
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Já posso acordar.

Referência a Nereu, deus marinho
conhecido por suas virtudes de
sabedoria. Era capaz de realizar
profecias e mudar de forma quando
conveniente. Esta coluna também promete
ser mutante.

Prof.Dr.José Antônio Oliveira de Resende
Professor do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ

Existem alguns que
assumem
uma bizarra
VESTIDO PARA SONHAR...
fidelidade ao pijama
O HERÓI E O PIJAMA
velho: a peça é antiga,
furada, remendada, sem
O super-herói costuma vestir uma elástico, capenga... Pode
roupa diferente da roupa do homem até falar que o tal pijama
comum. Quando o super-herói põe sua já foi à guerra, mas é com
máscara, capa e luvas, ele está vestindo a esse que o cara dorme!
personalidade que os pobres mortais
Sem falar
gostariam de exibir, mas não podem.
naqueles que dormem
Vivemos oprimidos por angústias e pelados, assumindo um
frustrações... algumas jamais resolvidas. super-herói original,
Quem é que não gostaria de ter a tecnologia t a l v e z u m Ta r z a n
do Batman, assim como sua memória, noturno, sem tanga e sem
inteligência e força? Qual o coitado que Chita.
desprezaria os poderes do Super-Homem?
Triste foi ouvir
Aponte uma mulher que não sonha com as do meu amigo Marcus
maravilhas da Mulher Maravilha!
Vinicius de Andrade
E tudo isso a gente não revela. Fica Peixoto, especialista em
escondido lá no fundo de nossa timidez, F i l o s o f i a , e x í m i o
igualzinho à identidade dos super-heróis. e s t u d i o s o d o
Porém, tem hora que a gente se cansa de i n c o n s c i e n t e
tanta canga em cima do pescoço. Só que e x i s t e n c i a l i s t a n a s
não podemos voar nem ficar invisíveis; síncopes do Olodum:
nosso peito é vulnerável a tiros e não
– Isso não é
atravessamos paredes. Como vestir a roupa nada. Minha mulher
do super-herói?
dorme de touca, blusa
Então, sonhamos. Sonhar é ficar larguíssima de manga
acima do mundo, do bem e do mal. Sonhar c o m p r i d í s s i m a ,
é vestir a roupa do super-herói que só a camisola do Snoopy e
gente pode ser. Com essa roupa ficamos ainda põe um meião.
invisíveis e fortes quanto aos ataques do Como fazer da noite um
mundo... e até achamos que não vamos momento especial se a
morrer. O sonho tem algo a ver com o outra metade da cama
prazer.
acolhe um espantalho?
Por falar em sonho, eu me lembro
Não sei te
de sono. Sempre achei que o pijama revela r e s p o n d e r, M a r c u s
algum desejo de quem vai dormir. É um Vinicius de Andrade
tipo de roupa de super-herói. Super-herói Peixoto. Nem ouso
que vai reinar no lado de dentro das perguntar que tipo de
pálpebras.
personalidades tais
Tem gente que usa pijama luxuoso, pijamas revelam quando
todo passadinho e engomado. Outros já e s s e s s u p e r - h e r ó i s
usam como pijama qualquer roupa velha esquisitos se vestem para
que um dia já foi nova: uma bermuda já sonhar. Ainda bem que
puída, uma camisa de campanha de algum fica tudo no escuro!
deputado e... roncos e assovios.
A coluna é uma homenagem ao caráter claudicante de
Hefestos, um dos motivos do riso dos deuses. Claudicar (do latim
claudicare): não ter firmeza nos pés; manquejar; capengar.

PET-Filosofia da UFSJ

Lugar de bagunça. Depósito de coisas velhas. Lugar de
tumulto ou de desordem, confusão, miscelânea, mistifório.

Marcos Antônio de Souza e Márcia de Azara
Bolsistas do Grupo PET-Filosofia da UFSJ

O Simbolismo na concepção de Freud
É inquestionável que as teorias

mesmo objeto pode ser representado no sonho de um jeito diferente para cada

dos sonhos proposta por Sigmund pessoa. Exemplo: Sonhar com água representa catástrofes para alguns, e fartura para
Freud (1900) despertou o interesse outros, isto é, o que a pessoa sente quanto a esse objeto ou a essa situação é fundamental
sobre esse mundo cheio de mistérios, para interpretação dos sonhos segundo Freud.
além de ter atingido muitos

Os sonhos se manifestam através de imagens, e não palavras, frases, pois

sentimentos demonstrou uma grande constitui uma linguagem simbólica representativa, de desejos e afetos reprimidos. Para
riqueza própria. Inclusive um dos interpretação dos sonhos requer um conhecimento da linguagem simbólica, ou seja, do
grandes marcos da carreira de significado de cada símbolo.
Sgmund Freud foi a obra

O sonho é o fio condutor que nos leva ao inconsciente, Isto é, lugar que

“Interpretação dos Sonhos” que antes procuramos realizar os nossos mais profundos desejos. É a capacidade de trazer do
não tinha tanta importância para nosso inconsciente para a consciência desejos proibidos e reprimidos, pois é através dos
ciência, porém logo após a sua sonhos que conseguimos expressar esses desejos. É certamente um mundo de mistérios
publicação passou a ganhar seu encharcado de desejos reprimidos. Uma aventura em nosso inconsciente, em busca do
devido valor.
Através destes estudos, foi
possível trazer ao consciente os
conteúdos inconscientes, em que o
sonhar é um fenômeno regressivo; no
qual voltamos aos estados primitivos
da infância. Neste texto abordaremos
um pouco sobre a simbologia dos
sonhos na concepção de Freud.
Segundo ele os sonhos possuem uma
linguagem que o próprio denomina
símbolos, ou seja, para entender seu
conteúdo devemos distinguir o que
cada símbolo representa em
determinado sonho.
A simbologia, no entanto está
vinculada tanto no contato que o
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criador do sonho teve com objeto,
como com a forma sentimental que
ele tem com objeto, ou seja, um

“Eldorado” de realizações.
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* Dicas de músicas, sites, filmes.
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Sonhando
acordado
Do mesmo diretor de O
Brilho Eterno de uma mente
sem lembranças (Eternal
Sunshine of the Spotless Mind,
2004), La Science des
Revês,2006, do francês Michel
Gondry (direção e roteiro), se
passa na França, nos tempos
atuais, e conta a história de
Stéphane Miroux (Gael García
Bernal), um jovem francomexicano que se muda do
México para morar com sua
mãe, Christine Miroux (Miou
Miou), e trabalhar como
ilustrador para uma gráfica,
porém, não é bem assim que as
coisas funcionam.
Stéphane é um jovem muito
criativo, e além de ilustrador,
se mostra um inventor durante
a história. Essa criatividade
também é notada em outras
situações no decorrer do
roteiro, quando Stéphane
mistura a realidade com os
seus sonhos. Stéphano possui
um estúdio no qual apresenta
um programa de televisão,
“Stéphane TV”, todos os seus
equipamentos são de papelão,
ele é um apresentador versátil,
h o r a c r i a n d o re c e i t a s
culinárias, hora tocando a
música de abertura, hora
apresentando seus quadros,
exceto porém, pelo fato do
programa ser apenas parte dos
seus sonhos que dividem
espaço com a realidade na
trama. As fronteiras entre
re a l i d a d e e s o n h o s ã o
claramente perceptíveis a
princípio, ficando aos poucos,
cada vez menos claras.
A relação de Stéphane com

a realidade fica mais intensa
em função de um pequeno
acidente na escada do prédio
envolvendo um piano, dois
policiais e uma amiga que
gosta de contar mentirinhas.
Assim Stéphane conhece
Stéphanie (Charlotte
Gainsbourg), sua nova vizinha,
e se interessa por sua amiga,
Zoe. A maneira com que se
conhecem, entretanto, abre
espaço para uma relação cheia
de mentirinhas, e com as
tentativas de viver em sua casa
e lidar com a nova vizinha, o
interesse muda de Zoe para
Stéphanie, uma moça calma,
quase sempre séria e com um ar
melancólico.
Em paralelo, Stéphano
não está satisfeito com seu
emprego e foge dele com
exagerada frequência, sendo
acobertado por seu colega de
trabalho Guy (Alain Chabat), a
única pessoa com a qual
Stéphano conversa sobre seus
interesses, primeiramente em
Zoe, e depois em Stéphanie.
Guy é o típico amigo machão,
que sempre leva em
consideração a conotação
sexual de um determinado
assunto. É um personagem
divertido, e deixa Stéphane sem
graça frequentemente. O
personagem de Gael também
nota que sua mãe sugeriu esse
emprego apenas como forma
de atraí-lo para perto dela, e
sabia desde o princípio que não
se tratava realmente do ramo
que seu filho desejava.
Entre as desventuras da
vida de Stéphano e seus
mergulhos no mundo dos
sonhos cada vez mais
profundos e complexos, é
possível encontrar cenas de

Gilberlany Miriam Brito Barbosa
Graduanda do curso de Filosofia da UFSJ
b e l e z a s i n g e l a ,
costumeiramente relacionadas
as suas invenções, como por
exemplo a cena em que “dá
vida” a bonecos de pano, em
que não é possível distinguir
quanto daquilo pode ser real e
quanto é sonho. É interessante
prestar atenção no papel
celofane, e na frequente
mudança de línguas, os
personagens saem bastante do
francês para o espanhol e até
inglês. Toda a estrutura do
filme parece feita para pregar
peças, para deixar o
espectador um pouco perdido
sobre o que está acontecendo
“agora”, mas afinal, não é essa
a estrutura de um sonho? Algo
que não faz sentido no conjunto
mas parece fazer todo o sentido
do mundo?
La Science des Revês é um
filme bonito, cheio de pequenos
detalhes singelos e quase
infantis. A luz e as cores
representam bem o essencial de
cada mundo.
PS.: Tente não se prender a
pequenos detalhes, nem sentir
raiva de Stéphane.
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Sonhei! Que bicho que deu?
Isabela Alline Oliveira e Shênia Souza Giarola
Bolsistas do Grupo PET - Filosofia da UFSJ
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* Comentário sobre produções artísticas e midiáticas.
Sonhar, mesmo que
por um instante, pode ser
doce ou amargo, pode ser
perfeito ou amedrontado,
pois é um sonho. É um
sonho, que pode ser
realmente um sonho ou
trasformar-se em pesadelo.
Pode ser gostoso ou um
desespero. Pois é um sonho.
Pode ser um sonho sonhado
ou até mesmo acordado,
quem os controla?
Há quem diga que os
sonhos são reflexos das
nossas preocupações, pois
andamos com a cabeça
CHEIA, logo, é bem na hora
em que deitamos a “cachola”
no travesseiro que esses
pensamentos nos tomam.
Freud diria que é por meio
dos sonhos que realizamos
nossos desejos mais
profundos, simbolica ou
literalmente. Outros,
afirmaram que sonhar é só
um efeito colateral e,
consequentemente,
acidental de circuitos que
são ativados no tronco
cerebral e, assim, são
estimulados pelo sistema
límbico. Existem ainda
inúmeras outras explicações
para esse fato, que são
abordados de distintas
formas. Entretanto, para a
cultura popular, não importa
se os sonhos são uma
tentativa de realizar um

desejo ou se simplesmente é
uma transmissão sináptica.
Eles desejam – ou não –
sonhar.
E um dos motivos
pelos quais as pessoas
deitam na cama esperando
por um sonho é aquela velha
“fézinha”. Para além do
muro acadêmico o sonho não
é só mais um objeto de
pesquisa, mas é inspiração
para os jogos. Dona Maria,
assim que acorda, pega seu
livro de cabeceira. Não é
Freud, nem mesmo Lacan.
As Donas Marias do nosso
Brasil pegam logo é seu best
seller mais conhecido como
o livro dos sonhos.
Apresentado como
contravensão, tão popular
quanto o carnaval e o
futebol, temos o hobbie das
Donas Marias: O Jogo do
Bicho. Algumas veem alí à
oportunidade de tirar uma
grana extra, outras, um
joguinho sem complicação.
E então, loucas para ganhar,
agarram seus livros e
comentam uma com as
outras:
-Sonhei que perdia o
emprego, mas que existia
uma maleta repleta de flores,
elas eram preciosas.
-E o que isso
significa?
Dona Maria pegou o
livro e disse: - No livro

afirma que “sonhar que
perde emprego significa
melhora de vida (155)”
(LIVRO DOS SONHOS, p.
67).
E assim, meio que
com uma crença enorme que
iria ganhar, jogou no 155 e
mais algumas centenas
referente a esse bicho (no
caso o gato). Esperou, até o
horário do resultado,
esperançosa que o dinheiro
viria. Algumas raras vezes
ele até que dava as caras, mas
na maioria não. E ela
continuava sonhando.
Aguardou intrigada,
olhando volta e meia o
relógio, às 14 horas. Ligou o
rádio e esperou o resultado.
Naquele dia não deu o gato,
mas sim o cachorro, a vaca e
a borboleta. Sentiu no peito
uma cobrança enorme e um
sentimento de falha, pois
perdêra o dinheiro.
Lamentou-se, tentando
entender onde errou:
- Porque talvez as
rosas fossem o cachorro;
talvez eu devesse lembrar de
algum fato que me inclinaria
a vaca. E essas borboletas o
que seriam?
Vemos por meio
dessas Donas Marias, que o
jogo do bicho também é
cultura popular, que enfrenta
a polícia federal a cultura
acadêmica e até mesmo a

máfia que o financia. Um
jogo, com aparência
inocente, carrega
consigo grande
influencia na cultura
brasileira, pois em cada
esquina há um ponto que
assegura a permanência
dele. Sem aprofundar, ele
traz também a dimensão
da questão de gênero, e
da inserção da mulher no
mundo do trabalho pois
muitas Donas Marias
usam o dinheiro ganhado
no jogo para fazer a feira
d a s e m a n a e
complementar a renda da
casa. Talvez você já
tivesse escarafunchado
os sonhos, mas alguma
vez o viu desse âmbito?
Ressalto apenas que
tenha cuidado para não se
apegar ao livro dos
sonhos, eles são um
perigo.
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Traços de um
prazer artificial
"Talvez esperem tanto do carnaval
Para desfrutarem de uma pequena ilusão do mundo
Justificando plausivelmente todo seu sofrimento de viver
Em máscaras que podem esconder tantos rostos,
Pois já não se sabe mais em quais fantasias pode-se
acreditar
Aquelas que brilham por confetes e purpurinas
Ou aquelas que os sorrisos amarelos se esboçam
Todo carnaval há de ter seu fim.
Que as máscaras desiludidas da vida possam cair
E os verdadeiros espíritos dionisíacos renasçam.”
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Gabriela Ferreira de Andrade
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

