
Sobre a interpretação dos sonhos
Artemidoro

360 págs.
16x23 cm

Tradução:
Eliana Aguiar

Apresentação e revisão técnica:
Marco Antonio Coutinho Jorge

professor de pós-graduação em 
     psicanálise, Instituto de Psicologia/Uerj

“O mais completo e meticuloso estudo da interpretação de sonhos 
praticada no mundo greco-romano.”

Freud

Escrito no século II pelo pensador grego Artemidoro de Dal-
dis, esse livro serviu de referência a Freud ao compor, em 1900,                 
A interpretação dos sonhos, obra máxima da psicanálise.

Valiosa fonte de informações para psicanalistas e estudiosos 
da cultura clássica, Sobre a interpretação dos sonhos é o maior         
tratado sobre sonhos feito no mundo greco-romano a alcançar a 
nossa era. Também conhecido como Oneirocritica, é composto de 
cinco livros: os quatro primeiros enumeram os temas mais recor-
rentes em sonhos e seus significados, e o quinto complementa a 
teoria com a análise de 95 sonhos coletados durante peregrina-
ções pela Grécia, Ásia e Itália.

Seu valor é, ao mesmo tempo, histórico, literário e psicanalíti-
co. Histórico, porque traça um verdadeiro painel do cotidiano 
dos territórios então unificados por Roma, descrevendo as con-
dições físicas, sociais, profissionais e até geográficas da época. 
Literário, pela escrita poética e original. Psicanalítico, pela per-
cepção  de inúmeros elementos que se revelariam preciosos para 
os estudos em torno dos sonhos. 

Com a presente publicação, o leitor brasileiro tem acesso pela 
primeira vez a essa obra que atravessou a história. Apresentada 
pelo psicanalista Marco Antonio Coutinho Jorge – que faz um 
paralelo entre a concepção de Artemidoro e a de Freud –, essa 
edição é enriquecida com cerca de mil notas explicativas do filó-
sofo e historiador A.J. Festugière, publicadas na tradução france-
sa da Oneirocritica. As gravuras, reproduzidas na edição italiana 
Dell’interpretazione de’ sogni foram feitas em Veneza, em 1602, por 
Giovanni Pierio Valeriano, e pertencem ao acervo da Biblioteca 
Ambrosiana de Milão.

ARTEMIDORO de Daldis é mencionado em registros históricos 
como filósofo e autor de textos sobre profecias e quiromancias. 
Sobre a interpretação dos sonhos foi o único de seus trabalhos que 
sobreviveu.
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