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RESUMO 

 
  

 

Esta é uma reflexão sobre o futuro da hipnose como um procedimento de 

investigação e um ferramental terapêutico abrangente, econômico, prático, ético e eficaz 

que possibilite saúde em todas as dimensões ao ser humano inserido num contexto de 

economia globalizada arrochada, exposto a uma variedade de técnicas terapêuticas, 

numa época pós-moderna em que o tempo se converteu num capital escasso e os 

vínculos cada vez mais fragilizáveis, que se possa aqui dar ao próprio Freud a 

oportunidade de reparar a brecha causada por ele na pesquisa e na terapêutica mental 

pelo seu abandono da hipnose pela psicanálise sempre aludido em sua obra, e para que 

suas perspectivas de que existem “outras possibilidades ainda não imaginadas de 

terapias” possam efetivamente se consubstanciar.   

 

 

ABSTRACT 

 

 This a reflection concerning the future of hypnosis as a procedure of 

investigation, being a therapeutic, economical, practical, ethical and efficient tool, 

which allows health in every dimension of a human being to be put in a tight global 

economical context and to be exposed to a variety of therapeutic techniques in a post-

modern age where time has become a scarce capital and bonds are more frail.  In this 

reflection there may be given to Freud himself the opportunity to repair the opening 

caused by him in mental and therapeutic research, by his precipitated abandonment of 

hypnosis for psychoanalysis, always referred to in his work, that in according to Freud's 

perspectives there may exist  "other therapy possibilities not yet imagined," which may 

effectively come to fruition in the near future.   
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é uma reflexão sobre a expectativa cada vez mais crescente de se 

poder ver num futuro próximo e a hipnose como um instrumento de ponta na pesquisa 

profilática para o bem-estar humano, no apoio às ciências da saúde e na psicoterapêutica 

do homem como um ser bio-psico-socio-espiritual.  

 A idéia deste trabalho surgiu em conseqüência de cursos livres de hipnose em 

Petrópolis e de quando cursava Psicologia e principalmente ao receber, durante os 

estágios clínicos, pacientes recidivantes oriundos de outras psicoterapias de longa 

duração com técnicas não-diretivas.  

 Este trabalho articula o fato do homem de hoje estar inserido num contexto de 

economia globalizada arrochada, exposto a uma variedade de técnicas terapêuticas, 

inclusive “breves”, numa época pós-moderna em que o tempo se converteu num capital 

escasso e os vínculos humanos cada vez mais fragilizáveis. Também passa-se em revista 

alguns nomes que contribuíram para o advento da hipnose e sua áurea ascendência. 

 É feito aqui um contraponto com uma questão sempre suscitada por Freud em toda 

a sua obra, quer de modo explícito ou dissimulado, de que houve uma grande perda para 

a terapêutica das afecções mentais no seu abandono de chofre do método hipnótico-

catártico, na construção da psicanálise e que nada foi posto em seu lugar. Aspira-se 

então que essa demanda venha efetivamente ser atendida em base jurídica, disciplinada 

e responsável num futuro próximo através da hipnose terapêutica. 

 A conclusão será algo um tanto aberta considerando que uma sistematização da 

hipnose ainda esta por acontecer, pois, a cada dia a pesquisa e clínica renova a teoria. 
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1.       HIPNOSE SEM CONTESTAÇÃO 

Onde estiverem duas pessoas numa relação, seja ela familiar, terapêutica, 

religiosa, educacional ou profissional temos aí uma situação hipnótica. Freud diz que é 

impossível exagerar o ganho científico trazido pelo hipnotismo
1
.  

O termo hipnose vem do grego hipnos que significa sono, e foi cunhado por um 

médico de Manchester, James Braid, após verificar que podia induzir seus pacientes a 

um estado de sono. Daí alguns chamarem a hipnose de braidismo. Mais tarde o próprio 

Braid concluiu que a designação mais acertada deveria ser monoideísmo – fixação de 

uma única idéia.
2
 Esse fenômeno acontece na hipnose aproximadamente com o esquema 

de Van Pelt, citado por Drakeford,
3
 embora ele não  fale de fatores inconscientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 FREUD, S. Obras completas. v. VII, p. 281.  

2
 DRAKEFORD, J.W. Psicologia y religion. p. 247. 

3
 Id ibid. Psicologia... p. 260.  

Estado ordinário 

Só algumas "unidades" são afetadas pela 

sugestão, daí o efeito ser fraco. 

Corrente de sugestão 

Unidade de poder mental 

Unidades dispersas não  

alcançadas pela sugestão 

Hipnose 

  

Unidades de poder mental 

com doses de sugestão 

Depois da hipnose 

Unidades  de poder 

mental propagadas 

novamente, mas agora 

cada uma carrega uma 

dose de sugestão.  

Unidades de poder mental 

concentradas e afetadas com 

forte impacto pela sugestão. 

Não fica poder mental para 

considerar-se, senão a 

sugestão hipnótica, portanto 

a mudança ocorre. 
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Terapêutica, vem igualmente do grego therapeutiké entendendo-se os processos 

adequados para aliviar ou curar os enfermos, cujo verbo terapeuo significa: cuido de; eu 

curo ou sirvo (como médico). 

O hipnotismo marcou a vida deste autor desde os tempos que freqüentava cursos 

de natureza livre no Centro de Estudos Oswaldo Cruz do Serviço Municipal de Pronto 

Socorro de Petrópolis, ao assistir palestras sobre hipnose. O tema lhe causou chegar  ao 

Curso de Psicologia na Universidade Federal Fluminense, onde foi introduzido às 

leituras de Freud, mas optou pelo estágio em Psicologia Cognitivo-Comportamental: 

aprendeu algumas técnicas de relaxamento, ouviu sobre hipnose e teve contato com uma 

hipnotista convidada. Motivou-se a adquirir o livro Hipnotismo sem Mistério, de 

Raphael H. Rhodes. Ponto alto que culminou na idéia deste trabalho foi, em 1998, 

quando cursava na mesma universidade a Especialização em Psicanálise – Latu Sensu, 

ainda não concluído, e foi assistir, no curso de graduação, uma palestra sobre hipnose e 

regressão, ministrada pelos professores Waldeque e Jarbas da SOHIMERJ.  

 

1.1  Corrigindo Preconceitos  

A hipnose, chegou ao seu auge sob forte desconfiança de alguns, categorizada de 

ser misteriosa. O Congresso Internacional de Psicologia Fisiológica e o primeiro 

Congresso Internacional de Hipnotismo, em Paris, ambos em 1889, seguido do segundo 

Congresso um ano após, 1890,
4
 parecem ter sido insuficientes para aplacar essa 

suspeita. Ainda hoje, em muitos espaços acadêmicos propagam-se inomináveis 

inverdades sobre a hipnose e não poucos livros difundem imprecisões sobre seus 

métodos e resultados.  Quando estabelecem diferenças entre psicoterapias sintomáticas 

e psicodinâmicas, quase sempre a hipnose é apanhada como exemplo de terapia que visa  

                                                           
4
 MELLO, A. S. Ilusões da psicanálise. p.282.  
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apenas corrigir fatores negativos circunstanciais e extirpar sintomas. Ora, toda 

psicoterapêutica que se queira com status de grande obrigatoriamente terá em Freud um 

referencial indispensável como mentor principal ou para contestá-lo ou ser-lhe 

indiferente ou contextualizá-lo em achados mais recentes. E é ele quem afirma 

textualmente: 

Inicialmente, Breuer e eu empreendíamos a psicoterapia  por meio da 

hipnose; a primeira paciente de Breuer foi totalmente tratada sob 

influência hipnótica, e, no início, eu o segui neste procedimento. Admito 

que, naquela época, o trabalho avançava mais fácil e satisfatoriamente, e 

também em muito menos tempo.
5
 (grifo deste autor). 

 
 

O dinamismo do método hipnoterapêutico (a ab-reação) foi atestado por Freud em 

diversas oportunidades e no texto que se segue, tratando da transferência, diz reconhecê-

la na hipnose como o mesmo fator dinâmico agente do rapport. "Podemos facilmente 

reconhecê-la como o mesmo fator dinâmico que os hipnotistas denominaram de 

'sugestionabilidade', que é o agente do rapport hipnótico..." 
6
. Ab-reação, então, é 

trabalho psicodinâmico no aparelho mental fazendo o material reprimido assomar à 

consciência. No alemão, Abreaktion é uma descarga na qual o indivíduo revive um 

acontecimento traumático que o libera da repressão. Ocorrência que pode se dar 

espontaneamente, mas que acontece normalmente no processo de um setting 

terapêutico.
7
  

1.2   Os Acertos Da Hipnose 

Muitos foram os acertos da hipnose em função de sua praticidade, objetividade e 

herança. A hipnose nasceu produzindo resultados! Os seus usuários já possuíam um 

rapport positivo em razão de suas demandas ao procurar os seus operadores.  

                                                           
5
 FREUD, S.  Obras... v. XVI, p 344.  

6
 FREUD, S. Op. Cit. v. XX p 56. 

7
 FREUD, S. Obras... v. XII, pp.193, 202 e 203.  
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Antes de se descobrir o éter e o clorofórmio como anestésicos, nos meados do 

século passado, Dr. Esdaile, na Índia, fez milhares de pequenas intervenções e mais de 

duzentas cirurgias empregando a hipnose. O aparecimento dos anestésicos sintéticos 

com rapidez de aplicação e lucro, gerou grande desestímulo ao hipnotismo, mormente 

que o manejo de seus procedimentos era do domínio de poucos. A hipnoanestesia, pela 

sugestão pós-anestésica, tem a vantagem de continuar a insensibilidade à dor e de evitar 

os incômodos produzidos pelas drogas anestésicas.  

Hodiernamente aumenta a cada dia a quantidade de dentistas e médicos usando a 

hipnoanestesia em suas intervenções, associando ou não a anestésicos. Na psicoterapia 

ela tem produzido resultados incontestáveis em: fobia, estresse, síndrome de pânico, 

memória, depressão, tabagismo, timidez, ansiedade, insegurança, parto sem dor, 

gagueira, obesidade, sexualidade, alcoolismo, drogas, controle da pressão arterial, entre 

outros, oferecendo equilíbrio mente–corpo, posto que se a mente pode produzir a 

doença, certamente conhece os mecanismos da cura.
8
 

1.3     Por Que Freud A Deixou? 

 É necessário conhecê-lo um pouco. Freud foi um homem de seus dias. Soube 

explorar isso: estar no meio das discussões, extrair delas o que lhe fosse vantajoso e 

descartar o que não lhe interessava: coisas, idéias e pessoas! Era autodeterminado, filho 

de pai avô judeu comerciante de lãs, parcialmente mal sucedido.
9
 Ao nascer em 6 de 

maio de 1856, na Morávia, hoje Pribor, na Tchecoslováquia,  encontrou um sobrinho 

com quase dois anos. Quando estava com quatro anos, seu pai faliu e mudou-se com a 

família para Viena, Áustria, onde Freud viveu quase toda a sua vida, sob largo anti-

semitismo.  

                                                           
8
 NOGUEIRA, J. J. C. Autoscopia... p. 44.  

9
 SCHULTZ, D. História da psicologia moderna.  pp. 333/4.  
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Nos estudos primários sentava-se à frente querendo sempre o primeiro lugar da 

turma, ingressando no "gymnasium" um ano antes e concluindo-o com dezessete anos. 

Indeciso sobre a escolha da profissão, as leituras de Goethe sobre a natureza lhe levaram 

aos estudos da medicina. Leu Darwin, absorvendo-lhe a idéia evolucionista, como 

também Schopenhauer
10

, que era culto, pessimista, voltado à moral e amante da arte, 

mas com grande aversão pelo Cristianismo. Teria sido aí o seu berço anti-religioso? 

O caráter de Freud foi forjado numa época em que os doentes mentais eram tidos 

como endemoninhados: "Em vez de possuídos por espíritos maus e diabólicos, que 

justificavam todas as barbáries cometidas contra eles, passaram a ser tratados como 

seres humanos, vítimas apenas de distúrbios mentais"
11

.  

Nesse contexto ele se tornou médico, conheceu a hipnose aplicada por Charcot e  

Janet, em Salpetrière, hospital para mulheres loucas, abstraindo aí as geniais idéias 

sobre o inconsciente, depois em Nancy com Liebault e Bernheim, recebendo as mais 

fortes impressões sobre a possibilidade de os fenômenos psíquicos poderem permanecer 

ocultos à consciência.
12

  Foi influenciado pela tradição positivista e pela escola 

mecanicista alemã que dominava a fisiologia daqueles dias, onde ficou fixado. Aluno no 

laboratório de Brücke, este o influenciou terminar o curso de medicina, bem como na 

concepção mecanicista. Brücke, na década de 1840, junto com Ludwig, du Bois-Rois-

Mond, Helmholtz, todos com vinte poucos anos, ao fundarem a Sociedade Física de 

Berlim, fizeram juramento assinando com o próprio sangue, segundo a lenda, de que 

"As únicas forças ativas dentro do organismo são físico-químicas". E que influência! 

Considere-se que o hipnotismo – mesmerismo à época – havia sido três vezes 

condenado pela Academia de Ciências de Paris, por entenderem-no místico.   

                                                           
10

 FREUD, S.  Obras... v. XVII, p. 178. 
11

 MELLO, A. Ilusões... p. 235.  
12

 Id. ibid.  p. 237. 
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Os supostos aspectos místicos discutidos naqueles dias não agradavam também à 

Freud. Mais tarde confirmou: "Ainda hoje, a psicoterapia se afigura a muitos médicos 

como um produto do misticismo moderno, e, comparada a nossos recursos terapêuticos 

físico-químicos cuja aplicação se baseia em conhecimentos fisiológicos, parece 

acientífica".
13

  

Além disso, confessou que a despeito dos esforços "não era capaz de hipnotizar 

todos os pacientes" e era "incapaz de pôr os pacientes individualmente num estado tão 

profundo de hipnose como teria desejado".
14

 Também reclamava do cansaço do ato de 

hipnotizar e de não suportar a escopofilia (pulsão do olhar) em trabalhos que iam a mais 

de oito horas no consultório, quando desejava que a transferência não se misturasse às 

associações do paciente transformando-se em resistência,
15

 o que não conseguiu evitar.  

Premido pelo entorno, Freud achou a hipnose uma terapia vulgar,
16

 abisma-se com 

certos doentes lutando contra a recuperação, para ficar na dependência do médico.
17

  

Como se vê, Freud, nesse ínterim arranja uma série de arrazoados para suas 

suspeitas: refere-se a dificuldades que podem aparecer no tratamento dizendo que "é o 

caráter autocrático das personalidades psiquicamente tão diversas que estorva a 

regularidade dos resultados terapêuticos" e pretendia ter o controle total da cura.
18

. 

Desejava o tratamento à moda da pesquisa experimental pela manipulação de variáveis 

com animais em laboratório. Conquanto, não há dúvida que o caso de Ana O., incluindo 

Breuer em suas fantasias deixou Freud com anticorpos sobre as fontes da histeria, se 

não haveria também um elemento místico. E chega ao paroxismo de sua desconfiança 

                                                           
13

 FREUD, S Obras...  v. VII, p. 241.  
14

 Id. ibid. v. XX, p. 29. 
15

 Id. ibid. v. XII, p. 176. 
16

 Id. ibid. v. XVI, p 524. 
17

 Id. ibid. v. VII, p. 245.  
18

 Id. ibid. v. VII, p. 242. 
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com um incidente ocorrido com uma das melhores pacientes da hipnose achando que o 

fenômeno fosse espiritual, afirmando claramente: 

Abandonei o hipnotismo e procurei substituí-lo por algum outro método, 

porque estava ansioso por não ficar restringido ao tratamento de condições 

histeriformes. Uma maior experiência também dera lugar a duas graves 

dúvidas em minha mente quanto ao emprego do hipnotismo, mesmo como 

um meio para a catarse. A primeira foi que até mesmo os resultados mais 

brilhantes estavam sujeitos a ser de súbito eliminados, se minha relação 

pessoal com o paciente viesse a ser perturbada. Era verdade que seriam 

restabelecidos se uma reconciliação pudesse ser efetuada, mas tal ocorrência 

demonstrou que a relação emocional pessoal entre médico e paciente era, 

afinal de contas, mais forte que todo o processo catártico, e foi precisamente 

esse fator que escapava a todos os esforços de controle. E certo dia tive a 

experiência que me indicou, sob a luz mais crua, o que eu há muito tinha 

suspeitado. Essa experiência ocorreu com uma de minhas pacientes mais 

dóceis, com a qual o hipnotismo me permitira obter os resultados mais 

maravilhosos e com quem estava comprometido a minorar os sofrimentos, 

fazendo remontar seus ataques de dor a suas origens. Certa ocasião, ao 

despertar, lançou os braços em torno do meu pescoço. A entrada inesperada 

de um empregado nos livrou de uma discussão penosa, mas a partir daquela 

ocasião houve um entendimento tácito de que o tratamento hipnótico devia 

ser interrompido. Fui bastante modesto em não atribuir o fato aos meus 

próprios atrativos pessoais irresistíveis, e senti que então havia aprendido a 

natureza do misterioso elemento que se achava em ação por trás do 

hipnotismo. A fim de excluí-lo, ou de qualquer maneira isolá-lo, foi 

necessário abandonar o hipnotismo."
19

 (grifo deste autor). 
 

 

Tentando achar um instrumento mais asséptico, para si, com que pudesse tratar 

com menor risco a carga de afeto que sempre o paciente endereça ao terapeuta na 

hipnose, Freud mudou do método hipnocatártico para a o "método fundamental" ou da 

"livre associação". Esse desvio, porém, não lhe valeu todo o investimento feito. Pensou 

que tivesse construído uma muralha inexpugnável contra o elo afetivo que liga o 

paciente à pessoa do terapeuta. Pois, o paciente percebendo aproximar-se sua 

autonomia, volta-se contra o terapeuta e o tratamento, usando a transferência em forma 

de resistência – a reação terapêutica negativa – que ele só vai se dar conta mais tarde. O 

que se deu com sua paciente, mas era cedo de mais para ele perceber. Este lamentável 

                                                           
19

 FREUD, S. Obras...  v. XX, p 40. 
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episódio para o hipnotismo levou o preclaro Gilliéron afirmar que "a passagem da 

hipnose ao método das associações livres foi precoce e o elementos que determinam o 

'método psicanalítico' de Freud quase não se alteram desde 1904 até 1939". Por isso, 

mais amadurecido, num escrito de 1921, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, o editor 

comenta que Freud "retorna a seu primeiro interesse pelo hipnotismo e pela sugestão, 

que datava de seus estudo com Charcot em  1885-6"
20

 e o próprio Freud ameniza a 

situação dizendo: "a hipnose tem algo de positivamente misterioso, mas a característica 

de mistério sugere algo de antigo e familiar que experimentou uma repressão."
21

 e o 

mais esclarecedor para o hipnotismo estava por vir num texto inacabado escrito em 

Londres em 20 de outubro de 1938, onde praticamente se despedindo do mundo 

científico afirma o valor da hipnose para a pesquisa. 

 

Finalmente, é possível, no caso de pessoas em estado de hipnose, provar 

experimentalmente que existem coisas tais como atos psíquicos 

inconscientes e que a consciência não constitui condição indispensável da 

atividade [psíquica]. Todo aquele que tenha assistido a uma experiência 

desse tipo receberá uma impressão inesquecível e uma convicção que jamais 

poderá ser abalada.
22

 

 

É bom que se constate que este foi o último texto técnico de Freud 

publicado postumamente e terminado com reticências (...)   

 

 2.    DEMANDAS NA SAÚDE MENTAL 
 

Num país de dimensões e atributos particularizados, a vocação para ser um 

operador da saúde mental se faz muito acima da paixão localizada por uma vertente 

teórica ou por um cientista perspicaz exclusivista. Sobre ser um privilégio, é um 

                                                           
20

 FREUD, S Obras...  v. XVIII, p. 90. 
21

 Id ibid. v. XVIII, p. 158. 
22

 Id ibid. v. XXIII, p. 319. 
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compromisso de se estar sintonizado com as demandas de uma sociedade marcada pelas 

desigualdades no atendimento de suas vicissitudes.  

2.1 Abreviação Do Tempo 

O tempo é hoje uma moeda de grande lastro e um capital escasso de subido valor. 

Conceitos como inteligência e eficiência carecem de ajustamento ante o aperto de um 

mundo que seleciona como mais apto o indivíduo que tem um maior espectro de 

compreensão da realidade e que aplica isso em termos práticos no menor tempo 

possível. Os princípios de OM (Organização e Método) preconizam que sempre se pode 

melhorar aquilo que está sendo feito para um modo mais eficaz, por um custo menor, 

produzindo mais satisfação e em menos tempo.  

 Freud demonstrou sua preocupação com o tempo da terapia e comentando sobre a 

confiabilidade do tratamento cita um aforisma médico de que "uma terapia ideal deve 

ser rápida, confiável e agradável para o paciente"
23

.  

É como o vemos tentando racionalizar a equação tempo – resultado em Análise 

Terminável e Interminável, um dos últimos textos, próximo de sua partida: 

Sem dúvida, é desejável abreviar a duração do tratamento analítico, mas só 

podemos conseguir nosso intuito terapêutico aumentando o poder da 

análise em vir em assistência do ego. A influência hipnótica pareceu ser 

um instrumento excelente para nossos fins, ...Ainda não foi encontrado 

substituto algum para a hipnose.
24

 (grifo deste autor). 
 
 

Vê-se aqui um Freud com ares de filho pródigo, desejando voltar à hipnose, 

entendendo que o encurtamento do tempo da terapia seria de todo possível "aumentando 

o poder da análise" em socorro do ego.  De fato essa manobra verifica-se exeqüível com 

a terapia focal, especificando-se o evento traumático que está subjacente ao sintoma.  

                                                           
23

 Id. ibid. v. XVI, p. 524.  
24

 Id. ibid. v. XXIII, p. 262.  
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Essa tem sido hodiernamente a escolha de muitos psicoterapeutas com base no 

enquadre do transtorno. O tratamento via hipnose tem sido um recurso eficaz de 

extensão e profundidade por levar em consideração tanto os seus aspectos 

psicodinâmicos como sociais, conforme  esquema de  Gilliéro.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freud se justifica que uma das razões da sua mudança de método foi pelo fato de 

que "nesses tratamentos hipnóticos, o processo de recordar assumia forma muito 

simples" 
26

 Contudo, o fato de ser simples, não é a mesma coisa que ser inexistente. 

Nesse fenômeno as catéxias ficavam diminuídas pelas descargas da ab-reação e a 

lembrança não tinha a mesma força. Para que o êxito total do método hipnótico viesse à 

tona, bastaria que se convidasse o paciente a falar imediatamente após acordado, a fim 

de que o material pudesse ser integrado à consciência. Sem perceber isso à época a 

alternativa simplista foi a escolha de um método mais demorado. Assim,  percebeu que: 

O elemento da ab-reação retrocedeu para o segundo plano e pareceu ser 

substituído pelo dispêndio de trabalho que o paciente tinha de fazer por ser 

obrigado a superar sua censura das associações livres, de acordo com a regra 

fundamental da psicanálise. ...na qual o analista abandona a tentativa de 

colocar em foco um momento ou problema específicos. ...ainda devemos ser 

                                                           
25

 GUILLIÉRO, E. Psicoterapia  breve p. 45.  
26

 FREUD, S. Obras...  v. XII, p. 194. 
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gratos a velha técnica hipnótica por ter-nos apresentado processos psíquicos 

únicos de análise sob forma isolada ou esquemática.
27

 (grifo deste autor). 

 

Lamentavelmente, foi o que se passou a fazer no acesso à instância abaixo do 

limiar da consciência. A potente ab-reação foi preterida pela tênue associação ao 

abandonar-se a hipnose no contato direto com o inconsciente, onde o trabalho se dá 

conforme o esquema:
28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O método fundamental (associação livre), entretanto, na retirada do material 

reprimido na esfera do inconsciente está para o levantamento do recalque assim como 

uma sondagem vesical no esvaziamento duma bexiga plena. Serve para uma 

                                                           
27

 FREUD, S. Obras... v. XII, pp. 193/194.  
28

 DRAKEFFORD, J.W. Psicologia ...p. 118.  
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emergência, mas não como regra. O ideal é o trânsito livre com o meio! O que ocorre 

quando o paciente está em sono paradoxal e se processa a hipnoanálise (p. 23).                                                                           

 
 

2.2   Comprovada Eficácia 

O tratamento ideal é aquele que consome menor energia em todos os sentidos. 

Considere-se a momentosa discussão no Conselho Federal de Psicologia sobre a 

psicoterapia pela Internet. Recentemente levantou-se nos EUA o número de oitocentas 

terapias, conforme o israelense Haim Hom, todas produzindo efeitos benéficos. Por essa 

amostra, em terapia não há demanda reprimida, mas a necessidade de se atingir o maior 

alo possível em sua eficácia, preocupação que aparece no texto de Freud,  Tratamento 

Psíquico (ou Anímico), que é claro, forte, didático e uma declaração de amor ao 

hipnotismo.
29

  

A hipnose usa fundamentalmente o sistema nervoso autônomo, responsável pelo 

processo muscular e glandular, que controla os subsistemas simpático e parassimpático 

O ramo simpático atua na excitação do organismo preparando-o para as emergências de 

medo, luta ou fuga, dispersando energia. O parassimpático, inversamente, age no estado 

de repouso e na conservação de recurso energético. Normalmente essas duas 

subestruturas funcionam antagonicamente, regidas pelo hipotálamo. Em 1977, o 

cientista Weiner confirmou o tratamento por hipnose em múltiplos transtornos 

psicossomáticos e em 1981, Ader demonstrou por estudos psiconeuroimunológicos 

como o sistema imonológico se comunica com o hipotálamo através de 

imonotransmissores nomeados "moléculas mensageiras".30 São elas: 1) neuropeptídios, 

que modulam o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e órgãos do sentido 

(prazer, dor, emoção, estresse, aprendizagem, memória) e na terapia mente-corpo; 2) 

                                                           
29

 FREUD, S. Obras... v. VII, p. 267. 
30

 MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. pp. 164 e 230.  
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citocinas, que mobilizam, no sistema imunológico, as células brancas para a defesa e 

alteram a motivação e o ânimo; 3) hormônios, que regulam o metabolismo no sistema 

endócrino; 4) neurotransmissores, como (adrenalina, dopamina, norepinefrina, 

cortisol) usados pelo sistema autônomo para ativar o simpático  e outros como 

(acetilcolina, melatonina, endorfina, encefalina, serotonina), para conduzir o 

parassimpático, facilitando a criatividade, o relaxamento e a cura. Caruso Madalena 

alude a essa regulação energética neuro-hormonal no equilíbrio mente–corpo:  

Tanto na vigília quanto no sono estão em ação os dois sistemas autônomos: 

o simpático e o parassimpático. Era sobejamente conhecido que a vigília se 

caracterizava por um predomínio do simpático e, o sono, do parassimpático, 

com suas manifestações. (...) Constitui-se uma organização hierárquica do 

sistema nervoso autônomo, que culmina com o diencéfalo, que, através de 

uma regulação neuro-hormonal, se conecta com os mais altos escalões do 

sistema nervoso central
31

.  

 

 O transe (sono) hipnótico se dá no parassimpático.  Esse estado traz subidos 

benefícios ao paciente pelo estado de repouso. Um sono paradoxal em baixo consumo 

de energia muscular. Ora esse é também definido EEgraficamente como o sono REM 

(rapid eye movements)
32

  Ensina Caruso que "os processos do pensamento durante o 

REM-sono são diretamente afetados pelos impulsos de ação prolongada da atividade 

crônica". É, portanto, um momento de equilibração energética no aparelho mental. 

... o REM-sono ou sono dos sonhos (ou sono rápido, ou sono profundo, ou 

sono paradoxal, ou sono romboencefálico, ou sono dessincronizado, em 

oposição ao NREM-sono ou sono clássico, ou sono superficial, ou sono 

leve, ou sono neocortical ou sono sincronizado) segue-se ao NREM-sono 

após 90', seguindo-se em uma alternância cíclica (4 a 5 durante o sono total) 

cada 90', durante, durando cerca de 20' e sendo responsável por um total de 

20 a 25% do tempo de duração do sono. O REM-sono é um estado de 

sonhos quase acordado.
33

  

 

                                                           
31

 MADALENA, Caruso  O sono ... pp. 12-14.  
32

 Id. ibid. p 30  
33

 Id. ibid. p. 52 
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 Então o prenúncio de Freud de que "os sonhos são a via real para o inconsciente", 

juntamente com o que Caruso afirma de que "os motivos do Ego alheio são mais 

intrusivos sobre o REM-sono do que o NREM-sono ou  vigília," e que "no sonho, a 

atividade inconsciente é maior que a consciente.
34

 comprova com isso que se pode 

acessar muito mais facilmente o inconsciente em estado hipnótico   –   via o REM-sono,  

sono dos sonhos –  para a liberação do material reprimido do que em estado consciente 

pelo método das associações livres (de lapsos, atos falhos, etc) ou ficar na dependência 

da emergência de material onírico pelo NREM-sono para interpretação.
35

  

Mais à frente Caruso esclarece sobre uma intensa atividade psíquica inconsciente 

(sonhos) no REM-sono provocada pelo simpático por incitação do hipotálamo e lobo 

límbico seguida de uma profunda atividade neurovegetativa ergotrópica para 

desencadear o NREM-sono ou vigília dirigida pelo simpático e aduz que Freud com a 

sua perspicácia já havia percebido isso antes de abandonar a hipnose e recomenda:   

O tratamento hipnótico realmente significa hoje uma grande ampliação do 

alcance da medicina e, por conseguinte, um avanço na arte de curar. (...) O 

próprio médico da família deve conhecer a fundo o método hipnótico de 

terapia
36

.   

 

 Freud sempre se refere à hipnose de um modo perceptivelmente saudosista, quase 

pedindo desculpas por sua atitude e a compreensão para readotá-la. E perdeu muito ao 

deixá-la e não pôde fazer o "método fundamental" produzir o mesmo espectro no 

tratamento. Em Análise Terminável e Interminável, ele está lamuriento porque a força 

das pulsões do inconsciente faz com que o ego se curve a essa instância mesmo após o 

trabalho da análise: "A influência hipnótica pareceu ser um instrumento excelente para 

nossos fins, (...) Ainda não foi encontrado substituto algum para a hipnose"
37

.  

                                                           
34

 Id. ibid. p. 53.  
35

 FREUD, S. Obras... v. VII, p 235. 
36

 Id. ibid. v. VII, p 282.  
37

 Id. ibid. v. XXIII, p. 262.  
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Querendo ser congruente com os princípios assumidos, Freud se mostrou 

obstinado até a contradição: deixou a hipnose equivocadamente; conclui que o método 

hipnótico é excelente; e confessa não ter nada ainda para substituir a hipnose. O que se 

evidencia nessa posição radicalizada de Freud é que ele queria encontrar um método 

que operasse de A a Z em todas a afecções mentais, nem que para isso tivesse de reduzir 

todos os eventos traumáticos à mesma etiologia. Reduzir ou simplificar uma função 

àquilo que é a sua concepção sempre foi uma característica freudiana. Teimosamente! 

2.3  Acessibilidade à Todos 
 

Ter acesso a atendimento padrão sério, flexível, transparente e democrático que 

considere o ser humano sem distinção é o que se aspira de um método psicoterápico. 

Psicoterapias onde o bom prognóstico de cura é reservado ao paciente que tenha certo 

padrão social, que se apresenta de carro e ostenta um título universitário estão fadadas à 

ruína. Isso é tão antiético quanto desumano!  É preciso se fazer avisado dessas intenções 

subjacentes. A concentração de consultórios em áreas nobres sintomatizam a 

sobrevivência de herdeiros dos que elitizavam a clínica para ser aplicada apenas àqueles 

que tinham um mínimo de compreensão, nível cultural elevado e fossem jovens. O 

gesto do Dr. Fernando Rabello, abrindo ambulatório de hipnose aos de baixa renda 

merece ser reproduzido. 

2.4   Fortalecimento de Vínculos 

Mudanças incontáveis tomarão forma neste início de século 21 e Terceiro 

Milênio. A geração destas três últimas décadas foi compactamente bombardeada por 

mais jatos de informações que os fenômenos tidos nos últimos três séculos. Uma 

efervescência de eventos num espaço de tempo  que causa déficit na assimilação. Tudo 

isso constrange o homem a se transmudar num ser seletivo, de relações crescentemente 
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narcísicas, percebendo o outro instrumentalizado em valores hedonistas e utilitaristas. 

Os caixa-eletrônicos, os códigos na comunicação e os números nas papeletas sinalizam 

a superficialidade nas relações humanas de laços cada vez mais fragilizados e contatos 

pautados no mercantilismo, onde sentimentos de lealdade e compromisso são preteridos 

por racionalizações de auto-preservação e interesses particulares. 

A clínica, do grego klinikós, (eu me inclino), precisa fazer jus à sua semântica. 

Como enfermeiro este autor verificou in locu pacientes que numa carga diminuída de 

afetividade faziam escaras de decúbito, diferentemente de outros nas mesmas condições 

que convalesciam sem sinalizar qualquer anomalia dermatológica. 

O rapport  cultivado na hipnose, era reconhecido por Freud como o mesmo móvel 

dinâmico da transferência de "importância primacial" e "mola mestra do trabalho 

conjunto de análise."
38

 Que seja mais que um conceito, pois, transferência é amor! 

Nessa esteira desliza segura e paulatinamente a hipnose terapêutica porque sua  

autonomia pode eleger um foco para o tratamento e mover-se numa pauta de 

acolhimento ao paciente que vai de diretiva a não-diretiva. Inexistindo nela a frieza ou 

indiferença características em outras técnicas que se pretendem eficazes.
39

  

Na hipnose, a construção do vínculo é o prenúncio da eficácia da cura. Vínculo-

rapport, de terapeuta e paciente, tal como engate garantidor de que locomotiva e vagão 

seguirão inseparavelmente ligados nos trilhos da técnica, orientados pelo plano de 

percurso da teoria e movidos pela força motriz da clínica para a estação da cura. 

PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS   

A caminhada de cinqüenta anos de trabalho não deixaria Freud fazer uma 

confissão ingênua. Quando vislumbrou a possibilidades de terapias ainda não 
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aventadas foi porque percebeu outros tipos de fontes motivacionais – variáveis 

intervenientes: a pulsão de morte e a  reação terapêutica negativa (RTN), ante o que a 

análise era impotente sem a hipnose. 

3.1   Uma Expectativa Freudiana 

Antes de sua morte em 23 de setembro de 1939, Freud escreveu, em 1937, 

Análise Terminável e Interminável, tratando do rendimento teórico, tempo em que 

afirma estar certo de sua teoria, mas não pode dizer o mesmo da prática (técnica) 

inerente utilizada – associações livres. A técnica não consegue penetrar em 

profundidade e extensão suficiente onde o material patogênico se acha reprimido.
40

  Ele 

passa a falar de um fenômeno transferencial – a resistência – frenador  da cura e 

recidivante dos sintomas que se dá a certa altura do tratamento, nada diferente do 

acontecia nos tempos em que usava o método hipnótico. O "ego maduro" fracassa tanto 

quanto uma paciente "das mais dóceis" nos tempos do hipnotismo lhe passara os braços 

ao redor do pescoço. Na verdade, com a troca de instrumento metodológico ganhou em 

impermeabilidade, mas perdeu em eficácia. Razão da demora! 

Desse modo, reconhece que a terapia pode ser encurtada se se aumentar o 

espectro de apoio ao ego e a hipnose é essa apropriada ferramenta. Daí confessar que 

"Ainda não foi encontrado substituto algum para a hipnose."
41

    

É de se considerar que um pouco antes em A Técnica da Psicanálise, Freud 

havia se dado conta, igualmente, da insuficiência da sua técnica para dar apoio ao ego 

no enfrentamento nas três relações mantidas: realidade, id e superego e aduz à renúncia 

de usá-la em psicóticos até que seja "encontrado um outro plano que se lhes adapte 
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melhor."
42

   E mais adiante "suspeita" se os resultados analíticos conseguidos não 

seriam também de natureza sugestiva. Freud, de fato, fez tanto desvio para voltar 

resignado à hipnose e diz: "Observamos com horror que todo o nosso esforço e labuta 

até ali foi em vão."
43

 Haja vista, uma ocorrência no psiquismo do paciente que diz da 

"necessidade de estar doente ou de sofrer", RTN, que o método fundamental não dá 

conta. As observações freudianas avançam até o ponto da sua resignada confissão: 

Aqui, porém, estamos interessados na terapia apenas na medida em que ela 

funciona através de meios psicológicos e, por enquanto, não possuímos 

outra. O futuro pode ensinar-nos a exercer influência direta, através de 

substâncias químicas específicas, nas quantidades de energia e na sua 

distribuição no aparelho mental. Pode ser que existam outras 

possibilidades ainda não imaginadas de terapia
44

. 

 

O lampejo de Freud nesta ocasião no interesse de tornar o tratamento terapêutico 

com maior alcance em menor tempo possibilita as seguintes conclusões:  

1) O funcionamento da técnica praticada não estava a contento; 

2) A influência direta é uma hipótese esperada (drogas,  hipnose?);  

3) A mudança na distribuição da energia reprimida era insatisfatória; 

4) Um outro método terapêutico seria possível (neste caso, hipnoanálise!). 

O tópico seguinte, Amanhã, Hipnoanálise, é um esforço para responder essas 

conclusões, pois, ao se dar conta das energias diferentes no aparelho mental, Freud 

então abre a questão de que: "Se  tido o que conhecemos sobre o conflito psíquico não 

deveria ser revisto a partir desse novo ângulo".
45

  Passa então a verificar que sua teoria 

estava na direção certa mas, não tinha uma prática que a garantisse, razão porque 

questiona as hipóteses e os postulados de ser a natureza da energia que mobiliza o 

indivíduo apenas libidinal: "Não mais poderemos aderir à crença de que os eventos 

                                                           
42

 Id. ibid. v. XXIII p. 200.  
43

 FREUD, S. Obras... v. XXIII,  p. 203. 
44

 Id. ibid. v. XXIII, p. 210.  
45

 Id. ibid. v. XXIII, p. 278. 



 23 

mentais são governados exclusivamente pelo desejo de prazer."
46

 E em sua obra ele 

sempre está com um pé na hipnose outro análise deixando que se infira a hipnoanálise. 

Ele metaforizou que no futuro anões veriam mais longe nos ombros de um gigante! 

3.2   Amanhã, Hipnoanálise 

O título longe de ser uma provocação ao livro de Michel Silvestre "Amanhã, a 

psicanálise", é uma inspiração colhida daí: pergunta se a psicanálise de amanhã será 

lacaniana, numa possibilidade de troca nas ferramentas conceituais. Silvestre diz que a 

psicanálise teve início onde Breuer renuncia. Agora a hipnoanálise tem início nas 

limitações da prática psicanalítica solitária. Ela emerge por óbvia solicitação freudiana: 

Sem dúvida, é desejável abreviar a duração do tratamento analítico, mas só 

podemos conseguir nosso intuito terapêutico aumentando o poder da análise 

em vir em assistência do ego. A influência hipnótica pareceu ser um 

instrumento excelente para nossos fins. Ainda não foi encontrado 

substituto algum para a hipnose.
47

 (grifo deste autor). 

 

A hipnoanálise se mostra como uma alternativa exeqüível na terapêutica das 

afecções mentais em razão, de juntar o aparato teórico da psicanálise com os 

procedimentos e saberes do método hipnótico. Os sintomas somáticos e psíquicos são a 

resultância da incompatibilidade do material recalcado assomar a consciência pela dor e 

transtornos que isso produziria. O ego que participava eficientemente no processo 

terapêutico opta por uma direção inversa da que havia pretendido na demanda do 

tratamento – RTN – e tem-se aí instalada a resistência. É neste ponto crucial que entra a 

hipnose, pois o que seria insuportável de ser associado em estado vigil acontece em 

estado de transe. O ego que rejeitava o confronto com o material reprimido e por isso 

convergia a transferência em resistência não pode mais agir assim na hipnose. Esse 

resultado, verdadeira válvula de escape, se dá sem nenhum ultraje ao ego. Então, o 

                                                           
46

 Id. ibid. v. XXIII, p. 276. 
47

 FREUD, S. Op. Cit. v. XXIII, p, 262. 



 24 

material patogênico é ab-reagido e as lembranças tornam-se menos doridas para serem 

associadas em vigília. O intervalo entre a recordação hipnótica e a plena associação 

consciente é o fenômeno interino, condensador do tempo na terapia.  
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 Ainda que o paciente possa não se recordar plenamente do material do evento 

traumático imediatamente ao despertar, certamente isso se dará nas sessões seguintes 

quando a energia do aparelho mental goza de relativo equilíbrio em suas diferentes 

instâncias.  

O hipnotista encontrando estas resistências marcadas pode cortá-las, 

colocando o paciente imediatamente em um transe hipnótico e no estado 

hipnótico obter a liberação do material que tem sido conscientemente 

denegado à exumação. Na prática, quando resistências cruciais são 

encontradas, ... o paciente é hipnotizado e manda-se que continue a livre 

associação. O hipnotista pode dirigir as ab-reações para o material excluído 

das associações conscientes, ou pode, de maneira histórica sugerir a 

regressão ou revivicação.
48

  

 

Nas primeiras sessões de hipnoanálise deve-se começar a treinar o paciente em 

alguns procedimentos de rápida conexão hipnótica – signo sinal, indução e lembrança 

de sonhos, execução de sugestões, regressão, amnésia pós-hipnótica – que possam ser 

utilizados quando aparecer a resistência.
49

   

3.3   Sistematizando a Hipnose 

Ivan Ribeiro, citado por Caruso Madalena, lembra uma preocupação de Wolberg 

no sentido de se conseguir leis que garantam o funcionamento da hipnose nas mãos de 

profissionais habilitados:  

Wolberg, reconhecida autoridade em hipnotismo, reclama leis urgentes 

proibindo o seu uso para fins de diversão e limitando o seu emprego 

terapêutico e psicoterapêutico. Wortis, na Psiquiatria Soviética, registra o 

fato de que, na Rússia, a legislação permite o uso do hipnotismo somente a 

psiquiatras.
50

  

 

A hipnose precisa de uma base jurídica que lhe apoie nos aspectos de supervisão e 

prática responsável. Só assim seriam barrados os que dela se servem impropriamente!  
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Andreoti citado por Moraes Passos alude que a única lei que proíbe a hipnose de 

palco é a da Inglaterra, Hypnotism Act, 1952. No Brasil, pelo Decreto 51.009 de 22 de 

julho de 1961, do Dr. Jânio Quadros, existiu idêntica proibição e orientação do seu uso 

em caráter científico, por médicos especializados. Houve um retrocesso nesse aspecto, 

pois, em 1991, esse diploma legal foi revogado pelo presidente Fernando Collor. 

A cadeira de hipnose é ministrada em várias universidades no mundo. Nos EUA, a 

Universidade de Stanford e outras pesquisam e ensinam a hipnose como psicoterapia em 

muitos distúrbios. A American Psyquiatric Association, em 1961 reconheceu a hipnose 

como procedimento médico para diagnóstico, terapia e pesquisa, recomendando seu 

ensino nas escolas de medicina, de preferência na pós-graduação.
51

 

Por último em 20 de agosto de 1999, o Conselho Federal de Medicina aprovou a 

hipnose como "ato médico", com o nome de HIPNIATRIA, a ser aplicada por médicos, 

dentistas e psicólogos com especialização nessa área. Um empenho dos doutores 

Moraes Passos, Joel Priori Maia e Mozart Smyth. Assim, a hipnose deixa os porões da 

medicina alternativa para ser guindada ao status de procedimento médico ético. 

Até agora só a Sociedade Brasileira de Hipnose e suas afiliadas SOHIMERJ e 

SOHIMESP ostensivamente divulgam a hipnose através de cursos. Felizmente, em 

2001, dois cursos de Pós-graduação  estão sendo iniciados: na UNI-RIO (patrocinado 

pela SBH e SOHIMERJ) e na UNESA – Universidade Estácio de Sá.  

Outro estímulo foi a recente resolução n
o 

014/00, do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), publicado no DOU, de 22 de dezembro de 2000, instituindo o Título 

Profissional de Especialista e o respectivo Registro. Acrescente-se  que o CFP 

recomenda que os profissionais da área sejam formados com "solidez, condizente com 
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as novas realidades" do contexto em que estão interagindo, quebrando preconceitos, 

conforme "Os Dez Mandamentos Da Formação": 

1. Uma formação básica pluralista; 

2. Uma formação generalista; 

3. Uma formação interdisciplinar; 

4. Preparar o psicólogo para uma atuação profissional; 

5. Assegura uma formação científica, crítica reflexiva; 

6. Permitir uma efetiva integração teórica prática; 

7. Compromisso com atendimento das demandas sociais; 

8. Compromisso ético deve permear tudo o currículo; 

9. Romper o modelo de atuação mecanicista; 

10. Possibilitar a construção de uma identidade profissional.
52

  

 

Logo, deseja-se, os Conselhos respectivos exercerão a conveniente supervisão, 

disciplinando a sua prática e bem assim, o seu ensino passará a ter um caráter oficial e o 

reconhecimento que a hipnose sempre foi merecedora. 

 

CONCLUSÃO 

 
O tratamento hipnótico possibilita o livre acesso ao material abaixo do limiar da 

consciência. Na criação do método analítico perdeu-se a visão direta do aparelho 

psíquico. A visão linear pode ser mais abrangente, porém, a visão pontual oferece uma 

percepção com maior número de detalhes pela resolução do seu foco. 

A saúde mental carece de clínicas, teorias e técnicas que contemplem o ser 

humano de modo extenso e profundo. E a hipnose terapêutica em suas mais diferentes 

interfaces tem respostas práticas e de resultados que podem atender as questões 

demandadas em tempo, eficácia e custos, mormente através da hipnoanálise pela junção 

de uma forte teoria clínica – a psicanálise – com uma procedimento técnico 

insofismável – a hipnose.  
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