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BELIEVER
O caso de um menino que começou a 

acreditar em si mesmo*1 
LUÍSA STEIGER PIRES DE OLIVEIRA**2 

“You made me a, you made me a believer, believer…” 
(Tradução: Você me fez, fez de mim alguém que acredita, que acredita…) 

Believer - Imagine Dragons

RESUMO: A autora apresenta a necessidade e importância de se atentar às diferentes 
formas de comunicação da criança. O brincar, nesse sentido, se apresenta como 
instrumento valioso. De acordo com a literatura, o brincar é sinal de saúde e devemos 
nos preocupar com as crianças que estão incapazes de fazê-lo. Este trabalho apresenta 
um caso clínico onde o paciente em questão estava impossibilitado de seguir no curso 
do desenvolvimento saudável – tal qual o seu brincar. Através de espaço, tempo, escuta, 
auxílio da terapeuta e diversos materiais da sua caixa terapêutica, o paciente pôde, aos 
poucos, ir retomando questões primitivas que ficaram em aberto. O trabalho foi dividido em 
capítulos intitulados por trechos de músicas trazidas pelo paciente, as quais foram peças 
chaves durante o atendimento.
PALAVRAS-CHAVE: Brincar. Música. Psicanálise. Infância. Desenvolvimento.

Beliver: The case of a boy who started to believe in himself

ABSTRACT: The author presents the need and importance to pay attention to the different 
ways that children can communicate. Playing, in this way, is presented as a valuable 
instrument. According to the literature, playing is a health sign and we should worry if there 
are children who are unable to do it. This essay presents a clinical case where a pacient 
was unable to follow a healthy development – same as its playing. Through space, time, 
hearing, the terapist’s support and all the materials of its therapeutic box, the pacient could 
gradually being able to resume its primitive issues. This essay is divided in sections that are 
entitled by parts of musics that were brought by the patient, and were a key element during 
the treatment.
KEYWORDS: Playing. Music. Psychoanalisys. Childhood. Development.

*1 Adaptação do trabalho premiado na Jornada Interna do CEAPIA/2018, orientado por Cibele 
Fleck. 

**2 Psicóloga, aluna do terceiro ano do curso de especialização do CEAPIA.
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“Em primeiro lugar… Eu vou dizer tudo que está na minha cabeça..” 
Tradução Believer - Imagine Dragons

Freud (1895;1950), em seu Projeto para uma Psicologia Científica, divide 
com Fliess seus sentimentos ambivalentes de angústia e felicidade por estar 
lidando com algo de extrema complexidade: tentar pôr todo seu conhecimen-
to em palavras organizadas, que façam sentido para leitores e estudiosos do 
assunto. Penso que compartilho tais sentimentos de Freud ao escrever este 
trabalho, ou seja, pôr em palavras todo o aprendizado e todas as vivências que 
tive em atender um menino púbere que chega até mim sem voz, sem poder me 
dizer uma palavra sequer, tamanha sua ansiedade e sintomatologia. Grandes 
sentimentos de angústia e desesperança me inundaram em diversos momentos 
durante o tratamento. Amparada por supervisões e pela literatura psicanalítica, 
pude, mais do que aprender sobre interpretações e manejos com pacientes gra-
ves, aprender a esperar e a ser uma companhia viva, como diria Anne Alvarez 
(1994).

Winnicott, em O Brincar e a Realidade (1975c), descreve um caso de aten-
dimento de baixíssima frequência para a época: uma vez por semana, com du-
ração de cerca de 3 horas. Conta que se mantinha em silêncio por longos perío-
dos, retendo suas interpretações para si mesmo e suas anotações. Refere que a 
recompensa para tal disciplina para com a paciente foi que ela mesma fazia as 
suas interpretações, uma ou duas horas depois do começo da sessão. Pensando 
no atendimento em questão, minha recompensa em ter esperado e segurado 
tantas interpretações e compreensões foi poder vê-lo e ouví-lo conseguir fazer 
suas próprias conexões, no seu tempo e ao seu modo.

“E quem vai entender?” 
Rap do Monster - Player Tauz

É sabido que na nossa prática diária com a infância, não é somente através 
da fala que nos comunicamos, mas, sobretudo a partir do brincar. Aprendemos 
com os pequenos que a linguagem não ocorre somente pelos conteúdos verbais, 
mas - e principalmente - pela expressão da infância propriamente dita: pelas 
brincadeiras, pelos gestos, pelos movimentos do seu corpo, etc. São estes os 
instrumentos que iremos usar para nos comunicarmos e auxiliarmos na elabora-
ção de conteúdos inconscientes (Flores, 2016).

Diversos autores postulam o brincar como sinal de saúde, forma de comu-
nicação e elaboração de conflitos no desenvolvimento infantil. Além disso, nos 
dá pistas de onde a criança se encontra, qual sua fase desenvolvimental, sendo 
assim, de grande valor diagnóstico. Em ordem de ser saudável, este brincar 
deve ser variado e coerente com a idade, assim como inteligível para seus pares 
e pela sua cultura. (Ferreira, Marczik, Araujo, Zelmanowicz, 2011; Blinder, Kno-
bel e Siquier 2011).
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Quando brinca, a criança tenta resolver, simbolicamente, o seu presente ao 
mesmo tempo em que se prepara para o seu futuro, ou seja, para coisas que ain-
da não dá conta no momento (Kopp, Pflüger, Konrth, Weiss, 2016; Flores, 2016). 
O jogo e o brinquedo têm, dessa forma, funções de preparar a criança para a 
vida, propiciando momentos mais livres, de adaptações, tolerância à frustrações 
e realização simbólica de desejos. O nosso auxílio nesses momentos lúdicos tor-
na as sessões únicas, visto que podemos fazer conexões entre o que a criança 
nos mostra no brinquedo/jogo e o que acontece na realidade e ambiente em que 
vive, pensando com ela, formas de elaboração e resolução dos seus conflitos 
(Kopp, Pflüger, Konrth, Weiss, 2016).

Winnicott (1975b) afirma que a psicoterapia acontece na sobreposição de 
duas áreas do brincar: a do terapeuta e a do paciente. Blinder, Knobel e Si-
quier (2011) apontam para o fato de que, se uma criança está impossibilitada de 
brincar isto é um importante e grave dado diagnóstico e é tarefa do terapeuta 
auxiliá-lo nesse processo para que se torne capaz.

“Você é louco como eu? Esteve com dores como eu?” 
Tradução Gasoline – Halsey

Renato* é um menino de 11 anos que chega ao Ceapia por dificuldades 
escolares e retraimento social. Os pais, Úrsula* e Felipe*, referiam que seu filho 
era muito desatento e se mostrava introvertido quando solicitado a fazer algo, 
como, por exemplo, falar ou explicar alguma tarefa, além de se preocupar com 
sua falta de atitude. Freud (1915-1916a), sobre o sentido dos sintomas, acredita 
que todo sintoma tem algum sentido que se relaciona com as experiências de 
vida do paciente, basta compreendermos uma forma de traduzi-lo. Acredito que 
as “exigências da vida” (Freud, 1886, p.357) de Renato, ou seja, o seu cresci-
mento e individuação, fizeram com que ele desenvolvesse sintomas. Foi essa a 
sua forma de tentar sair do sistema doentio que a sua família opera e gritar por 
ajuda - mesmo sem voz (Freud, 1886).

Na primeira sessão de Renato, ele estava na recepção brincando com a 
mãe, rindo e parecendo se divertir. Ele me olha tranquilo, mas assim que fica 
sabendo que eu era a terapeuta e que ele teria que vir comigo, se encolhe para 
perto da mãe, que brinca que eu não mordo crianças e fala de maneira expan-
siva que o cordão umbilical já foi cortado, logo, ele poderia ir. Ele ri, como um 
bebê que ri de um gesto qualquer da mãe. Ao se despedir, a mãe o chama por 
algum apelido infantilizado e lhe dá um beijo.

Durante esta sessão, após várias tentativas minhas de conversar com ele e 
ele ter se mantido em silêncio, pergunto sobre o que ele estava fazendo com a 
mãe.

Terapeuta: Como é o nome do jogo que tu tava jogando com a mãe? Pacien-
te me olha por um tempo: Jogo do berço*
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T: Hmm e quem tava ganhando?
P: Teoricamente não tem como ganhar, é um jogo em dupla…

Renato já me comunicava, no nosso primeiro contato, sobre a dinâmica 
da sua relação familiar: uma (con)fusão sem fim. Durante toda sessão, Renato 
permaneceu encoberto de uma ansiedade terrorífica. Após muitas tentativas de 
comunicação, jogamos Uno por escolha de Renato. Ele, por pequenos instantes, 
se mostrava levemente mais relaxado do que quando entrou. Freud já em 1937, 
comenta sabiamente que o que é essencial, está preservado. Mesmo o que pa-
rece completamente esquecido ou inacessível se encontra presente de alguma 
forma, em algum lugar. Pensei, neste momento, o sintoma de Renato assim: sua 
voz - sua capacidade de externar  seus próprios conteúdos - estava em algum 
lugar dentro de si, escondida, abafada, esquecida e encolhida em algum canto.

Ainda neste dia, uma das perguntas que fiz era se ele gostava de ouvir mú-
sica e dentre algumas, ele me fala sobre a música Numb, do Linkin Park, a qual 
fica registrada em minha mente e tem enorme conexão com a sua história e com 
a história que iríamos construir juntos.

“I’ve become so numb, I can’t feel you there / Become so tired, so much more aware 
By becoming this all I want to do / Is be more like me and be less like you” 

(Tradução: “Eu me tornei tão indiferente, não posso sentir você aí / Me tornei tão 
cansado, muito mais consciente / Estou me tornando isto, tudo o que eu quero fazer / 

É ser mais como eu sou e menos como você é”)

Refrão Numb - Linkin Park

A voz que nos chega na sessão vem dentro de um corpo (Rache, 2017). 
Este pertence a uma história com afetos e desafetos, harmonias e desarmonias, 
tristezas e alegrias, com tons e sobretons. Essa história contém participantes 
que não controlamos e que, até certa medida, controlam o tratamento - os 
pais. Estes outros participantes vêm ansiosos, com queixas de sintomatologias 
e problemas a serem resolvidos  (Flores, 2016). Como ouvir todos os detalhes, 
sussuros e gritos, da voz do nosso paciente? Como diferenciar qual a sua e qual 
a dos seus pais? Como diferenciar o dito do não dito do discurso parental?

O certo é que não existe possibilidade de ocorrer um trabalho com as crian-
ças se não levarmos em conta a presença dos pais - com seus desejos, expec-
tativas, dificuldades e queixas – visto que a relação deles com a criança marca 
esta de forma constituinte (Flores, 2016; Blinder, Knobel e Siquier, 2011). Renato 
ocupava um lugar totalmente dominado pelo desejo dos pais, onde só havia 
a possibilidade de submissão, sem lugar para desejos e vontades próprias. A 
submissão, de acordo com Winnicott (1975a), ocasiona uma sensação de inuti-
lidade; é uma base doente, é ficar preso à criatividade de outro. Estando nesse 
lugar, somente os sintomas conseguem produzir um efeito de atenção diferente, 
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de pedido de socorro, um princípio de saída dessa dinâmica doente. Apesar de 
ter sido um tópico fundamental no tratamento de Renato, a parentalidade e a 
dinâmica familiar não serão o foco deste trabalho.

“Me sentindo sem esperança, perdido embaixo da superfície” 
Tradução  Numb - Linkin Park

Em uma sessão, quando vou busca-lo, os pais levantam e ele levanta junto, 
indiscriminadamente, como se estivessem grudados. Percebo que ele estava 
com gel no cabelo e  pergunto: Botou gel no cabelo hoje ou tá molhado de lavar?

P: Colocaram em mim.. acho que quando eu ainda tava dormindo... T: Aé? 
Tu nem viu?

P: Não...
T: E tu gosta quando colocam? P: Não muito... Mais ou menos... T: E tu já 

disse.. tipo, ai..não...
P: Antes passavam todos os dias.. Daí eu falei que não gostava e agora é só 

de vez em quando...
Sobre esses comportamentos na recepção, era frequente o hábito dos pais 

de conversarem comigo quando ia buscar Renato, informando coisas que ele 
deveria me contar. Na saída, ele se jogava na direção deles, como se fosse um 
bebê sendo jogado nos braços dos pais.

Em outra sessão: T: E o que tu fez no final de semana? P: Hmm.. nada
T: Nada?
P: É, um monte de nada…
T: Um monte de nada? Como é isso?
P ri e faz com as mãos um formato de um quadrado repetindo: um monte… 

de nada…!
Pensou-se que ele se sentia como esse monte de nada, vazio, sem represen-

tações, sem existir, sem psiquismo, com grandes déficits.
Em relação à criatividade, fator importante no desenvolvimento do brincar, 

os autores pensam os efeitos que o excesso e a escassez produzem sobre esta. 
Para a criança, tanto um quanto outro produzem um efeito paralisante: se te-
nho demais, não há espaço para brincar; se tenho de menos, não sei brincar. 
Penso que Renato tinha os dois: um excesso de invasão por parte dos pais e 
uma escassez de espaço e tempo livre para si próprio. Tal combinação resultava 
num significativo efeito paralisante, visível aos olhos de todos. Quando Renato 
se sentia minimamente desconfortável, em lugares/com pessoas que lhe eram 
desconhecidas, ele paralisava, tendo comportamentos estereotipados repetitiva-
mente (Blinder, Knobel e Siquier, 2011).

Roussillon (2015), propondo uma metapsicologia da presença, refere que 
o pensamento da psicanálise esteve, por muitos anos, focado nas formas de 
ausência do objeto. Isto, porém, começa a ser questionado frente a quadros clí-
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nicos que mostravam diferentes especificações. Essa metapsicologia investiga 
as condições que possibilitam, entre o objeto percebido externamente e o repre-
sentado internamente, uma suficiência adequada, permitindo o encontro entre 
estes. O que Roussillon denomina de patologia narcísico-identitária abrange a 
questão da dificuldade de diferenciação do eu/não-eu em si, na presença do 
objeto. Quando a “capacidade de estar só face à pulsão na presença do objeto” 
(Roussillon, 2015, pg 10), não é possível de se desenvolver, a criança fica presa 
em um duplo-vínculo se sentindo, ou abandonada, ou, como é o caso, com o 
objeto se manifestando intensamente, com ameaças constantes de intrusão. 
Não há, portanto, uma relação suficientemente boa com o objeto, que não seja 
nem muito ameaçada de perda nem de intrusão. Penso que há, dessa forma, 
uma dupla ameaça: Renato sentia que, se ele desse um basta nas ameaças e in-
trusões dos pais, assim como se se apropriasse subjetivamente da representação 
deles (ou seja, se independizasse), ele os perderia totalmente. Todas as atitudes 
dos pais nesse “jogo de verdade” (Roussillon, 2015, pg 12) entre Renato e eles, 
são consideradas como mensagens enviadas a ele, como num diálogo sem voz, 
que todos entendem. Para que se organizasse um vínculo mais saudável, seria 
necessário que os pais fossem percebidos, construídos e concebidos como “du-
plos” de Renato. Um duplo, explica Roussillon, seria um espelho, ou seja, um 
outro que não se (con)funda.

“E todas as pessoas dizem: ‘Você não pode acordar, isto não é um 
sonho / Você é parte de uma máquina, não é um ser humano / Com 
seu rosto todo maquiado, vivendo numa tela / Com a auto-estima 
baixa, então você funciona a gasolina / Acho que há uma falha em 
meu código’” 
Tradução Refrão Gasoline – Halsey

Em uma sessão que jogávamos varetas, Renato faz analogias das cores 
com cores das bandeiras de países e eu tento perguntar sobre os lugares que 
ele falava, se gostaria de viajar para esses lugares, o que imaginava etc. Renato 
se mostra incrédulo com minhas perguntas e me mostra como seu pensamento 
funciona de maneira bastante concreta e empobrecida, me respondendo “como 
eu vou saber se eu nunca fui?” (sic).

Winnicott (1975a), refere que, se a excitação e a descarga, quando uma 
criança brinca, são os fatores dominantes observáveis, o brincar em si, saudável 
e fonte de elaborações como já visto neste trabalho, não ocorre. Necessitaría-
mos, portanto, uma espécie de trabalho pré-psicanalítico, um ‘ensinar a’ brincar, 
propiciando oportunidades para o ‘sem forma’, para os impulsos de criatividade 
motores e de sensorialidade. A criatividade de Winnicott diz respeito a “estar 
vivo” (Winnicott, 1975a, pg. 98), a “um colorido de toda a atitude com relação 
à realidade externa” (Winnicott, 1975a, pg. 95). Isso só não ocorrerá quando o 
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indivíduo encontrar-se doente ou sufocado nos seus processo criativos pelo seu 
ambiente, como é o caso apresentado.

Em algumas sessões, Renato trouxe animais de brinquedo que vinham es-
condidos no seu casaco e, enquanto conversávamos, ele colocava em mim, 
como se eu não visse. Brinco que me assusto: Um morcego!

P ri: Uhum!
T: Ele tem nome?
P: Não… [pausa] Tá ficando mais fácil da voz sair (seu principal sintoma) T: 

Aé? E como é a voz sair mais fácil?
P: Bom! Ela sai mais fácil…
Pensou-se que dentre todos os bichos, Renato me mostra morcegos, bichos 

que vivem e saem das cavernas; o que estaria saindo dele nesse momento do 
tratamento? A voz? Sua agressividade? Da maneira em que ele verbalizou, era 
como se a voz fosse uma terceira pessoa, não a voz dele, mas “uma voz”.

Nos seus escritos sobre o Inconsciente, Freud (1915/1916b) propõe que há 
grandes lacunas na nossa consciência, pois, esta, por si só, não é capaz de ex-
plicar determinados atos ou ideias que vêm à nossa mente. O sintoma de Renato 
era assim: ninguém conseguia entender o que acontecia. Conscientemente, não 
havia maiores explicações para o sintoma. Renato parecia ser simplesmente um 
menino super envergonhado e ansioso frente à determinadas situações e que 
quando questionado, também não sabia informar porque sentia-se assim.

“Estou acordando em cinzas e pó / Enxugo minha testa e suo minha ferru-
gem / Estou inalando os produtos químicos / Estou invadindo e tomando forma 
/ E então desço do ônibus da prisão / É isso, o apocalipse, oh / Estou acordando, 
sinto isso em meus ossos / O bastante para explodir meus sistemas / Bem-vindo 
à nova era, à nova era / Oh, oh, sou radioativo, radioativo”

Tradução Radioactive - Imagine Dragons Cerca  de  4  meses  após  o  
início  do  tratamento,  Renato  descobre  sua  caixa terapêutica (até então as 
atividades envolviam somente a minha caixa de jogos), “isso aqui é o paraíso!!!” 
(sic). Imediatamente começa a brincar com a amoeba e com a massinha. Com 
a amoeba, brincando com ela para cima e para baixo, ele acaba me acertando 
e fica muito assustado, querendo logo guardar. Digo que não tinha problema, 
só teríamos que ter cuidado. Ele fica mais tranquilo e brinca de engolfar coisas 
com a amoeba ou de esticá-la até que ela se rompesse. Neste dia, na saída, ele 
me abraça e se despede.

Sua interação com a amoeba era cada vez maior e agora ela(e) tinha um 
nome: Melecos*; “vem de lesma” (sic) e ele também se refere ao personagem 
“demogorgon” da série Stranger Things. Ao mesmo tempo, porém, eu ficava 
mais de fora, visto que Renato interagia sozinho com a amoeba. Ele explorava 
a amoeba de variadas formas: esticava, puxava, balançava, colocava na mesa 
até que escorregasse e caísse, repartia, engolfava, Melecos ganhava diferentes 
partes com diferentes nomenclaturas e posições hierárquicas, explorava sons 
de pum apertando-a contra o pote etc. Nesta época do tratamento, Melecos 
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tinha um papel mais agressivo, que engolfava, “domina” (sic), “se suicida” (sic). 
Quando separava em vários pedaços, juntava gritando “te funde, Melecos, te 
funde!!” (sic).

O faz-de-conta é um “como se” do brinquedo, não precisa necessariamente 
da presença do outro. Com suas infinitas possibilidades, simboliza a represen-
tação de algo a mais, de materiais latentes e reprimidos de forma deslocada. 
Pode-se pensar também, através de Winnicott (1975d), sobre o valor da ilusão no 
desenvolvimento da criança, ou seja, a riqueza de um sujeito ter a ilusão de que 
cria o que precisa/quer no momento em que deseja. A tarefa final e fundamental 
da mãe seria a de ir desiludindo seu bebê de forma gradativa, dando espaço 
para a vivência de frustrações, inerentes à vida. O que Winnicott denomina de 
espaço e objetos transicionais seria uma área intermediária necessária na tenra 
infância para a criança se relacionar com o mundo. Melecos era o seu faz-de-
-conta/objeto transicional. Com ele Renato podia encenar sua dinâmica familiar, 
seus sentimentos de si mesmo sem bordas, sem limites, púbere, de forma mais 
segura e menos ansiogênica. Dessa forma, se entende que o brinquedo coloca 
certa ordem no caos que pode ser o mundo interno de uma criança, assim como 
vai ampliando seus recursos egóicos para enfrentar esse caos (Kopp, Pflüger, 
Konrth, Weiss, 2016). Melecos serviu de grande aliado nessa aventura. Através 
das mais variadas histórias, Renato foi tendo subsídios para enfrentar sua reali-
dade, podendo, aos poucos, usar palavras para descrevê-la. Freud (1915-1916c) 
nos fala sabiamente que os sintomas criam substitutos para o que não podem 
ter, regredindo libidinalmente a estágios anteriores de escolha objetal e desen-
volvimento.

Lembro que perto do seu aniversário de 11 anos, Renato me contou que 
teria a sua “primeira festa de aniversário!” (sic), visto que nunca teve uma festa 
com amigos. Fazendo uma analogia (ou brincando) com a idade - (1)1 ano(s) -, 
penso que, de fato, parecia ser o primeiro aniversário de Renato. Quando ques-
tionado sobre a sua festa, ele me diz que dentre todos os brinquedos grandes, 
havia gostado de um que era de girar: “...porque depois de um tempo ela girava 
e parecia que tava nos puxando… era louco!” (sic). Renato, no seu “primeiro ani-
versário”, havia gostado do brinquedo mais sensorial, de excitações corporais, 
demonstrando funcionar ainda em um nível muito primitivo.

Além de brincar junto com a criança em sessão, se faz necessário que  se 
entenda, compreenda e escute o que a criança faz a partir desse brincar. Lembro 
que por muito tempo ficava observando Renato, principalmente quando este 
inventava uma nova brincadeira, regra ou história. Entendia que em cada “fase” 
que estávamos, Renato queria me mostrar um aspecto seu, da sua vivência, do 
seu sintoma. Além disso, o brincar tem uma função de elaboração psíquica, com 
intenção de obter domínio sobre o que gera medo, excitação, angústia e/ou an-
siedade. Dessa forma, podemos entender o brincar repetitivo, que somente ces-
sará quando houver uma repressão e/ou domínio de tais sentimentos (Blinder, 
Knobel e Siquier, 2011). Entendo que Melecos estava a serviço desse domínio. 
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Como representante da história e dinâmica familiar, ele ocupava e encenava 
diferentes personagens: alguns mais poderosos e dominadores, outros fracos e 
pequenos. Era tão real que Renato por vezes teve que fechar Melecos de volta 
na caixa e deixá-lo ali por algumas sessões.

Aos poucos, esses sentimentos foram sendo encenados de outras formas: 
Renato começou a passar sessões inteiras desenhando personagens terrorífi-
cos, com histórias amedrontadoras, com garras e dentes afiados, com armas 
e balas que atravessavam por todos os lados. Um dos personagens pelo qual 
estava“obcecado em desenhar, não sei porque” (sic) foi o Titan Mandíbula, per-
sonagem de um anime que se chama Attack on Titans, que tem a seguinte his-
tória: “Quando a Operação Ilha Paradis é abandonada no ano de 850, Ymir (mu-
lher) que havia comido Marcel e roubado o poder do Titan Mandíbula, é enviada 
de volta para Marley. Mais tarde, Porko é escolhido para receber o poder do 
titan. Transformado em um titan irracional, ele devora Ymir e ganha o poder do 
Titan Mandíbula. Porko herda as lembranças de Ymir e compreende sua história 
e motivos, mas não herda nenhuma memória de Marcel.” Pensa-se na confusão 
e dinâmica familiar fusionada que aí está representada por engolfamentos, vora-
cidade, disputas de poder, agressividade. Nesse mesmo sentido de confusões, 
em uma sessão, Renato vai criando e encenando uma história da Lesmôncios:

P ri e pega Melecos: Vamos acordar, Melecos! - Ficava com Melecos para 
cima e para baixo, de um lado para o outro, enrolava nos seus dedos e nas suas 
mãos, partia-o ao meio e o juntava novamente.

T: Estão todos fundidos aí? Da última vez que tu veio aqui tava o vô Mele-
cos, o pai Melecos e o Melecos principal?

P: Não, o principal foi o vô que assumiu essa forma por um tempo, tá o nor-
mal.. T: Ah, entendi.. tá o vô, o pai e o filho.. o normal..?

P: Sim – e em seguida fala algo sobre o vô causar Alzheimer nos outros e 
os efeitos disso.

T: Ah é? Ele faz os outros perderem a memória? E daí eles nem sabem mais 
quem são, essas coisas..

P ri: É! – em seguida diz que o Melecos pai tinha desistido de ser vilão T: Ah 
é? O que ele vai fazer agora?

P: Vai se aposentar T: Se aposentar?
P ri: Sabe como ele vai se aposentar? T: Hmm, como?
P: Assim ó: - pega uma pequena parte da amoeba toda e deixa separado, 

me avisando que esse era o pai; depois conta que o avô, que era a parte grande 
agora, havia morado com tribos e índios, e conhecia o boi tatá, e que o pai dizia 
“uma cobra!” (sic) e o avô “boi tatá” (sic) e daí ele enlouquecia as pessoas.

T: Então além de fazer perder a memória ele enlouquece as pessoas? Porque 
ele diz que o que a pessoa tá vendo é outra coisa né…

P: É, o pai fica dizendo “é uma cobra que tem fogo!” (sic) e o avô “boi tatá, 
boi tatá!” (sic). - Repete essa história por um tempo e, após, junta todas as partes 
da amoeba e mistura tudo com as mãos.
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T: Todos se fundiram de novo… P: Não, todos morreram!
Neste dia Renato se mostrava mais agitado e eu não conseguia acompanhá-

-lo. Sua brincadeira não era criativa, parecia puramente uma descarga de excita-
ção. Além disso, foi encenada toda uma confusão de línguas, um ataque à per-
cepção, algo que leva o outro à loucura, fazendo com que nós dois ficássemos 
confusos e o ritmo ficasse descompassado.

“Quem está no controle?” 
Tradução Control – Halsey

Após quase 1 ano de atendimentos começaram manifestações sobre a inter-
rupção, primeiro por Renato: “por que eu ainda tenho que vir aqui?” (sic). Meus 
manejos com ele eram no sentido de deixá-lo livre, mostrando que tem muitas 
coisas sérias que acontecem com ele, mas que eu não iria ser invasiva e decidir 
as coisas por ele como todo mundo já fazia. Ainda, ele me trazia conteúdos so-
bre os pais serem de grande importância na vida dele e no dia-a-dia da família, 
“não dá pra ficar sem a mãe e o pai!” (sic). Renato me escancarava seu maior 
dilema: como se independizar de pais tão poderosos? Fazendo uma alusão à 
metapsicologia de Roussillon (2015): como se ausentar de pais tão presentes e 
invasivos?

Na sua conferência sobre Fixação em Traumas, Freud (1915-1916b) fala so-
bre não conseguir libertar-se de uma parte do seu passado, ficando alienado do 
presente e futuro. Produzir um sintoma seria substituir algo que não aconteceu. 
Processos foram interrompidos, perturbados e obrigados a permanecerem no 
inconsciente. Isto se transforma numa atitude pouco prática perante a vida. 
Acredito que Renato se fixou em fases muito primitivas de sua vida, não pôde 
seguir se desenvolvendo, teve que seguir ocupando o lugar de bebê de seus 
pais, incoerente e patologizante para sua idade.

Renato, neste ponto do tratamento, usava outros materiais das caixas e eu o 
sentia diferente, com maiores capacidades de compreender o que falávamos. Ao 
mesmo tempo, eu temia que os pais não sobrevivessem, não tolerassem serem 
“utilizados na representação e, portanto, “mortos” na percepção” (Roussillon, 
2015, pg 12).

Na sessão: P vai cercando o leão de peças em sua volta e, quando eu per-
gunto o que era, ele me diz que era uma jaula, pra manter ele preso, porque ele 
era muito perigoso. P continua construindo um forte em volta do leão e dizendo 
que é porque ele era muito grande e machucava os outros. Vou fazendo compre-
ensões com a sua história em mente, “mas será que o leão quer machucar? ... o 
que ele acha de estar sendo preso? … então quando é muito forte tem que ficar 
preso? ...”. P vai concordando com o que eu falo e depois de um tempo conecta 
com a sua história, dizendo que era que nem ele que, sem querer, machucava 
as pessoas.
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Fica cada vez mais notório que Renato estava podendo entrar em contato e 
conversar sobre suas confusões e angústias, sobre como ele se percebe, como 
é percebido pelo outro. Pôde colocar nos animais a representação de seus sen-
timentos.

No nosso penúltimo encontro Renato levou seu telefone para a sessão e 
referiu estar “viciado em uma música” (sic). Durante quase toda a sessão ele 
me mostra músicas que normalmente ouve e comenta sobre nunca ter prestado 
atenção nas letras que agora estava lendo no clipe. Ele coloca o telefone no 
bolso e pede para jogarmos UNO. Nesse momento penso “como nos velhos tem-
pos”, em que sempre jogávamos durante toda a sessão. Sinto algo de abandono,  
mas como eu ainda não tinha nenhuma

informação, não pude fazer nenhuma compreensão daquilo. Na saída, os 
pais me informam que na próxima semana seria a última sessão de Renato, 
unicamente por questões financeiras.

Nesta sessão me senti invadida e controlada pelos pais, como Renato se 
sente. Senti na pele as limitações e impotência do meu trabalho como terapeuta 
e muita tristeza pelo meu paciente. Apesar disso, penso que, com as músicas, 
havíamos estabelecido um ritmo, e essa forma de expressão demonstrava que 
as coisas dentro dele estavam um pouco mais preservadas, mesmo com pais tão 
invasivos. Todas as músicas ouvidas neste dia fizeram algum sentido com seu 
momento: seus sentimentos de desespero, de esperança, do medo da loucura, 
da relação tóxica com os pais, da necessidade de ter o seu espaço, sua liber-
dade, da fantasia de ser destrutivo, sentimentos de tristeza. Com essas letras, 
Renato já anunciava algo que eu ainda não podia entender, assim como me 
mostrava que tinha uma parte sua que havia se vinculado e não queria ir embo-
ra. A música deu voz para coisas que ele não conseguia falar naquele momento.

No último atendimento, Renato logo pede pelo Uno. Falo, angustiada, sobre 
as impossibilidades neste momento, sobre as evoluções que ele teve e sobre al-
gumas coisas que eu ainda achava importante para ele crescer bem. Ele fica em 
silêncio, jogando. Falo sobre ter entendido me  “nada a ver!” (sic). Ele ganha a 
primeira jogada de Uno e opta por não jogar uma segunda; a última música que 
ele coloca se chama “Believer” (crente, aquele que acredita).

Goldstein (2016), falando sobre o jogo Uno, nos mostra um paradoxo: mes-
mo seu nome se referindo ao número um, ele deve ser jogado por mais de 
uma pessoa. Esse jogo nos remete à algo definitivo, pronto, assim como o que 
esperamos do desenvolvimento humano: que se tenha uma identidade única, 
autônoma, capaz, criativa e que aceite contribuições dos que estão ao seu re-
dor. Para atingir este objetivo, porém, há que se fazer outra coisa que o nome 
nos sugere: unirmos. Nos primórdios do desenvolvimento infantil há que se 
unir, se fundir com a mãe, para depois começar a se diferenciar até conseguir 
ser alguém separado desta. Pensa-se que o Uno imita esse desenrolar da vida 
quando juntamos uma carta com a do outro e formamos pares e assim o jogo 
segue. Assim, entendo que Renato precisava formar um par comigo, me mos-
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trando sua realidade, encenando comigo, para poder aceitar (e se desiludir) que 
eu sou diferente dele e ir tentando se diferenciar da sua própria mãe com a qual 
encontrava-se ainda fundido.

Penso que a dinâmica do Uno representou o término dos atendimentos: 
como uma carta +4, que vem de repente, sem que se espere. Me senti tendo 
que segurar todas as cartas na mão, pois a família já não podia mais continuar 
jogando e se diferenciando, queriam permanecer Uno.

Tal importância que foi dada ao brincar neste trabalho é devido à compre-
ensão, por parte da terapeuta, de que a criança não vai saber explicar seus con-
flitos tal como um adulto, pois ainda não possui total domínio da linguagem. No 
brincar, por sua vez, são transmitidos infinitos detalhes e sutilezas da realidade 
daquele paciente que, criativamente, experiencia o espaço e o tempo ao seu 
redor. Olhar uma criança que brinca e observar atentamente a esse brincar é por 
si só, terapêutico. Alguns pacientes precisam que o terapeuta possa observar o 
absurdo em que se encontram os seus estados mentais, sem que seja necessário 
comunicar esse absurdo, muito menos de forma organizada. O terapeuta que 
não consegue absorver essa comunicação, segundo Winnicott (1975c), ficará 
tentando descobrir alguma organização dentro do caos e do absurdo  e  deixará  
o  paciente  abandonado  e  desesperançoso  na  sua  tentativa  de comunicação. 
Assim, Renato precisava que eu entendesse, através das suas atitudes e brinca-
deiras, todo o seu caos e os absurdos que vivia. Mais do que isso, necessitava 
que eu guardasse tudo isso comigo por um tempo, não tentasse interpretar e 
muito menos lhe devolver tudo de uma vez só - isso seria uma violência. Aos 
poucos Renato foi sendo capaz de fazer isso por ele próprio, com leves empur-
rões meus conseguia fazer conexões das suas brincadeiras com a sua realidade. 
Nesse estado e ambiente de confiança comigo, Renato pôde reunir-se e come-
çar a existir como si próprio, não como parte de alguém que não vive separado, 
mas como um “eu mesmo”, vivo.

“Esse é o fim” 
Paródia - Bia’s Challenge feat HC Fansings

Freud (1914-1916) postula que o inconsciente é inacessível e não se tem 
ideia sobre a sua natureza, forma, cor, cheiro. Com auxílio, porém, pode ser 
transformado em processos mentais conscientes e utilizados em benefício do 
paciente que nos procura. Da mesma (sem) forma, a utilização da amoeba, a 
princípio sem sentido, sem bordas, (representação coisa) foi criando espaço para 
surgir o desenho, as brincadeiras com animais, até a utilização de músicas em 
sessão (representação palavra). Nesse sentido, acredito que se tais representa-
ções inconsciente/coisa de Renato não fossem investidas, permaneceriam nesse 
mesmo estado. Ao serem investidas, porém, puderam transformar- se em pala-
vra, dando sentido às histórias de uma amoeba, que até nome ganhou.
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Se é que posso me aventurar de forma suficientemente audaciosa, diria que 
compartilho com Freud o tom humano com que falava das suas dificuldades e 
dos seus sentimentos nas cartas para Fliess: será que estou perdendo tempo? 
será que isso vai ser útil? vai dar em algo? Este “não saber” é um dos itens a que 
Ogden (2005) deu valor no seu texto “Do que eu não abriria mão”, falando sobre 
valores indispensáveis para que seja possível praticar a psicanálise. O não saber 
nos possibilita lidar com o mistério, com o imprevisível, com as maravilhas e ter-
rores do inconsciente, que pode ser sentido, mas jamais conhecido. Além disso, 
o ato de “ser humano” dentro do setting é algo que Ogden (2005) tem como o 
valor mais fundamental para um psicanalista/psicoterapeuta. Disso, creio que 
nenhum de nós abriria mão.

Referências

Alvarez, A. Companhia viva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

Blinder, C., Knobel, J., Siquier, M. L. (2011) A Interpretação do Brinquedo. In: Clínica 
Psicanalítica com Crianças. Aparecida (pp. 83-119). São Paulo: Ideias & Letras.

Ferreira, M. H., Marczik, C. F., Araujo, M. S., Zelmanowicz, A. H. C. (2011) O brinquedo no 
diagnóstico de abuso. In: Azambuja, M. R. F., Ferreira, M. H. M. (Coords.). Violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Porto Alegre: Artmed.

Flores, G. G. (2016) Do que se trata o/no atendimento de crianças? Revista do CEPdePA. 
v.23, p 125-145. Porto Alegre.

Freud, S. (1886-1889). Projeto para uma Psicologia científica [1985] (1950). In: Publicações 
Pré-Psicanalíticas e Esboços Inéditos. (James Strachey Ed), Edição standard das Obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. I, pp. 341- 483). Rio de Janeiro: Imago.

Freud, S. (1914-1916). O Inconsciente. In: A História do Movimento Psicanalítico, Artigos 
sobre a Metapsicologia e outros trabalhos. (James Strachey Ed), Edição standard das 
Obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. XIV, pp. 165-225). Rio de Janeiro: 
Imago.

Freud, S. (1915-1916a) Conferência XVII. O sentido dos Sintomas. In: Conferências 
Introdutórias sobre Psicanálise (Parte III) (James Strachey Ed), Edição standard das 
Obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. XVI, pp. 265-281). Rio de Janeiro: 
Imago.

Freud, S. (1915-1916b) Conferência XVIII. Fixação em traumas - O Inconsciente. In: 
Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). (James Strachey Ed), Edição 
standard das Obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. XVI, pp. 281-293). 
Rio de Janeiro: Imago.

Freud, S. (1915-1916c) Conferência XXIII. Os caminhos da formação dos sintomas. In: 
Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). (James Strachey Ed), Edição 
standard das Obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. XVI, pp. 361-379). 
Rio de Janeiro: Imago.

Freud, S. (1937-1939) Construções em análise. In: Moisés e o Monoteísmo, Esboço de 
Psicanálise e outros trabalhos. (James Strachey Ed), Edição standard das Obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. XXIII, pp. 271-287). Rio de Janeiro: 
Imago.



Luísa Steiger Pires de Oliveira • Believer: o caso de um menino que começou a acreditar em si mesmo  • 143

Goldstein, E. (2016). Jogo Uno. In: Duarte, I., Kopp, A. I., Pflüger, A., Goldstein, E., 
Konrath, I., Bressan, I., Weiss, J. Pujol, L. A., Merg, M., Lopes, S. B. O brincar e o jogar: 
compreendendo significados (pp 119-129). Porto Alegre: Artes e Ofícios.

Kopp, A. I., Pflüger, A., Konrath, I., Weiss, J. (2016) Aspectos Teóricos sobre o brincar e o 
jogar. In: Duarte, I., Kopp, A. I., Pflüger, A., Goldstein, E., Konrath, I., Bressan, I., Weiss, 
J. Pujol, L. A., Merg, M., Lopes, S. B. O brincar e o jogar: compreendendo significados 
(pp 19-28). Porto Alegre: Artes e Ofícios.

Ogden, T. H. (2005) Do que eu não abriria mão. Revista de Psicanálise da SPPA, v.12, n.3, p. 
403-415. Porto Alegre.

Rache, E. (2017) Tem algo na voz que não se pode dizer: reflexões sobre o corpo da voz. 
Revista de Psicanálise da SPPA, v. 24, n. 1, p. 81-104. Porto Alegre.

Roussillon, R. (2015). A dialética presença-ausência: Para uma metapsicologia da presença 
(pp. 1-22). Traduzido por Isabel Cristina Hilbig. Santa Cruz do Sul, Setembro de 2015.

Winnicott, D. W. (1975a) A criativade e suas origens. In: O brincar e a realidade (pp.

95-121). Rio de Janeiro, Imago. 1975.

Winnicott, D. W. (1975b) O brincar. A atividade criativa e a busca do eu (self). In: O brincar 
e a realidade (pp. 79-95). Rio de Janeiro, Imago. 1975.

Winnicott, D. W. (1975c) O brincar. Uma exposição teórica. In: O brincar e a realidade (pp. 
59-79). Rio de Janeiro, Imago. 1975.

Winnicott, D. W. (1975d) Objetos transicionais e fenômenos transicionais. In: O brincar e a 
realidade (pp. 13-45). Rio de Janeiro, Imago. 1975.


