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VInHeTa TeRaPêuTICa
Vitor era um menino de 7 anos de idade e estava no 1º ano do ensino fun-

damental. Sua mãe estava preocupada porque ele havia sido expulso de duas 
escolas em menos de um ano por ser agressivo com colegas e professores. Ela 
estava assustada porque os relatórios bimestrais das respectivas escolas nunca 
haviam apontado quaisquer problemas em relação ao comportamento do filho 
e ressaltavam a sua inteligência e sociabilidade. Havia uma contradição.

O motivo da expulsão da primeira escola foi Vitor ter ficado enfurecido 
com a equipe de educadores chegando a bater em alguns deles e nos colegas, 
jogando móveis escada abaixo. O que a escola omitiu foi que Victor era frequen-
temente trancado sozinho numa sala de aula metade do período escolar como 
forma de castigo. Ao conversar com outras mães a mãe do menino descobriu 
que os vídeos do seu filho em estado de fúria eram mostrados a outras mães 
da escola para justificar a expulsão ou como exemplo de mau comportamento.

A segunda expulsão foi motivada por um encaminhamento de Vitor para o 
Conselho Tutelar pelo pai de uma coleguinha da escola. Vitor a empurrou no 
recreio e ela se machucou superficialmente. A alegação era de que Vitor era um 
menino antissocial e violento, que já havia sido expulso de uma escola. O caso 
foi entendido pelo Conselho Tutelar como improcedente, mas a escola entendeu 
que ele era um perigo para os colegas.

Vitor foi para uma terceira escola por minha orientação. A mãe achou uma 
escola religiosa e confessional, a ideia da mãe era colocar Deus no coração de 
Vitor. Ela achava que com uma educação cristã as coisas poderiam melhorar e 
foi honesta com a direção quanto as razões da mudança da escola. A escola 
tomou como missão salvar a pobre alma e oferecer a ela a palavra de Deus. Isso 
durou alguns dias. Em pouco tempo ninguém queria ficar com Victor. A profes-
sora estava assustada com os seus desenhos, eram “monstros horríveis” (sic), ele 
usava cores fortes. As crianças não conseguiam brincar com ele, ele era muito 
agressivo: queria correr, lutar, se jogava no chão. No dia do brinquedo levava 
brinquedos inapropriados para aquela escola como heróis e livrinhos de contos 
de fadas, seres irreais que não existiam no mundo de Deus. A escola recebeu a 
informação de uma conhecida de que Vitor era agressivo na antiga escola. Não 
o queriam mais lá.

Quarta escola. Vitor começou muito bem. Ótimas notas. Aulas de judô e 
futebol no período complementar. Em questão de meses surgem as queixas, a 
professora não conseguia mais ter autoridade sobre ele em sala de aula. Vitor 
era encaminhado à diretoria com frequência e era colocado sozinho numa sala 
para fazer as tarefas, fazia tudo rápido e corretamente, tomava lanche sozinho, 
mas depois começava a se agitar: balançava cortinas, batucava na mesa, abria 
e fechava a porta. Nas aulas de futebol tudo ia bem, mas nas aulas de judô 
machucava as crianças, os pais reclamavam e o professor determinou que ele 
não poderia mais participar. 

As escolas queriam um diagnóstico. Vitor era um menino inadequado em 
situações de grupo. Sugeriram hiperatividade, transtorno opositivo desafiador, 
falta de estrutura familiar, dupla personalidade, simulação, problemas psiquiá-
tricos ou neurológicos.

Uma informação importante é que a criança não conheceu o pai e é órfão 
desde o oitavo mês de gestação, sendo a mãe sua única responsável. O pai fora 
assassinado por balas perdidas quando voltava do trabalho. Foi um choque para 
a mãe que tomou todas as providências do enterro sozinha, não foi capaz de 
sentir mais nada na ocasião, entrou num “modo de sobrevivência”.

O menino sabia que o pai havia morrido, mas não sabia o como. Nunca foi 
ao cemitério. Nunca viu uma fotografia. Nunca se falou disso. Não tinha imagem 
alguma do pai. Nunca perguntou. A mãe nunca falou claramente sobre a sua 
morte. Vitor não sabia como ele era nem do que gostava. Do pai ele só sabia o nome.
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Na minha avaliação não havia indícios de transtornos psiquiátricos ou neu-
rológicos. O que poderia ser interpretado como comportamento agressivo pelas 
escolas nunca ocorreu no consultório. É possível que comportamentos impul-
sivos irrompessem em situações emocionais intensas sobrepondo-se a ao pen-
samento racional em situações de grupo. A agressividade irracional, que fazia 
parte da vida de Vitor desde a sua gestação, se explicitava somente na escola, 
instituição que constela aspectos relacionados ao pai por inserir a criança no 
mundo das regras, das normas, do pensamento lógico e da racionalidade.

Dei início à psicoterapia de Vitor. Um dia ele chegou ao consultório falando que 
queria ser lutador de box, um campeão. Tinha visto o filme Creed, nascido para 
lutar (2015) e se identificou com o protagonista do filme: “é a minha história” (sic).

No filme Creed é filho ilegítimo do lutador Apolo Creed, personagem que 
surgiu como o primeiro rival de Rocky Balboa. Apolo morrera numa luta por um 
adversário que não havia seguido as regras do jogo. Creed crescera num orfanato 
e tinha problemas de comportamento, resultando em punições como isolamento 
do grupo. O menino foi resgatado pela viúva de Apolo, que o adotou tardia-
mente. O personagem tornou-se um homem de negócios, mas amava o box, 
largando tudo para realizar sua verdadeira vocação. Temia ser comparado ao pai 
e começou a profissionalizar-se sem revelar a sua identidade. Rocky recusou-se 
a treiná-lo inicialmente por estar fora do mundo da luta e mudou de ideia após 
vê-lo treinando. Creed torna-se um vencedor!

Este filme foi encenado inúmeras vezes no consultório. Eu assumia vários 
papéis que circundavam o personagem Creed, o menino agressivo e rejeitado 
que vence na vida e que se parece com o pai, e Vitor personificava o protago-
nista. O tema do pai aparecia com frequência, assim como a necessidade de um 
tutor que lhe mostrasse o caminho da vitória.

Revivemos por muitas sessões as diversas cenas do filme a partir da leitura 
de Vitor, até o momento em que ele sugere espontaneamente gravar uma das 
cenas. E por que não gravar o filme todo? 

O roteiro inicial pensado por Vitor foi: “eu sou o Creed, você o Rocky, eu vou 
até você pedir para me treinar, você diz que está muito velho prá isso e depois 
muda de ideia, aí você me treina, perco algumas lutas, mas no final eu ganho” (sic).

Gravamos as cenas do filme em uma única sessão no meu celular de forma 
espontânea no modelo das sessões e eu ia fazendo os meus apontamentos como 
narradora-personagem da história. Não estava combinado como seriam as 
cenas, mas as gravamos tentando manter alguma coerência narrativa.

As cenas que se referem ao treino do personagem ocupam a maior parte do 
vídeo, são cenas de exaustão, esforço físico, empenho pessoal. Vitor na figura de 
Creed me solicita orientações e eu ensino os segredos do box para ele.

Ao longo da semana eu editei o vídeo com um aplicativo de celular que 
baixei para tirar os “erros” de filmagem e tornar o filme coerente. Algumas 
cenas foram suprimidas, outras realçadas com efeitos sonoros simples e, na 
semana seguinte, apresentei o resultado a Vitor, ele quis ver o filme algumas 
vezes fazendo pequenos comentários. Seus olhos brilhavam. Vitor quis mostrar 
o vídeo, de aproximadamente 10 minutos, para a mãe e ao namorado dela que 
aguardavam na sala de espera.

Esta história havia sido encenada no meu consultório pela última vez e ela 
marcou a saída de Vitor da psicoterapia. No meu entender este vídeo serviu 
como uma síntese catalizadora do processo terapêutico de Vitor ao qual volta-
remos a discutir mais tarde.

usos Das TéCnICas DIgITaIs em PsICoTeRaPIa
Embora as técnicas digitais não façam parte do repertório de técnicas psico-

terápicas ensinadas aos psicólogos nas universidades, atualmente pacientes de 
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todas as idades trazem para a cena terapêutica imagens pessoais registradas em 
celulares na forma de fotografias, postagens em redes sociais, vídeos caseiros, 
gravações em áudio e nos confrontam não somente com a narrativa pessoal 
acerca de um fato, mas com uma série de associações imagéticas, constata-
ções audiovisuais, assim como as reações públicas a estas imagens. Este mundo 
subjetivo, ampliado, quase transparente, e por vezes compartilhado nos revela 
muito sobre a dinâmica psíquica do paciente, pois como qualquer imagem, estas 
podem revelar complexos, conflitos e emoções, ter um efeito catártico, eviden-
ciar mecanismos egoicos, potencializar recursos criativos.

Ter um celular no bolso capaz de registrar imediatamente uma situação 
cotidiana é comum entre muitos de nós. A nossa relação com o mundo digital 
se estreitou. As crianças já nascem inseridas num mundo que transita facilmente 
entre o real e o virtual. “Definitivamente, a experiência da vida cotidiana está 
conectada e integrada ao universo da virtualidade, que inclui os jogos eletrôni-
cos” (CORRÊA, 2013, p. 89), além das fotografias, vídeos, lives (cenas registradas 
ao vivo e transmitidas diretamente às redes sociais), mensagens de WhatsApps. 

Estamos diante de uma nova forma de relação com o imaginário. As carac-
terísticas do brincar são outras. As crianças não querem apenas fazer o jogo 
simbólico com bonecos e usar os jogos de regra tradicionais disponíveis na sala 
lúdica. Os jogos eletrônicos e aplicativos de celular oferecem outras possibili-
dades imaginativas e de interação, desenvolvendo outras habilidades motoras e 
psicodinâmicas.

As imagens digitais constituem uma forma de discurso que tem aparecido 
cada vez mais no setting terapêutico de forma complementar ou em substitui-
ção a narrativa oral. Por que não as utilizar como recurso terapêutico?

Corrêa (2013) analisou a relação de crianças com jogos eletrônicos e men-
ciona um caso em que 

Ao representar na tela [de um jogo eletrônico] personagens heróicos, luta-
dores e dragões gigantes, M. dramatizava a própria vida, desempenhando 
papéis imaginários que não podiam ser atuados em papéis sociais efetivos 
[...]. (CORRÊA,2013, p.101)

Aqui, o jogo eletrônico ofereceu à criança a possibilidade de vivenciar o 
arquétipo do herói nas suas potencialidades positivas e negativas dentro do 
cenário tridimensional protegido de um jogo eletrônico. Este recurso lúdico pos-
sibilita a identificação da criança com um personagem que possui recursos limi-
tados: algumas vidas, instrumentos de luta, algumas habilidades e fragilidades 
escolhidos por ela, que são decisivos para a superação de um problema e para 
passar para a próxima fase do jogo, esta, mais complexa que a anterior. A experi-
ência com este tipo de jogos pode mobilizar na criança recursos psíquicos como 
adaptabilidade, flexibilidade mental e saídas criativas para o enfrentamento de 
situações-problema desconhecidas que surgem no meio do jogo, possibilidades 
que a criança pode assimilar como experiência psíquica e internalizar como 
recurso para outras situações de vida.

Já Honorato et al. (2006) realizaram pesquisas em psicologia social regis-
tradas em vídeo-gravações dirigidas, encenadas e posteriormente analisadas 
conjuntamente com uma comunidade. Os autores perceberam que esta técnica 
confere empoderamento à comunidade e concluem:

Ver-se em ação é, então, entendido como possibilidade de ressignificação dos 
papéis de pesquisador-pesquisado, sublinhando o caráter de co-autoria nas 
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pesquisas que se utilizam deste instrumental [vídeo-gravação]. (...) As crian-
ças e os jovens solicitaram a exibição das imagens, acredita-se, num possível 
esforço de (re) conhecimento da (co) autoria na produção de informações. 
(HONORATO et al., p. 9 e 10)

Nesci (apud Corona, 2014 e Mellina, 2014) desenvolveu na Itália a técnica de 
Psicoterapia Multimídia em situações de luto. Esta técnica implica na escolha de 
fotografias e músicas relacionadas ao ente falecido selecionadas pelo paciente 
enlutado, assim como situações relatadas por ele e posteriormente encenadas 
por um ator e gravadas em vídeo. Mellina (2014) esclarece que

[...] o atributo de “multimídia” deve ser entendido no sentido de “multidi-
mensional”: por que esta psicoterapia não é apenas usada para competir 
com uma variedade de meios e instrumentos de vários profissionais, mas 
também de ambientes de atividades múltiplas e diversas que se entrelaçam 
e se fundem em unidade. O exame da realidade (preservado com todas as 
suas funções, atencionais, perceptivas, mnemônicas, racionais) intercepta e 
convive com imaginação, a contemplação remanescente, a comemoração 
celebrativa, ativada com a montagem psicodinâmica do vídeo de memória 
na área intermediária (como Winnicott denomina a área da ilusão). O campo 
de ação resultante é maleável, plástico, polimórfico, mas também quente, 
animado, pululante de vida e humanidade. Potencialmente, eles criam a pre-
missa de criar uma plataforma de projeção para novas direções, bem como 
uma área de acolhimento e conforto. É nesta lacuna onde se aprisiona uma 
nova tensão criativa, capaz de contrariar a inércia e o desarmamento do luto, 
que germina o jogo. (MELLINA, 2014, sem página).

Corona (2014) ressalta que esta técnica oferece a possibilidade de ressigni-
ficação das lacunas mnemônicas afetivas relacionadas ao falecido poderem ser 
preenchidas de forma criativa com um distanciamento realístico, o que faz com 
que a pessoa enlutada possa elaborar emocionalmente a sua perda por meio do 
recurso imaginativo.

Favero e Candellieri (2017), observam que algumas ferramentas tecnológicas 
digitais servem aos seus pacientes de diferentes formas. São analisadas situações 
como envio de e-mails ao terapeuta, a participação de pacientes em grupos de 
WhatsApps, o jogo eletrônico como forma de desenvolvimento de validação de 
conhecimento e constituição de autoestima do paciente.

Os autores acreditam que 

As tecnologias digitais toraram-se, de fato, infiltrativas dando origem a for-
mas de hibridação entre o homem e os objetos. [...] seria necessário postular 
a existência de novos predicados não acessíveis aos seres humanos enquanto 
separados dos meios tecnológicos. (FAVERO E CANDELLIERI, 2017, p. 367)

Ou seja, para os autores é impossível pensar o homem separado das tecnolo-
gias digitais, uma vez que na atualidade estes objetos “completam sua dimensão 
ontogenética” (FAVERO E CANDELLIERI, 2017, p.366). Portanto, cabe ao psicólo-
go pensar em formas de inserir, esta nova dimensão do humano, as tecnologias 
infiltradas na subjetividade, no contexto psicoterápico.
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a VíDeo-gRaVação Como DIsCuRso sIgnIFICaTIVo
Rios (2015) faz um estudo sobre memória e a construção de narrativas auto-

biográficas em crianças. A autora afirma que:

[...] embora se considere que a vida comece no nascimento, o começo do 
relato do passado pode ser encontrado em muitos lugares, entre os quais nas 
primeiras memórias de si mesmo (RIOS, 2015, p. 69)

A autora entende ainda que a construção da noção de si mesmo só é possí-
vel quando um outro significativo, geralmente a mãe, auxilia na atribuição de 
significado às experiências da criança. A narrativa autobiográfica estará apoiada 
nesta noção de si mesmo e permeada por aspectos imaginativos e fantasiosos 
do inconsciente.

No vídeo Vitor revive e elabora conflitos por meio das ações e discursos 
espontâneos ao longo da gravação sem interferências externas, como em qual-
quer brincadeira simbólica no setting. É possível entender tal recurso colocou 
em evidência um tema central da sua dinâmica psíquica: a ausência de um pai-
-tutor, sobre o qual não se falava nem se fantasiava desde o seu nascimento.

Vitor identifica-se com o personagem Creed e revive a sua história na pele 
do herói. Assim como ele, Creed ele não tem um pai real e teme ser reconhecido 
mais pela história do pai morto e grandioso do que por seus esforços pessoais. 
No filme o pai-tutor é projetado na imagem de Rocky, que lhe dá recursos para 
construir sua própria história, à semelhança deste lugar de atribuição de senti-
dos que o psicoterapeuta ocupa numa sessão.

A vídeo-gravação repercutiu em Vitor de forma muito positiva dando o dis-
tanciamento realístico necessário para a construção de uma narrativa possível 
acerca da sua história pessoal. Entendo que a possibilidade sintetizadora da 
imagem em movimento substituiu qualquer tipo de interpretação verbal que eu 
pudesse fazer, na medida em que houve a ressignificação de inúmeros persona-
gens internos e sensações não reconhecidas em Vitor: o pai morto injustamente, 
o tutor que ensina o caminho, a rejeição institucional, o regate de si mesmo.

Atualmente Vitor está numa quinta escola, esta, maior e com regras claras. 
Nunca mais houve uma reclamação acerca do seu comportamento. A mãe dele 
se formou na faculdade, conseguiu um emprego noturno na área de formação e 
casou-se com o namorado. Vitor ganhara oficialmente um pai. O padrasto ocupa 
ao lugar de tutor amoroso e as fotografias da nova família aparecem sempre nas 
redes sociais. A nova residência fica longe do consultório, não haveria alguém 
que pudesse trazê-lo às sessões. O filme é sempre lembrado por ele como parte 
importante deste processo.
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