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RESUMO

A fábula “O cavaleiro preso à armadura: Uma fábula para quem buscar a Trilha da Verdade” narra à estória de um cavaleiro preso a compromissos de batalhas, as quais eram

empreendidas em busca de conquistas. Frente à necessidade de se proteger e mascarar a própria fragilidade, tal cavaleiro usava uma armadura que, ao mesmo tempo em que o

protegia, também o aprisionava, gerando uma vida psíquica adoecida e sofrida, restringindo seu modo de ser e suas relações. A prática clínica em Psicologia evidencia situações

em que pacientes também recorrem a mecanismos de proteção que os aprisionam em si mesmos, em crenças arraigadas e expectativas alheias, impedindo-os de viver, de modo

pleno, seus sentimentos, limites e potencialidades. Este trabalho propõe relatar uma experiência de psicoterapia a uma criança de 6 anos, do sexo masculino, atendida desde

maio de 2016 no Núcleo de Ensino e Aplicação em Psicologia da UEMG-Ituiutaba através do projeto de extensão “Psicoterapia Infantil: o cuidado a crianças em sofrimento

psíquico”. O relato será feito a partir de uma relação com a fábula mencionada. A demanda apresentada pelos responsáveis estava relacionada a queixas de dificuldade de

atenção e aprendizagem, ainda que tais queixas não tenham sido identificadas pela escola ou pela avaliação psicológica realizada. Desde o início da psicoterapia, foi possível

observar que o cliente apresentava insegurança e necessidade de autoafirmação, além de sintomas de ansiedade, que variavam de uma preocupação excessiva com adoção de

comportamentos socialmente aprovados a comportamentos metódicos e manifestações de contenção de sentimentos. No espaço psicoterapêutico, a contenção e a rigidez têm

diminuído e dado lugar à espontaneidade. Fica evidente que diante de um espaço de escuta e acolhimento, essa criança experimenta segurança, tornando-se capaz de se

desprender das “armaduras”, usufruindo melhor das possibilidades da existência, o que tem favorecido um desenvolvimento mais saudável.

Projeto 1


