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RESUMO

O  modo como uma criança compreende o mundo pode ser permeado por sentimentos hostis acompanhados de atos agressivos. Em geral, tais manifestações não são toleradas

pelos adultos, que costumam intervir por meio de punições e estímulo à contenção. Porém, a agressividade, muitas vezes, representa uma reação da criança ao que ela vivencia

e uma tentativa de lutar por sua singularidade e independência, revelando significados múltiplos, pouco acessados pelos responsáveis. Diante disso, a psicoterapia pode

representar uma oportunidade de a criança expressar sentimentos em um ambiente de compreensão e respeito, o que favorece autopercepção e o ajustamento da criança Este

estudo tem como objetivo relatar um estudo de caso referente a um trabalho de atendimento psicoterápico que está sendo realizado a uma criança de sete anos, do sexo

masculino, com queixas de agressividade. Os atendimentos estão sendo realizados semanalmente desde maio de 2016 no Núcleo de Ensino e Aplicação em Psicologia da

Universidade do Estado de Minas Gerais. A assistência psicológica está vinculada ao projeto de extensão “Psicoterapia infantil: o cuidado a crianças em sofrimento psíquico”.

Para realização dos atendimentos, estão sendo usados recursos lúdicos para viabilizar a expressão da criança. Nas sessões, foi possível perceber que a presença de

agressividade está associada a situações em que a criança busca sensibilizar os pais para suas necessidades e foram feitas intervenções buscando auxiliá-la a desenvolver

formas alternativas e mais saudáveis de manifestação de suas necessidades. Além disso, buscou-se orientar à mãe quanto a modos possíveis de cuidado, já que, diante da

agressividade apresentada pela criança, a mesma assumia papel de repressão e punição. Com o decorrer da psicoterapia tem sido notada redução significativa do

comportamento agressivo.
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