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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O presente trabalho objetiva descrever, em
forma de relato de experiência, os atendimentos realizados na disciplina de "Prática Supervisionada
– Psicoterapia I” com orientação psicanalítica, tendo como orientador o professor e psicanalista
Rudimar Mendes. A prática ocorreu no CIS - Centro Integrado de Saúde, do Centro Universitário da
Serra Gaúcha – FSG, sendo considerada uma prática de ‘serviço-escola’. Os serviços-escola,
anteriormente chamados de clínica-escola, surgiram junto da instituição da profissão de psicólogo,
que fora instituída em 1962. Estes, tem por objetivo colocar em prática as técnicas psicológicas
aprendidas em aula. Além disso, possuem uma importante contribuição social pois ofertam
atendimentos com preços sociais, ou gratuitos, à população com menores rendas (PERES et.al. 2003).
MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho é um relato de experiência, vivido no período de
2021/1, na experiência de estágio clínico da autora. Nos relatos de experiência, o autor narra
conhecimentos vividos, de forma que estes tenham aporte científico (GROLLMUS; TARRÉS, 2015).
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Em abril de 2021 iniciou-se as sessões com Davi (nome fictício),
9 anos, a demanda relatada pela mãe é de agressividade e temperamento explosivo. A psicanálise com
crianças existe há muito tempo, desde que Freud conduziu sua análise do “Pequeno Hans”, a partir
deste momento, e contando com outras contribuições, as brincadeiras e desenhos produzidos pelas
crianças durante as sessões, foram equivalentes as associações livres dos adultos (ABERASTURY
(1982[1979]). Partindo de tais contribuições, para os atendimentos, o lúdico fora utilizado como
elemento nas sessões, onde foram notadas diversas demandas do paciente. Davi comenta em algumas
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sessões que sente falta da avó (que faleceu recentemente), e do pai (que está preso). Segundo Freud
(1927[1915]/2011), o objeto adquire muita importância para o sujeito quando repleto deinvestimento
libidinal, e apenas estes objetos, de grandes significados, se prestam a incitar o luto. Percebe-se então,
que o que se perde é algo que vai para além do objeto, é uma perda do que antes encontrava-se posto
para este sujeito, que fica então, sem garantias. Outra demanda percebida durante as sessões, foi a
agressividade que Davi tem verbalizado durante os atendimentos, tanto para com outras pessoas,
quanto com brinquedos. Essa agressividade, vem geralmente, por meio do seu avô, o qual ele por
diversas vezes relata que deseja a morte, que deseja matá-lo. Por vezes, o desejo de morte voltou para
si próprio. A agressividade, para Laplanche e Pontalis (2001), é uma tendência (ou um conjunto
delas), que se transformam ematitudes reais ou fantásticas, com o intuito de prejudicar o outro, seja
por meio de destruição ou humilhação. Segundo a teoria freudiana, a agressividade é inerente ao ser
humano, visto que se apresenta como uma resposta para a dor e frustração, que necessitam de
liberação (MOURA; BANDEIRA, 2017). Tal liberação, está sendo ofertada pelo serviço escola, pois
segundo Lacan em “A direção do tratamento e os princípios do seu poder”, com a oferta, cria-se a
demanda, neste caso, a oferta é dada por meio do Centro Integrado de Saúde e com isso, o sujeito
busca o atendimento, para poder livrar- se de seu sofrimento, do seu sintoma e suas demandas. O
papel da instituição e do estudante, é ofertar uma escuta, um convite para a fala. CONCLUSÃO:
Freud (1969 [1919]), em seu texto "Sobre o ensino da psicanálise nas universidades" já falava sobre
a importância da prática clínica nos cursos universitários, incitando a criação de ambulatórios.
Segundo ele, a verdadeira transmissão da psicanálise é da ordem do particular, ou seja, é obtida nas
experiências singulares do sujeito. Com esta experiência, o estudante pode conhecer as intersecções
entre o saber oferecido em aula, seus aprendizados, o que se passa na clínica e as experiências
analíticas (DIAS, 2003). É a partir do serviço-escola que os alunos da FSG podem entrar em contato
com a comunidade e suas demandas, e assim, poder colocar em prática o que aprendem em suas aulas
teóricas. Além disso, segundo Freud, a análise com crianças é uma medida profilática, que obtém
resultados seguros e duradouros. Portanto, é de suma importância que tais atendimentos ocorram,
tanto para o estudante, quanto para a comunidade na qual o serviço é oferecido. Pois é a partir de
programas como estes, que a Psicologia e a Psicanálise conseguem ir de encontro as pessoas que por
vezes, não tem condições de investir em um tratamento particular.
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