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Introdução: Este projeto iniciou-se na discplina de Aconselhamento Psicológico, tendo
como propósito a realização de prática, visando o desenvolvimento técnico e ético em
atendimento clínico, sendo escrito em atendimento à disciplina de Fenomenologia.Os
atendimentos aconteceram no Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia (Napp),
aos sábados totalizando seis sessões, sendo que após cada sessão, se realizava as
supervisões em sala de aula. No decorrer dos atendimentos a agressividade esteve em
voga norteando toda a conversa.A agressividade então, tornara-se uma forma de
colocar em evidencia o poder do agressor, que quando no relacionamento social
destaca o outro como objeto depositário de sua satisfação. Objetivo: Neste artigo,
pretende-se fazer a discussão interpretativa de um caso, tendo como finalidade,
localizar o motivo pelo qual a paciente se torna agressiva a ponto de violentar o outro.
Acredita-se, que tornando consciente a agressão, possibilitará encontrar saídas e
formas de saber lidar com o ato agressivo. Metodologia: Foi utilizado a teoria
psicanalitica freudiana como metodologia, com o proposito de poder discorrer sobre a
pulsao de vida e pulsao de morte, bem como a resistencia e a ambivalencia ente amor e
odio, vida e morte, prazer e desprazer. A associaçao livre como tecnica utilizada,
constituiu um convite à paciente bem dizer do sintoma que a invadira, para que no
decorrer do atendimento fosse possivel trabalhar questões imperceptiveis. Porém, de
acordo com sua fala, ela estaria sabendo lidar com sua forma agressiva de ser e que
nao tinha mais pensamentos suicida. Resultados: Foi possível perceber que a agressão
está muito próximo à violência, bem como a ambivalência entre amor e ódio, vida e
morte. A agressividade da paciente possivelmente estava ligada à sua relação com a
mãe, que fora se estendendo a outros inconscientemente. Não fora possivel chegar a
um resultado mais plausivel, pelo fato de que foram poucos os atendimentos e não
houve uma sequencia no semestre ulterior. Conclusão: Este artigo pôde desvelar um
pouco do passado da paciente , através de suas próprias escavações em busca de um
sentido para o seu presente. Esse atendimento fez com que a teoria fosse vista na
pratica, promovendo um enlace entre ambas e o desenvolvimento enquanto discente.   
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