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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo explanar a respeito do conceito de tendência 
antissocial desenvolvido por D. W. Winnicott, em sua observação com crianças na 
Segunda Grande Guerra, e alguns aspectos que o envolve. Visto que o público alvo 
do projeto “A subjetividade do adolescente contemporâneo: a clínica psicanalítica 
diferenciada” são adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de 
semiliberdade na Casa de Semiliberdade de Londrina-PR, é possível por meio da 
teoria da tendência antissocial perceber a realidade familiar, contexto no qual estão 
inseridos, compreender suas realidades e proporcionar um repensar sobre suas 
expectativas e o ato infracional promovendo crescimento para o adolescente. 

Palavras-chave: Tendência Antissocial, Winnicott, Medida Socioeducativa. 

  

Este artigo discorre sobre a tendência antissocial pela visão do 

pediatra, psiquiatra e psicanalista D. W. Winnicott relacionando-se com o projeto 

desenvolvido com adolescentes em conflito com a lei. Por meio dos conceitos 

winnicottianos desenvolvidosno projeto “A subjetividade do adolescente 

contemporâneo: a clínica psicanalítica diferenciada”, aplicados na Casa de 

Semiliberdade, na cidade de Londrina-PR. Tendo apoio de uma bolsa de Iniciação 

Científica da Fundação Araucária.  

 Esses adolescentes cumprem medida socioeducativa de 

semiliberdade em uma casa com moldes familiares que proporcionam ao indivíduo 

um retorno assistido ao convívio social. Através do projeto, com vínculo entre 

estagiários, estudantes de psicologia, e os jovens é possível perceber a realidade e 

estrutura familiar que apresentam.  

 Desta forma, são realizados encontros semanais de 1h30m dentro 

da Casa de Semiliberdade, onde são desenvolvidas oficinas e atividades que 

favoreçam a expressão da subjetividade deles, sendo por meio dos diálogos sobre 

sua realidade, sexualidade, drogas, através das oficinas de músicas ou outras 

atividades que permitam uma relação de confiança com os estagiários. Neste 

sentido é proporcionado o acolhimento que vem promover crescimento em 

diferentes aspectos.  

 Atos de violência podem ser interpretados como transgressões de 

regras, normas e leis. Porém, todo indivíduo está sujeito a cometer episódios 

violentos, em especial agressividade, podendo ser um comportamento disfarçado, 
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desviado e o qual muitas vezes é atribuído a fatores externos, causando sentimento 

de desespero (VILHENA; MAIA, 2002). 

 Winnicott (2012) acredita que o crime promove sentimentos de 

vingança pública, ou seja, é algo comum e inconsciente dos indivíduos, mas 

naqueles que possuem um desenvolvimento saudável conseguem assumir 

responsabilidades por suas ideias e emoções, não sendo necessário buscar fora 

algo que possa estar desprovido.  

 Através de trabalhos realizados durante a Segunda Grande Guerra 

D. W. Winnicott pode ter contato com crianças que ficaram desalojadas do convívio 

familiar, causando traumas psicológicos, permitindo-o observar e notar que às 

reações das crianças não eram somente pelo ambiente que estavam, mas por uma 

quebra na relação afetiva (JUSTO; BUCHIANERI, 2010). 

 Como resultado dessa experiência Winnicott pode perceber e 

aprofundar sobre seus conceitos de mãe suficientemente boa e ambiente facilitador, 

os quais são importantes para o desenvolvimento saudável do indivíduo e quando 

não realizados de maneira que proporcionem um cuidado suficientemente bom, as 

falhas se instauram causando prejuízos, denominando-se como tendência 

antissocial. (VILHENA; MAIA, 2012). 

 Para Winnicott a tendência antissocial não é a designação de um 

diagnóstico clínico, mas comportamentos e/ou atitudes que o indivíduo pode 

apresentar em um determinado momento. Demonstra a esperança em recuperar 

uma maternagem positiva e que foi privada em um período de dependência relativa. 

O furto está no centro dessa tendência, associado à mentira, a criança ou 

adolescente comete o ato não pelo desejo do objeto furtado, mas pelo desejo sobre 

a mãe que ele tem direito. (JUSTO; BUCHIANERI, 2010). 

 Além da falha na relação entre a mãe e a criança, a função paterna 

realizada de maneira insatisfatória pode promover o não controle e favorecimento de 

condições nas quais a criança não compreende e não aprende a lidar com sua 

agressividade, ódio, destruição; sendo a aprendizagem para o controle dessas 

sensações importante para o indivíduo, de maneira que se relaciona para o 

amadurecimento emocional. (FERREIRA; AIELLO-VAISBERG, 2006). 

 Neste ponto se observa ainda que o comportamento antissocial é 

percebido como uma maneira de defesa para o indivíduo encarar as adversidades e 
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situações, podendo ter ganho secundário e reações sociais. Isto está relacionado 

com dificuldades inerentes ao desenvolvimento emocional. (WINNICOTT, 2012).  

Com a prática junto aos adolescentes da Casa de Semiliberdade, foi 

possível perceber a realidade desses jovens e relacionar com os conceitos de 

Winnicott. O projeto não tem intenção de promover atendimento psicológico para 

que eles possam identificar as falhas ambientais e familiares, mas, procura 

possibilitar oportunidades para que desenvolvam e busquem sentido em outras 

formas, além de proporcionar um ambiente acolhedor onde facilita a comunicação e 

expressões de sentimentos. É um projeto em andamento, porém fica claro que 

alguns desses jovens conseguem se recolocar de maneira saudável na sociedade. 

Portanto, a tendência antissocial é a perda de algo positivo que foi 

bom na experiência da criança e por impulsos inconscientes a faz ir à busca de algo 

que supra essa falta, isso quando funções materna e paterna não são bem 

desempenhadas.  
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