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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo discorrer a respeito da função paterna na visão do 
médico, pediatra e psicanalista D. W. Winnicott, o modo como se inicia essa função 
na vida do indivíduo e as consequências da ausência dessa no período da 
adolescência. A motivação para realização desse artigo veio por meio do 
desenvolvimento do projeto “A subjetividade do adolescente contemporâneo: a 
clínica psicanalítica diferenciada” desenvolvido na Casa de Semiliberdade de 
Londrina/PR com adolescentes em conflito com a lei. Projeto ainda em andamento, 
mas são perceptíveis alguns resultados. 

 Palavras-chave: Adolescência, Medida Socioeducativa, Winnicott. 

 Este estudo tem como objetivo fazer uma breve descrição a respeito 

da importância da função paterna de D. W. Winnicott na constituição psíquica do ser 

humano e a consequência que pode ocorrer pela não realização dessa. Atrelado a 

isso a vivência prática a partir do projeto “A subjetividade do adolescente 

contemporâneo: a clínica psicanalítica diferenciada” que é desenvolvido com 

adolescentes em conflito com a lei que já passaram pelo sistema fechado e/ou estão 

em transição para o meio aberto, como medida socioeducativa de semiliberdade em 

Londrina/PR. A base para realização do projeto são estudos e os conceitos 

desenvolvidos por D. W. Winnicott. O projeto conta com o apoio de uma bolsa de 

iniciação científica da Fundação Araucária.  

 De acordo com Loparic (1999) Winnicott defende que inicialmente 

para constituição psíquica do bebê é necessário uma relação dual entre mãe e bebê, 

na qual a mãe possa suprir as necessidades primárias por meio de cuidados 

suficientemente bons e para que o ambiente onde esse bebê esteja inserido não 

promova intrusões é preciso que a mãe forneça condições suficientes para um 

desenvolvimento emocional sadio, por meio de um ambiente facilitador. 

 Nesse início onde a criança precisa de alguém para se identificar e 

que supra suas necessidades primordiais, o pai tem função de favorecer condições 

para que a mãe possa desempenhar seu papel sendo suporte econômico e 

emocional da mãe, e favoreça esse ambiente facilitador, posteriormente ele vai 

precisar fazer a separação entre mãe e filho, podendo ser o outro elemento para 

identificação do indivíduo e para que a criança não permaneça grudada a esse 

corpo da mãe (ARAÚJO, 2005).  
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 A função paterna terá a representação de lei, do limite, é essa 

função que impulsiona o filho a seguir adiante e ser um ser autônomo; possibilita a 

interiorização de regras morais; respeitando suas potencialidades permite o 

desenvolvimento saudável do filho, é papel do pai apresentar o que tem fora do 

âmbito familiar para que o indivíduo seja capaz de viver na sociedade em diferentes 

etapas da vida (ARAÚJO, 2005).  

 Por meio desta função é possível que desde criança o indivíduo 

consiga lidar com sua agressividade, ódio e destruição, ligando-se ao fato de sua 

integridade para que possa viver de forma inteira tanto socialmente quando 

psiquicamente, para sentir-se parte do mundo, é preciso existir confiança nessa 

relação para que o indivíduo seja capaz e compreenda que pode encontrar 

segurança em outros relacionamentos interpessoais. Além de lei, o pai precisa 

representar um homem real que proporciona proteção, sustentação das relações e 

intervenção para que o filho se sinta parte da família e que existe um lugar que é 

dele, por meio dessas condições o sujeito será capaz de lidar com 

responsabilidades, com suas culpas e fazer reparações (ARAÚJO, 2005).  

 Quando existem falhas ou ausência nessas referências que são 

fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento, para o indivíduo pode 

significar um fracasso pessoal, existindo a impossibilidade da interiorização de leis, 

um mundo onde não tem limites, o que pode acarretar na adolescência a busca para 

recuperar isso que foi perdido ou que provoque manifestações agressivas, 

cometendo transgressões a fim de ir encontrar com a lei e o limite que faltam 

(FROTA, 2006).  

 Na vivência na Casa de Semiliberdade de Londrina/PR com 

adolescentes que estão em conflito com a lei, é possível perceber que a maioria dos 

adolescentes não contam com uma estrutura familiar ou que tiveram a presença 

paterna desde o início de sua constituição, são adolescentes que ainda buscam 

serem aceitos de alguma forma na sociedade. Esses adolescentes cumprem medida 

socioeducativa de semiliberdade em uma casa com moldes familiares que 

proporcionam ao indivíduo um retorno assistido ao convívio social. 

 Para o desenvolvimento do projeto são realizados encontros 

semanais com duração de 1h30m dentro da Casa de Semiliberdade, onde são 

desenvolvidas oficinas e atividades que favoreçam a expressão da subjetividade 

desses adolescentes, buscando por meio dos diálogos sobre sua realidade, 
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sexualidade, drogas, através das oficinas de músicas ou outras atividades que 

permitam uma relação de confiança com os estagiários, favorecer que a criatividade 

e suas opiniões sejam manifestadas, como forma de pertencimento ao meio. Em 

cada atividade são estabelecidas regras que devem ser respeitadas de modo afetivo 

e efetivo para que dessa forma, possam buscar sentidos diferentes, se comuniquem 

e expressem seus sentimentos.  

 Com o vínculo entre estagiários, estudantes de psicologia, e os 

jovens que cumprem a medida é possível perceber a realidade, estrutura familiar 

que apresentam e a fase de transição da infância para adolescência ou da 

adolescência para adulta. 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.  

 Ainda em andamento, é possível observar alguns desses jovens 

conseguem se recolocar de maneira saudável na sociedade, por meio da 

ressignificação da visão de mundo e dos projetos de vida dos adolescentes 

proporcionado pela escuta ativa e o acolhimento desenvolvido pelos estagiários que 

participam do projeto e também por meio dos programas e incentivos de inserção 

social que a Casa de Semiliberdade oferece.  
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