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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever o embasamento teórico e a 

relação entre estagiário/criança, presentes na atuação do aluno de Psicologia do 

Centro Universitário Filadélfia e bolsista da Fundação Araucária no Projeto de 

Extensão: “Constituição Subjetiva da Criança: Oficinas Winnicottianas Para Crianças 

de Comunidades Carentes 2015”, realizado na instituição “A Casa do Caminho” da 

cidade de Londrina - PR, durante o ano letivo de 2015. As crianças atendidas pelo 

projeto frequentam em contra turno escolar. As atividades desenvolvidas no estágio 

têm como objetivo construir vínculos afetivos entre estagiários e crianças, 

proporcionando neste espaço um ambiente facilitador, tendo como base para isto os 

conceitos Winnicottianos. Durante as brincadeiras realizadas nas oficinas, nota-se 

uma inicial rejeição e agressividade para com os estagiários, e através da teoria 

Winnicottiana foi possível construir um ambiente confiável, para uma melhor 

constituição psíquica, permitindo um processo natural de crescimento pessoal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho serão descritas as atividades e a metodologia utilizada na 

atuação dos estagiários de Psicologia no Projeto de Extensão “Constituição 

Subjetiva da Criança: Oficinas Winnicottianas para Crianças de Comunidades 

Carentes 2015”, apoiado pela Fundação Araucária. Sobre os estagiários, o Projeto 

conta com alunos do 2° ao 4° ano do curso de Psicologia do Centro Universitário 

Filadélfia, orientados e supervisionados semanalmente. Os estagiários são divididos 

em dois grupos, realizam visitas semanais no período matutino e vespertino, com 

atividades de uma hora e meia de duração, em que são trabalhados diversos temas 

culturais, sociais, sobre cuidados pessoais, além do espaço destinado ao brincar.  

Sobre a instituição “A Casa do Caminho”, local onde são aplicadas as 

atividades do projeto na cidade de Londrina – PR, foi fundada em 1987, e hoje em 

dia atua como local de aprendizado e socialização para as crianças do município, 

além de em muitos casos servir como ponto de referência e segurança para crianças 
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em situações de risco, papel comumente desempenhada por instituições com estas 

características (SANCHES, 2005).  

As crianças atendidas pelo Projeto são as que fazem parte do núcleo de 

apoio sócio educacional da instituição, que as recebem em período de contra turno 

escolar, estando estas entre 6 e 12 anos de idade. 

 

OBJETIVO 

 

Este projeto busca construir uma relação saudável e de confiança entre 

estagiário e criança, sob a luz dos conceitos do psicanalista inglês Donald Woods 

Winnicott, que possibilitam a reparação de falhas decorrentes do processo de 

amadurecimento da criança em ambientes que não puderam facilita-lo. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização das atividades, se propõe a utilização de jogos e 

atividades lúdicas em geral, que possibilitem trabalhar temas pertinentes a realidade 

das crianças. Brincadeiras, pinturas, desenhos e conversas, são usados nas 

atividades, visando contribuir com informações, conhecimento, e enriquecimento 

pessoal para as crianças. Além de proporcionar um ambiente facilitador para a 

criança em que possa expressar sua subjetividade em um espaço saudável, 

acolhedor e enriquecedor (WINNICOTT, 1975; 1999; 1999*). 

Durante as atividades, através da interação e do brincar, é possibilitada a 

criação dos vínculos afetivos entre os estagiários e as crianças, fundamental para 

uma relação confiável, que busca reparar falhas no desenvolvimento emocional das 

crianças (WINNICOTT, 1999*; SANCHES, 2005). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Winnicott (1999*) as expressões subjetivas das crianças, descritas 

acima, ocorrem muitas vezes de forma agressiva, revelando a busca do jovem por 

um ambiente estável e confiável, no qual ele possa ser ele mesmo, sem correr o 

risco de sofrer retaliações ou mesmo perder o acesso a este ambiente, o que 

possivelmente ocorreu em fases anteriores de seu desenvolvimento. Ainda sobre 
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estas expressões subjetivas, é papel do estagiário atuar como um ambiente estável 

e que possa suportar a agressão das crianças, que o fazem de forma inconsciente, 

testando o ambiente que estão entrando em contato. Através deste suporte 

proporcionado pelo estagiário, as crianças podem reparar as falhas em seu 

processo de amadurecimento e dar continuidade ao mesmo (WINNICOTT, 1999).  

Durante as atividades, são perceptíveis as dificuldades encontradas pelo 

estagiário, que precisa lidar com agressões, rejeições e ofensas das crianças. 

Estando o estagiário consciente da esperança latente presente na expressão 

agressiva da criança, que busca encontrar um ambiente que a contenha, acolha e 

suporte, poderá ele manejar adequadamente o ambiente, sem retaliar ou 

menosprezar as formas de expressão da criança (WINNICOTT, 1999*; 2000). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com as atividades ainda em desenvolvimento, é perceptível a mudança na 

forma como as crianças se relacionam com os estagiários. Ao longo das atividades, 

as crianças expressaram suas raivas, seus medos e seus anseios na presença dos 

estagiários, os quais ao longo dos meses realizaram o papel de mãe suficientemente 

boa, criando um ambiente facilitador, possibilitando condições adequadas de 

desenvolvimento para as crianças. 

Conforme a teoria, enquanto testavam o novo ambiente, as crianças 

puderam construir um vínculo afetivo e confiável com os estagiários, com os quais 

agora interagem e se sentem receptivas, possibilitando, além de recuperar a 

confiança no mundo e reparar falhas em seu processo de amadurecimento, um 

melhor aproveitamento das oficinas que buscam transmitir diversos valores. 
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