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RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto de pesquisa obtida pela participação de 

estudantes de Psicologia da instituição Centro Universitário Filadélfia - UniFil - 

Londrina/PR, no Projeto de Extensão “Constituição Subjetiva da Criança: Oficinas 

Terapêuticas Winnicottianas para Crianças de Comunidades Carentes de Londrina -

2015”, que tem apoio da Fundação Araucária. O projeto acontece em uma instituição 

filantrópica denominada “Casa do Caminho”, sendo voltado para um público de 

crianças e pré-adolescentes entre 5 e 13 anos de idade que frequentam a casa em 

contra turno escolar. Nas oficinas são aplicados os conceitos da Teoria Psicanalítica 

de Donald Woods Winnicott, que trabalha a constituição subjetiva e saudável da 

criança, possível através do estabelecimento e fortalecimento do vínculo entre 

estagiário e criança. Desta forma, a finalidade da prática do projeto é ajudá-las 

proporcionando um ambiente facilitador. 

 

Palavras Chave: Subjetividade; Teoria Winnicottiana; Ambiente Facilitador. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado é um resultado de pesquisa parcial obtida pela 

participação de estudantes de Psicologia da instituição Centro Universitário Filadélfia 

- UniFil - Londrina/PR, no Projeto de Extensão “Constituição Subjetiva da Criança: 

Oficinas Terapêuticas Winnicottianas para Crianças de Comunidades Carentes de 

Londrina - 2015”. O projeto tem apoio da Fundação Araucária e acontece em uma 

instituição filantrópica denominada “Casa do Caminho”. É voltado para um público 

de crianças e pré-adolescentes entre cinco e treze anos de idade que frequentam a 

casa em contra turno escolar.  

Nas oficinas são empregados os conceitos da Teoria Psicanalítica de Donald 

Woods Winnicott. A aplicabilidade da teoria com as crianças na Casa do Caminho 

acontece uma vez por semana com duração de 1h: 30min no período da manhã e 

tarde. O projeto visa estudar a teoria Winnicottiana no Universo Infantil. 
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OBJETIVOS 

 

O projeto tenta proporcionar um ambiente facilitador, deixando as crianças 

livres para expressarem sua subjetividade e capacidade. A pesquisa específica se 

concentra na agressão da criança com auxílio da Teoria Winnicottiana e os 

benefícios das metodologias que esta utiliza para fortalecer o verdadeiro Self. 

 

METODOLOGIA 

 

A aplicação da teoria Winnicottiana no projeto acontece em momentos 

oportunizados no ato de brincar. Antes das atividades, que podem ter sido 

escolhidas por nós ou por eles no decorrer dos encontros, as regras são definidas 

em conjunto. 

Nossos encontros estimulam a decisão em grupo e a expressão de cada 

indivíduo dentro dele. Winnicott (apud SANCHES, 2005, p.11) diz que o verdadeiro 

Self se organiza na possibilidade de Ser. “A ‘mãe suficientemente boa’ para 

Winnicott, portanto é aquela que é capaz de vir ao encontro e dar um significado ao 

gesto espontâneo do bebê” (SANCHES, 2005, p.10). 

Quando o cuidado não é suficientemente bom surge o falso Self, que 

possibilita ao bebê defender-se do meio invasivo e proteger o verdadeiro Self. 

Acredita que “a exploração do verdadeiro Self resultaria em seu aniquilamento”. 

(WINNICOTT, 1990 apud SANCHES, 2005, p.18).  

No decorrer das atividades e brincadeiras surgem momentos em que a 

criança precise ser frustrada. A tentativa de impedir a realização de alguma atividade 

é acolhida pelo estagiário através de uma relação de igualdade e respeito, que ao 

escuta-la valoriza sua individualidade, sem deixar de realizar a atividade. Isto 

possibilita à criança uma chance de lidar com frustrações em um ambiente 

acolhedor e ideal, o que lhe propiciara um fortalecimento perante situações 

conflituosas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O estagiário busca com sua prática, reparar os danos de uma maternagem na 

qual as falhas não puderam ser suportadas. 
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Na casa executamos as oficinas com uma média de trinta crianças. 

Geralmente, e têm aumentado cada vez mais, as crianças vêm correndo nos 

abraçar e contar alguma novidade. Temos uma conversa informal. Apresentamos a 

proposta do dia e fazemos o acordo de convivência. Estimula-se a decisão do grupo 

e a expressão de cada indivíduo dentro dele. 

A metodologia é desenvolvida em momentos de jogos esportivos, 

competições, dinâmicas voltadas ao público infantil, brincadeiras de roda, pintura, 

desenho, filme com pipoca, entre outras. Buscamos dividir as crianças em grupos 

para atender as diversas vontades, quando mesmo assim a criança não quer 

participar sua opinião é respeitada, ela tem o direito de escolher não brincar. O ato 

de brincar nos proporciona estar com as crianças em um ambiente em que ela 

possa se expressar e a partir disso aplicar nossa metodologia.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O projeto acontece desde 2014, neste ano de 2015 estamos recebendo 

ainda mais credibilidade da casa. Observamos as crianças mais expressivas, sem 

medo de desagradar, com a autoestima elevada. Recentemente houve uma 

demanda da casa para que oferecêssemos um dia de treinamento para as 

educadoras sociais, estamos estabelecendo uma postura mais profissional.  

Ainda há casos de crianças as quais cujos resultados são mais demorados. 

Contudo, não desanimamos. Ao considerar que nosso tempo com elas é curto e que 

já fomos convocados a apresentar a teoria para outros profissionais da casa, 

entendemos que estamos trilhando um caminho que tem trazido e que se não for 

interrompido, continuará a trazer bons resultados. 
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