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RESUMO 

O presente artigo apresenta a teoria do processo de amadurecimento pessoal 
proposta por Donald Woods Winnicott, atrelada ao desenvolvimento emocional do 
adolescente em conflito com a lei que participam de medida socioeducativa na Casa 
de Semiliberdade em Londrina-PR. A teoria parte do pressuposto de que todo 
indivíduo possui tendência inata para amadurecer, porém necessita de condições 
ambientais que facilitem e auxiliem este processo.  
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INTRODUÇÃO   

 

A teoria do amadurecimento de Winnicott é embasada nos 

estágios iniciais da vida, pois ali estão sendo formadas as bases da 

personalidade e da vida psíquica. A relação mãe-bebê, as necessidades 

fundamentais dos sujeitos, as condições ambientais em que se desenvolve, 

bem como a compreensão dos fenômenos da saúde para além dos 

psicoterapeutas, incluindo profissionais que contribuem e afetam o 

desenvolvimento emocional e auxiliem atividades de políticas de prevenção em 

saúde psíquica, são incluídas no processo de amadurecer (DIAS, 2003). 

 

OBJETIVOS 

 

A partir da teoria Winnicottiana de amadurecimento pessoal, 

atrelada a instituição de Semiliberdade e o desenvolvimento psíquico dos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa, será traçado uma hipótese 

de paralelo do amadurecimento, ambiente e o conflito com a lei. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada pode ser classificada como bibliográfica, 

o método optado foi o hipotético dedutivo onde criou-se a hipótese de falha na 

estrutura ambiental dos adolescentes, acarretando um amadurecimento 

desfavorável. Enquanto procedimento, este trabalho se realiza por observação 

direta e escuta dos adolescentes, conta também com a intervenção de 09 

estagiários, que propiciam um ambiente facilitador enquanto metáfora de 

cuidados maternos suficientemente bons. 



Aproximadamente 18 adolescentes em medida sócio educativa 

na instituição de Semiliberdade participam do projeto, os encontros são 

semanais às terças e quintas feiras das 15:00 às 16:30. São realizadas oficinas 

terapêuticas, bem como atividades sugeridas pelos próprios adolescentes, 

proporcionando possibilidade de desenvolvimento da manifestação criativa. As 

oficinas realizadas contam com rodas de conversa, pintura, artesanato, 

culinária, quadra poliesportiva, argila, música, dentre outras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com capacidade para 18 adolescentes do sexo masculino, o 

Programa de Semiliberdade em Londrina-PR é um espaço físico que segue o 

modelo de moradia/residência, com limites de liberdade, respeito ao 

desenvolvimento e garantia de proteção dos mesmos (GOVERNO DO 

ESTADO – PR). 

Para Winnicott, todo o indivíduo nasce com uma predisposição 

para o amadurecimento, porém este só pode ser saudável se o ambiente de 

convivência em que o bebê está inserido for facilitador. Um ambiente facilitador 

consiste em condições que contribuam para o desenvolvimento emocional do 

sujeito, necessitando essencialmente de uma “mãe suficientemente boa” que 

fornecerá essas condições nos primeiros estágios da vida (DIAS, 2003). 

A relação da mãe para com o bebê se pauta em transmitir 

confiança, segurança, proteção e amparo, dando-lhe a ilusão de que o mundo 

foi criado por ele, através de sua onipotência, estando continuamente de 

prontidão para suprir suas necessidades físicas e psíquicas, permitindo assim, 

a integração dos fragmentos do ego (DIAS, 2003). 

É importante ressaltar que ser “mãe suficientemente boa” não 

significa ser uma mãe livre de imperfeições. Durante o processo de 

amadurecimento podem ocorrer falhas, mas é imprescindível que a mãe não 

converta essas falhas em hábito. Frustrações também são relevantes para o 

amadurecimento, pois propiciam maior capacidade de autonomia à medida que 

o bebê amadurece. 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Visto que os adolescentes são ‘’maduros’’, porém não de 

maneira consciente, para o entendimento de que o ambiente falhou, por vezes 

possuem o sentimento de ‘’ roubo ou injustiça nos seus direitos’’. Ao praticar 

um ato antissocial, eles procuram, violenta ou brandamente, mostrar ao mundo 

sua ‘’ dívida para com ele’’. Caso exista um ambiente que dê oportunidade para 

o restabelecimento de suas relações com o mundo, poderá de início ‘’ 

aumentar os ataques’’, como forma de testá-lo, porém com o tempo pode haver 

diminuição ou quebra dessa tendência (DIAS, 2008, p. 54). 

Torna-se possível comparar os adolescentes ao bebê numa 

bolha, tornar o ambiente (bolha) sustentável, para o entendimento de que a 

agressividade não é nociva, podendo ser possível se adaptar e lidar com a 

ambivalência de ‘’ ser bom e ser ruim’’. Os estagiários procuram tornar o 

ambiente acolhedor e facilitador para que ocorra este entendimento, bem 

como, a integração dessas tendências agressivas. 

Assumindo o papel de mãe suficientemente boa, torna-se 

propício o ambiente para a facilitação da continuidade de um amadurecimento 

saudável dos adolescentes e sua vida em sociedade. Busca-se proporcionar o 

entendimento da percepção de suas ações, não apenas agindo 

defensivamente. Sob circunstancias adequadas, é possível o retorno da 

confiança e da esperança diante da vida. 
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