
 
 

 

DONALD W.WINNICOTT: 

Transicionalidade, Criatividade e a Construção do Self 

 

COORDENADORES: Aida Ungier, Anna-Maria Bittencourt, Cristina Cunha        

                    Ruth Lerner Froimtchuk 

 

PROFESSORES: Aida Ungier, Anna-Maria Bittencourt, Cristina Cunha e  

                                Ruth Lerner Froimtchuk 

 

OBJETIVOS E MÉTODOS: 

       Pretendemos percorrer neste semestre aquela que foi a última obra de Winnicott, 

O brincar e a Realidade, testemunho da grande originalidade de seu pensamento. Estão 

aí expostos uma série de conceitos originais, indispensáveis para uma visão mais 

abrangentes da teoria e clínica psicanalítica, especialmente aqueles que levam a 

psicanálise a seus limites. Winnicott é um pensador dos limites, e é pelas bordas da 

transicionalidade, do espaço potencial, da criatividade, e da falta dela, dos casos 

limites, especialmente os falso-self, que vamos estudar seu pensamento, procurando 

sempre estabelecer uma ponte entre suas ideias e a nossa prática clinica de cada dia.  

      Acompanharemos também  a indissociável relação entre o ambiente facilitador e 

a construção da subjetividade, ou do verdadeiro self, assim como os quadros 

patológicos decorrentes do desequilíbrio desta relação. Examinaremos ainda a noção 

da análise como espaço potencial.  

      Será feita inicialmente uma breve apresentação do autor, situando seu 

pensamento historicamente no movimento psicanalítico inglês e internacional e 

examinando sua influência na psicanálise contemporânea. e em inúmeras outras 

áreas da cultura. 

Os seminários serão semanais, com discussão dos textos.  

  

 

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DO APRENDIZADO:    

 A avaliação pretende ser contínua, no decorrer do curso, considerando-se a 

participação e a frequência nos seminários. Ao final do curso, será. solicitado um 

trabalho que verse sobre um dos temas abordados no período de estudo. Haverá um 

tempo destinado à apreciação específica do aproveitamento com a participação de 

professores e alunos. 

 

PRÉ-REQUISITOS: Estar regularmente inscrito no Período de Qualificação.  

 

NÚMERO DE VAGAS: 15 (quinze) 



 
 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:   

      Ordem de inscrição com prioridade para os alunos do Período de 

Qualificação. A critério da coordenação do curso quanto à disponibilidade de 

vagas, poderão ser incluídos  os associados ao Núcleo de Salvador, ao 

NUPES e ao Centro de Nova Friburgo ,candidatos do  Intercâmbio da ABC e 

alunos externos. Membros associados e efetivos da SBPRJ interessados 

também poderão participar. 

 

 

HORÁRIO: sextas feiras de 11:30 às 13:00 

LOCAL: On-line/Zoom 

DATAS DE INÍCIO:  13 agosto de 2021 

NÚMERO DE SEMINÁRIOS: 16 

AGOSTO: 13, 20 e 27   

SETEMBRO: 03, 10, 17 e 24 

OUTUBRO: 01,08,15 e 29  

NOVEMBRO: 05,12,19 e 26   

DEZEMBRO: 03 

  

SUMÁRIO DA  DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS 

 

13/08/2021   

1º Seminário: Apresentação do autor e sua inserção no movimento  psicanalítico. 

Kahr, B. (1997) 

Phillips, A. (1988) 

Rodman, R. (1990) 

Rodman,R (2003) 

Os livros acima mencionados oferecem aspectos biográficos e do pensamento do 

autor.  É esperado que, desta bibliografia, os alunos selecionem algum tema que lhes 

desperte interesse e o traga para discussão.  

 

 

20/08/ 2021 

2º seminário: Objetos e fenômenos transicionais: as raízes do simbolismo.   O valor 

da ilusão. A experiência de continuidade. 

Winnicott 1975. Objetos transicionais e fenômenos transicionais  ( Introdução e cap.  I, pg 

9 a 30 ) 

  



 
 

 

27/08/ 2021 

3º seminário: A patologia na área dos fenômenos transicionais. As angústias de 

separação. Ruptura de continuidade. Casos Clínicos.  A intuição do negativo em 

Winnicott. 

Winnicott 1975. Objetos transicionais e fenômenos transicionais (cap I, pg 30 a 44) 

 

 

03/09/2021 

4º seminário: Sonho e fantasia. Quando a fantasia se torna um fenômeno dissociado. 

Estudo de caso clínico. 

Winnicott 1975. Sonhar, Fantasiar e Viver (cap II,  pg 45 a 58) 

 

 

10/092021 

5º seminário: O brincar: uma forma de viver. A experiência analítica como 

experiência de brincar junto. 

Winnicott 1975. O Brincar, uma exposição teórica – (cap III pg 59 a 77) 

 

 

17/092021 

6º seminário:  O brincar: caminho para a criatividade e descoberta do self . Algumas 

questões técnicas: a experiência da amorfia, a interpretação. 

Winnicott 1975 O Brincar: uma exposição teórica. (cap IV, pg 79 a 93) 

 

  

24/09/2021 

7º seminário: O viver criativo e a normopatia. O falso self: submissão e adaptação.  A 

loucura e as falhas ambientais. 

Winnicott 1975 A Criatividade e suas origens. (1975 –cap V pg 95 a 113). 

01/10/2021 

8º seminário: A criatividade e sua relação com os elementos masculinos e femininos. 

O ser e o fazer. A dissociação entre o elemento masculino e feminino.  

Winnicott 1975  A Criatividade e suas origens.( cap V p 113 a 120). 

Winnicott 1994 (1968-1969). Resposta a Comentários. 1994 (cap. 29, parte III, pg 148 a 

150) 

 

 

08/10/2021 

 9º seminário: O valor positivo da destrutividade. Sobrevivência do objeto. A 

externalidade do objeto 



 
 

Winnicott 1975 O Uso do objeto  e Relacionamento através de Identificações. (cap VI pg 121 

a 133) 

 

15/10/2021 

10º seminário: A noção de campo comum. O espaço potencial. A área de experiência 

cultural. A confiabilidade. O trauma, a perda da continuidade.  

Winnicott  1975  (cap VII e VIII pg 133) 

A Localização da Experiência cultural. Em   

O Lugar em que Vivemos  

a 145). 

 

 

29/10/2021 

11º seminário:  A importância da função materna na separação eu-não eu. O rosto da 

mãe e do analista como espelho. O caminho da apercepção para a percepção  

Winnicott (1975 –cap IX, pg153 a 162). 

O Papel de Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil 

.  

 

05/11/2021 

12º seminário: Discussão de casos clínicos com empobrecimento dos processos de 

identificações projetivas ou introjetivas. Os limites da interpretação interpretações. A 

regressão à dependência 

Winnicott 1975 –(cap IX, pg163 a 186) 

Inter-relacionar-se Independentemente do Impulso Instintual e em Função de Identificações 

Cruzadas 

 

 

12/11/2021 

13º seminário: Rumo à independência. A imaturidade do adolescente. A sexualidade.  

A confrontação. Os ideais. 

Winnicott 1975 – (cap X, pg187 a 203) 

Conceitos Contemporâneos de Desenvolvimento Adolescente e suas Implicações para a 

Educação Superior 

.  

 

19/11/2021 

14º seminário: Apresentação do trabalho dos alunos 

 

 

26/11/2021 



 
 

15º seminário: Apresentação do trabalho dos alunos 

 

03/12/2021 

16º seminário: Apresentação do trabalho dos alunos 
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REPRESENTANTE DO CURSO JUNTO AO DEPARTAMENTO CURRICULAR E 

DOCENTE    Anna-Maria Bittencourt, Ruth Froimtchuk 

 
 


