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Violência Doméstica Infantil:  

Espancamento e Negligência na perspectiva Winnicottiana 

 

Pâmela Natália Peterlevitz 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico e estudo sobre a violência 

doméstica com foco na criança que vivencia a situação de violência dentro do seu lar, referentes aos aspectos de 

espancamento e negligência, que são considerados como: “os dois extremos” de maus-tratos na infância. No 

trabalho serão apresentadas as consequências que esta realidade de espancamento e negligência desde os 

cuidados básicos, até os que exigem mais atenção e o que esta realidade pode produzir na vida das vítimas, nos 

seguintes aspectos: biológicos, psicológicos e sociais e possíveis formas de promoção/intervenção. Para finalizar, 

será descrito o papel do Psicólogo e a sua contribuição na equipe multidisciplinar atuante nestes contextos de 

maus-tratos, para a melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. Até os dias atuais, existem algumas 

bibliografias sobre o tema em questão, porém com defasagem no tema negligência, principalmente com foco em 

psicanálise Winnicottiana, com seus principais conceitos, tema no qual também será abordado na pesquisa. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA), define a violência doméstica ou 

intrafamiliar: “toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a 

liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família”. Pode ser cometida dentro e 

fora de casa, por qualquer integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida, 

incluindo todas as pessoas quer convivem no ambiente familiar, mesmo não tendo laços de sangue, tais 

como: empregados, agregados e visitantes esporádicos. 

A violência contra crianças e adolescentes implica, de um lado, transgressão do poder de 

proteção do adulto e, de outro, coisificação da infância, isto é, negação do direito que crianças e 

adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.  

 Neste trabalho serão detalhadas as formas de violência doméstica, e principalmente as 

consequências que esse ambiente ameaçador causa na vida dessas vítimas. 

 Para tanto, será baseado nas teorias de D. W. Winnicott, mais especificamente em suas obras 

como: O ambiente e os processos de maturação (1990), A família e o desenvolvimento individual, 

(2005), Tudo começa em casa, (1996), Privação e delinqüência, (2005) alguns principais conceitos 

como: Preocupação Materna Primária, necessária para o desenvolvimento humano, o conceito da mãe 

suficientemente boa e ambiente suficientemente bom, e demais que englobam o desenvolvimento 

infantil. De acordo com o autor, o saudável é que se construa na relação mãe-filho o que se denomina 

Clima Emocional Favorável, sob todos os aspectos, ao desenvolvimento da criança. São sentimentos 

maternos em relação ao filho que criam esse clima emocional.  

 No caso de contextos “ambientes” onde ocorre a violência doméstica o ambiente e as figuras que 

deveriam ter sido internalizadas como tranquilizadoras e protetoras, não acontecem ou se é perdido, 
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afetando o desenvolvimento emocional da criança, possivelmente na fase adulta terá grandes chances 

em desenvolver psicopatologias.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo, estudar e investigar as causas e consequências que a violência 

doméstica infantil pode trazer para a vida do sujeito, tanto nos aspectos de violência física, no caso aqui 

denominado como “espancamento”, quanto à negligência, com enfoque na vitima e não no agressor.  

4. METODOLOGIA  

O procedimento utilizado para a realização desta pesquisa/estudo foi embasado em pesquisas 

bibliográficas reconhecidas cientificamente. 

Será realizada uma análise qualitativa dos relatos dos integrantes, das possíveis formas de 

intervenção já existentes, e o estudo da importância de uma intervenção multidisciplinar. Para Lüdke 

(1988), a abordagem qualitativa tem como ponto de partida a compreensão e descrição das relações e 

significados dos fenômenos como compreendidos por grupo de pessoas. 

Associada à abordagem qualitativa, utilizamos a revisão bibliográfica, que pode ser definida como 

levantamento de bibliografias já publicadas em forma de revistas, livros, publicações avulsas sobre o 

tema abordado. Tendo por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com aquilo que foi escrito 

sobre determinado assunto, aqui no caso sobre a violência doméstica infantil. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O autor Pfeiffer (2004), afirma ser possível definir a violência contra crianças e adolescentes 

como toda ação ou omissão, provocada por pessoa de maturidade física e psicológica mais adiantada, 

que venha a lhes provocar qualquer forma de dor ou humilhação. Até os 18 anos, as situações mais 

comuns de violência são classificadas como doméstica intrafamiliar ou maus-tratos, que se 

caracterizam quando essa ação ou omissão é praticada por adulto ou adolescente com maturidade 

física e psíquica mais adiantada, que exerça sobre a vítima o papel de cuidador ou responsável, seja 

por paternidade, outro vínculo de parentesco, dependência, convivência, afeto ou confiança.  

No entanto, por questão didática e maior compreensão do trabalho realizado será apresentado 

de acordo com o Ministério da Saúde (Secretaria de Políticas de Saúde), em assunto a: Violência 

Intrafamiliar: Orientações para práticas em serviço. Brasília: MS; (2001); a violência psicológica inclui 

toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à auto-estima, à identidade ou ao 

desenvolvimento da pessoa e a negligência é a omissão de responsabilidade de um ou mais membros 

da família em relação a outro, sobretudo àqueles que precisam de ajuda por questões de idade ou 

alguma condição física, permanente ou temporária. 

            De acordo com a teoria de D. W. Winnicott, (1993) para que o desenvolvimento emocional do 

bebê nas relações iniciais aconteça de uma maneira saudável, é que se construa na relação mãe-filho o 

que se denomina Clima Emocional Favorável, sob todos os aspectos, ao desenvolvimento da criança. 

São sentimentos maternos em relação ao filho que criam esse clima emocional. 

No caso de contextos “ambientes” onde ocorre a violência doméstica o ambiente e as figuras 

que deveriam ter sido internalizadas como tranquilizadoras e protetoras, não acontecem ou se é 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

perdido, afetando o desenvolvimento emocional da criança, possivelmente na fase adulta terá grandes 

chances em desenvolver psicopatologias.  

Para tanto, segundo Winnicott em seu livro “Privação e Delinquência, afirma que quando a 

criança não vive em um ambiente suficientemente bom, em que, consiste na falta de cuidados básicos 

necessários, tanto na esfera física, quanto emocional, a criança desencadeará no período da infância 

ou na fase adulta consequências emocionais, como possíveis transtornos psicológicos. 

A violência tanto física quanto psicológica na infância rompe com o ambiente suficientemente 

bom, passando a ser um ambiente destrutivo em que gera a angústia do aniquilamento para o bebê, 

podendo provocar efeitos no desenvolvimento da personalidade, promovendo alterações estruturais e 

dinâmicas do psiquismo, que podem levar ao desenvolvimento de psicopatologias. Assim, encontra-se 

na literatura de Winnicott, que a violência é um acontecimento traumático, no qual o adulto agressor 

impõe suas necessidades e desejos para a criança, e a mesma é obrigada a se adaptar as imposições 

do meio. (WINNICOTT, 1987) 

Winnicott (1983) afirmou que o trauma é uma imposição das necessidades do ambiente e da 

reação do indivíduo ao ambiente, que pode colaborar para o aparecimento de angústias primitivas. 

Dessa forma, a violência física, psicológica ou mesmo a falta de cuidados básicos caracterizados como 

negligência é uma imposição do meio ambiente, que rompe com os cuidados necessários para 

proporcionar a continuidade da existência da criança. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados preliminares até o momento apresentados, inclui análises em livros e artigos do autor 

D.W.Winnicott, por se tratar de um autor que se dedicou ao estudo do desenvolvimento psíquico 

primitivo infantil e principalmente por encontrar em seus arquivos as possíveis consequências 

psicológicas causadas pelas falhas acometidas nesse período crucial para a estruturação da 

personalidade do indivíduo, deixando-o suscetível a desenvolver psicopatologias graves na fase adulta. 

Até o final deste trabalho, espera–se adquirir uma visão ampla do desenvolvimento infantil 

dentro do contexto da violência doméstica, sendo ela física ou psicológica, para que se aperfeiçoe a 

prática clínica na intervenção e auxílio da reabilitação de crianças e adultos vitimas esses contextos e 

acrescentar material teórico para outros pesquisadores. 

7. FONTES CONSULTADAS 

PFEIFFER, L., ROSARIO, N. A., CAT, M. N. L. Violência contra crianças e adolescentes: proposta de 

classificação dos níveis de gravidade. Rev. paul. pediatr.,  São Paulo,  v. 29,  n. 4, dez.  2011 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822011000400002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em  11  abr.  2013 

Winnicott, D. W. A família e o desenvolvimento individual. Textos de Psicologia – 4ª Ed. Martins Fontes, 1987. 

Winnicott, D. W. O ambiente e os processos de maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento 

emocional. Porto Alegre, Artes Médicas, 1983 

Winnicott, D. W. Tudo começa em casa. Textos de Psicologia – 5ª Ed. Martins Fontes, 2011. 

 Winnicott, D. W. Privação e delinqüência. 1ª Ed. Martins Fontes, 2005 


