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RESUMO 

 

Objetivou-se neste estudo a compreensão dos danos que a negligência causa às vítimas de 

abuso sexual infantil, principalmente em relação a sua invisibilidade e suas consequências 

psicossociais. Através de vinhetas extraídas de vários boletins de ocorrência e demais relatórios 

lavrados em uma delegacia da mulher, foi possível refletir sobre o segredo familiar e a relação 

distanciada entre pais e filhos.  
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A IMPORTANCIA DO HOLDING NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 

Segundo Winnicott, o bebê no início da vida não é capaz de distinguir o ‘eu’ do ‘não eu’, 

como também não integra o soma e a psique. Assim, só é possível a continuidade do ser com a 

identificação da mãe através da preocupação materna primária. A unidade mãe-bebê é que constitui 

o ‘vir a ser’ e a preocupação materna primária é o que possibilitará à adaptação da mãe às 

necessidades do bebê. Deste modo, conforme o bebê naturalmente se desenvolve, essa preocupação 

se ausenta, possibilitando a confiança do bebê no mundo externo (Winnicott, 1999 citado por 

Esteves, Anton, Piccinini, 2011). 

Diante do escopo winnicotiano, vale destacar a falta de previsibilidade enquanto um dos 

grandes problemas na falha do que é básico para a tendência inata ao amadurecimento, como 

também a sustentação compreende de fato a amplitude da palavra. Neste diapasão, o sustentar não 

visa apenas o corpo físico do bebê mas, sobretudo, o que virá a ser seu ego e, certamente, 

possibilitará ou não um desenvolvimento psicológico satisfatório. Assim, por intermédio do 

holding, a criança encontra-se apta a desenvolver uma confiança no ambiente, podendo viver de 

maneira saudável seu desenvolvimento emocional (Winnicott, 1999).  

Claro está que o bom desenvolvimento emocional do bebê está diretamente ligado à saúde 

da mãe, porém é correto dizer que apesar da responsabilidade atribuída à mãe, é um conhecimento 

que não se pode ensinar, ela simplesmente sabe. Para Winnicott ou a mãe é devotada ou ela não é 

(Winnicott, 1999). 

  

QUANDO NINGUÉM ME VÊ 

 

Atitudes de negligência são para a vítima agressões muito cruéis e dificultadoras de uma boa 

comunicação. Particularmente em casos de abuso sexual, a negligência vem a ser um agravante na 

condição de vulnerabilidade da criança. Este estudo faz reflexões sobre o quão se torna prejudicial 

a omissão enquanto fator negligencial por parte dos pais, interferindo drasticamente sobre o 

processo de elaboração da criança acerca do fato ocorrido. 

De acordo com Winnicott, o ser humano depende do cuidado e atenção de outro ser humano. 

A mãe é mais que um agente de modelagem humano. É através da unidade com a criança que a 

mãe fornece uma força impulsionadora essencial para seu amadurecimento. Ela, enquanto 

suficientemente boa, proporcionará ao bebê a ilusão de que ele é quem cria o mundo através de 

seus pensamentos, possibilitando assim, a experiência primária.  
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QUANDO O TRAUMA SE INSTALA 

 

Winnicott diz que há uma potencialidade vinda com o ser humano junto ao seu nascimento, 

para o desenvolvimento de sua parte psíquica da integração psicossomática. Naturalmente quanto 

maior a dependência, mais a confiabilidade torna–se crucial.  

A ausência ou a quebra das condições de confiabilidade resultam necessariamente em 

trauma. O trauma está ligado à dependência do bebê para com a mãe, por sua vez, a dependência 

está relacionada à confiança, resultando então na relação mãe e bebê. Dentre os três estágios da 

relação do bebê com o mundo, o terceiro diz respeito ao momento em que o bebê é surpreendido 

pelo mundo e tem que reagir a essa intrusão. Sendo assim, o trauma está em ter que reagir às 

intrusões externas, não podendo simplesmente agir naturalmente. Ele é quem é surpreendido pelo 

mundo, quando ao estar no colo da mãe, por exemplo, a mãe por um barulho repentino tenha que 

se levantar rapidamente ou tenha um movimento mais bruto por algum motivo. Segundo Dias 

(2006), a repetição da necessidade de reagir é o que instala o trauma, interrompendo a continuidade 

do ser.   

Essa é uma evolução natural do desenvolvimento do bebê, pois o bebê que foi inserido no 

ambiente é capaz de surpreender o mundo e no momento certo ser surpreendido por ele. Porém, a 

repetição dessa intrusão do ambiente pode originar o trauma. (Winnicott, 1999) 

Neste caso, o mais prejudicial não é ser surpreendido em momento errado pelo ambiente, 

mas a maneira pela qual se responde a essa intrusão externa. O trauma instala-se então pela 

repetição dessa resposta. Conforme a frequência com que o bebê precisa reagir a intrusão, impede-

se a tendência ao amadurecimento natural. Sendo assim o trauma é a intrusão que obriga uma 

reação do bebê e essa reação impede a continuidade do ser. 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho investiga por meio de vinhetas extraídas de vários boletins de ocorrência 

e de outros registros transcritos em uma delegacia da mulher, aspectos da invisibilidade familiar e 

suas intercorrências danosas à criança e adolescente, vítimas de abuso sexual. 
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METODOLOGIA  

 

A pesquisa é de natureza exploratória resultante de dados extraídos dos documentos lavrados 

no período de 2011 a 2016 em uma particular Delegacia de Defesa da Mulher. Para efeitos de 

estudo foram registrados em uma planilha as ocorrências de abuso no período supramencionado. 

Em seguida, foram selecionados dois casos, tendo como critério, a presença marcante da 

negligência familiar de abuso de vulnerável, como também, as experiências anteriores dos pais, de 

certa forma relacionada a falta do manejo e do suporte à criança e ao adolescente. 

Os dados foram apresentados inicialmente de forma quantitativa, ilustrados por meio de 

gráfico. As cifras não registradas superam as denunciadas nas delegacias brasileiras, denotando 

ainda mais a negligência perpetrada pelos familiares nesta seara. Em seguida, os dados foram 

apresentados em forma qualitativa por meio de vinhetas focalizando aspectos vividos pelas vítimas, 

os quais denotam a negligência e os danos psicológicos sofridos. 

Destaca-se que as vinhetas selecionadas dos casos orientam o leitor sobre o sentimento e o 

significado das histórias das vítimas de abuso sexual e psicológico, assim como seus pais e/ou 

responsáveis.  Por fim, os dados foram analisados de acordo com o aporte winnicottiano. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os dados acerca dos Boletins de Ocorrências de abuso analisados são apresentados no gráfico 

abaixo. 

 

 

Fonte: Delegacia de Defesa da Mulher. 
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Os boletins correspondem à faixa etária entre 0 a 47 anos de idade de ambos os sexos. Os 

números retratam obviamente apenas os casos de abuso lavrados na delegacia daquele município. 

Várias são as razões da não denuncia e, dentre elas, destaca-se a negligência intrafamiliar e 

extrafamiliar perpetradas por muitos pais e outros adultos responsáveis diretos e indiretos pelo 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nota-se que apesar de significativa a denúncia de 

violência sexual nestes últimos cinco anos, há certa estabilidade no percentual de registros de BO 

com exceção dos anos de 2011 e 2012. 

Em relação às vinhetas, destacam-se: 

 

A falta de sustentação materna e o sentimento de invisibilidade no viver 

 

O momento não havia sido planejado nem por Letícia (filha, 15 anos) e nem por Rosana 

(genitora) para tratar sobre o assunto. Não foi o primeiro caso de abuso sexual dentro da família 

pelo mesmo abusador, demonstrando que era um tabu que protegia o abusador e o assegurava para 

novos abusos. O abusador (avô materno) foi quem por muito tempo manteve a família 

financeiramente. 

Letícia diz a um dos profissionais da delegacia sem o consentimento da sua mãe: “Eu vou te 

contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. É um segredo que 

não poderia ser revelado a ninguém”. 

Fica clara a falta de confiabilidade de Leticia no ambiente familiar. No aporte winnicottiano 

a mãe suficientemente boa é o ambiente seguro e confiável para a criança. Não encontrando essa 

confiabilidade na mãe, torna-se mais difícil confiar no ambiente e no outro. É lícito afirmar que 

Rosana (genitora), não proporciona a filha (Letícia) um holding adequado, exigindo de forma 

intrusiva e violenta a uma adaptação forçada de Leticia, ou seja, Leticia é obrigada a se adaptar à 

necessidade de sua mãe ( não contar sobre o ocorrido em hipótese alguma. 

Durante a permanência na delegacia, Rosana sutilmente sem que ninguém percebesse disse 

a Letícia: “Você é fraca! Eu passei por isso e só você está agindo assim!”.  

O ‘isso’ é o tabu assunto que não pode ser tratado e nem nomeado. A boa comunicação entre 

pais e filhos incentiva a criança a falar sobre o que sente, facilitando o controle de suas emoções. 

Nota-se nesta afirmativa um implante violento de um falso self. 

Letícia: “A minha mãe não me ouve! ” 

Para Leticia torna-se difícil falar com sua mãe sobre o que sente com o ocorrido (o abuso de 

seu avô). Leticia quer falar. Sua mãe não quer ouvir. Ouvir para Rosana significa entrar em contato 

com as suas emoções negativas (o abuso de seu próprio pai).  
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Vê-se, então, que Rosana está sobre atuação do falso self, que se manifesta entre o contato 

do bebê com uma mãe incapacitada de reconhecer, validar e sancionar as necessidades do mesmo, 

fazendo com que ela obedeça e retenha suas próprias insuficiências. Rosana não consegue 

emprestar o seu ego à sua filha. 

Letícia: “Tentei pular da janela por que fiquei pensando no que minha mãe disse... que 

eu sou fraca e que não era pra contar o que tinha acorrido”. 

Frente a uma falha ambiental, o falso self se forma no intuito de suprir essa falha da função 

materna, defendendo e protegendo o verdadeiro self, e dando-lhe aptidões para que ele se 

desenvolva. Segundo Winnicott no início da vida do bebê existe algo denominado dependência 

absoluta, caracterizado por um estado de fusão entre mãe e bebê. Nesse estado o bebê é um ser 

totalmente dependente da mãe, o ego fraco do bebê apoia-se no ego da mãe na intenção de 

desenvolver-se. Na dependência absoluta é importante que a mãe esteja adaptada às necessidades 

do bebê. Uma mãe devotada é uma mãe capaz de perceber o bebê e fornecer-lhe o que ele necessita, 

sustentando-o tanto fisicamente quanto emocionalmente. A mãe que não se identifica com o bebê, 

adaptando-se às suas necessidades não consegue cuidar do mesmo e sustentá-lo, favorecendo a sua 

potencialidade inata para o desenvolvimento. É comum então encontrar mães não adaptadas que 

terceirizam o cuidado dos filhos à outras pessoas. Para Winnicott, ter/ser uma mãe suficientemente 

boa é uma questão de sorte, pois assim como não se pode ensinar a mãe a ser suficientemente boa, 

também não se pode prever seu desempenho. (Winnicott, 1999) 

No caso em tela, há fortes indícios de uma terceirização dos cuidados maternos, quando 

Rosana diz explicitamente ser uma mulher de negócios, uma executiva muito determinada e que 

exerce certo domínio em sua família nuclear onde todos se sujeitam a suas ordens e influências. 

Diz também não ter muito tempo, seus filhos ficam aos cuidados de uma auxiliar do lar. O genitor 

pouco se envolve na história, inclusive não fala sobre o assunto com a própria esposa e nem tão 

pouco com sua filha. Parece que Rosana está identificada apenas com o papel de provedora 

financeira do lar, tal como o abusador de ambas. Rosana alega não ter denunciado o abusador na 

infância pelo fato dela ter uma dívida de gratidão para com o abusador por conta da provisão 

financeira.  

E agora, qual o motivo da recusa de Rosana em denunciar o próprio pai e simultaneamente 

empoderar a filha para denunciar o mesmo abusador, uma vez que Rosana agora é a própria 

provedora do lar? A não denuncia (negligência) neste caso, pode ser vista também como outro 

abuso de vulnerável.  

A negligência com a criança retrata a quebra da confiança nos pais e no ambiente, propondo 

então uma falha na maternagem e no ambiente enquanto facilitador.  Uma criança impossibilitada 

de confiar nos pais torna-se também impossibilitada de confiar em si e no ambiente. É de se supor 

que Rosana também enquanto criança não contou com uma mãe e um ambiente suficientemente 
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bom, repetindo o padrão com sua filha. Provavelmente uma história geracional de negligência 

familiar. 

Em casos de abuso de vulnerável um erro grave e constante que propicia a negligência de 

cuidados, é a falta de diálogo ou um diálogo falho pouco assertivo entre pais e filhos, resultantes 

de uma mãe (função materna) que não se devotou de maneira adequada à criança e que diante das 

necessidades da mesma, volta-se para seus próprios traumas.  

Em uma das visitas feitas por Letícia à DDM para dar depoimento sobre o ocorrido, Rosana 

chama Leticia em um canto e chora enquanto aponta o dedo no rosto da filha dizendo algo que não 

se pode ouvir abertamente, enquanto Leticia de cabeça baixa não reage. Após essa cena, Leticia 

entra na sala de depoimento e confirma a história de que foi de fato abusada.   

Uma inabilidade social pode ser recorrente também, pois a criança não se relaciona bem com 

seu corpo, não tendo o cuidado devido, podendo ocasionar o afastamento do convício social, além 

de um comportamento agressivo de quem precisa estar sempre a sua defesa, já que não tem quem 

o faça por ele. 

 

O SEGREDO ENQUANTO UM CONSENSO FAMILIAR 

 

O abuso sexual infantil de origem incestuosa é um problema da dinâmica familiar. O abuso 

não é consensual por parte da vítima, porém torna-se consensual pela família, que se encontra 

impedida de denunciar ou até mesmo de dar a devida atenção ao fato por se tratar de uma ferida 

familiar, um segredo que não pode ser falado, descortinado, desvelado e nomeado. Isto fica 

explícito no caso Rosana e Leticia. 

Em outro caso também de abuso sexual durante a infância, a vítima chamada Julia, outra 

adolescente diz: ‘A vítima de abuso sexual, continua sempre sendo vítima o resto da vida. Eu não 

acredito em cura, eu acredito talvez em superação’. De fato, em muitos casos a vítima de abuso 

sexual continua sendo vítima em outras circunstâncias da vida, exatamente por não ter aprendido 

a confiar no ambiente, por ter sido invadida em um período de desenvolvimento natural. De acordo 

com a visão winnicottiana, o trauma pode ser tratado no sentido de elaboração do mesmo.  Através 

de um movimento de ressignificação, a criança e o adolescente terão a possibilidade de retomar o 

desenvolvimento emocional outrora interrompido.  

Frequentemente se constata que o núcleo familiar carece de um atendimento multidisciplinar. 

Compreende-se que em uma situação de abuso sexual potencializado com uma negligência 

familiar, o problema é anterior ao abuso propriamente perpetrado e, em muitas situações, a 

negligência familiar é um marcador importante para a perpetração do abuso. Instaurada a 

negligência durante o desenvolvimento da criança, é necessário urgentemente reparar os danos do 
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abuso na família focando na reestruturação de uma dinâmica familiar satisfatória.  

Em casos em que existe a negligência familiar, notoriamente existe também uma falha na 

comunicação entre pais e filhos. Entender o porquê dessa falha e como repará-la é de grande 

proveito e alcance para todos os envolvidos. Com base em experiências recentes dos autores deste 

estudo, ainda que de forma incipiente, sugerem-se intervenções inicialmente separadas com os pais 

para o devido acolhimento e fortalecimento para uma provisão ambiental adequada e, 

posteriormente, colocá-los em contato com a criança abusada para um convite a falar e expressar 

sobre o ocorrido. É preciso dar voz à criança abusada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por diversos motivos, todas as crianças necessitam de acolhimento, assistência e sustentação. 

As que sofrem abusos são desrespeitadas, negligenciadas e invisíveis enquanto ser humano. 

Obviamente, ambas as agressões (negligência familiar e o abuso propriamente perpetrado) são 

cruéis. Entretanto, somados, potencializam o aniquilamento da tendência inata de vir a ser. 
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