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RESUMO 
 

Este trabalho aborda um estudo de caso de uma menina, com características de mutismo 

seletivo. Desde seu nascimento a criança foi submetida a diversas intervenções hospitalares que 

influenciaram de forma significativa seu desenvolvimento. O vínculo terapêutico foi baseado em 

uma relação de espera, aceitação da postura da criança e desenvolvimento de ambiente facilitador 

que permitiu através do brincar o desenrolar de uma relação terapêutica produtiva. A teoria do 

desenvolvimento emocional de D. W. Winnicott forneceu as bases para a construção do olhar e do 

caminhar ao lado dessa criança. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse para a realização deste trabalho surgiu do desdobramento de um caso de 

mutismo seletivo atendido no estágio em psicoterapia infantil no último ano da formação em 

psicologia. Conforme estudávamos e fazíamos reflexões acerca da criança e sua família, 

percebíamos a necessidade de discutir e aprofundar temas que traziam indagações e inquietações 

constantes. Tais indagações encontraram eco na afirmação de Aberastury ao afirmar que para a 

criança vivencia o tratamento analítico de forma diferente do adulto. Para a autora a criança... 

 Não tem consciência da enfermidade, nem desejos de curar-se, pois, geralmente, 

não sofre as consequências de seus transtornos; não vem à análise por sua livre decisão e 

não fornece associações verbais, faltando, assim, o instrumento fundamental da análise de 

adultos. Todos esses fatos tornaram necessário que se buscasse um método que permitisse 

adaptar a pacientes de pouca idade a técnica criada por Freud para o tratamento de adultos. 

(Aberastury, 1996, pg. 15) 

Nesse sentido, buscamos neste artigo, apresentar nossas tentativas de adaptação e 

questionamentos frente a um caso repleto de peculiaridades, além de efetuar através um estudo de 

caso, uma articulação teórico-clínica (Aguirre & Arruda, 2006; Sei, 2008 citado por Telles, Sei & 

Arruda, 2010), visando discutir a importância do ambiente no desencadeamento do mutismo 

seletivo. Para isso, apresentaremos o caso de uma menina de 8 anos de idade com características 

similares às descritas no mutismo seletivo, caracterizado “pela ausência de linguagem em criança 

que anteriormente falava e que não apresentava desordens de um quadro de afasia”. (Marcelli & 

Cohen, 2010, citado por Costa, Ribeiro, Volpato & Abrão, 2013, pg.50) 

Sabe-se que, os primeiros anos de vida formam a base da personalidade e sob a ótica 

psicanalítica e em particular na visão winnicottiana, discutiremos a influência do ambiente no 

desenvolvimento de uma criança que apresentou diversas questões de saúde desde seu nascimento. 

No decorrer do trabalho efetuado, levantamos a hipótese de que essas questões podem estar 

repercutindo em seu comportamento atual e em seu relacionamento com o mundo. Indaga-se se o 
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possível quadro de mutismo seletivo teria relação com as intrusões ambientais que sofridas pela 

paciente ainda no começo de sua vida ou ainda, como o atual ambiente pode se tornar facilitador 

para que ela retome um desenvolvimento emocional mais adaptativo e mais saudável, visto que: 

É consenso entre as escolas da linha psicanalítica que a infância ocupa um lugar central na 

constituição e estruturação psíquica do sujeito. Pela importância desse período da vida, as 

diferentes abordagens psicanalíticas compreendem as vicissitudes da primeira infância como 

determinantes para a personalidade e para as escolhas futuras do sujeito. (Ferrari & Donelli, 

2010 citado por Bolsson & Benetti, 2011, pg.61). 

Entende-se ainda, que crianças que sofreram abusos das mais diversas naturezas ou que 

necessitaram de longos períodos de internação hospitalar, ou ainda que sofreram pelo afastamento 

de seus pais ou mesmo a inconsistência ou inconstância no apoio familiar podem apresentar 

dificuldades em sua vida presente ou futura. Sabemos que o ambiente detém um papel importante 

no desenvolvimento de uma criança, portanto “é preciso um estudo de seu ambiente e das relações 

com este ambiente, para compreender a natureza do problema e desenvolver um trabalho realmente 

alterador das condições da criança.” (Araújo, 2003, pg.5).  

Reforçando a importância do ambiente no desenvolvimento emocional da criança, Winnicott 

afirma de forma contundente que “não existe tal coisa chamada bebê”, significando com isso que 

se decidirmos descrever um bebê, encontrar-nos-emos descrevendo um bebê e alguém. Um bebê 

não pode existir sozinho, sendo essencialmente parte de uma relação. (Winnicott, 1982, p.99) 

 

2. MÉTODO 

 

Ao notar a necessidade de abordar o assunto de forma acadêmica, decidimo-nos por 

desenvolver o presente trabalho tratando-o como um estudo qualitativo “que utilizou o referencial 

psicodinâmico e o método clínico, e que procurou analisar e aprofundar os temas e objetivos 

propostos, ilustrando-os a partir de material advindo da prática clínica”. (Calil & Arruda, 2004 

citado por Telles et al, 2010, pg. 116).  

A queixa apresentada relaciona-se à dificuldade de comunicação de uma criança em 

ambientes sociais, sem apresentação de causa orgânica. As informações referentes ao histórico 

clínico e desenvolvimento da paciente foram transmitidas pela mãe. 

O material clínico utilizado fora advindo do processo psicoterapêutico com a paciente em 

questão, da orientação com a mãe e entrevista de anamnese, os quais foram transcritos após o 

término dos atendimentos. Este material foi analisado em supervisão de acordo com a abordagem 

psicanalítica e, para o presente trabalho foi articulado o material clínico à teoria winnicottiana do 
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ambiente e os processos de maturação, dentre outros autores que vieram a agregar ao estudo. A 

revisão bibliográfica se deu principalmente por textos pautados na teoria winnicottiana e busca de 

trabalhos acadêmicos referentes ao tema mutismo seletivo. 

O atendimento foi realizado na clínica-escola de psicologia da FMU (Faculdades 

Metropolitanas Unidas). Até o presente momento o processo continua em andamento, tendo sido 

iniciado em março de 2015. A psicoterapia acontece semanalmente em sessões com duração de 50 

minutos. O processo engloba a orientação aos pais que ocorre simultaneamente ao atendimento da 

paciente, conduzida por um segundo terapeuta, em sala diferente. A paciente reside a uma distância 

considerável da clínica-escola e cada viagem de ida e volta dura aproximadamente 2 horas, motivo 

pelo qual a mãe solicitou no segundo semestre dos atendimentos mudança do dia. 

Ao que se refere às considerações éticas é importante ressaltar que foi assinado, pelo 

representante legal da criança participante, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

respeitando as resoluções 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e 016/200 do Conselho Federal 

de Psicologia. Os nomes são fictícios assim como algumas circunstâncias.  

  

3. RELATO DO CASO 

 

3.1 Síntese do histórico de vida 

Ana, 8 anos é a filha caçula de um casal que tem outros dois rapazes, Marcos de 21 anos que 

ainda mora com os pais e faz faculdade de administração e Raul de 11 anos que cursa a 6º série, 

em colégio diferente de Ana. Ana está no 2º ano do curso fundamental. Desde que iniciou o 

processo psicoterapêutico, notou-se que a paciente estava sempre muito bem vestida, penteada, 

feminina, preocupação em combinar cores, demonstrando cuidado com a aparência e certa vaidade. 

Seus pais, Maria de 42 anos e João de 43 anos, casaram-se quando da gravidez do primeiro filho 

há 21 anos atrás. Durante o processo psicoterápico, somente a mãe compareceu às orientações, 

mesmo sendo solicitado várias vezes o comparecimento do pai. Maria, apesar de se vestir de forma 

mais simples, de modo a não chamar atenção, apresenta-se sempre arrumada, com o cabelo, ora 

escovado, ora pintado, ou mesmo com corte novo. Seu jeito é introvertido, sorri timidamente e 

mesmo para falar é acanhada, fazendo-se necessário, por muitas vezes, estimulá-la com perguntas. 

O que notamos em todos os encontros é que Maria parece cuidar mais da aparência de Ana do que 

da própria.  

Segundo relatos da mãe, a gravidez de Ana foi tranquila, dentro dos padrões esperados. 

Nasceu de parto normal, ainda na sala de pré-parto. Após nascer, notou-se que Ana não urinava e 

durante a investigação deste problema descobriram uma abertura no coração que exigia uma 
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cirurgia urgente para colocação de prótese. A partir de então, a criança passou a ser submetida a 

uma série de tratamentos e intervenções cirúrgicas e, enquanto aguardava a cirurgia cardíaca, 

necessitou de tratamentos medicamentosos. Aos dez dias de vida, em uma intervenção 

malsucedida, Ana contraiu osteomelite, precisando passar por novo processo cirúrgico para 

raspagem da área afetada. A cirurgia cardíaca foi realizada quando Ana estava com 42 dias para 

colocação da prótese; posteriormente houve agravamento do seu quadro clínico, necessitando de 

traqueostomia aos três meses, colostomia aos cinco meses e gastrostomia aos oito. Devido à estas 

complicações, uma equipe multidisciplinar acompanhava seu caso. A internação durou 9 meses, 

durante a qual Ana passou gradativamente por todos os níveis de UTI, chegando inclusive ao nível 

mais crítico. Para ter alta médica, Ana precisava atingir no mínimo 4 kg, porque a preocupação era 

que houvessem novas infecções. Uma das médicas que a acompanhava desde o nascimento 

conseguiu as aparelhagens necessárias para o tratamento continuado em sua própria casa e, já em 

sua casa, a mãe teve o auxílio constante da irmã e da mãe. Mesmo após a alta fez-se necessárias 

visitas diárias ao hospital por aproximadamente um ano. Não foi possível a amamentação, uma vez 

que Ana só se alimentava via sonda, inicialmente com nutrientes e soro e posteriormente, quando 

já em casa, com alimentos líquidos e pastosos.  

Os cuidados domiciliares permaneceram até Ana completar três anos de idade, sendo 

concluído com a retirada da traqueostomia, o que veio a atrasar o desenvolvimento da fala, pois 

permaneceu a abertura no local (que após foi fechada com cirurgia) e ainda gerou a produção de 

secreção. Conforme a progressão do caso, o acompanhamento médico, que inicialmente era 

mensal, passou a ser trimestral, semestral e atualmente é anual. De acordo com avaliação médica, 

Ana teria em média seis meses de atraso em seu desenvolvimento em relação às crianças de sua 

idade; mas ainda conforme os próprios médicos que a acompanham, Ana não apresenta sequelas 

físicas referentes ao seu quadro clínico. 

Ana entrou na escola aos 4 anos de idade, quando teve liberação médica para tal. Como nessa 

época fazia tratamento de fisioterapia respiratória na AACD, lá sugeriram que iniciasse a vida 

escolar pois o convívio com outras crianças poderia auxiliar em seu caso. Segundo a mãe, nesse 

período, Ana pronunciava apenas algumas palavras e na escola, desde então, a criança não fala. 

Mudou de escola duas vezes e em ambas, Maria explicou à direção e aos professores o caso de sua 

filha. Na primeira escola, ela apresentava dificuldades para entrar, recusando-se em ali permanecer. 

Este início foi uma experiência dolorosa tanto para Ana como para a mãe, por conta do afastamento 

e por ser algo novo. Ao passar para o ensino fundamental, Ana precisou trocar de escola, pois a 

que estava era de ensino infantil. Maria conta que Ana voltou a apresentar recusa em ficar na 

escola. Há relatos de que a primeira professora de Ana nessa nova escola não se implicava com a 

educação da mesma, no sentido de não dispensar atenção necessária mesmo sabendo do seu caso. 

Há mais ou menos dois anos, houve uma mudança da professora que dá mais atenção a Ana, 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.04.2017 

 

Priscilla Souza Silveira; Raquel Rodrigues da Silva; Catalina Naomi 
Kaneta; Soraia Dias Ciccone 

6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

ajudando-a nas atividades sempre que pode, não a pressionando a falar e sendo aparentemente mais 

acolhedora; com isso Ana tem apresentado mudanças em seu comportamento. Como a criança 

nunca falou na escola, já chegou inclusive a fazer xixi na roupa porque não conseguia pedir para 

ir ao banheiro, mas com o tempo, os colegas passaram a perceber quando ela queria ir ao banheiro 

e avisavam a professora. Hoje, a relação desenvolvida entre essa professora e Ana, permitiu que 

ela cutuque a professora como forma de pedir permissão para ir ao banheiro. Ana ainda não fala 

com a professora, mas sorri largamente para ela e responde balançando a cabeça. 

Ana tem dificuldade de acompanhar a aula, pois copia o conteúdo de forma lenta e segundo 

a mãe, tem dificuldade de se concentrar, distraindo-se facilmente com as brincadeiras dos colegas 

e então quando volta a prestar atenção na aula já perdeu parte do conteúdo e não consegue mais 

acompanhar. Ela está sendo alfabetizada e começando a escrever, trocando algumas letras vez ou 

outra. Em relação à leitura, segundo a mãe, ela aprendeu a ler, contudo só lê em casa. Ainda de 

acordo com relato da mãe, ultimamente Ana não tem apresentado interesse em brincar na escola. 

Se mantém observando a brincadeira dos colegas, contudo não participa. Maria não soube dizer o 

motivo do desinteresse de Ana, pois ao conversar com a filha a mesma afirma que nada aconteceu. 

Questionada sobre as dificuldades de relacionamento de Ana na escola, percebemos que a mãe não 

se reúne com coordenação e professores para saber exatamente o que acontece, para assim poder 

agir em prol de sua filha.  

Ana, nunca falou em ambientes desconhecidos, desde que começou a falar, sendo que os 

únicos lugares em que fala são: em sua casa, na casa da avó e da tia materna, sendo que nos dois 

últimos, ela fala apenas o necessário. Ana foi a única filha a apresentar atraso para começar a falar, 

seus irmãos desenvolveram a fala no tempo adequado. Em contraponto, é sabido que em casa Ana 

fala normalmente, canta e até grita conforme informação dada pela mãe. Surpreendentemente em 

um telefonema para agendamento da sessão Ana ao atender o telefone chamou a mãe gritando, o 

que veio a corroborar os dados obtidos pela mãe e nos mostrar que a criança de fato não apresenta 

quaisquer dificuldades na fala.   

Ana fazia acompanhamento no hospital com equipe multidisciplinar, a qual era composta por 

psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e assistente social. A frequência deste grupo era 

de acordo com as consultas médicas, portanto, inicialmente era mensal e com o tempo passou a ser 

trimestral. Por conta do espaçamento entre os atendimentos, a psicóloga sugeriu que Ana passasse 

por psicoterapia, pois a mesma necessitava de sessões regulares e estabelecimento de vínculo, uma 

vez que Ana não apresentava interesse e com isso se recusava a colaborar com o atendimento. Em 

paralelo, a escola também solicitava que Ana fizesse psicoterapia. Maria procurou o serviço 

público de saúde, no qual Ana ficou por um ano, onde deveria ser atendida uma vez ao mês, 

contudo, encerrou o processo devido à inabilidade do profissional. Maria retornou ao hospital e a 
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psicóloga do grupo conseguiu com que Ana iniciasse o processo psicoterapêutico no próprio local, 

porém com uma outra psicóloga.  

Este processo também aconteceria em encontros mensais e nas primeiras sessões, a psicóloga 

solicitou que a mãe acompanhasse Ana, frente à dificuldade da paciente em entrar na sala. Mesmo 

com a presença da mãe, Ana se recusava a participar das atividades propostas, permanecendo inerte 

durante toda a sessão. Após algumas tentativas frustradas de fazer o atendimento com a presença 

da mãe, a psicoterapeuta tentou realizar as sessões somente com Ana, no entanto, ela continuou 

não atendendo às solicitações da psicóloga. Somente nas últimas sessões, Ana começou a 

desenvolver atividades como quebra-cabeças, jogo da memória e modelar massinha. Tendo surgido 

a hipótese de Ana ser uma criança especial, que foi descartada pela psicóloga do grupo. Este 

processo durou oito meses, até surgir a necessidade de interrompê-lo devido à idade da paciente, 

que havia completado 7 anos e por esse motivo, a psicóloga solicitou que encontrassem um outro 

local para dar continuidade ao tratamento. Nesse mesmo período, um estagiário da FMU 

(Faculdades Metropolitanas Unidas) visitou a escola de Ana e notando o comportamento 

diferenciado da paciente frente as outras crianças, entrou em contato com Maria e a encaminhou 

para a clínica de psicologia da FMU. Maria não havia passado por orientação aos pais em nenhum 

dos processos até então. 

 

3.2. Síntese da evolução da paciente durante o processo 

Maria, mãe da paciente, deu entrada na clínica em julho de 2014 apresentando a queixa de 

que sua filha não se comunicava fora do ambiente familiar e dois meses depois, foi chamada para 

a triagem, que foi realizada em três sessões, sendo a primeira e a terceira somente com a mãe e a 

segunda com a mãe e a paciente. Na primeira sessão foram relatados o caso clínico, a rotina de 

Ana e os processos psicoterápicos anteriores. Já na segunda sessão, foi feita uma observação lúdica 

e a paciente mostrou-se resistente às estimulações, tendo permanecido a maior parte do tempo com 

o dedo indicador na boca, além de não ter pronunciado nenhuma palavra. Na terceira sessão 

ocorreu a devolutiva do caso e foi levantada a hipótese de mutismo seletivo.  

Após a realização da triagem, Ana foi encaminhada para a psicoterapia infantil onde as 

estagiárias, autoras deste artigo, assumiram o caso. Neste estágio, as sessões acontecem 

semanalmente, com duração de 50 minutos, durante dois semestres letivos. No início, Ana 

mostrava-se pouco cooperativa, apresentando comportamento de “birra”, resistência, choro para 

entrar na sala, recusa do contato visual com declínio da cabeça, como foi descrito nos processos 

anteriores. 

Ana está em atendimento há 9 meses e desde o início não houve a expressão de uma única 

palavra, dentro ou fora da sessão. Toda a comunicação da estagiária com Ana se dá através de 
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jogos, brincadeiras, uma linguagem não-verbal de gestos, às vezes desenhos, palavras escritas, 

muitas risadas, olhares, trejeitos e algumas sinalizações. Pensando nas palavras de Winnicott 

(1996) ao afirmar que “a comunicação existe ou não, dependendo do fato de a mãe ser ou não 

capaz de se identificar com o bebê e de saber o que significa a necessidade, antes que necessidades 

específicas se manifestem” (p.95), vamos agora descrever a viagem desses encontros com essa 

garota que expressa através do olhar as mil palavras que ainda não se permite dizer. 

No início, Ana se recusou a permanecer na sala sem a mãe, como também não desenvolveu 

nenhuma atividade ou sequer respondeu aos estímulos que lhe eram dirigidos, o que gerou imensa 

ansiedade na estagiária que foi sendo aos poucos dissipada quando na terceira e quarta sessão Ana 

passou a ficar sozinha na sala em resposta à firmeza da mãe, que a colocou sentada, ordenando que 

ali ficasse. A fim de proporcionar maior confiabilidade à paciente optamos por utilizar salas uma 

na frente da outra, ou seja, sua sala ficava na frente da sala da mãe. Mantínhamos a porta entreaberta 

de forma que pudesse manter algum contato visual com a mãe se necessário, como também ela 

sabia que a porta só poderia ser fechada com o seu consentimento. 

Na quarta sessão, optou-se por trocar a sala, que até então era pequena e sem estimulação, 

por uma sala maior e lúdica. Foi proposta uma atividade em que mãe e filha brincassem juntas, 

mas Ana inicialmente se recusou, porém, com o auxílio da mãe, foi possível alcançar o objetivo. 

Propusemos uma espécie de “jogo do rabisco1” entre a mãe e a criança e presenciamos uma 

acentuada agressividade, quando a cada traço feito pela mãe, Ana o cobria com demasiada força, 

demonstrando desejo de escondê-lo. Da sétima à décima terceira sessão, continuamos nessa mesma 

sala, onde Ana já permanecia sozinha, manifestando pouca resistência tanto para entrar como para 

executar as atividades propostas. Por conta do ritmo lento e gradual destas sessões, exigiu-se maior 

esforço, paciência e empenho para estabelecer vínculo com a paciente. Nesta sala havia um 

cachorro de pelúcia, que foi nomeado de “Bidu” pela criança e foi utilizado para alargar a 

comunicação com a paciente, propiciar interação e comunicação de forma não invasiva, além de 

fantasiar, através do brincar, uma comunicação não verbal com o cachorro, que ao mesmo tempo 

representava a figura da terapeuta, possibilitando assim descobrir uma criança se divertindo e 

podendo projetar suas necessidades nesse objeto. A ligação com o cachorro era tão significativa, 

que ela podia colocá-lo ao seu lado, puni-lo e até mesmo convidá-lo a participar de sua vida fora 

do setting terapêutico. A paciente demonstrou o vínculo estabelecido durante as sessões através de 

carinhas que expressavam emoções e que eram fixadas em um armário na sala de atendimento 

sempre ao final da sessão. Era solicitado que demonstrasse o que estava sentindo após as 

                                                 
1 O Squiggle game ou Jogo do Rabisco é uma proposta de Winnicott exposta no livro - Winnicott, 

D. W. (1984) Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1984. 
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atividades, assim como a terapeuta também fixava uma carinha. A paciente sempre fixava uma 

carinha apaixonada, bem ao lado a da terapeuta, que fixava uma carinha feliz.  

Devido ao recesso escolar da clínica, se fez necessário trabalhar a questão do afastamento, 

entendendo a importância do vínculo, nesse caso, para que fosse minimizado a regressão e 

enfraquecimento do vínculo terapêutico. O recesso durou dois meses e além do receio quanto ao 

tempo de afastamento, havia a expectativa quanto à mudança do dia de atendimento, que foi 

solicitado pela mãe. Tal mudança acarretou a necessidade de mudar de sala. Fatores que poderiam 

contribuir negativamente para a continuidade do tratamento. O retorno aconteceu em uma sala com 

espaço maior do que a anterior, mas que, no entanto, não havia estimulação lúdica. A paciente não 

demonstrou dificuldade em lidar com as mudanças uma vez que o vínculo não fora prejudicado, 

ao contrário, mostrou-se mais envolvida e colaborativa. 

Vale ressaltar que durante o processo não foi cobrado em nenhum momento que a paciente 

se comunicasse verbalmente, apesar de ter sido estimulado para que se comunicasse de alguma 

forma. Aqui recorremos à Winnicott quando expõe a importância do brincar no processo 

psicoterapêutico, não um brincar verbalizável, mas um brincar que une duas pessoas um brincar 

que capacita o outro a entrar na área transicional ou potencial 

A psicoterapia se realiza na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do 

terapeuta. A psicoterapia tem a ver com duas pessoas que brincam juntas. Em consequência, 

onde o brincar não é possível, o trabalho do terapeuta é dirigido no sentido de trazer o paciente 

de um estado em que ele não consegue brincar para um estado em que ele é capaz de brincar. 

(Winnicott, D. W., 1975, p.59) 

Complementando com a afirmação de Amiralian (2003a) de que a capacidade de “perceber 

as necessidades de outro ser humano por meio de outras pistas sensoriais ou motoras que não 

aquelas a que estamos habituados não é um processo simples” (pg.210), passamos a compreender 

a comunicação de Ana através de seu contato visual, gestos, respostas não-verbais: como balançar 

a cabeça, apontar e apresentar expressões faciais, para em seguida a comunicação se dar via escrita, 

que se limitava a palavras soltas. Encontramos o tema do silêncio sendo abordado por Peres ao 

afirmar que 

Este pode se constituir como uma via para demonstração de afeto, gestos e também do ato da 

fala. Esta autora relativizou o sentido de defesa, muitas vezes, atribuído ao silêncio no contexto 

analítico, acreditando que, no lugar de interpretar, o analista necessita respeitar esse vazio de 

palavras, e deve esperar que o paciente possa se descobrir criativamente. (Peres ,2009 citado 

por Telles et al, 2010, pg. 115) 

Em paralelo aos atendimentos de Ana, Maria recebia orientação aos pais semanalmente, 

em sessões de 50 minutos no mesmo horário das sessões da filha. O pai mesmo convidado a 

comparecer, recusou-se alegando que sua presença não seria necessária uma vez que a mãe 
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comparecia com regularidade. Nessa atividade de orientação ocorreram momentos que 

necessitaram estabelecer um estreito limite entre orientação e psicoterapia visto que a postura 

introvertida de Maria apresentava extrema dificuldade de comunicação. Essa postura tímida 

colocou a estagiária em uma posição questionadora com o intuito de conseguir informações 

relativas ao desenvolvimento de Ana.  

Ao percebendo as reais dificuldades da mãe, a estagiária mudou sua postura e passou a 

oferecer um holding com o propósito de criar uma relação de confiança e tranquilidade em se 

expor. Aos poucos foi sendo possível perceber sua evolução; de uma postura mais fechada, Ana 

foi aos poucos sentindo-se acolhida pela estagiária e esse novo momento contribuiu para que Maria 

percebesse e sentisse maior confiança no ambiente, abrindo espaço para falar de suas angústias e 

limitações. Operando dessa forma, a estagiária conseguiu pouco a pouco minimizar as resistências 

da mãe frente a si mesma, suas dificuldades em relação à própria filha, seus problemas e 

necessidades. Essa nova posição possibilitou à mãe trazer todo o sofrimento vivido nos anos 

iniciais do tratamento de Ana, sua solidão e sua abnegação, desta forma podemos confirmar que 

as mães também necessitam criar confiança no terapeuta, para relatar as necessidades de seus filhos 

e contar como se dá o relacionamento entre eles e isto aparece durante o decorrer do processo em 

vários momentos. 

Se os pais são aqueles que propriamente se constituem em veículos de resistência, o objetivo 

da análise muitas vezes corre perigo. Daí se deduz que muitas vezes é necessária determinada 

dose de influência analítica junto aos pais. (Freud, 1933[1932], pg. 146 citado por Araújo, 

2003, pg. 5) 

 

4. ANÁLISE DO CASO 

 

4.1. Desenvolvimento da Linguagem 

Como uma das questões que mais levantaram dúvidas e inquietações no desenvolvimento 

deste caso foi o processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem e as possíveis causas para 

o mutismo seletivo, vamos agora nos debruçar neste tema e para isso seguiremos Scheuer (2003) 

que afirma que “as crianças variam não somente na velocidade do desenvolvimento da linguagem, 

mas também no percurso” (pg. 281).  

Ana teria pronunciado a primeira palavra por volta dos três anos de idade e segundo sua mãe, 

permaneceu por mais algum tempo, não sabendo especificar o quanto, falando como neném, de 

forma “tatibitate”. Quando entrou na escola ainda não falava, pronunciava apenas algumas 

palavras, como “mamãe” e “água”. Com o decorrer do tempo começou a aumentar seu vocabulário 
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e somente quando tinha entre 6 e 7 anos de idade conseguiu formar frases complexas, de forma a 

se expressar completamente. 

Scheuer (2003) entende que “a linguagem é uma capacidade do ser humano para simbolizar, 

abstrair informações e representá-las em um dado momento e situação e, para chegar nesse grau 

de desenvolvimento alguns anos são necessários.” (pg.282) 

Segundo Ajuriaguerra e Marcelli (1991), “a aquisição da linguagem, que normalmente ocorre 

de forma regular, parece acontecer em aproximadamente três etapas: pré-linguagem (até 12-13 

meses, às vezes 18 meses); pequena linguagem (de 10 meses a 2-3 anos); e linguagem (a partir dos 

3 anos)” (pg. 102). Na pré-linguagem a criança se mostra através de reclamações, para demonstrar 

suas necessidades e sensações. Com o decorrer do tempo e a apropriação de suas funções, como 

da respiração, surgem os primeiros sons que aumentam com a quantidade de estímulos recebidos. 

Em seguida passa-se para uma determinada comunicação entre cuidadores e bebê. Com o 

crescimento há o aumento de sons, dando lugar a construção de frases curtas. Já a pequena 

linguagem começa com a repetição de palavras ouvidas. Mas essas acontecem de forma precária, 

pois seu vocabulário ainda é limitado. A aquisição de palavras é diferenciada a cada criança. 

Podendo variar na velocidade do aprendizado e na quantidade de palavras.  O entendimento da 

palavra pronunciada dependerá do contexto que a criança se encontra. A etapa da linguagem 

compreende o maior período, devido à complexidade que uma criança tem de pronunciar uma 

grande quantidade de palavras sem ainda haver sentido. A criança nessa etapa está aprendendo 

muitas coisas novas e ao mesmo tempo se faz necessário dar nomes a elas. (Ajuriaguerra & 

Marcelli, 1991, pg.102-104). 

No momento em que Ana passaria pela etapa da pré-linguagem, encontrava-se fazendo uso 

de traqueostomia, a qual interferia diretamente em sua respiração natural, o que vimos ser um ponto 

relevante para a aquisição dos primeiros sons. Assim como o choro tem um papel importante, pois 

com ele a criança dá indícios sobre suas necessidades básicas de sobrevivência ou mesmo de suas 

necessidades afetivas. No caso de Ana, sabe-se, que era um bebê que chorava bastante, mas que 

segundo a mãe, ela sempre entendia o motivo do choro e prontamente sanava suas necessidades.  

Se pensarmos que a primeira palavra que Ana pronunciou aconteceu quando a mesma estava 

com aproximadamente três anos de idade, período que compreende a pequena linguagem, podemos 

perceber que apesar de não ter ocorrido antes de um ano de idade, não houve maiores atrasos, 

atendo-se ao limite esperado para pronunciar a primeira palavra. No entanto essa fase perdurou por 

pelo menos mais um ano, mantendo o vocabulário precário. O que foi se desenvolvendo com o 

passar do tempo, conforme Ana passava pela fase da linguagem, até que completou 6 anos de idade 

quando começou a formar frases maiores.  
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Segundo Scheuer (2003) “Os transtornos do desenvolvimento da linguagem são muitas vezes 

reconhecidos por causa de um padrão de desenvolvimento mais lento ou diferente das demais 

crianças” mas adverte que “essas crianças apresentam particularidades nesse atraso que as 

diferenciam das demais.” (pg. 283) 

Para elucidar o caso apresentado examinaremos brevemente algumas psicopatologias que 

podem ocorrer no desenvolvimento da linguagem segundo Ajuriaguerra e Marcelli (1991, pg.104-

114). 

 Distúrbio da Articulação - Gerada por uma deformação fonética, onde a criança tem dificuldade 

de pronunciar consoantes, em sua maioria. 

 Atraso da palavra - É a modificação de fonemas em uma palavra que ainda não foi integrado 

completamente, por isso difere do distúrbio da articulação. A criança em algumas frases, neste 

caso fará uso do fonema corretamente. 

 Atraso simples da palavra - O atraso acontece quando descartado qualquer problema orgânico. 

O atraso é a dificuldade na pronuncia de frases. Acontece na etapa da linguagem, após o “falar-

nenê”, que neste caso perdura por mais tempo que o normal. Seu tratamento é possível, pois 

não dura por muito tempo, devido ao grande aprendizado de palavra durante esse período. Faz-

se necessário tratar para que o distúrbio não seja instaurado. 

 Áudio mudez - Acontece em crianças sem linguagem aparente, seja ausente ou reduzida e 

necessita ser descartado deficiência intelectual, auditiva ou qualquer desorganização de 

personalidade 

 Afasias - Difícil acontece em crianças, pois se há um dano no hemisfério dominante 

dificilmente a linguagem é comprometida, como acontece em um adulto. A criança tem 

inúmeras vias para substituição, pois essas se encontram mais preservadas. Quando acontece, 

afetam a compreensão e logo após dependendo da complexidade do dano pode atingir a 

expressão 

 Dislexia desortografia - É a dificuldade em ler que o leva a ter problemas com a ortografia. É 

frequentemente diagnosticada na fase escolar. 

 Gagueira - Não é um problema de linguagem e sim de elocução. Com maior incidência em 

meninos. Se caracteriza por dois tipos: a tônica impossibilita a emissão de sons e a clônica é a 

repetição constante de uma sílaba. Podem estar associadas a hereditariedade, deslateralidade e 

atraso da linguagem. 

 Mutismo seletivo - É a ausência de linguagem em uma criança que fala e seleciona os locais 

onde irá se comunicar. Necessita descartar afasia. 
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Sendo assim, podemos entender que, no que se refere ao desenvolvimento da linguagem, apesar 

de no início ter havido alguns contratempos, ao término do processo Ana já havia desenvolvido a 

fala, podendo ser descartada a afasia. 

 

4.2. Mutismo Seletivo 

Dentre as possibilidades já mencionadas e de acordo com as características apresentadas 

pela paciente, é possível notar as semelhanças entre o caso e as definições de mutismo seletivo. 

Segundo a mãe, Ana não apresenta quaisquer danos lesionais orgânicos ou funcionais que 

implicassem em problemas auditivos ou de linguagem e ainda seleciona os locais nos quais irá 

falar. Assim como explica Vieira “mutismo seletivo é descrito como a falta na produção da fala 

sem anormalidades estruturais ... geralmente, não há comprometimento de outras estruturas 

fisiológicas do ser humano” (2015, pg. 1). Ou seja, possuem capacidade de falar e de compreender 

a linguagem, contudo são incapazes de se relacionar com o meio. 

É preciso atentar à descrição do mutismo em função da fonte. Para o DSM-IV-TR (APA, 

2000), para se diagnosticar o mutismo seletivo, deve-se atender aos seguintes critérios:  

A. Incapacidade persistente de falar em situações sociais específicas (situações em que se 

espera que fale como, por exemplo, na escola) apesar de o fazer noutras situações;  

B. A alteração interfere no rendimento escolar ou laboral ou na comunicação social;  

C. A duração da perturbação é de, pelo menos, um mês (não limitada ao primeiro mês de 

escola);  

D. A incapacidade de falar não é devida à falta de conhecimentos ou de familiaridade com a 

língua requerida na situação social;  

E. A perturbação não é melhor explicada pela presença de uma perturbação de comunicação 

(por exemplo gaguez) e não ocorre exclusivamente no decurso de uma perturbação global do 

desenvolvimento, esquizofrenia ou outra perturbação psicótica. 

“A timidez, o temperamento inibido, a ansiedade e o isolamento social, bem como 

comportamentos compulsivos, baixa autoestima e défice cognitivo, podem ser associados” 

(Ribeiro, 2013, pg. 15) 

Já no DSM-V o mutismo seletivo pode ser encontrado como diagnóstico diferencial em três 

quadros: transtorno da fala, de ansiedade social e do espectro autista. Sendo que os que corroboram 

com o caso são os dois primeiros quadros, tão logo, serão os que iremos trazer a seguir. No 

transtorno da fala o mutismo seletivo é descrito como um 

Transtorno de ansiedade caracterizado por ausência da fala em um ou mais contextos ou 

cenários ... pode aparecer em crianças com algum transtorno da fala devido ao constrangimento 
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causado por suas limitações. Muitas crianças com mutismo seletivo, todavia, apresentam fala 

normal em locais “seguros”, como em casa ou junto dos amigos mais próximos. (DSM-V, 

2014, pg. 45, o grifo é nosso).  

Enquanto sua descrição em transtorno de ansiedade social nos diz que “indivíduos com 

mutismo seletivo podem fracassar em falar devido ao medo de avaliação negativa, mas não tem 

medo de avaliação negativa em outras situações sociais em que não seja exigido falar (p. ex., um 

jogo não verbal)” (DSM-V, 2014, pg. 207). 

Já para o CID-10, classificado como transtorno de funcionamento social com início 

específico na infância e na adolescência - F94, o mutismo eletivo (F94.0), é caracterizado  

Por uma seletividade marcante e emocionalmente determinada na fala, tal que a criança 

demonstra a sua competência de linguagem em algumas situações, mas que falha em falar em 

outras (definíveis). Mais frequentemente, o transtorno é manifestado pela primeira vez no 

início da infância; ocorre com aproximadamente a mesma frequência nos dois sexos e é usual 

que o mutismo esteja associado a aspectos marcantes de personalidade envolvendo ansiedade 

social, retraimento, suscetibilidade ou resistência. Tipicamente, a criança fala em casa ou com 

amigos íntimos, mas é muda na escola ou com estranhos, mas outros padrões (inclusive o 

inverso) podem ocorrer. O diagnóstico pressupõe: (a) Um nível normal ou quase normal de 

compreensão de linguagem; (b) Um nível de competência na expressão da linguagem, que é 

suficiente para a comunicação social; (c) Evidência demonstrável de que o indivíduo pode e 

de fato fala normalmente ou quase normalmente em algumas situações. (CID-10, pg. 271-272) 

Algumas características que podem ser encontradas em crianças com mutismo seletivo são 

timidez extrema, retraimento social, dependência, perfeccionismo, dificuldade de manter contato 

visual, declínio da cabeça, dificuldade de sorrir em público e expressar sentimentos, sensíveis a 

ruídos e excesso de pessoas, privando-se de participarem de atividades em grupo, e ainda tendem 

a ser curiosos. Tais características podem variar em sua frequência e nível. 

O mutismo seletivo, apesar de ter poucos estudos acerca do assunto, pode ter como causas 

fatores ambientais e situações interpessoais como influência. Um trauma ou uma experiência 

negativa também podem ser um fator preponderante para desenvolver o mutismo seletivo.  

De maneira geral muitos fatores afetam o ser humano: a herança de que é dotado, a cultura em 

que nasceu, os valores aceitos pela comunidade e a família a que pertence, o momento atual 

que estão vivendo seus pais, o número de irmãos, a posição na constelação familiar, a 

organização e a estrutura de sua família, a peculiar constituição orgânica, e inúmeras outras 

condições importantes na constituição de cada um de nós. (Amiralian, 2003b, pg. 99) 
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4.3. Trauma 

Para introduzirmos a noção trauma, iniciaremos com alguns referenciais que tomaram 

como base o pensamento winnicottiano. Dias (2006) ao referir-se à noção de trauma em Winnicott 

diz que este autor difere da psicanálise freudiana afirmando que esta noção pertence mais ao âmbito 

das relações interpessoais do que às pulsões ou excitações. O próprio Winnicott afirma que “o 

trauma é um fracasso relativo à dependência” e que varia de acordo com “o estágio de 

desenvolvimento emocional da criança” (1994. pg. 113). Para a autora é fundamental o estudo das 

condições ambientais para prevenir a ocorrência de trauma no momento inicial (Dias, 2006, pg 1) 

Amiralian (2003a,) referindo-se à Winnicott afirma que o autor “descreve as falhas que 

podem transformar-se em fracassos ambientais, causando distúrbios ao ser em desenvolvimento e 

trazendo complicações especiais aos indivíduos que têm uma condição orgânica peculiar”. 

Prosseguindo, a autora afirma que para Winnicott “a doença psíquica [é] uma defesa organizada 

do ego para a proteção do si-mesmo, ameaçado por invasões ambientais para além do limite e do 

tempo que o ego do indivíduo é capaz de suportar”. As falhas ambientais tornam-se traumas por 

se constituírem como “intrusões ao ser em desenvolvimento” e essas intrusões podem se apresentar 

como “não satisfação de suas necessidades” ou ainda “podem ocorrer tanto por ações 

extemporâneas como pela ausência daquilo que deveria acontecer, mas não ocorreu, causando uma 

ruptura em seu continuar a existir” (pg.210). 

Já Ajurriaguerra & Marcelli (1991), trazem a noção de vulnerabilidade, a qual já havia sido 

descrita por Freud e retomada por diversos autores, como sendo uma barreira protetora contra os 

estímulos.  

Para esses autores, esta barreira apresentaria uma espessura variável conforme as crianças. Em 

certos casos a barreira é demasiado fina, donde uma excessiva sensibilidade sem chance de se 

proteger contra as inevitáveis intrusões ou embaraços do ambiente; em outros casos, a barreira 

é demasiado espessa e, sobretudo, estanque, donde uma sensibilidade defeituosa que não 

permite que o Ego da criança faça as necessárias boas experiências precoces. (Ajurriaguerra & 

Marcelli, 1991, pg. 337) 

O primeiro e o segundos anos de vida são essenciais pois, segundo Scheuer (2003), nesse 

período “a criança necessita estabelecer vínculos e conhecimentos sobre o mundo, e para isso deve 

construir sua identidade para diferenciar-se dos outros e desenvolver capacidades para relacionar-

se com seu entorno” (pg. 281). Quando algo acontece nesse momento, há uma ruptura no ambiente 

que pode vir a desencadear na criança algum tipo de trauma, que pode interferir no modo como 

essa criança irá se relacionar com o mundo.  

É notório que o trauma tem uma repercussão importante no psiquismo, podendo 

desencadear alguma desordem. No caso de Ana, a hospitalização pode ter sido um evento 
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traumático, se pensarmos que essa foi sua primeira experiência de relação bebê-ambiente e que 

esse ambiente pode ter sido demasiado intrusivo. Além disso, mesmo quando já estava em casa, 

continuou necessitando de uma série de cuidados, por conta de todos os aparelhos que usava e 

remédios que tomava. Tornando-a um bebê bastante frágil, que segundo a mãe, chorava facilmente, 

o que fazia com que a família evitasse de pegá-la no colo, inclusive seu pai, que se mostrou distante 

durante todo o tratamento. Somado a isso, Ana despertava no irmão mais novo, certo nojo, o que 

certamente foi sentido por ela.  Levando em consideração a idade de Ana ao passar por tal vivência, 

podemos considerar que este possível trauma tenha permanecido inconsciente. O mutismo seletivo 

pode ocorrer após algum trauma, como morte, início escolar, sequestro, violência ou internação 

hospitalar.  

 

4.4. O Ambiente Facilitador 

Araújo (2005) conclui que em relação ao ambiente Winnicott refere-se às condições 

psicológicas e/ou físicas necessárias ao amadurecimento emocional do ser humano, sendo a 

importância destas destacada e ampliada: a capacidade do ambiente de se adaptar adequadamente 

às necessidades do ser implicará a possibilidade de este perceber e se relacionar com o outro 

(realidade externa), bem como constituir e se relacionar com seu si-mesmo (realidade pessoal) (pg. 

38-40). 

Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento psíquico da criança, bem como por sua 

saúde mental, dividindo tarefas e definindo seus papéis sobre a vida deste indivíduo. Quando nasce 

uma criança é necessário pensar qual ambiente será oferecido e criado e, prepará-lo adequadamente 

fará uma grande diferença no desenvolvimento da criança. A experiência de uma mãe 

suficientemente boa, faz com que a criança entenda a realidade externa como parte de suas 

capacidades. O ambiente precisa ser facilitador, uma mãe suficientemente boa, que se desprende 

de toda e qualquer necessidade, para se ater às necessidades de um outro ser (Bohrer, 2014).  

Já Winnicott adverte sobre as consequências relativas às falhas ambientais: 

A continuidade de ser necessária ao psicossoma em desenvolvimento (com relacionamentos 

internos e externos) é perturbada pelas reações às intrusões ambientais, ou seja, às falhas do 

ambiente em relação à adaptação ativa.... Uma certa quantidade crescente de reação à intrusão 

passa a ser esperada e admitida pela capacidade mental..., porém... intrusões que exigem um 

excesso de reações não podem ser admitidas... além da confusão, as reações passam a ser 

catalogadas... o bebê memoriza cada reação que perturba a continuidade de seu ser.... esse tipo 

de funcionamento mental revela-se como uma sobrecarga para o psicossoma, ou seja, para a 

continuidade do ser humano individual que constitui o eu. (Winnicott, 2000, pg. 337, 338) 
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O ser pode sofrer falhas, sejam elas por uma mãe que não se atenta as necessidades do bebê, 

como por aquela que torna a sua preocupação patológica, portanto um bebê pode experimentar 

falhas ambientais no decorrer de sua vida, podendo ter prejuízos através desta mãe de difícil 

reparação. 

A saúde mental do indivíduo está sendo construída desde o início pela mãe, que oferece o que 

chamei de ambiente facilitador, isto é, um ambiente em que os processos evolutivos e as 

interações naturais do bebê com o meio podem desenvolver-se de acordo com o padrão 

hereditário do indivíduo. A mãe está assentando, sem que o saiba, as bases da saúde mental do 

indivíduo. (Winnicott, 1996, pg.20) 

A psicoterapia no decorrer das sessões demonstra um crescimento gradual de Ana e da 

estagiária que a atendeu, pois essa verificava que a não comunicação era um meio de defesa a um 

mundo hostil e precisou assim, respeitar seu tempo, criar vínculo e lhe passar confiança, ou seja, 

ser para Ana uma “mãe suficientemente boa”, proporcionando um ambiente facilitador para que o 

estabelecimento do vínculo fosse efetivado.  

Nas descrições de caso de Melanie Klein certos aspectos do brinquedo da criança, por exemplo, 

se revelam como sendo experiências “internas”; quer dizer, houve uma projeção à granel de 

uma constelação da realidade psíquica interna da criança, de modo que a sala e a mesa e os 

brinquedos são objetos subjetivos, e a criança e o analista estão ambos lá nessa amostra do 

mundo interno da criança. O que está fora da sala está fora da criança. (Winnicott, 1990, 

pg.168). 

Ana chegou a terapia extremamente dependente, com isso necessitou, por parte da 

terapeuta, adaptar-se às necessidades de uma criança que não fazia uso de comunicação verbal, 

pensando em como adaptar a escuta e pensar quais possibilidades usar nesse caso. O recurso 

utilizado foi promover um espaço acolhedor, demonstrar que seu silêncio não era um problema e 

que seu tempo seria respeitado e à medida que fosse se sentindo confortável, seriam acrescidas 

atividades e podendo assim investigar seu mundo interno.  

No que concerne a questão da comunicação na relação analítica, 

A privacidade do paciente deve ser respeitada, pois a autenticidade e a vitalidade no setting 

analítico são advindas do equilíbrio entre a comunicação e a não comunicação. Defenderem 

que a presença confiável, humana e não invasiva do analista propicia ao paciente a 

comunicação de suas experiências significativas, bem como permite a manutenção de um 

núcleo do self privado. (Coelho Jr. & Barone ,2007, citado por Telles et al, 2010, pg. 115) 

Em todos os momentos em que houvessem falhas, deveriam ser reparados assim que 

possível, pois o vínculo poderia ser desfeito ou mesmo o ambiente poderia ser considerado ruim, 

não querendo mais participar. Ana chegou a terapia presa no estado de dependência absoluta 

demonstrando que o ambiente havia falhado em seu processo de amadurecimento, que não havia 
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sido “cuidada” da maneira correta, para passar para a dependência relativa. E como consequência 

teve sua interação social prejudicada. É necessário conscientizar a criança das falhas e da reparação 

que está sendo feita e assim quem sabe pensar como condições desfavoráveis possam vir a se 

reverter. Podendo evitar assim, padrões desfavoráveis, com ajuda dos pais. 

E pensando nos processos de maturação, acreditamos que a qualidade do atendimento se 

deu devido a um ambiente favorável, não sendo privada e não lhe gerando qualquer perda, fez-se 

uma mudança na natureza da relação com o ambiente. 

Neste estágio inicial o ambiente favorável está dando ao lactante a experiência da onipotência; 

com isso quero dizer mais do que controle mágico, e quero incluir no termo o aspecto criativo 

da experiência. A adaptação ao princípio da realidade deriva espontaneamente da experiência 

da onipotência dentro da área que faz parte do relacionamento com objetos subjetivos. 

(Winnicott, 1990, pg. 164). 

Durante o processo psicoterápico ocorreram mudanças no objetivo e na maneira de 

condução da sessão, assim como Ana mudou os meios de se comunicar “à medida que o objeto 

muda de ser subjetivo a ser percebido objetivamente, enquanto a criança gradualmente deixa para 

trás a área de onipotência como uma experiência de vida ... é desnecessário que a comunicação 

com ele seja explícita” (Winnicott, 1990, pg. 166). A criança passa a se relacionar com a terapeuta 

de forma sutil, passando a existir no setting terapêutico, assim como a terapeuta passa a ser 

percebida. O terapeuta torna-se mãe-objeto durante o processo, podendo manter uma comunicação 

mesmo confusa.  

Uma compilação nesta linha de pensamento se origina do fato de que o lactente desenvolve 

dois tipos de relacionamento ao mesmo tempo – com a mãe-ambiente e com o objeto, que se 

torna a mãe-objeto. A mãe-ambiente é humana, e a mãe-objeto é uma coisa, embora também 

seja a mãe ou parte dela. (Winnicott, 1990, pg. 166). 

O vínculo já estabelecido passa para um estágio onde a comunicação mesmo que não verbal, 

possa ocorrer por outros meios. “Há lugar para a ideia de que o relacionamento e a comunicação 

significativa são silenciosos” (Winnicott, 1990, pg. 168). A não comunicação pode ser uma 

tentativa de velar algo que não pode ser visto ou sabido, ou mesmo esconder que passou por 

inúmeras intervenções em seus primeiros anos de vida. Seria por medo de haver qualquer rejeição? 

E assim prefere não se comunicar com o mundo ou ser influenciada por opiniões externas? Todas 

as pessoas possuem a não comunicação, quando o ambiente é duro e as experiências não são boas 

as pessoas preferem se preservar de qualquer ameaça. “Embora as pessoas se comuniquem e 

apreciem se comunicar ... cada indivíduo é isolado, permanentemente sem se comunicar, 

permanentemente desconhecido, na realidade nunca encontrado” (Winnicott, 1990, pg. 170). 
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5. DISCUSSÃO 

 

É importante pensar que cada caso é único e, portanto, a criança na clínica psicanalítica deve 

ter uma escuta singular, atentando-se para a importância da trama familiar, cuja função é 

fundamental na constituição psíquica do sujeito. “O terapeuta deve ter a implicação de escutar a 

criança e também estar aberto as demandas e fantasias parentais, sendo de grande importância para 

a condução do tratamento de orientação psicanalítica infantil e na implicação no sintoma.” 

(Bolsson & Benetti, 2011, pg. 78). 

Questiona-se a influência da genética-ambientais, pois, geralmente, crianças acometidas com 

mutismo possuem pais com extrema timidez, que demonstram dificuldade de expressar seus 

sentimentos e até mesmo de falar com estranhos. O comportamento dos mesmos pode influenciar 

no relacionamento social da criança: se o principal cuidador tem dificuldade de se relacionar 

socialmente, entende-se que a criança pode se identificar com tal comportamento, internalizando 

e posteriormente reproduzindo-o. 

Sua timidez aparentemente herdada e a dificuldade de se comunicar, concomitantes a um 

ambiente, que para Ana pode ser tido como hostil, influenciam em seu comportamento, 

caracterizando as relações interpessoais como ameaçadoras. Demonstrar aos pais a importância 

dos cuidados ao ambiente, para que a paciente possa constituir uma ideia saudável do ambiente em 

que está inserida, pode ser de grande relevância. 

O ambiente não compreende um único local, ele compreende todos os locais que o indivíduo 

pode experimentar, sejam espaços físicos ou até mesmo pessoas, gerando no indivíduo uma 

constituição de ambiente saudável ou não, e no caso de uma criança se faz necessário trabalhar isso 

junto aos pais, visando uma maior progressão do caso. 

Na fase em que a criança já é capaz de cuidar de si mesma e o ambiente já está internalizado, 

se houver fracasso do ambiente, este já não será tão desastroso, do ponto de vista da estrutura da 

personalidade. Quando já existe a identificação do indivíduo com os adultos, com grupos e com a 

sociedade, sem que ele perca a originalidade e conservando um certo quantum de impulsos 

agressivos e destrutivos, o fracasso do ambiente poderá resultar em “falta parcial de 

responsabilidade do indivíduo como pai ou mãe ou como figura paterna na sociedade. ” (Winnicott, 

1983, pg. 64, citado por Araújo, 2003, pg. 08) 

O caso de Ana nos permitiu identificar inúmeras manifestações de questões familiares, 

como a dependência da mãe, que precisa romper com essa posição e associado a isso, uma 

configuração familiar precária, onde não há uma boa comunicação entre os membros. Sua 

independência poderá ser prejudicada devido à superproteção da mãe que acredita que sua filha 

tenha limitações frente às intervenções que sofreu. Mas se a criança se adaptar as necessidades e 
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essas forem suficientemente boas, se desenvolverá de forma satisfatória mesmo que haja 

necessidade de equilibrar suas fragilidades e assim não influenciar em seu desenvolvimento. 

Sabe-se que em crianças com mutismo seletivo houve o desenvolvimento da linguagem, 

mas não necessariamente o desenvolvimento da necessidade de usá-la. Cabe discutir se a criança 

pode encontrar ganhos secundários, quando por exemplo, outra pessoa responde por ela, ou mesmo 

não necessitando fazer atividades na qual sinta-se exposta, além de ter o benefício de escolha, o 

que permite que a criança permaneça em um lugar “confortável”, sem a necessidade de confrontar 

seus medos. De certa forma o mutismo restringe diversos aspectos da vida da criança, no entanto, 

a criança pode se valer dessas restrições, limitando-se quando for vantajoso para ela. 

Apesar de que este trabalho não tem por objetivo analisar as questões relativas às relações 

interpessoais da mãe não podemos deixar de destacar uma fala de Maria: “A Ana é tão tímida 

quanto eu, mas eu não queria que ela sofresse o que eu sofri” (SIC). Porém apesar de não desejar 

o sofrimento da filha, Maria sempre se colocou de anteparo entre a filha e o mundo, dificultando e 

amenizando a necessidade de comunicação de Ana com o externo.   

 

6. CONCLUSÃO  

 

Como foi possível observar neste caso, o atendimento à criança com mutismo seletivo pode 

ser desafiador, uma vez que a capacidade técnica, teórica e a tolerância do terapeuta são postas à 

prova. Contudo, é importante pensar que o paciente tem sempre algo a nos ensinar. Devemos ter 

em mente o quão importante é para nosso crescimento nos depararmos com desafios, pois estes 

nos impulsionam a buscar referencias, teorias e técnicas que consequentemente nos levam ao 

aprimoramento de nossas capacidades.  

Uma análise como essa se torna tediosa, por falta de resultado, a despeito do bom trabalho 

realizado. Em tal análise um período de silêncio pode ser a contribuição mais positiva que o 

paciente possa fazer, e o analista fica então envolvido num jogo de espera. Pode-se naturalmente 

interpretar movimentos e gestos de todos os tipos, e detalhes de comportamento. (Winnicott, 1990, 

pg. 171). 

O desenvolvimento da relação se deu através do brincar entre a paciente e a terapeuta, a 

brincadeira as aproximava, gerando um espaço potencial. A paciente e a fala poderiam ser uma 

única coisa, pois a fala é excluída pela própria paciente, mas a terapeuta quando identifica este 

movimento de não querer falar, a deixa livre, permite que haja a escolha entre se comunicar ou não 

ou talvez melhor, em como se comunicar, o que passa a acontecer com o tempo e estas novas 

formas de comunicação são aceitas e percebidas por ambas.  
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A terapeuta precisou passar por um processo de transição onde era por vezes paciente sem 

comunicação e em outras, ela se comunicava e oscilava entre estes papéis, no intuito de pensar 

alternativas para atender as necessidades da paciente. Este processo gerou confiança, pois Ana não 

tinha obrigação de falar e sabia que sua dificuldade era reconhecida e respeitada, e que a terapeuta 

estava ali disponível para ela respeitando seu momento e seu tempo. “Na intimidade, num 

relacionamento que está sendo descoberto como digno de confiança” (Winnicott, 1975, pg.71). 

Apesar de seu atendimento acontecer uma única vez na semana, seu caso era pensado durante todos 

outros dias, o que produzia maior criatividade nas atividades e a paciente se via existente na 

psicoterapia.  

As atividades foram ajustadas para uma comunicação não verbal e para receber de forma 

produtiva sua comunicação não verbal, que era riquíssima. Com o decorrer das sessões o 

desenvolvimento da paciente foi sendo percebido, tanto pela terapeuta, quanto pela mãe da 

paciente. A criança passou a mostrar-se criativa em outros ambientes aos quais frequenta, 

comunicando-se de forma direta, indireta, verbal, não verbal.  

Foi possível observar, que não pode explicar a uma criança, que precisa começar a falar, 

ela precisa ter uma nova experiência com o outro/ambiente, para internalizar um ambiente bom, 

uma experiência positiva com o ambiente externo, que foi possível através da terapeuta e das 

atividades propostas, pensando em um ser que precisava de um período de tempo não intrusivo, 

“Isto se chama adaptação às necessidades ... descobrir o mundo de forma criativa” (Winnicott, 

1996, pg.56). 

O tema necessita de estudos mais aprofundados e a busca da compreensão dos fenômenos 

relacionados a esse tema sob diferentes referenciais teóricos dentro da psicologia, que possam 

esclarecer qual a sua natureza e avaliar a intensidade. Deve haver uma preocupação com a 

elaboração de novas técnicas de intervenção para facilitar o tratamento de indivíduos com mutismo 

seletivo, pois não podemos descartar que cada criança tem características individuais, se fazendo 

necessário identificar qual a necessidade de cada paciente e a sua idade emocional. É necessário 

respeitar o tempo e a individualidade do paciente atendido, pois é gradativo seu progresso e se 

atentar se os ambientes proporcionam segurança e oportunidades para o processo de 

amadurecimento. Sua autonomia dependerá do sucesso na relação terapêutica, assim como da 

formação de laços afetivos. 

O estudo do caso possibilita pensar por diversas vias, contudo, neste trabalho nos atemos a 

questionar o ambiente e as influências deste sobre a vida de uma criança. Até onde as falhas 

ambientais que uma criança passa dificultam sua independência relacional? E o quanto um 

ambiente facilitador pode reparar os prejuízos das invasões? Como proporcionar um ambiente 

facilitador fora do ambiente familiar ou do setting terapêutico? Inúmeras questões ainda pairam 
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sobre este caso que nos oferece uma grandiosidade de detalhes e possibilidades de estudos, 

entretanto deixaremos um maior aprofundamento para trabalhos posteriores. 

Para finalizar pegamos emprestado as palavras de Winnicott em seu texto “A comunicação 

entre o bebê e a mãe e entre a mãe e o bebê: convergências e divergências”  

A partir destas comunicações silenciosas, podemos passar para as formas pelas quais a mãe 

concretiza exatamente aquilo que o bebê está pronto para procurar, de tal forma que ela lhe dá uma 

ideia das coisas que ele está pronto para procurar. O bebê diz (sem palavras, é claro): "Estou 

precisando de..." e, neste exta momento a mãe vira o bebê de lado ou se aproxima com as coisas 

necessárias para alimentá-lo, e o bebê pode completar a frase: "...uma mudança de posição, um 

peito, um mamilo, leite, etc., etc.," Temos que dizer que o bebê criou o seio, mas não poderia tê-lo 

feito se a mãe não tivesse chegado com o seio exatamente naquele momento. o que se comunica 

ao bebê é: "Venha ao mundo de uma forma criativa, crie o mundo; só o que você criar terá 

significado para você." E em seguida: "O mundo está sob seu controle" (Winnicott, 1996, pg. 89-

90) 
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