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SUJEITO PARA ALÉM

Terapia - Trabalho artesanal:
Dar o tempo de resposta do 
paciente;

Compreender o processo;
Construindo pontes: relação, 
cotidiano, subjetividade;

Fazer da vida arte;
Movimento estruturante: sensações 
organizam e constroem 



INSTRUMENTO DE VIGILÂNCIA PRECOCE DO 
AUTISMO (LAMPREIA, 2011):

Contato ocular;
  Reação auditiva;
Sorriso responsivo e contextualizado;
Olhar para objetos segurados e manipulados 
pelo outro; 

Apresenta orientação para seu nome, 
quando chamado;

Atenção compartilhada;
Uso de palavras de forma contextualizada.



AVALIAÇÃO DIR/FLOORTIME: 6 ESTÁGIOS DO 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Auto regulação de atenção 
compartilhada (Interesse pelo 
mundo); 

 Engajamento (relacionamentos de 
confiança); 

Círculos de comunicação;
Resolução de problemas;
Pensamento simbólico; 
Pensamento lógico: Abstração e uso 
de ideias para transmitir 
sentimentos



 ALGUNS PREDITORES DA LINGUAGEM

Inserção em ambiente linguístico; 
Interação social: Olhar, atenção, 
Libidinização voltada para o Outro;

Imitação; 
Troca da turnos;
Atenção compartilhada; 
Jogo simbólico, Faz de conta; 



Como começa o 
aprendizado?



"Veja motor, pense 
sensorial.

Veja comportamento, 
pense sensorial."



INTEGRAÇÃO 
SENSORIAL

 “Processo pelo qual o ser 
humano se torna capaz de 
perceber, aprender e 
organizar as sensações 
recebidas do meio e de seu 
próprio corpo, de forma a 
criar respostas adaptativas.”

(AYRES, 2005)



Sistemas de base

Ayres, 2005



Dá informações sobre o 
mundo, especificamente 
sobre o formato, tamanho 
e textura de objetos

TÁTIL

Input tátil com 
processamento inadequado:
Problemas de coordenação 
motora fina;
Dificuldade com percepção 
corporal, incluindo 
sensação de dor e toque;
Seletividade Alimentar
Planejamento motor



REGULAR;
MODULAR;
AUMENTAR 
ATENÇÃO;
ABRIR AS 
PORTAS 
PARA O 
CONTATO...



Anda junto com 
proprioceptivo

Equilíbrio;
Manutenção da postura;
Controle da cabeça;
Movimento ocular;
Tônus; 
“Como se mover no espaço 
em situações de mudança”

Vestibular
Movimento, equilibrio, controle 

postural, posição e relação do 

corpo com a gravidade.



SISTEMA VESTIBULAR 

Integra a entrada de informações:
Tônus – Coordenação motora fina;
Segurança Gravitacional;
Percepção corporal - planejamento motor, 
lateralidade, Orientação Espacial;

  Coordenação Bilateral;
Estado de Alerta - formação Reticular;
Coordenação olho- mão – Escrita
Ansiedade, comportamento
Trabalha diretamente com Proprioceptivo e 
Visual 



REGULAR O ESTADO DE ALERTA



-Procura estar sempre no 
meio de coisas apertadas, 
como no meio de móveis;
-Relaxa quando você o 
aperta;
-Busca impacto das quedas

Proprioceptivo

Sensação dos  músculos  e  das 
articulações

    Nos fornece informações sobre 
a posição do corpo



SISTEMA PROPRIOCEPTIVO

 Receptores: Músculos e articulações;
 Posição do corpo e movimento;
 Reação de proteção;
 Descarga de peso;
 Favorece precisão dos movimentos;

 Input proprioceptivo com processamento 
inadequado:

 Tendência de se apoiar em pessoas ou objetos;
 Pobreza na graduação da força;



REGULAR O ESTADO DE ALERTA  



SENTIDOS - 7

Auditivo,
Visual,
Tatil,
Olfativo,
Gustativo,
Vestibular,
Proprioceptivo,

Interligados





TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO 
SENSORIAL 

Crianças não conseguem integrar os 
estímulos sensoriais à nível encefálico 
gerando problemas:

 Comportamento; 
 Aprendizado; 
 Linguagem; 
 Brincar; 
Habilidade para compreender;
Relacionar-se com outras pessoas.



Tipo de processamento Definição Contribuição a função

• Registro

• Modulação

• Discriminação- 
habilidades especificas.
Praxias. Não é um 
problema motor,  mas 
sim um problema no 
processamento das 
sensações.

• Detecta a sensação

•Ajuste  e organização 
das reações de 
intensidade e duração 
do estimulo.

• Interpretação de 
detalhes de si e do 
ambiente

• Ponto inicial desde os 
orgãos
Sensoriais 

• Regulação da 
intensidade da resposta.
Atenção adequada.
Autoregulação incluindo 
controle emocional e de 
conduta. 

• Percepção cognitiva.  
Feedback sensorial para 
habilidades motoras 
precisas. Planejamento 
motor. Praxias 

(Hanft, Millar & Lane, 
2000)



●TIPOS DE EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS

Experiências inibidoras – pressão intensa, tato 
firme, resistência, temperaturas mornas, 
estímulos vestibulares rítmicos e lentos.
Experiências excitatórias - tato suave, toque 
rápido com as mãos, texturas suaves, estímulo 
vestibular giratório rápido, rítmico com grande 
velocidade. 
Experiências organizadoras - proprioceptivas, 
interação ativa, correr,  saltar, resistência 
–empurrar, tracionar,  contração articular, 
descarga de peso, motor oral – mastigar e 
soprar.





SUGESTAO DE ATIVIDADES - 
TÁTEIS

•Usar sacos de algodão com texturas dentro – 
crianças hipersensíveis;

•Brincar com materiais de texturas diferentes 
como: Arroz, feijão, sagú, macarrão cozido, 
espuma de barbear, hidratante corporal, 
amido de milho, massa de modelar, tintas  - 
sempre procurando dar uma função para o 
objeto.

•Fazer circuitos com diferentes texturas;





SUGESTAO DE ATIVIDADES - VESTIBULARES

• Brincar em balanços, escorregadores, 
corda, roda-roda, pula-pula – 
alternando velocidade, intensidade e 
direções;

• Brincadeiras da cultura como 
“serra-serra serrador”, roda,

•Circuitos com objetos em diferentes 
alturas  





SUGESTAO DE ATIVIDADES - PROPRIOCEPTIVAS

• Brincadeiras como, por exemplo, 
“guerrinha de travesseiros”, cabo de 
guerra, empurra-empurra, escaladas, 
“sanduiche”, pulos,  

•Brincadeiras contextualizadas onde a 
criança tenha que fazer força – Cavar 
terra, empurrar e carregar objetos 
pesados, 

• Massagem – toque profundo



REFLETINDO

Separar materiais em caixas, de acordo 
com tema;

Marcar lugar da criança com TEA ou TPS 
(caixa, pneu, pista visual...);

Permitir que a criança tenha saídas 
regulares acompanhadas, para se regular;

Minimizar ruídos externos;
  Permitir uso de chicletes – mastigar: 
propriocepção;

Utilizar um assento eu aumente 
propriocepção: almofadas, bolas, puffs...



REFLETIND
O “Ler a criança” - além das expectativas

  Diminuir o tom de voz, a ansiedade em 
relação a criança;

Usar mais gestos que palavras;

Oferecer apoio visual;

Observar e anotar mudanças no 
comportamento



QUAL FERRAMENTA PARA  
INTEGRAR SENSORIALMENTE A 

CRIANÇA?



BRINCAR



“ERA UMA VEZ...” 

Assim começa nossa história: Brincando!
Enquanto sujeito, a história da 
humanidade começa junto com a história 
do brincar e vice versa.

Ser humano é ser Brincante, assim como o 
brincar nos humaniza.

O brincar transforma a vida em ARTE!




