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RESUMO 

 

 

A Gestalt-terapia oferece recursos no trabalho com o transtorno do espectro do 

autismo (TEA) que favorecem o estabelecimento de interações e a compreensão dos 

mecanismos de contato da pessoa com TEA.  O TEA é conhecido pela disfunção do 

neurodesenvolvimento que atinge a comunicação, o comportamento e a interação social. O 

conceito de contato preconizado pela Gestalt-terapia, favorece a identificação das 

possibilidades de funcionamento do ser existente. Assim, o presente trabalho trata do conceito 

de contato e suas funções, e o modo como podemos desenvolver uma compreensão do 

fenômeno do autismo a partir desta perspectiva. Através de um estudo de revisão 

bibliográfica, defende-se que através de uma avaliação processual, que leva em conta o campo 

fenomenológico da pessoa total através dos seus sistemas sensorial, motor e cognitivo, torna-

se possível compreender as interações dinâmicas entre a pessoa e seu mundo. É importante 

que se ampliem e desenvolvam práticas no trabalho com o TEA a partir da Gestalt-terapia 

contribuindo para a melhor compreensão do autismo. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestalt-terapia, Autismo, Funções de contato. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Gestalt-therapy offers resources in working with autism spectrum disorder (ASD) that 

favor the establishment of interactions and understanding of the contact mechanisms of the 

person with ASD. TEA is known for the dysfunction of neurodevelopment that affects 

communication, behavior, and social interaction. The concept of contact advocated by 

Gestalt-therapy, favors the identification of the possibilities of functioning of the existing 

being. Thus, the present work deals with the concept of contact and its functions, and how we 

can develop an understanding of the phenomenon of autism from this perspective. Through a 

bibliographic review study, it is argued that through a process evaluation, which takes into 

account the phenomenological field of the total person through its sensory, motor and 

cognitive systems, it becomes possible to understand the dynamic interactions between the 

person and your world. It is important to expand and develop practices in working with ASD 

from Gestalt-therapy contributing to a better understanding of autism. 

 

 
 

Keyword: Gestalt-therapy. Autism. Contact Functions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das premissas da Abordagem Gestáltica é a importância do fechamento de 

situações inacabadas em interações com o meio. Para essa perspectiva, o organismo é uma 

totalidade que tem um funcionamento que visa a autorregulação e realiza ajustamentos 

criativos estabelecendo ou rompendo vínculos em seu meio. Segundo Perls (1988) o contato é 

uma necessidade tanto psicológica quanto fisiológica de um organismo, ele se dá na fronteira 

que é entendida como campo de presença onde há uma interação do organismo com o meio. 

Problematizando o que teóricos da Gestalt-terapia chamam de estabelecer contato, este 

trabalho propõe uma reflexão sobre o mecanismo do contato e suas fronteiras, com seus 

recursos no manejo e trabalho com pessoas com transtornos do espectro do autismo (TEA).  

A linguagem verbal é a forma mais comum de comunicação entre as pessoas, elegendo 

por si só a fala e a escuta como canais de experienciação hegemônica. Percebe-se que pessoas 

que não usam esse tipo de comunicação tendem a sair de um padrão e a receberem um 

diagnóstico de déficit que muitas vezes prejudica a expressão de suas potencialidades. Através 

de uma pesquisa exploratória de revisão bibliográfica, realizou-se uma discussão sobre 

potencialidades de contato utilizando a Gestalt-terapia e seus atributos com pessoas 

portadoras do espectro do autismo que são conhecidas por terem um déficit em sua função de 

comunicação social. O transtorno do espectro do autismo (TEA) tem etiologia desconhecida 

sendo sua característica alterações na comunicação, comportamento e interação. Pesquisas 

relatam alterações diversas no sistema nervoso central como explicação do autismo, dentre 

elas falhas na comunicação entre as diversas regiões, ou seja, dificuldades nas conexões 

neurais, porém não foi encontrada uma única causa para o transtorno.  

Uma das questões que circunscrevem o tema abordado é a de que pessoas com TEA 

não conseguem ter uma satisfatória interação social. Pesquisas da área da cognição relatam a 

tríade autística como déficit intelectual, mas pessoas com TEA são impossibilitadas 

cognitivamente de fazerem contato social? Será que a forma hegemônica de contato 

estabelecido pela comunicação verbal atende pessoas com TEA? As pessoas com TEA fazem 

algum tipo de contato que revele reciprocidade? Há algum tipo de esforço para esse 

entendimento? Quais ferramentas a Gestalt-terapia propicia para esse entendimento? Essas 

questões foram as norteadoras do presente trabalho de conclusão de curso. 
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Pretende-se com esse estudo, abrir discussões sobre o comunicar, entender o que as 

fronteiras de contato proporcionam, suas dificuldades, limites e extensões que possibilitam ir 

além de um discurso falado e produzir inclusão dialógica processual, dessa forma esmiuçar 

variadas formas de expressão de pessoas diagnosticadas com autismo. No primeiro capítulo é 

apresentada a definição de autismo e suas características e no segundo os pressupostos da 

Gestalt-terapia e sua base teórica para entender o contato. No terceiro são apresentadas as 

possibilidades de contato que a fronteira viabiliza e no quarto capítulo é feita uma reflexão 

sobre o contato dentro do espectro do autismo e uma possibilidade de avaliação pela Gestalt-

terapia, seguido ao final pela discussão do trabalho. 
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2 TEA E SUAS DEFINIÇÕES 

 

 

O transtorno do espectro do autismo mais conhecido como TEA, é uma síndrome do 

neurodesenvolvimento que atinge a comunicação, o comportamento e a interação social. Em 

1911 o termo "autismo" é descrito pela primeira vez pelo Psiquiatra suíço Paul Bleuler que o 

entende como um sintoma da esquizofrenia, um distanciamento da realidade e constante 

permanência numa vida interior (BLEULER, 2005 apud DURVAL, 2011). Kanner descreve 

clinicamente pela primeira vez em 1943 sobre o autismo, em 1944 Asperg faz um trabalho 

semelhante ao de Kanner, mas com pacientes menos comprometidos cognitivamente. É 

considerada esquizofrenia até o final da década de 1970 e nessa mesma década é proposta a 

tríade autística – comunicação, socialização e imaginação (CAMINHA, V. et al., 2016). 

Na publicação do DSM-III o autismo entra num grupo de transtorno do 

desenvolvimento, no DSM-IV é tido como um dos transtornos globais do desenvolvimento 

chamado transtorno autista (autismo clássico) dentre eles o transtorno de Asperger, transtorno 

desinterativo da infância (síndrome de Heller), transtono de Rett, transtorno global do 

desenvolvimento sem outra especificação (TGD-SOE). A 5º edição do DSM, em 2013 reúne 

os subtipos comportamentais descritos no DSM-IV em um diagnóstico chamado transtorno do 

espectro autista (TEA), exceto o transtorno de Rett (CAMINHA, V. et al., 2016).  

Através de observação de fatores ambientais e análise de fatores genéticos, o TEA é 

composto por uma multiplicidade de condições não sendo possível afirmar sua causa 

(RUTTER, 2011) além de não ser um transtorno progressivo. Pesquisas com neuroimagem 

mostram indícios neurológicos, mas nada foi comprovado até o momento, algumas teorias 

cognitivas apontam distúrbio em ligações neuronais, pois através de observação de imagens as 

colunas de neurônios são dispersas comparadas as pessoas neurotípicas. Outras suspeitas são 

a de que pessoas com autismo não sofram a poda neuronal quando criança, não dando vazão 

para novas formas cerebrais ou até mesmo têm alguma deficiência na forma de 

funcionamento dos neurônios espelhos, dentre outras hipóteses, todas essas informações são 

especulações que necessitam de mais estudos segundo Gadia et al. (2004) e Garcia e 

Mosqueira (2011). 

A tríade autística resume de maneira ampla a complexidade do espectro do autismo. O 

déficit na comunicação é perceptível na área de compartilhamento de informação, a 
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hipersensibilidade a questões sensitivas seja a dor ou a sons diversificados são características 

muito comuns, a estereotipia caracterizada por não ter um funcionamento social debruçada a 

um fechamento e dificuldade em processar ações simbólicas são pontos característicos que 

afetam habilidades verbais e não verbais. Crianças com autismo têm padrões de 

comportamento diferentes do convencional, muitas não fazem contato visual, tem dificuldade 

de entender uma expressão facial ou um gesto, dessa forma o comportamento social é 

manifestado de forma tímida e pessoas com a síndrome tem dificuldade em fazer amizades, 

ter laços afetivos e relações com outras pessoas (APA, 2013). 

O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais - DSM 5 (APA, 2013) 

divide a gravidade do espectro autista em especificadores de gravidade que descrevem de 

forma sucinta a sintomatologia existente mas que podem variar de acordo com o ambiente e 

ao passar do tempo:  

 No nível 1 é perceptível a “exigência de apoio”, na ausência dele há um déficit na 

comunicação e em iniciar interações. Não gostam de trocar de atividade e tem 

problemas para se organizar.  

 No nível 2 “exigem apoio substancial” pois possuem graves déficits na comunicação 

social e não verbal mesmo com a ajuda de apoio há uma grande dificuldade ao se 

deparar com mudanças e os comportamentos repetitivos interferem no funcionamento 

de variados contextos. Há um sofrimento quando ocorre mudança de foco.  

 O nível 3 é descrito como “apoio muito substancial” que engloba a gravidade do nível 

2 acrescido de respostas mínimas as aberturas sociais, além dos comportamentos 

repetitivos interferirem em todas as esferas da vida da pessoa. 

 

 

2.1 INTERVENÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

O diagnóstico é feito através de uma avaliação multidisciplinar analisando o histórico 

da pessoa, utilizando critérios do DSM 5, aplicação de testes e em observações 

comportamentais, tendo como ferramentas de classificação mais utilizadas por profissionais 

da saúde o DSM e o CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde) em suas versões mais atuais. Sendo a causa do autismo 
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desconhecida e a sua evolução variável, um diagnóstico precoce seguida de um 

encaminhamento para uma reabilitação direcionada possibilita uma melhor interação da 

criança com o seu meio (CAMINHA, V.  et al., 2016). 

Dentre os instrumentos mais utilizados e válidos academicamente estão segundo 

Caminha, V. et al. (2016) a Lista de Verificação do Autismo em Crianças Pequenas (CHAT) 

que é um instrumento bastante utilizado como triagem em crianças de 16 a 30 meses de idade, 

o Childhood Autism Rating Scale (CARS) para crianças maiores de 2 anos, e outros que 

surgiram a menos tempo como The Autism Diagnostic Interview - revised (ADI-R) e The 

Autism Diagnostic Obervation  Schedule-General (ADOS-G). 

Para o reconhecimento em idades precoces é necessário o conhecimento de 

comportamentos infantis típicos esperados. O espectro do autismo é considerado uma das 

doenças neurodesenvolvimentais mais frequentes na infância e tem uma incidência maior em 

meninos. O estudo de prevalência do autismo de 2011 apontou uma (1) criança com autismo 

em cada 370 crianças, tendo uma estatística de mais ou menos 40 mil apenas no Estado de 

São Paulo onde os mesmos não estão sendo tratados corretamente, muitas vezes nem 

identificados (PAULA et al., 2011), em 2014 pesquisadores da Universidade de Johns  

Hopkins publicaram um relatório que descreve um aumento de 1 para cada 59 crianças, além 

da identificação do transtorno ser 4 vezes maior em meninos, sendo 1 em 38 meninos e 1 em 

152 meninas (NEUROCONECTA, 2018). 

O reconhecimento precoce pode favorecer intervenções com ganhos significativos na 

vida da pessoa com autismo, a comunicação e a interação social são instâncias de 

posicionamento na vida de qualquer pessoa e que são relevantes de alguma forma para o 

contato intra e extrapessoal. É perceptível ganhos em variadas áreas do desenvolvimento 

como imitação, comunicação verbal e não verbal, habilidades motoras dentre outras 

(CAMINHA, V. et al., 2016). 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO 

 

 

Estudos feitos com bebês em seu primeiro ano de vida demonstram que há redução na 

orientação para estímulos sociais, para contato visual, e pela busca por contato físico além de 
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já apresentarem comportamentos repetitivos. Esses comportamentos tendem a se intensificar e 

nos próximos anos, há também uma diminuição do interesse pelos pares observados nas 

expressões das emoções e nos jogos simbólicos dentre outros. É perceptível uma maior 

atenção a estímulos que são considerados não sociais, ou seja, que se volta a eles mesmos, 

como olhar para o seu próprio corpo, sendo a atenção compartilhada (coordenação triádica 

entre o indivíduo, parceiro social e um objeto num contexto social) crucial para o diagnóstico 

diferencial, dessa forma o conhecimento do desenvolvimento pré-linguístico ajuda na 

elaboração de propostas de intervenção e na identificação de sinais de riscos (PAULA et al., 

2011).  

Tomasello (2003) ao apresentar a habilidade compartilhada, explica que é nela que se 

tem a intenção comunicativa, onde há compreensão de símbolos linguísticos, ou seja, quando 

as crianças compreendem que outras pessoas são agentes intencionais, estão participando de 

uma interação triádica. Denomina-se Resposta de Atenção Compartilhada (RAC) quando a 

criança acompanha um gesto, um olhar de outra pessoa, percebendo dessa forma que o outro 

tem uma intenção. Quando se inicia espontaneamente um contato de atenção compartilhada se 

tem uma Iniciativa de Atenção Compartilhada (IAC), uma habilidade própria dos seres 

humanos, a capacidade de contato através de gestos ou olhares. A RAC e IAC representam 

maneiras de compartilhamento de experiências ao qual a interiorização é análoga à delas, 

além dessas habilidades movimentarem áreas distintas do cérebro que auxiliam o 

comportamento social e causam algum tipo de prazer segundo Mundy et al. (2009) e Mundy 

et al. (2010) sendo tais comportamentos explicados pelo fato das crianças entenderem outras 

pessoas analogicamente a si mesmas, ou seja observarem e repetirem movimentos. 

Tomasello et al. (2005) em seus estudos, dizem que a atenção compartilhada se 

transforma em pensamento simbólico, dessa forma as interações triádicas que se utilizam de 

símbolos linguísticos por si só, forçam uma manipulação da atenção, possibilitando outros 

sentidos como relações mútuas e de reciprocidade. Percebe-se através dessas informações a 

importância da Atenção Compartilhada para um diagnóstico precoce do autismo e como as 

relações humanas contribuem para um desenvolvimento mais diversificado do sujeito. 
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2.3 INTERAÇÃO SOCIAL 

 

 

Segundo Acosta et al. (2003) a interação social e a comunicação são consideradas 

instrumentos da linguagem do ponto de vista da abordagem funcional, mas para quem sai nem 

que seja um pouco da linha de normalidade encontra barreiras que as impossibilitam de se 

expressar, deslocando-as do ambiente social em que vive, potencializando segregação e 

discriminação. Segundo Belek (2018), a inclusão de pessoas dentro do espectro do autismo 

em ambientes sociais relacionados ao autismo contribui para a transformação de seus corpos 

em corpos autísticos, onde há um investimento em palavras e conceitos que enfatizam o 

sofrimento. 

Destacando o amplo comprometimento social e comunicativo no autismo, apenas 

reconhecer que ele existe não favorece a comunicação, mas pode contribuir com a 

contextualização de atitudes de uma forma total, e mesmo com o déficit sociocomunicativo há 

possibilidade de acessibilidade atitudinal. Orrú (2009) enfatiza a importância de um educador 

como mediador e facilitador de diálogo para os alunos, Vigotsky (2007) levando em 

consideração um mundo histórico-cultural destaca que quando se baseia o ser humano na 

perspectiva da deficiência, há uma limitação das práticas educacionais, fragmenta-se o sujeito, 

e diante desse embate é desenvolvido a comunicação Suplementar e/ou alternativa.  

Considerada complexa em sua transmissão de informação, Orrú (2012) diz que a 

comunicação é uma forma do ser humano interagir e influenciar comportamento de outros 

seres humanos, mas é relevante apontar que existem outras formas de comunicação que não 

seja a verbal como gestos corporais, mímicas faciais, dentre outras (ACOSTA et al., 2003). 

“A comunicação intencional transmite uma mensagem e a não-intencional é interpretada” 

(CAMINHA, V. et al, 2016, p.71) sendo a linguagem um procedimento comunicativo e 

cognitivo, ou seja, ela constitui a criança e possibilita uma ação sobre uma outra pessoa. O 

significado atribuído aos gestos intencionais ou não intencionais sempre será entendido de 

maneira pessoal e individual, ultrapassando uma leitura apenas biológica (Orrú, 2009, 2012).  

Quando se é deparado com uma dificuldade no uso da linguagem a Comunicação 

Suplementar Alternativa (CSA) é um recurso efetivo que ajuda tanto o desenvolvimento 

linguístico quanto no fortalecendo de estímulos visuais e auditivos, por exemplo, 

potencializando expressões (TETZCHNER, 2009, apud CAMINHA, V. et al., 2016) e 
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efetivando comunicação utilizando-se de símbolos gráficos, gestos manuais dentre outros 

favorecendo a significação do que chamamos de linguagem (NUNES, 2003, apud 

CAMINHA, V. et al., 2016). Pensar a acessibilidade dessa forma é estimular o potencial e a 

integração da pessoa com autismo, ajudando-a funcionalmente. 

 

 

2.4 REGULAMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO TEA NO BRASIL 

 

 

A falta de informação que perpassa a ignorância sobre a síndrome é uma barreira a ser 

quebrada quando se fala de autismo e o papel de famílias que lutam por uma vida melhor e 

mais digna para seus entes. A produção de cuidado que ingere ação e trabalho nas esferas da 

comunicação, ou seja, na linguagem, convívio, estrutura, tem em si um grau de esperança 

motivado por pessoas que convivem no ambiente do autismo. O luto das portas fechadas que 

os mantém a margem da sociedade reconfigura-se em mais um dia de luta, em ato, cabendo 

aqui apontar o importante papel da sociedade em minimizar a vulnerabilidade dessas pessoas 

através do estabelecimento de leis que garantem direitos de proteção social, como a Lei 

12.764 Berenice Piana de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da 

Pessoa com transtorno do espectro autista garantindo um mínimo de diretrizes que garantem o 

direito a cidadania a pessoa com autismo e que possibilita grandes mudanças na vida de 

muitas famílias brasileiras (CAMINHA, V. et al., 2016). 

O reconhecimento que a síndrome é uma necessidade especial existe desde 2006 

através da aprovação da ONU da inclusão do autismo na Convenção dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, sendo promulgada em 2009 pelo Congresso Nacional Brasileiro. Essa 

aprovação abre espaço para ações de proteção e tratamentos para pessoas com autismo e 

ressalta a intersetorialidade no desenvolvimento de ações e a participação da comunidade em 

ações integradas, através de um tratamento multidisciplinar que possibilita um maior 

desenvolvimento humano, e com isso, o direito ao diagnóstico precoce e acessos a 

medicamentos e nutrientes são alcançados, pontos que se entrelaçam para a superação de 

dificuldades e alcance de independência pela pessoa com autismo, independência que é 

discutida também no âmbito da educação que prepara para a vida de produção (CAMINHA, 

V. et al., 2015). 
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2.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A PESSOA COM TEA 

 

 

Embora as características do TEA favoreçam o desenvolvimento de intervenções que 

possibilitem a melhor interação da pessoa com o mundo, é importante também pensarmos que 

se os rótulos estigmatizam, talvez percamos uma boa oportunidade de olhar para o fenômeno 

autismo e reduzirmos a pessoa ao seu diagnóstico.  

Nosso olhar para a pessoa com TEA deve ultrapassar o modelo de déficit e considerar 

o respeito à diferença ampliando a visibilidade das potencialidades que essa pessoa pode 

revelar (GRANDIN; PANEK, 2015). A pessoa com TEA, para além do autismo, é um sujeito 

potencializador que precisa ser respeitado em suas escolhas, singularidades e configurações. 
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3 GESTALT-TERAPIA: PRESSUPOSTOS PARA O CONTATAR 

 

 

Frederick Perls e Laura Perls fundam na década de 1940 a Gestalt-terapia, uma 

abordagem fenomenológica-existencial com bases filosóficas humanistas, existencialistas, 

fenomenológicas, na teoria do campo, organísmica e na psicologia da Gestalt. O método 

fenomenológico é o da awareness que evidencia o que acontece no aqui-agora, o processo 

como um todo visando tornar o cliente mais consciente (aware) do que acontece com ele 

através de variadas dimensões como sensoriais, afetivas, intelectuais e sociais, ao qual ao se 

debruçar pode entender melhor os ajustamentos criativos e os seus próprios mecanismos 

interiores que os leva a repetir determinado comportamento.  

Este capítulo apresentará os conceitos básicos, os pressupostos do contatar a luz da 

teoria da Gestalt-terapia para um entendimento mais amplo da fronteira de contato do ser 

humano. 

 

 

3.1 BASES FILOSÓFICAS 

 

 

Sendo uma abordagem humanista, a Gestalt-terapia desloca o homem de objeto de 

estudo para se tornar protagonista de suas atualizações e possíveis mudanças, valorizando o 

corpo e as sensações presentes nele, bem como a individualidade e o meio social. A visão 

parte de um pressuposto sistêmico onde ultrapassa o normal/patológico considerando o 

humano como um todo dentro de outros todos e que pode ser aplicada a qualquer ser humano 

(GINGER & GINGER, 1995). Dessa forma uma pessoa é considerada um ser de 

potencialidades que pode ser atualizada em qualquer momento de sua vida. 

Através de uma visão existencialista, a Gestalt-terapia considera o homem livre, 

responsável por todas as suas escolhas e que busca a autenticidade na sua relação com o 

mundo. As Escolhas perpassam a angustia pelo fato do ser humano ter que abrir mão de algo 

em detrimento de uma escolha, sendo existencial a experiência dos fenômenos, inclusive a 

relação terapêutica que é vivida através de um encontro existencial, um constante processo de 

vir a ser (AGUIAR, 2005). 
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Através da descrição e interrogação do que se é dado, ou seja, do fenômeno, a Gestalt-

terapia bebe da fenomenologia que propõe uma investigação “as coisas mesmas” 

(ROTHSCHILD & CALAZANS, 1992 apud BARROS, 2014, p. 200), como elas se 

apresentam através da “redução fenomenológica” onde para buscar os significados, é 

necessária uma suspensão de valores que torna a percepção da realidade única, que depende 

de cada pessoa. É revelada e não interpretada, é algo descrito do agora e não do passado ou do 

futuro, a Gestal-terapia utiliza o aqui-agora como conceito base para o processo terapêutico 

que foca o que o sujeito sente como um todo no estado presente de tempo e espaço 

(RODRIGUES, 2009). 

A teoria do campo contribui com o pensamento de que há uma ambígua influência 

entre o comportamento e o campo, entre o indivíduo e o meio e que é necessário um 

equilíbrio e fluidez para que o organismo consiga se reestruturar e organizar da melhor forma 

a sua vida, estruturada como Campo Vital.  

A teoria organísmica propõe o conceito de que o corpo como um todo sempre está na 

busca da autorregulação onde uma parte sempre afeta todas, tanto o sujeito retira do ambiente 

potencialidades como é modificado pelo ambiente (MOREIRA, 2009). 

A Psicologia da Gestalt contribui com o conceito de organização do todo e das partes 

da natureza humana, onde se vê necessário a atenção ao todo que aparece e as partes que 

podem emergir com o tempo de psicoterapia, não elegendo um como principal, mas 

respeitando a singularidade desses fenômenos. O conceito de figura e fundo também colabora 

para o pensamento da Gestalt-terapia, esse conceito diz respeito a necessidades que elegemos 

de acordo com nossas necessidades, porém não há regra, pode uma figura se tornar fundo, 

essa relação é dinâmica, pois há um princípio de autorregulação do organismo, a Gestalt-

terapia portando se interessa pela inter-relação dos mesmos a fim de se ter um ajustamento 

criativo que visa à boa forma, a forma mais saudável de se viver (GINGER & GINGER, 

1995; RODRIGUES, 2009). 
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3.2 PRINCÍPIOS DO CONTATAR 

 

 

Se utilizando do conceito de contato e suas funções, a Gestalt-terapia detecta onde é o 

limite que a pessoa se encontra em relação ao seu meio, dessa forma as funções de contato 

que são segundo Polster (2001) o tato, olfato, visão, audição, paladar, linguagem e movimento 

corporal podem se sobressair de variadas maneiras, uma mais aguçada em relação ao meio do 

que as outras, tudo isso sendo vivenciado na fronteira de contato. Esses canais de 

experiênciação com o mundo possibilitam alternativas de ajustamento criativo. Serão 

discutidas as funções de contato no próximo capítulo. 

Perls, Hefferline e Goodman (1997) afirmam que a fronteira de contato é baseada num 

“entre” que além de proteger e limitar o organismo, também proporciona um contato com o 

ambiente. O contato é feito por sua vez através de ajustamentos criativos funcionais entre o 

novo e o que já é comum ao organismo. Entendem-se como ajustamento criativo disfuncional 

as interrupções ou inibições dos ajustamentos. 

Para a compreensão do revelado a Gestalt-terapia se utiliza do conceito de awareness 

que significa tomar consciência de alguma coisa que faço e interajo. Amplia-se na integração 

e percepção das zonas de awareness: cognitiva, sensório-motora, emocional e energética 

Fukumitsu (2011, apud BARROS, 2014). Segundo Yontef (1993) significa contato pleno, 

acontece no aqui-agora onde emergem figuras de um fundo vivenciado no ato, segundo 

Cataldo (2013) uma polarização do Self. 

O Self segundo Perls (1997) é o ser humano em ato, um acontecimento da existência, 

é o funcionamento da fronteira de contato que acha e faz significados no dado momento. O 

Self é um sistema interino de personalidade, no ciclo de contato é contato, agente de contato, 

coloca-se como figura e fundo nas relações, é holístico e relacional, não é bom ou ruim, se 

expressa de maneira mais saudável ou não. Segundo Barros (2014) o “Self” psicologicamente 

sadio é aquele que a pessoa se identifica em formação, e que apesar de um todo em 

transformação consegue fazer a awareness espontaneamente. O Self “não sadio” por sua vez 

não consegue estar em aware, suas identificações são falsas gerando sofrimento, pode ser 

chamado de alienações e identificações de Ego. O sistema Self funciona como um mecanismo 

da relação, as figuras emergem do fundo e a harmonia entre as funções (Id, Ego e 

personalidade) é necessária para a coesão do mesmo está sempre sujeito a reconfigurações.  
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A função ID tem conteúdos alucinatórios, onde o self se encontra diminuído, disperso, 

onde se reteve algo que não foi concluído como conteúdo, podendo ser entendido como forma 

genérica do mundo em mim, um excesso que não se consegue controlar e que são capazes de 

imprimir nas experiências uma orientação intencional (CATALDO, 2013). O 

comprometimento da função ID causa um ajustamento de criação e uma fixação do Self, pois 

o Ego não sabe como lidar com o dado na fronteira de contato. Essa paralisação pode ser 

oriunda de demandas de fora do sujeito onde o sujeito sente-se na posição de se prender há 

um dado a fim de superar a angustias da doação ou não doação que os excitamentos causam 

(BARROS, 2014). 

 Perls (1977) descreve função Ego, também denominada de função eu, como um agente 

ativo do campo que está em ato na experiência. Segundo Müller-Granzotto & Müller-

Granzotto (2007) o ego descobre e inventa a diferença, é ação.  

A personalidade é a representação verbal do self (PERLS, HEFFERLINE E 

GOODMAN, 1997). A função personalidade é uma representação da experiência de contato, 

onde o ego desenvolve todos os seus valores e há uma consciência imaginária de replicação, 

uma identidade histórica segundo Cataldo (2013). 

O terapeuta identifica as funções comprometidas do Sistema Self pontuando os 

momentos de inibições do ajustamento criador que podem ser percebidas na relação 

terapêutica. Segundo Perls (1988) a Gestalt-terapia sendo experiencial, possibilita o paciente 

experienciar o si mesmo que interrompeu através da experienciação do que o impede de “ser” 

no agora. 

  

 

3.3 MECANISMOS DE EVITAÇÃO DE CONTATO 

 

 

3.3.1 Ajustamentos neuróticos 

 

 

Quando os contatos espontâneos não são vividos temos um ajustamento neurótico ou 

evitativo, a função de ego repreende excitamentos causando uma disfuncionalidade do eu na 

sua interação com o meio trazendo à tona ansiedade, ameaça e exclusão. Segundo Cataldo 
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(2013) e Barros (2014) os ajustamentos neuróticos são formados por sua vez por essas 

repressões que assumem uma função de ego. São eles: 

Confluência: na confluência há uma interrupção do pós-contato, um bloqueio dos 

excitamentos, o fundo está ausente causando um bloqueio na fronteira de contato resultando 

numa inibição ao novo, uma alienação ao que já existe. Esse ajustamento diminui a ansiedade, 

trazendo certa segurança. 

Introjeção: há evitamento de contato através de uma substituição de algo que inibo por 

uma lei simbólica que vem do meio social, pois o sujeito coloca o que vem de fora como 

sendo figura de seus excitamentos inibidos, nesse ajustamento se tem um masoquismo. 

Projeção: o sujeito projeta no outro a responsabilidade que deveria assumir, pois não 

está implicando com o que aparece a ele, ou seja, o que foi reprimido é fantasiado, dessa 

forma as fantasias preenchem o confronto. 

Ajustamento Retroflexivo: há destruição do self, um sadismo ativo e não há evitação 

de ansiedade. 

Egotismo: nesse ajustamento se quer interromper o contato final, há uma valorização 

do ego e uma desvalorização do meio, a fim de evitar uma frustração. Nesse processo há uma 

satisfação pela vaidade. 

 

 

3.3.2  - Ajustamentos Psicóticos 

 

 

Nos comprometimentos da função ID quando os excitamentos não são assimilados 

eles se tornam retidos num fundo de vividos e quando assimilados não se integram, não 

havendo formas espontâneas do agir em relação às demandas da fronteira de contato 

(MÜLLER-GRANZOTTO & MÜLLER-GRANZOTTO, 2007). As hipóteses das causas do 

comprometimento Id são variadas, segundo Lavratti (2012, apud BARROS, 2014) vão desde 

origem genética como também, possíveis causas ambientais. Os ajustamentos criativos podem 

ser três: de preenchimento de fundo, de defesa contra a demanda, ou isolamento. 

No ajustamento de preenchimento de fundo, o sistema self preenche o vazio de 

excitamento que não foi retido no fundo vivido, há um mecanismo de criação para responder 
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a demanda através de alucinações que não tem êxito social, alucinações que cumprem um 

papel social (BARROS, 2014). 

No ajustamento de articulação de fundo há uma excessiva e desarticulada excitação 

diante das demandas, produzindo um fundo de vários fundos vividos e não um só, não 

decidindo por excitamento ou passividade. A função de ato se organiza através do ocorrido 

em alienações ou identificações (LAVRATTI, 2012, apud BARROS, 2014). 

Nos ajustamentos de isolamento há um movimento de defesa dos excitamentos. Vê-se 

esse tipo de ajustamentos em pessoas com autismo onde o campo social está diretamente 

ligado e a pessoa com autismo precisar fazer esse ajustamento (BARROS, 2014). 

 

 

3.3.3 Processo de evitação de contato segundo teoria do ciclo de Jorge Ponciano Ribeiro 

 

 

Ribeiro (1997) cita os processos de evitação de contato como Processos de Bloqueio 

de contato: 

 Fixação: há uma fixação em algo fora da pessoa, ocorrendo um medo do novo, uma 

dificuldade de lidar com ajustamentos criativos; 

 Dessensibilização: há uma perda de interesse pelo novo e intenso, o contato é frio, há 

um fechamento na disfunção relacional; 

 Deflexão: há evitação de contato ou um contato indireto, há uma negativação da vida, 

uma dificuldade do contato consigo mesmo; 

 Introjeção: processo pelo qual provoca um enfraquecimento do self onde a pessoa não 

estabelece o que é dela e do mundo, engole tudo o que vem de fora mesmo querendo 

mudar, prefere-se o mesmo, onde o outro sabe o que é melhor para a pessoa; 

 Projeção: pela dificuldade de entender o que é do próprio self, há a atribuição ao outro 

de tudo o que acredita que seja ruim ao seu self, há uma ameaça do mundo contra si 

mesmo; 

 Proflexão: faz o que pode ao mundo para que algo retorne a ela, quando há o desejo 

que o outro seja como ela é, ou como ela quer que ela seja; 

 Retroflexão: quando a pessoa quer ser o que o outro deseja que ela seja, um processo 

autocorretivo; 
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 Egotismo: a pessoa se coloca no centro do universo, prevenindo tudo e impondo suas 

vontades, aniquilando o inesperado e tendo grandes dificuldades de se relacionar; 

 Confluência: há uma ligação com o coletivo na qual a pessoa deixa-se de lado para 

vivê-lo, aceitando tudo o que vem dele, é um self sem fronteiras que cria vínculos 

exagerados para estar no mundo e dificuldade para viver a sua própria singularidade. 

 

 

3.3.4 Mecanismos ou Passos do Contato segundo a teoria do ciclo de Jorge Ponciano Ribeiro 

 

 

Em contrapartida aos bloqueios de contato há uma sequência que pode levar ao que 

Ribeiro (1997) descreve como cura ou passos do contato (nesse trabalho será chamado de 

passos do contato), ou seja, um contato pleno consigo mesmo e com o mundo que gera saúde, 

sendo que cada momento tem uma energia de mudança particular. O ciclo é o espaço total 

vital de uma pessoa ou qualquer outra coisa e trás os seguintes processos como fatores de 

mecanismos saudáveis: 

 Fluidez: há uma movimentação da pessoa no tempo e espaço, uma renovação 

espontânea da própria vida; 

 Sensação: há uma atenção aos sinais que o corpo produz, sentindo-os, portanto sai-se 

da frieza emocional, pois há uma procura por novos estímulos; 

 Consciência: dar-se conta de si de forma clara e reflexiva, estando atenta ao que 

acontece em sua volta e tendo reciprocidade com pessoas e coisas; 

 Mobilização: há uma mobilização pela necessidade de mudar, de agir por própria 

vontade, não ter receio de ser diferente; 

 Ação: uma ação por si própria e identificação das razões dos próprios problemas em si 

mesma, a pessoa expressa mais confiança nos outros e assume suas responsabilidades; 

 Interação: aproximação de um outro sem esperar algo em troca, o relacionamento 

ajuda na percepção de si como pessoa; 

 Contato Final: a pessoa percebe que ela pode ser sua própria fonte de prazer, 

usufruindo dos momentos por inteiro; 

 Satisfação: há uma percepção que o outro pode ser fonte de contato nutritivo, que a 

cooperação pode existir e ser prazerosa; 
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 Retirada: quando se sai e entra nas coisas no momento oportuno e por própria vontade, 

aceitando o “nós” quando achar necessário e no convívio com o velho e novo de forma 

crítica e inteligente. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTALT-TERAPIA E FRONTEIRA DE CONTATO 

 

 

O contato propicia formação e destruição de gestalts, o caminho proposto para a saúde é o 

fechamento de gestalts, onde se encontra o próprio sentido. No contato real deve haver o 

reconhecimento da singularidade da pessoa como diferente de uma outra, que reconheça o 

aqui e agora e se perceba inteira, consciente de sua realidade e de outras.  A awareness é a 

junção desses elementos. Os mecanismos saudáveis favorecem a mudança, a transformação, 

envolvem segundo Ribeiro (1997) um universo: 1. Cognitivo: visualização e descrição para si 

mesmo da própria realidade; 2. Consciência emocionada: o pensar deve emergir juntamente 

com as emoções; 3. Totalidade dinamicamente transformadora: totalidade que provoca 

intencionalidade e mudança. 

Entender o conceito e os desdobramentos do contato é importante para a compreensão 

gestáltica de homem na sua relação com o mundo e consigo mesmo uma vez que o contato é 

um movimento que fazemos para ultrapassar fronteiras e ao mesmo tempo amplia-las. 

Fechamos e abrimos gestalts, ciclos que o mundo também nos apresenta como interação e, 

qualquer relação há uma emersão de algo que nos apresenta como mais urgente e a 

autorregulação faz parte dos encontros, sendo eles sadios ou não. 

Todo ser humano, aqui pensado psicologicamente pela teoria da Gestalt-terapia, faz 

contatos. O self sendo único, contatando de variadas formas o mundo, está num entre de 

contatos que tem como corpo, o próprio corpo humano e seus nuances, dessa forma desbravar 

as potencialidades que o corpo propicia pode ser um interessante caminho para o contatar. 
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4 FUNÇÕES DO CONTATO E TEA  

 

 

Contato é entendido como proximidade ou comunicação, segundo o minidicionário 

Aurélio (2001, p. 180) significa “ter contato, pôr em contato ou convergir”, possui em seu 

sentido ação, movimento. 

O contato supera limites, para a Gestalt-terapia define qualidade de processos e 

expressão de vida, onde o fenômeno do encontro acontece só o nada não é contato, pois é um 

nada de relações, uma ausência de contato (RIBEIRO, 1997). O contato é teoria como técnica, 

uma função do campo, uma arte, é observável, relacional, sendo o corpo a morada do contato 

e por isso a importância de conhecê-lo, pois é no corpo que regem as leis de possibilidades de 

contato sadias ou não.  

O Pré-contato é percebido quando há percepção de sensações no corpo que vão se 

tornando figura conforme as informações são percebidas na fronteira de contato. No contato 

tem-se uma fase ativa onde o self acolhe ou rejeita o que está apresentado na fronteira de 

contato. No contato final há uma coesão na ação que se unifica no aqui-e-agora. No pós-

contato (ou retração) há assimilação ou crescimento do organismo, a experiência é integrada 

com a vivência, assim na função personalidade o self se encontra disponível para outros 

contatos (BARROS, 2014). 

Quando um altera a natureza do outro há contato, o contato é o universo da totalidade 

de ideias e fatos, causa e efeito de um processo. Sendo único no universo, tem-se uma 

individualidade absoluta apesar de influenciar e ser influenciado pelo meio. A totalidade 

propicia a Gestalt, dessa forma o “contato pleno é aquele em que as funções sensitivas, 

motoras e cognitivas se juntam num movimento dinâmico dentro-fora-dentro, para, através de 

uma consciência emocionada, produzir no sujeito um bem-estar, uma escolha, uma opção real 

por si mesmo” (RIBEIRO, 1997). 

Entende-se que o psicoterapeuta ao atender uma pessoa com o espectro do autismo 

não busca a cura, as mudanças comportamentais podem em si significar cura para a pessoa ou 

para outras que visualizam, mas não é o objetivo. Há um respeito pela totalidade 

fenomenológica do consulente e uma busca pela organização saudável do mesmo. 
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4.1 SAÚDE E DOENÇA NO CONTATO 

 

 

O Eu revela e administra as energias do self, é o que se vê do self, sendo saudável uma 

relação self-eu-mundo sob medida, tem-se aí o ciclo. O Eu se coloca no entre do mundo e o 

self, o Eu regula o self, o defende, surgindo aí os mecanismos de defesa do eu. O diferente 

aciona o eu, pode ser mais nutritivo e criativo ao mesmo tempo. Ribeiro (1997) diz que o 

processo de mudança ocorre quando se há contato com as suas totalidades e não com os 

sintomas, ou seja, perseguir sintomas não é o mais saudável. Quando uma mãe se direciona a 

um consultório pedindo para resolver o “problema” do seu filho, como por exemplo, pedir à 

psicóloga que o filho pare de fazer movimentos antissociais em públicos, perseguir o sintoma 

para que ele deixe de existir é contra os princípios aqui mencionados. Esse sintoma pode ser 

um processo de interrupção de contato, um mecanismo de defesa ou uma tentativa de 

equilibração do corpo, cabendo ao psicoterapeuta propiciar um encontro entre a criança e o 

que aparece a ela, facilitando o processo de awareness, criando ferramentas que tenham 

função de contato, para que ela possa entender e digerir o que o mundo de alguma forma 

solicita dela. É perigosa nesse processo uma introjeção, algo que possa ser mecanizado, como 

uma ordem o qual facilita contatos não saudáveis para a totalidade do ser. 

A doença ou o sintoma é entendido como relação à pessoa e ao campo, um fenômeno. 

Ribeiro (1997) lembra os conceitos de diálogo de Buber como abertura, reciprocidade, 

presença e responsabilidade que estão presentes no contato e sem eles não há um contato 

sadio. É a partir da relação, uns com os outros, que se constitui o sujeito no mundo, indo além 

das capacidades e incapacidades, num processo de ida e volta, constituindo e sendo 

constituído, transformando e sendo transformado. O ser humano é único em suas 

experiências, suas funções de contato, ou seja, seus sentidos são potencializadores de 

vivência. Sendo construída a fronteira de contato desde a concepção, através do contato do 

embrião com o corpo da mãe, interagindo com o mesmo, ou mais perceptivelmente aos olhos 

sociais desde que um bebê passe  pelo processo de introjeção, o mesmo faz aos poucos a 

diferenciação do “eu” do “não eu”, se desenvolvendo numa perspectiva processual. 

Souza e Alves (2015) apontam aspectos de diminuição de fronteiras de contato que 

podem vir com o diagnóstico do autismo, um enrijecimento dos limites das fronteiras de 

contato que o leva a bloquear a comunicação do organismo com o seu ambiente, criando algo 
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como um isolamento que parte do sujeito em relação ao mundo, interrompendo construções 

de relacionamento próprios da função EU-TU e enrijecidos na função EU-ISSO. O EU-TU e 

EU-ISSO são atitudes que o ser humano tem para com o mundo, sendo o EU-TU o encontro 

com o outro em sua totalidade e autenticidade, com todo seu engajamento de possibilidades e 

limitações e o EU-ISSO na objetividade, um distanciamento, uma coisicidade experimentada 

e utilizada (BUBER). O social ou o meio em relação à pessoa com autismo é e fonte de 

contato sadio ou não sadio, podendo favorecer no caso de contatos não sadios, bloqueios de 

contato. 

Há combinações saudáveis ou não nas diversas formas de sistemas e campos que 

produzem saúde ou doença. Contato saudável pode ser entendido como um encontro de 

autorregulação com o universo doentio, que é entendido quando o universo influência 

negativamente os mecanismos, afetando energeticamente a unidade relacional. Contato tem 

em si conceito de união e separação, pode-se refletir a sua própria existência e a de um outro 

ou a de um nós, podendo inclusive estar em contato apenas consigo ou não.  

Ribeiro (1997) descreve o ciclo do contato, onde o mesmo necessita de uma 

operacionalização, há um caminho a se percorrer de acordo com o psicodiagnóstico sempre 

respeitando o diálogo que o cliente faz e suas escolhas, quando o ciclo da psicoterapia se 

completa há uma auto-equilibração, um ganho em saúde. Pode-se aplicar esse pensamento a 

uma situação de uma criança que está dentro do espectro do autismo e outra neurotípica que 

brincam numa sala. As duas aparentemente não estão interagindo, mas há um contato que está 

sendo estabelecido ali: um olhar mesmo que tímido, um balbuciar, há contato consigo e com o 

mundo. Não é possível afirmar que uma pessoa com alguma deficiência cognitiva não faça 

contato, o contato se torna, portanto diferente, pois as funções sensitivas, motoras e cognitivas 

estão operando de maneira diferente dos chamados neurotípicos. 

Estruturar um possível psicodiagnóstico a uma pessoa com autismo ou qualquer outra 

é estar atento aos passos do ciclo, entendendo e fazendo o psicodiagnóstico de onde a pessoa 

se encontra e caminhando com fluidez por todos os movimentos que partem do sujeito dando 

uma atenção maior a rigidez, aos bloqueios observados, não perseguindo os sintomas.  

Nenhum gesto da pessoa ocorre separadamente, quando um mecanismo aparece como 

figura, os outros estarão como fundo. Não há uma ordem de começo ou fim, o contato 

acontece como um todo no ciclo através de conexões com sistemas de sentem, agem e 

refletem. 
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“No Ciclo, estes três sistemas estão presentes: o sistema sensorial, através de fluidez e 

sensação; o sistema motor, através de mobilização, ação e interação; e o sistema cognitivo 

através do contato final, satisfação e retirada” (RIBEIRO, 1997, p. 65). Ribeiro (1997) explica 

que se os três subsistemas (sensorial, motor e cognitivo) do organismo não estiverem em ação 

juntos não há contato pleno, porém é preciso salientar que o funcionamento sadio ou não dos 

subsistemas pode sofrer interferência do meio social se pensados fora dos conceitos 

apresentados neste trabalho. Podendo aqui ser expresso à ideia de que não necessariamente 

um sistema cognitivo diferente dos demais (no caso neurotípico) não necessariamente 

bloqueia contato, mas pode contatá-lo de uma maneira não casual ao quais os neurotípicos 

estão acostumados, levando em conta que o contato é múltiplo, feito através de um íntegro e 

total processo dialético, função de uma totalidade, pois pode ser possível identificar passos do 

contato em pessoas com autismo. 

A psicoterapia tem o papel então de facilitar o processo pessoal a fim de facilitar a 

coexistência dessas funções. Saúde é um encontro saudável entre necessidades satisfeitas e o 

processo de autorregulação entre pessoa e o meio, a awareness corporal propicia essa 

nutrição. Doença sendo um fenômeno processual, um desequilíbrio do campo, não se trata a 

doença socialmente conhecida e sim a relação dela com o mundo. Saúde e doença são, 

portanto, funções do contato, sendo o contato pleno fator essencial para vivência autêntica. 

 

   

4.2 NÍVEIS DE CONTATO 

 

 

O modo como fazemos contato é operacionalizado pelos níveis sensório, motor e 

cognitivo. Ribeiro (1997) cita os três níveis de processo de mudança como inter e 

intradependentes que funcionam juntos e se inter-relacionam com quatro campos em níveis de 

aspiração existencial: 1. Geobiológico (tem em si aspectos biológicos, primitivos); 2. 

psicoemocional (aspecto mental, identificatório), 3. sócio-ambiental (aspectos do ambiente 

em que se vive); e 4. sacro-transcendental (aspecto espiritual, transcendental) diferentemente, 

e que num dado momento e campo produzem contato pleno, possibilitando uma mudança real 

e fazem surgir o self.  
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Serão descritos a seguir os subsistemas sensório, motor e cognitivo através de uma 

visão neurobiológica e fenomenológica. 

 

 

4.2.1 Nível sensorial 

 

 

A integração sensorial é tão importante para a funcionalidade do ser humano que 

alguns autores explicam o autismo como uma desordem dos sentidos, onde o cérebro é 

identificado como desorganizado em relação aos estímulos. Pessoas dentro do espectro do 

autismo entendem os estímulos do mundo de maneira diferente das neurotípicas, 

consequências de alguma lesão ou disfunção no recebimento dos estímulos. Variados estudos 

apontam que questões sensoriais são componentes iniciais do autismo que o mesmo tem em si 

uma interação complexa nos distintos estágios de desenvolvimento (HAMILTO e 

PELPHREY, 2018). 

Adentrando nessa linha de pensamento modulações diferentes da convencional da 

entrada sensorial no organismo podem explicar prejuízos sociais detectados no autismo, 

inclusive estímulos não sociais ativam a pessoa no espectro por serem previsíveis e simples e 

por terem de alguma forma aversão ao afeto dificultando a atenção compartilhada 

(CAMINHA, R., 2008).  

Caminha, R. (2008) aponta que a quantidade de estímulos necessários para que o 

sistema nervoso perceba e reaja, o chamado limiar neurológico também é algo apontado de 

diferente em relação aos neurotípicos.  Os indivíduos com limiar alto necessitam de uma 

quantidade maior de estímulo para que seja provocada uma reação, já os com limiar baixo, 

uma quantidade menor, sendo que as estratégias de resposta para os de limiar baixo são 

passivas, referentes à sensibilidade sensorial, onde se detecta distrações do meio em que vive; 

na estratégia ativa e evitam sensações, explicando, por exemplo, a evitação de tumultos e 

criação de rotinas, a fim de prever estímulos indesejados. Ainda segundo Caminha, R. (2008) 

estudos apontam que cerca de 70% a 80% de pessoas dentro do espectro do autismo apontam 

modelos sensoriais destoantes dos neurotípicos, sendo que os mesmos se aproximam dos 

neurotípicos com o passar dos anos.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamilton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29563025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelphrey%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29563025
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Alguns padrões sensoriais são complexos e processados de maneira diferente no 

autismo e esses diferentes tipos de percepção são compensações ou defesa do organismo em 

relação ao seu meio, sendo intensas e frequentes (CAMINHA, R., 2008):  

 Na percepção gestáltica, por exemplo, se tem uma dificuldade na compreensão dos 

detalhes que se modificaram quando há uma nova gestalt;  

 Na intensidade dos sentidos percebe-se uma hipo ou hipersensibilidade em qualquer 

uma das modalidades sensoriais, inclusive há uma percepção flutuante onde um 

mesmo estímulo pode ser processado de maneira hipo ou hipersensível;  

 No incomodo com determinados estímulos, que podem inclusive gerar sensação de 

dor;  

 Fascinação por um estímulo específico, que são fontes de prazer e calmaria;  

 Na Percepção fragmentada onde cada detalhe é percebido de maneira independente 

fora de um significado contextual;  

 Uma percepção distorcida, com alterações na percepção de distâncias, sons e etc.;  

 Agnosia;  

 Uma percepção atrasada, ou seja, uma demora nas respostas a estímulos;  

 Uma vulnerabilidade a uma sobrecarga sensorial;  

 Um monoprocessamento de informações;  

 Uma percepção periférica, observada na evitação de percepção direta do olhar;  

 Desligamento dos sistemas, onde há uma sobrecarga sensorial e o corpo desliga a fim 

de, por exemplo, evitar uma sobrecarga sensorial ou para melhorar algum outro nível 

de um outro sistema;  

 Compensação, uma vez que outros sentidos compensam um outro a fim de ajudar na 

significação de uma situação;  

 Uma ressonância, quando há uma fascinação por um estímulo onde há uma fusão entre 

os dois;  

 Um sonhar acordado, uma experiência real vivenciada por outra pessoa e sentida por 

ele;  

 Sinestesia, onde há um cruzamento dos sentidos;  

 Uma memória sensitiva, ou seja, vem acompanhada de vários sentidos;  

 Uma memória associativa ou serial, uma série de associações que levaram a uma 

memória;  
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 Pensamento perceptível sendo visual, matemático ou musical e lógico. 

Uma possibilidade de trabalho na Gestalt-terapia seria no reconhecimento da 

movimentação e identificação do eu em seu meio, na atenção ao sinal que o corpo produz, 

entendendo-o no tempo e espaço presente para assim poder criar e recriar, levando em 

consideração a função ID do Self. O entendimento do sistema sensorial é importante uma vez 

que pode ajudar na elaboração de materiais e identificação das diferentes maneiras de contato 

com a pessoa. 

 

 

4.2.2 Nível motor 

 

 

O desempenho motor não é um critério para diagnóstico do TEA, porém alguns 

autores discutem que intervenções nesse padrão ajudam em dificuldades cognitivas e sociais, 

pois se associam a habilidades de outros sistemas do corpo humano (CATELLI et al., 2016), 

segundo Al Sagheer T et al. (2018) há compartilhamento de substratos neuronais em 

determinado local do cérebro quando analisadas disfunções motoras e sociais. Um local 

bastante comprometido numa disfunção motora é o cerebelo, local responsável diretamente 

pelas funções superiores que estão diretamente ligados ao TEA como emoção, linguagem, e 

funções executivas. 

Padrões funcionais de movimentos auxiliam uma pessoa para uma comunicação mais 

efetiva e equilibrada de acordo com as adaptações evidenciadas que tem em si uma 

configuração que se utiliza de energia para um determinado fim. No caso de uma pessoa 

dentro do espectro do autismo, estudos apontam capacidades motoras gerais e finas afetadas 

pelo espectro (MANGIVIONA e PRIOR, 1995).  

A repetição motora no espectro autista muitas vezes pode ser auto agressiva, e nesse 

caso delicada, seu entendimento deve transbordar vias motoras, através de um olhar 

humanizado, efetivo e ético com interversões pontuais e contínuas. Uma vez que para a 

realização de qualquer ato motor é necessário produzir ou ter arquivado parâmetros 

necessários para tal execução que foram adquiridos ao longo da vida do sujeito é interessante 

para que hajam novas representações motoras nas atividades neurais, modificações na 

experiência atual do sujeito possibilitando emersão de novas formas de respostas, uma vez 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Sagheer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29762671
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que há plasticidade corporal e além disso os mapas sensoriais e motores tendem a estar 

conectados (LENT, 2008, p. 204). 

Fazendo ponte com a Gestalt-terapia, dentro do ciclo do contato ao interagir com os 

conceitos de mobilização, ação e interação, percebe-se que a awareness se dá através do 

expressamento dos sentimentos, do entendimento da responsabilidade dos atos e numa 

possível confiança num outro que é diferente de si, que a interação pode ser algo proveitoso 

para perceber-se, sem se utilizar de um aproveitamento de um outro e que o corpo pode estar 

a nosso favor. Entender o corpo humano em todos os seus nuances e movimentos, é 

importante tanto para a integridade neural quanto para a descoberta de si, uma vez que o 

corpo é agente ativo como descrito na função Eu (Ego). 

A coordenação motora nos ajuda a identificar padrões de contrações e movimentos 

teoricamente adequados ou não ao ambiente que se vive e que podem ou não ser fonte de 

prazer para o sujeito. Percebe-se que esses processos são interligados e sofrem diretamente no 

corpo e com o corpo, produzindo doença ou saúde, há uma fluidez entre os campos sensório, 

cognitivo e motor, que quando comparados aos conceitos da neurobiologia nos avisam de 

uma interligação entre esses e vários outros possíveis campos da fisiologia humana. 

 

 

4.2.3 Nível cognitivo 

 

 

A cognição está relacionada à aquisição de conhecimento, a interação do ser humano 

com o meio ambiente através de atividades mentais como lembrar-se algo, solucionar algum 

problema e etc. As operações cognitivas fazem parte de um domínio executivo que incluem 

flexibilidade, planejamento cognitivo e uma autorregulação de comportamentos e processos 

mentais, podem ser comprometidas por lesões cerebrais e seu estudo é essencial para a 

compreensão de aspectos complexos do comportamento humano. As Redes neurais fazem as 

ligações no cérebro que organizam o desempenho executivo que, por exemplo, alteram 

comportamentos e personalidade (LENT, 2008). 

São inúmeras as conexões neuronais e a plasticidade cerebral adapta o cérebro aos 

novos contatos, numa regeneração constante. Estudos recentes demonstram um 

funcionamento diferente num cérebro de uma pessoa com o transtorno do espectro do autismo 
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em que há um processo menor de regeneração, um excesso de sinapses devido a uma poda 

neuronal ineficaz (TANG et al., 2014). O interessante a se ressaltar é que inclusive devido a 

uma neuroplasticidade que se pode afirmar que tanto o cérebro como todas as partes do corpo 

são criativas e potenciais, ou seja, podem alterar sua capacidade tanto em sua função como em 

sua forma, cabendo uma leitura gestáltica sobre qualquer fenômeno humano, inclusive o 

autismo. 

Áreas como neuropatologia e neuroimagem, neuroquímica e genética devem ter uma 

atenção específica, pois um sujeito pode chegar com exames referentes a alguma dessas áreas 

(dentre outras), além da farmacologia que estará muitas vezes presente e interferindo 

diretamente no comportamento cognitivo da pessoa (GADIA et al., 2004).  

No estudo do sistema cognitivo na teoria do contato, a função personalidade pode ser 

observada com mais autenticidade. Quando o sujeito se sente um ser total, há uma nutrição de 

si mesmo e um processo de abertura para usufruir com o outro o momento vivido, inclusive o 

de entender que o outro pode ser fonte de nutrição e que o mundo pode ser uma fonte de 

contentamento. Convivendo com o novo e o velho, com o eu e o nós criticamente e 

criativamente, percebe-se que o sistema age de maneira saudável, e assim, mesmo que as 

funções biológicas não respondam como nos neurotípicos, a saúde do Self pode ser 

observada. 

 

 

4.3 FUNÇÕES DE CONTATO 

 

 

Segundo Polster (2001) as funções de contato articulam-se assegurando alternativas de 

possibilidades de contatos sadios e alternativas de ajustamentos criativos. Abaixo serão 

descritas as funções de contato acompanhadas de possíveis maneiras de trabalho dentro do 

seting terapêutico. 

Visão: O Olhar proporciona diferentes maneiras de se enxergar o que se é vivido, um 

olhar fixo, por exemplo, pode dar a impressão de um contato intenso, porém pode ser uma 

fuga. O resgate do que chamamos de ver e sentir dos efeitos de um olhar é básico para a 

psicoterapia, é necessário o consulente saber que ele tem o direito de ver e se ver como único 

e ser visto assim. As lágrimas, por exemplo, podem ser vistas, os músculos contraídos 
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também, assim como qualquer estereotipia. Precisamos expandir a aderência a uma figura 

apenas, pois ela anula a interação, deve-se então estimular o olhar, identificar quais outras 

figuras existem, por exemplo, no seting terapêutico, podendo inclusive utilizar-se de recursos 

lúdicos para essa expressão.  

Audição: O ritmo do ouvir e falar é algo a se considerar na comunicação, se o escutar 

é apenas uma orientação em relação à outra pessoa onde o sujeito apenas espera ao seu 

momento de falar a escuta não é total, as pessoas fazem uma seleção do que querem ou não 

escutar e o contato é interferido quando limitado a essas pré-determinações. Explorar as 

possibilidades auditivas além do que as palavras estão sendo ditas pode ser uma maneira de 

recuperação da atenção da escuta, outro método a ser experienciado é a solicitação da 

repetição da frase ou palavra que o consulente disse. Estimular a escuta é estimular 

possibilidades de sons, sons que vem e vão entendendo que ao mesmo tempo em que se ouve 

pode se ser ouvido.  

Tato: O toque muitas vezes é entendido como uma iniciação de um contato de 

amizade, como um aperto de mãos ou um abraço. Atenta-se aqui a vivífica experiência que o 

toque pode proporcionar podendo ser uma oportunidade de recuperação de questões abertas, 

que muitas vezes foram suprimidas. Devemos identificar o “não” existencial que nos afasta do 

toque, dizer e viver o não podem ser movimentos autênticos se vividos com precisão. 

Contribuir para a awareness dos toques reprimidos é de alguma forma ajudar no entendimento 

e processamento dos mesmos, tanto dos reprimidos como os permitidos. O toque possibilita 

mais do que uma explicação simplista da captação de estímulos pela pele, é mais do que um 

envolvimento caloroso, é uma forma de captar a realidade de um modo palpável e de 

expressão do que não se quer falar. 

Paladar e Olfato: Dentro de conceitos da Gestalt-terapia, Perls já considerava a 

alimentação um padrão de assimilação que o sujeito faz do que o ambiente pode oferecer, ou 

seja, o paladar julga se a comida é admissível ou não. Recuperar a discriminação do paladar é 

recuperar contato, sendo assim, texturas, cores, sabores, odores devem ser mastigados e não 

engolidos, afinal dizem muito da pessoa e do que ele quer passar. Lembranças de odores 

podem guardar momentos ruins ou bons, entender seus processos e fluxos é crucial na 

psicoterapia. 

Linguagem: A função de contato fala é dividida em duas dimensões, sendo a primeira 

a voz musical e a segunda, linguagem. As vozes soam, com timbres variados e entonações 
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que perpassam qualquer tipo de interpretação de emoção, a busca pelas necessidades 

expressivas de uma pessoa pode ser encontrada no trabalho com a voz, explorando seus 

nuances com interpretações a exercícios de encontro da voz com o corpo. Composta por 

direção e temporalidade, a linguagem tem em si um aparato de características que determinam 

se você atinge ou não outra pessoa, diz muito sobre quem você é e o que você está tentando 

comunicar, sendo necessário para evitar falsas interpretações, o esclarecimento de todas as 

formas possíveis de linguagem da pessoa, como por exemplo, solicitar ao consulente que ele 

seja aquilo que descreve. Outras incertezas de contato estão nas explicações demasiadas, que 

na realidade não querem dizer nada, fazer perguntas em vez de afirmações por exemplo. 

Muitas vezes a única forma de contato é a linguagem, explorar as potencialidades da mesma é 

colaborar com a awareness. 

Movimento Corporal: O movimento tem em si, movimento de livre escolha ou não. 

Dois passos principais aparecem no movimento, um deles é o que chama atenção e aparece 

em primeiro plano quando seus aspectos são observados, e outro é a criação de uma 

experiência para proporcionar o acompanhamento do movimento e das palavras que podem 

surgir com ele. O movimento é figura de um fundo de experiências de significado, vai além 

de um ato físico quando é executado imerso em um contexto que lhe fornece significado. 

Experienciar os movimentos como eles aparecem no ato é uma forma de focalizar os 

movimentos relevantes do consulente, entender e aceitar o fluxo que acontece em seu corpo 

proporcionando uma liberdade de deslocamento, uma mudança caso a pessoa se sinta a 

vontade, inclusive podendo voltar-se ao inconsciente a fim de recuperar algum contato não 

estabelecido. Outro princípio é ajudar o consulente na redescoberta de suas ações no 

desenrolar de seus bloqueios até ele focalizar o exercício pleno de seus movimentos, nesse 

processo sua mente e ações devem fluir. As fontes de suporte para o consulente, também 

carecem de importância uma vez que certas partes do corpo podem sustentar as outras e o 

sobrecarregamento de uma parte gera tensões em outras e exercícios de awareness ajudam no 

aumento de sensações que possam ser exploradas. É aconselhável também a observação da 

flexibilidade das partes móveis como maxilar, cotovelos, ombros dentre outras partes, pois a 

rigidez do contato passa pela rigidez corporal. 

É importante salientar que os sentidos explorados acima são os mais conhecidos e 

citados em trabalhos acadêmicos e trabalhados na prática, outros elementos aparecem em 

literaturas que abordam sistemas sensoriais como equilíbrio, sinestesia dentre outros. Apesar 
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de este trabalho não citar outros tipos de sistemas sensoriais, não se deve fechar a outras 

possibilidades de vivência e observação de contato, pensando sempre que a abertura para o 

encontro supõe a possibilidade de compreensão de novas formas de contatar e estabelecer o 

vínculo com a pessoa com TEA. 
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5 REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO PROCESSUAL NO TEA 

 

 

O funcionamento da fronteira de contato de uma pessoa com autismo é 

perceptivelmente diferente dos neurotípicos, o que emerge em primeiro plano como figura 

pode não ser o comum a maioria das pessoas, levando em consideração todas essas diferenças 

à proposta dialógica propõe ao consulente um encontro dialógico, do aqui e agora, para que 

haja uma boa restauração de contato com ele mesmo e com o outro e por isso é necessário um 

entendimento das disfunções que o consulente possui, estando ele dentro ou não do espectro 

do autismo.  

O contato pleno, intencional e responsável é fruto da totalidade fenomênica das 

funções sensoriais, motoras e cognitivas, que produzem transformação nas relações. Na 

natureza do contato estão os valores, desejos e todas as subjeções do ato do encontro, 

operando num nível também não consciente, numa matriz mental onde se dá primeiramente o 

encontro, onde ressignificamos a realidade que encontramos no aqui e agora, por isso 

estimular o consulente para que entre em contato com suas emoções é importante para a 

prática da Gestal-terapia, estimular o contato do aqui-e-agora é adentrar e reconhecer a 

fronteira de contato como possibilidade de estar no mundo e viver nele, afinal viver é estar em 

contato, em relação, sujeito com o ambiente.  

Nem sempre um chamado não contato “socialmente e majoritariamente feito” será um 

contato ruim que impossibilita as necessidades orgânicas do contato, quando se fala em 

espetro do autismo em todos os seus tons esperar, por exemplo, a oralidade da criança com 

finalidade de tratamento pode causar angústia, pois é perceptível uma coisificação da 

comunicação. Ultrapassar a dinâmica da fala, onde o passar e receber podem ser vividos no 

aqui e agora e a inclusão possa propiciar uma comunicação autêntica e gratuita quando o 

comunicar-se é de via criativa e do querer de ambas as partes, faz com que todas as nossas 

ferramentas possam ser potencializadoras de contato e não repressoras do mesmo, sua 

utilidade dependerá da disponibilidade de ambas as partes. A expansão através de uma 

abertura aos diversos tipos de contato propicia uma diversidade de possibilidade de fronteiras 

que não se prendem a comunicação pela oralidade, mas que apresenta diferentes modos de 

viver o existir, de expressão e entendimento de um outro que não corresponde ao ”EU” mas 

que deve ser respeitado em sua dignidade e diferença humana. 
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Os bloqueios de contato acontecem com qualquer ser humano, sendo neurotípicos ou 

não, as possibilidades de um contato sadio também. Propiciar a identificação do self, o 

encontro dialógico de uma pessoa é interessante para a sua saúde, isso inclui não a fechar 

numa caixa de “faz isso para se ter aquilo”, mas vivenciar e respeitar suas escolhas inclusive 

no contato terapêutico. A suspensão de valores com intenção de redução fenomenológica não 

é deixar que a pessoa com autismo faça o que ela bem entender, mas sim, propiciar a 

awareness do sujeito em sua forma mais nua e crua. A comunicação nessa perspectiva não é 

imposta, mas vivida, respeitando o fluxo de figura e fundo e os ajustamentos criativos que se 

tem na fronteira, no entre que se situa no diálogo seja ele da forma que for respeitando sempre 

os contratos feitos no seting terapêuticos. 

A avaliação processual é uma das contribuições que a Gestalt-terapia pode propiciar 

nos atendimentos de pessoas com TEA, a investigação do campo fenomenológico e do estado 

do self exige energia e atenção. Apesar de muitos campos atravessarem o ser humano e se ter 

essa dinâmica de em certos momentos pender mais para um lado do que para outros, é 

possível ajudar a pessoa a se conhecer através do que ela expressa, através do que ela escolhe 

como figura a nos apresentar e através desse mapeamento prestar atenção ao que se pode 

trabalhar sem imposição, respeitando o modo de funcionamento do todo ali presente, ou seja, 

entender o funcionamento das articulações de contato é crucial para o trabalho do 

psicoterapeuta da Gestalt-terapia, assim é mais amplo e coeso a criação de uma avaliação 

clínica processual (o modelo de avaliação processual encontra-se no Apêndice, p.47). 

Recursos como PECs (Picture Exchange Communication System) que é um sistema de 

comunicação por troca de figura, Teacch (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication-handicapped Children) ou Tratamento e Educação para Autistas e Crianças 

com Déficits relacionados com a Comunicação, ABA (Applied Behavior Analysis) ou análise 

do comportamento aplicada, e programa Sonrise que se baseia em quatro pilares: contato 

visual e comunicação não-verbal, comunicação, período de atenção compartilhada e 

flexibilidade, por exemplo, podem ajudar no exercício do entendimento das funções de 

contato, assim como brincadeiras de imaginação ou de ação corporal, quando nos referimos a 

criança. Cabe aqui ressaltar a importância da autorreflexão cotidiana, dessa forma a cada 

sessão é viável para uma compreensão gestaltica do processo terapêutico da pessoa com TEA, 

interrogações que não necessariamente devem ser respondidas, mas colocadas em evidência e 

exploradas: 
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 Quando se fala do ver, quem a pessoa com autismo vê? O que ela gosta de ver? O que 

a distrai como o olhar? Em que situações ela distrai-se com o olhar? Etc; 

 No exercício da audição a pergunta que podemos nos fazer é o que a pessoa com 

autismo ouve? Quem ela ouve? A quem ela se dirige para ser ouvida? Etc; 

 Com o toque pode-se perguntar o que é o toque para aquela pessoa? Como a pessoa 

com TEA vive o processo do toque? Relar com a mão em algo é toque? Abraçar é ser 

tocado? Gosto ou não gosto de determinado toque? O que é invasivo para a pessoa em 

determinado momento ou não? Quem é invasivo e o que isso provoca? Etc; 

 Quais texturas, sabores, cores a pessoa com TEA se sujeita a digerir? Quais não? O 

que proporciona o não e o sim? O que as autoriza? Etc; 

 No exercício com os odores pode-se identificar o que se cheira? Quais odores são 

perceptíveis a pessoa? Quais ela gosta ou não gosta? O que faz ela não gostar? Quais 

as rejeições? Etc; 

 A linguagem no exercício podendo ser explorada na voz musical ou na linguagem em 

si, pode ajudar a pensar sobre com quais tipos de linguagem a pessoa com TEA faz 

contato? Algum tipo de música? Algum jingle? Alguma palavra? Alguma história? 

Algum poema? Um nome? Como isso interfere na vida da pessoa? Ela se dirige a isso 

raivosa? Com sorrisos? Apática? Com algum comportamento específico? Etc; 

 Em exercícios corporais podem-se perguntar quais comportamentos são observados 

dentro e fora do seting terapêutico? Com que frequência? A pessoa com autismo 

percebe esse comportamento? Se sim, como? Se não, há como mostra-lo? Espelho? 

Percebe-se o corpo? Percebe-se o outro? Etc.  

A atenção multiprofissional facilita as diferentes maneiras de se contatar o ser humano, a 

literatura sobre o TEA mostra os avanços dessa maneira de trabalhar, não só nessa área como 

a da saúde como um todo e a Gestalt-terapia pode contribuir significativamente com estudos e 

vivências a respeito desse grupo. 

Todo esse mapeamento descrito, construído através da revisão teórica feita nos capítulos 

acima, propicia toques de observação e análise, diferente de querer colocar sintomas numa 

caixa, é entendido como possibilidade de construção de contato e incentivação do mesmo.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O TEA vem ganhando espaço na discussão social, regulamentações surgem no 

decorrer dos anos, porém é necessário mais atenção e mais pesquisas, inclusive na área da 

Gestalt-terapia, estudos que possibilitem a inclusão de informações que muitas vezes não são 

ditas, pensadas ou repensadas. A intervenção nesse grupo vem acontecendo, famílias e 

profissionais se informando e a questão que surge é a da qualidade dessas intervenções que 

devem ser debatidas. 

A comunicação é importante para a socialização, aqui não se quer tirar o posto da 

comunicação majoritariamente feita, diversas pesquisas mostram a eficácia da mesma, porém 

o que se pretende é refleti-la procurando outros tipos de debruçamento. A comunicação verbal 

não dá conta do TEA e, aliás, não dá e nunca dará conta de qualquer tipo de disfunção da 

curva da normalidade do contato, a interação pode e é feita de outras formas, porém não se 

tem visibilidade. Sabe-se que é difícil atender a toda uma demanda social diferenciada, porém 

o olhar psicoterapêutico deve sim ser aberto a uma margem ampla possível de terapia. 

Ampliando o seting terapêutico, a sociedade como um todo, políticas públicas devem emergir 

a essas questões, isso inclui a academia que por causas que fogem a discussão aqui 

pretendida, negligência produções inclusivas, aqui ressalto, por exemplo, o público de surdos 

que fazem parte da segunda língua oficial brasileira, mas muito pouco se difundi sobre eles. 

As articulações das funções de contato são inúmeras e diferentes em cada ser humano, 

a Gestalt-Terapia apresenta inclusive diferentes ferramentas que potencializam variadas 

formas de expressão a fim de dar voz ao consulente que é único em sua forma de ser e estar 

no mundo. Inclusive no TEA apesar de suas especificidades, a atenção aos sentidos, 

movimentos e as variadas maneiras do como pensar é viável e prático uma vez que é no corpo 

que se perpassam questões existenciais, humanistas, comportamentais e que são influenciadas 

por um meio, um campo que faz contato, e é nesse vai e vem, nesse fluxo de escolhas 

autênticas ou não que se descobre e redescobre o que é seu e o que não é seu, a fim de tornar 

possível um self mais autêntico na busca de uma saúde autorreguladora. 
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APÊNDICE 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

Consulente: 
Ano:  
(É necessário o preenchimento do nome da pessoa e ano da avaliação. Uma vez que não se prende a apenas uma leitura da pessoa, entende-se 

que ao passar um determinado tempo, há possibilidade de mudança do estado do Self, sendo sugerido o período de mais ou menos um ano 

para o preenchimento, porém cabe ao psicoterapeuta a escolha do tempo e trocas de avaliação) 

1- Investigação do Campo Fenomenológico  

-Psicoemocional, Sócio-ambiental, Geobiológico, Sacro-transcendental- 
(Neste campo se preenche características levantadas que possam ser trabalhadas fazendo ponte com possíveis campos que compõe o espaço 

vital de acordo com o ciclo do contato de Jorge Ponciano) 

 

Sistema Motor: 

 

Sistema Cognitivo: 

 

 

Sistema Sensorial: 
 

 

Obs.:  

 

2- Investigação do estado do Self (Neste campo se descreve os bloqueios observados e possíveis formas de serem 

trabalhadas) 

Bloqueios de Contato: 

 

 

Passos do Contato a se considerar:  

 

 

Obs.:  
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3- Articulação das Funções de Contato (Neste campo se escreve o que se observa dos sentidos da pessoa, é 

orientado o preenchimento da data para saber o dia em que foi observada tal conduta) 

Tato: 

 

 

Olfato: 

 

 

 Visão: 

 

 

Audição: 

 

 

Paladar: 

 

 

Linguagem:  

 

 

Movimento corporal: 

 

 

Obs.: 

 

Fronteira de Contato: (Neste campo se faz uma observação do que deve ou pode ser trabalhado e coloca-se a data) 
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Psicodiagnóstico Clínico Processual  

(Neste campo se descreve situações específicas que aparecem nos encontros, coloca-se data e observação caso necessário) 

 

Consulente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ACOSTA, V. M., et al. Avaliação da linguagem: teoria e prática do processo de avaliação do 

comportamento linguístico infantil. São Paulo: Livraria Santos editora Ltda, 2003. 214p. 

 

 

AGUIAR, L. Gestalt-Terapia com crianças: teoria e prática. São Paulo: Livro Pleno, 2005, 

328p. 

 

 

Al SAGHEER, T., et al. Motor impairments correlate with social deficits and restricted 

neuronal loss in an environmental model of autism. International Journal of 

Neuropsychopharmacology, Rockville Pike, mai. 2018. Disponível em: < 

https://doi.org/10.1093/ijnp/pyy043>. Acesso em: 27 mai. 2018. 

 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION . Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento. VA: American Psychiatric Publishing, 

2013. 948p. 

 

 

AURELIO. O mini dicionário da língua portuguesa. Brasília: Nova Fronteira, 2001.  

 

 

BARROS, M. N - O psicoterapeuta invisível: reflexões sobre a prática gestáltica com 

ajustamentos autistas. Revista IGT na Rede, Rio de Janeiro, v. 11, nº 20, 2014, p.193 – 241. 

Disponível em: <http://www.igt.psc.br/ojs>. Acesso em: 8 fev. 2018. 

 

 

BELEK, B. Articulating Sensory Sensitivity: From Bodies with Autism to Autistic Bodies. 

Medical Anthropology, v. 4, Mai. 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1460750>. Acesso em: 24 mai. 2018. 

 

 

BUBER, M. (1974). Eu e Tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuber. 8.ed. São Paulo: Centauro, 

2001, 76p. 

 

 

CAMINHA, R. Autismo: Um Transtorno de Natureza Sensorial?. Rio de Janeiro, 2008. 71f. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Departamento de Psicologia do Centro de Teologia e 

Ciências Humanas da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

CAMINHA, V., et al. Autismo: vivências e caminhos. São Paulo: Blucher, 2016. 137p. 

 

 

https://doi.org/10.1093/ijnp/pyy043
https://www.tandfonline.com/toc/gmea20/current
https://doi.org/10.1080/01459740.2018.1460750


47 
 

 
 

CATELLI, et al. Aspectos motores em indivíduos com transtorno do espectro autista: revisão 

de literatura. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, 

v.16, n.1, p. 56-65, 2016. 

 

 

CATALDO, U. H. P. Gestalt-terapia: fenomenologia na prática clínica Revista IGT na Rede, 

v. 10, nº 18, 2013, p.187 - 222. Disponível em: <http://www.igt.psc.br/ojs>. Acesso em 8 fev. 

2018. 

 

 

DURVAL, R. As esquizofrenias segundo Eugen Bleuler e algumas concepções do século 

XXI. Revista de Psiquiatria Ver Psiq., Lisboa, vol. 25 ,2011. Disponível 

em: <http://www.revpsiqlx.org/Artigo.aspx?ID=9> Acesso em 20 set. 2017. 

 

 

GADIA, C., et al. Autismo e doenças invasivas de desenvolvimento. Jornal de Pediatria. 

2004. Nº2(supl), Vol. 80, p. 83-94. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/jped/v80n2s0/en_v80n2Sa10.pdf > Acesso em 02 fev. 2018. 

 

 

GARCIA, P.; MOSQUEIRA, C. Causas neurológicas do autismo. Separata de:  O Mosaico, 

Curitiba: Revista Científica / FAP, n. 5, p. 106-122, jan./jun. 2011. 

 

 

GRANDIN, T; PANEK, R. 1947. O cérebro autista. Trad. M. Cavalcanti. Rio de Janeiro: 

Record, 2015. 934p. 

 

 

GINGER, S.; GINGER, A. Gestalt: Uma Terapia do Contato. São Paulo: Summus, 1995, 

272p. 
MANJIVIONA, J.; PRIOR, M. Comparision of  Asperj syndrome and high-functioning autistic 

children on a test of motor impairment. Jornal of Autism and Developmental Disorders, v. 25, p. 23-

39. 

 

 

HAMILTON, A; PELPHREY, K. Sensory and social features of autism - can they be 

integrated?. Developmental Cognitive Neuroscience. Rockville Pike, v. 29. Jan 2018. 

Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.dcn.2018.02.009>. Acesso em: 25 mai. 2018. 

 

 

MOREIRA, V. A Gestalt-terapia e a Abordagem Centrada na Pessoa são 

enfoques fenomenológicos. Revista da Abordagem Gestáltica, Goiânia, vol.15, n.1, 2009. 

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php>. Acesso em: 9 de fev. 2018. 

 

 

MÜLLER-GRANZOTTO, M.J.; MÜLLER-GRANZOTTO, R.L. Fenomenologia e 

Gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2007, 369p. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamilton%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29563025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelphrey%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29563025
https://doi.org/10.1016/j.dcn.2018.02.009


48 
 

 
 

 

MUNDY, P., et al. A parallel and distributed processing model of joint attention, social-

cognition and autism. Autism Research, v. 2, n. 1, p. 2-21, 2009. 

 

 

MUNDY, P., et al. Self-referenced processing, neurodevelopment and joint attention in 

autism. Autism, vol. 14, n. 5, p. 408–429. 2010. 

 

 

NEUROCONECTA. Prevalência do espectro autista aumenta para 1 criança a cada 59 nos 

EUA. Disponível em: <http://neuroconecta.com.br/prevalencia-do-espectro-autista-aumenta-

para-1-crianca-cada-59-nos-eua/>. Acesso em: 01 jun. 2018. 

 

PAULA, et al. Brief report: Prevalence of pervasive developmental disorder in Brazil: A pilot 

study. J Autism Dev Disord, v. 41, n.12, p. 1738–1742, dez. 2011. Disponível em: 

<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-011-1200-6v>. Acesso em: 8 fev. 2018. 

 

PERLS, F. A abordagem Gestáltica e Testemunha Ocular da Terapia. Editaora S.A., Rio de 

Janeiro, 1988, 212p. 

 

PERLS, F. Gestalt Terapia explicada. São Paulo: Summus, 1977, 376p. 

 

PERLS, F;  Hefferline, R;  e Goodman, P. Gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 1997, 270p. 

 

POLSTER, E.; POLSTER, M.  Gestalt-terapia integrada.  São Paulo : Summus, 2001, 328p. 

 

RIBEIRO, J. P. O cicio do contato : temas basicos na abordagem gestaltica. 2. ed., rev. e 

amp\.  Sao Paulo: Summus, 1997, 102p. 

 

RODRIGUES, H. E. Introdução a Gestalt-Terapia: conversando sobre os fundamentos da 

abordagem gestáltica. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 8ª ed. 

 

RUTTER, M. L. Progress in understanding autism: 2007–2010. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, Londres,12 fev. 2011. v. 41, p. 395-404, 2011. Disponível em: < 

https://pdfs.semanticscholar.org/49a2/d71c96b2789275b13a560a34413d50f55dac.pdf> 

Acesso em 22 set. 2017. 

 



49 
 

 
 

SOUSA, P.; ALVES, Priscila. Dialogando sobre o autismo e seus reflexos na 

família : contribuições da perspectiva dialógica. Revista de psicologia da criança e do 

adolescente, Lisboa, V. 5, n. 1, jan./jun. 2014. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11067/1337>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

 

TANG, G. et al. Loss of mTOR-Dependent Macroautophagy Causes Autistic-like Synaptic 

Pruning Deficits. Neuron, Rockville Pike, V. 83, p1131–1143, 2014. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25155956>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

 

TOMASELLO, M. (1999). Origens culturais da aquisição do conhecimento humano.  Trad. 

C. Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 342p. 

 

TOMASELLO, M.; CARPENTER, M. The emergence of social cognition in three young 

chimpanzees. Monographs of Society for Research in Child Development, v. 70, n. 1, 2005. 

 

ORRÚ, S. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Rio de 

Janeiro: Wak editora, 2012. 188p. 

 

ORRÚ, S. Autismo: O que os pais devem saber? Rio de janeiro: Wak editora, 2009. 108p. 

 

VIGOTSKY, L.S. (1994). A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

224p. 

 

YONTEF, G. Awareness, Dialogue & Process: Essays on Gestalt Therapy. New York: The 

Gestalt Journal Press, 1993, 551p. 

 

 

 


