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ALTERAÇÃO SENSORIAL E ATRASO DE LINGUAGEM EM CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Ana Carolina Nogueira da Silva  

 

 

RESUMO 

 

OBJETIVO: O objetivo deste estudo é realizar uma revisão sistemática de literatura de 

trabalhos que abordem a relação entre as questões sensoriais e o atraso de linguagem em 

crianças com Transtorno do Espectro Autista, propiciando um conhecimento amplo, com 

maiores possibilidades de intervenções terapêuticas no desenvolvimento dessas crianças. 

MÉTODO: Para a seleção dos estudos, foi realizado um levantamento bibliográfico de textos 

publicados no período entre 2010 a 2019 em bases de dados eletrônicas, como LILACS, 

SciELO, PubMed e Google Scholar. Com base no título, foram definidos os descritores para a 

busca de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde. RESULTADOS: Da totalidade 

dos estudos encontrados, foram tabelados (n=7) por meio dos critérios de inclusão e análise 

prévia do resumo. Foram encontrados quatro estudos condizentes com a presente pesquisa. As 

pesquisas apontam que as alterações sensoriais podem afetar negativamente a vida desses 

indivíduos e de suas famílias. A ausência de respostas ou a dificuldade de regular esses 

estímulos podem prejudicar o potencial de aprendizado dessas crianças no desenvolvimento 

da linguagem e interação com o meio. CONCLUSÃO: Os achados relacionam-se à tentativa 

de entender as associações entre os padrões sensoriais e os principais sintomas do autismo 

quanto à linguagem. O desenvolvimento compreende diversos fatores, e os sentidos moldam 

as experiências, o que dificulta, para a criança com o espectro autista, desenvolver-se 

totalmente. Destaca-se a escassez de pesquisas que trazem a relação das alterações sensoriais 

e sua influência no desenvolvimento da linguagem, sugerindo-se, assim, mais estudos.  

 

Palavras-chave: Autismo. Comportamento Sensorial. Linguagem. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



SENSORY ALTERATION AND LANGUAGE DELAY IN CHILDREN WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: A LITERATURE REVIEW 

 
 
ABSTRACT 

 

The aim of this study is to conduct a systematic review of the literature of works that address 

the relationship between sensory issues and language delay in children with autism spectrum 

disorder, providing a broad knowledge, with greater possibilities of therapeutic interventions 

in the development of these children. For the selection of studies, a bibliographic survey of 

texts published between 2010 and 2019 was conducted in electronic databases LILACS, 

Scielo, Pubmed and Google Scholar. Based on the title, the descriptors for the search were 

defined according to the Descriptors in Health Sciences. Of all the studies found, they were 

tabulated (n=7) through inclusion criteria and prior analysis of the abstract. Four studies were 

found consistent with this research. Research shows that sensory alterations can negatively 

affect the lives of these individuals and their families. The absence of responses or the 

difficulty of regulating these stimuli can harm the learning potential of these children in the 

development of language and interaction with the environment. The findings are related to the 

attempt to understand the associations between sensory patterns and the main symptoms of 

autism regarding language. The development comprises several factors, and the senses shape 

the experiences, which makes it difficult for the child with the autistic spectrum to fully 

develop. We highlight the scarcity of research that brings the relationship of sensory 

alterations and their influence on the development of language, thus suggesting more studies. 

 

Keywords: Autism. Sensory Behavior. Language.



 
 

1.  INTRODUÇÃO  

 

Em 1943, Kanner descreveu, sobre o nome "distúrbios autísticos do contato afetivo", 

um quadro caracterizado por autismo extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia. Esse 

conjunto de sinais foi por ele visualizado como uma doença específica relacionada a 

fenômenos da linha esquizofrênica (KANNER, 1943). O autismo, também conhecido como 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), é considerado um espectro de condições descritas por 

dificuldades na interação social, na linguagem e por comportamentos repetitivos e interesses 

restritos (APA, 2014), com o aparecimento de sintomas que ocorrem desde o nascimento ou 

precocemente na infância.  

Além do mais, o autismo é marcado pela dificuldade de utilizar, com sentido, todos os 

aspectos da comunicação verbal e não verbal, incluindo gestos, expressões faciais, linguagem 

corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal (MELLO, 2007). Este compromete, ainda, o 

desenvolvimento motor e psiconeurológico, dificultando a cognição, a linguagem e a 

interação social da criança, além de apresentar atraso no desenvolvimento da linguagem 

(LOPEZ, 2014). 

Muitos indivíduos variam de ausência total da fala, passando por atrasos na 

linguagem, compreensão reduzida da fala, fala em eco, até linguagem explicitamente literal 

ou afetada, tendo o uso da linguagem para a comunicação social recíproca prejudicada no 

transtorno do espectro autista (APA, 2014). 

Entender quais entradas sensoriais específicas causam desconforto em determinado 

indivíduo é necessário para reorganizar o ambiente em que ele vive e sua rotina diária a fim 

de reduzir o máximo possível esse desconforto e propiciar o desenvolvimento (LUCY et al., 

2007). 

Sendo assim, o objetivo principal desse estudo foi revisar, sistematicamente, na 

literatura, a provável relação entre as questões sensoriais e o atraso de linguagem dessa 

população, a fim de que haja um melhor acompanhamento, além de um conhecimento mais 

amplo, para maiores possibilidades de intervenções terapêuticas. 

 

 

2. AUTISMO E ALTERAÇÃO SENSORIAL  

 

O autismo vem sendo estudado pela ciência há anos, porém, somente no século XX e, 

principalmente, nas últimas décadas, começou a ser estudado e mais investigado 
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(FERREIRA, 2018). A causa é desconhecida, porém, nos dias atuais, considera-se uma 

síndrome com muitos fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança (VOLKMAR, 

2014). 

No entanto, como o espectro é considerado amplo, com diferentes graus e a 

individualidade de cada um, verifica-se disparidade na linguagem, pois, enquanto alguns 

podem apresentar dificuldades, como atraso na linguagem e déficits na compreensão do 

léxico, outros podem vir a ser portadores do transtorno da linguagem. Isso integra 

dificuldades em sua aquisição e uso funcional, ficando explícitos os déficits na comunicação 

falada, escrita e de sinais, visto que há a necessidade de serem desenvolvidas habilidades 

receptivas e expressivas (APA, 2014). 

Alguns comportamentos e rotinas podem estar relacionados a uma aparente, hiper ou 

hiporreatividade, a rituais envolvendo gosto, cheiro, textura ou aparência da comida, ou 

mesmo ao excesso de restrições alimentares, podendo constituir a forma de apresentação do 

transtorno do espectro autista (APA, 2014). Ademais, a restrição de interesses e uma 

disfunção no processamento de informações sensoriais podem estar relacionadas ou não a um 

Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) nessas crianças (LURIA, 1981). 

Além disso, desde que os bebês nascem, todos os sentidos trabalham em conjunto para 

que seja formada uma representação íntegra do que se passa à sua volta (FAURE, 2004). 

Logo, essas informações causam uma série de desordens neurológicas, as quais afetam o 

funcionamento normal do cérebro, inibindo o desenvolvimento da criança ao nível da 

comunicação e da interação social, bem como apresentando pobre modulação, o que dificulta 

a participação absoluta nas atividades diárias (DUNN, 1999; KRANOWITZ, 2005). 

Nessa população, o DSM-5 (APA, 2014) caracteriza alguns critérios como 

relacionados a tais estímulos, como: hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais e 

interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente (por exemplo, indiferença aparente à 

dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de 

forma excessiva, fascinação visual por luzes e/ou movimento). 

Isso nos leva a entender um pouco mais sobre as manifestações autísticas que têm sido 

abordadas nos modelos de tratamento atuais, já que a dificuldade de processar informações 

sensoriais pode vir a causar uma sobrecarga emocional e em funções de entrada para a 

linguagem (input), alterando os comportamentos, dentre estes, a interação social.  

 

 

3. METODOLOGIA 
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Este trabalho caracteriza-se como uma revisão sistemática para entender se existe 

correlação entre a alteração sensorial e o atraso de linguagem em crianças com TEA. Para a 

seleção dos estudos, foi realizado um levantamento bibliográfico de textos publicados no 

período entre 2010 a 2019 em bases de dados eletrônicas (LILACS, SciELO, PubMed e 

Google Scholar). Com base no título, foram definidos os descritores para a busca de acordo 

com o Decs – Descritores em Ciências da Saúde – “autismo”, “autism”, “comportamento 

sensorial”, “sensory behavior” e “linguagem”, “language”, intercalados pelo operador 

booleano AND em todas as bases de dados.  

Foram utilizados como critérios de inclusão: ser artigo de pesquisa original; trabalho 

completo e disponível na íntegra; ter sido publicado nos últimos dez anos em português e/ou 

inglês; artigo de revisão incluindo crianças com TEA. Já os critérios de exclusão foram 

definidos por: artigos não relacionados ao objetivo; trabalhos duplicados nas bases de dados; 

teses; dissertações; monografias; artigos que, após leitura completa, não apresentavam relação 

com o título do texto. 

No que se refere à seleção dos estudos e extração dos dados, o processo de análise foi 

constituído pela etapa de leitura dos títulos, resumos e seleção segundo critérios de inclusão; 

depois foi feita a leitura dos artigos na íntegra, na busca por resposta para a pergunta 

norteadora; logo após, foi realizada uma análise crítica dos artigos. 

Além do mais, os dados coletados foram distribuídos e analisados por meio do registro 

em planilhas do Excel, contendo os seguintes itens: a) caracterização geral do texto: nome, 

autor e ano da publicação; b) aspectos específicos da caracterização dos estudos: número da 

amostra e gênero, caracterização dos sujeitos nos grupos experimental/estudo e controle e 

testes de avaliação; c) caracterização da pesquisa: objetivo de pesquisa; d) resultados obtidos; 

e e) conclusão. Posteriormente ao registro no Excel, os dados foram analisados e descritos em 

uma tabela.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

Seguindo os critérios de inclusão, foram selecionados artigos para análise dos 

resultados, conforme demonstra o organograma sequencial da seleção de estudos na Figura 1 

a seguir. 
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Figura 1 - Diagrama explicativo sobre o processo de seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Os artigos analisados foram tabelados por ordem cronológica de publicação, a fim de 

demonstra-los. Foi evidenciado o nome do artigo, do (s) autor (es), ano, caracterização da 

amostra, tipo de pesquisa, testes de avaliação, resultados e conclusão. 

A busca por artigos científicos que se adequassem aos critérios de inclusão deu-se nas 

bases Google Scholar, SciELO e PubMed. Não foram encontrados artigos na base de dados 

LILACS a partir dessa combinação de palavras. Dos 21.055 resultados somados das bases de 

dados, 4 artigos atenderam aos critérios de inclusão para o estudo após leitura do título, de 

acordo com os critérios de exclusão e artigos não relacionados ao tema. 

Artigos identificados utilizando 

as palavras chaves descritas 

N = 21.055 

Artigos para análise de texto 

completo 

N = 7 

 

Excluídos: 21.048 

Após aplicação dos critérios de 

exclusão 

Artigos utilizados na pesquisa 

após análise completa do texto 

N = 4 
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          Os artigos tratam de estudos de naturezas quantitativa e inferencial como instrumento 

de coleta de dados, a “Escala de Avaliação do Perfil Desenvolvimental de Crianças com 

Transtorno do Espectro do Autismo” (SILVA, 2016), de análise narrativa (ANNIO POSAR, 

2018), estudo de amostra (BARANEK, 2013) e estudo com protocolo de crianças com 

transtorno autista (WATSON, 2011), apresentado a seguir no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição dos estudos selecionados para análise 

Autor e 

Ano 

      Tipo de 

       estudo 

    Amostra         Objetivo Instrumento 

de   avaliação 

Principais 

resultados 

Silva et al. 
(2016). 

Instrumento de 
natureza 
quantitativa e 
inferencial de 
coleta de dados. 

Crianças com 
TEA, dos 3 
aos 6 anos. 

Analisar em que 
medida existe grau de 
diferenciação na 
percepção dos pais e 
profissionais na área 
do processamento 
sensorial das 
crianças com TEA 
dos 3 aos 6 anos e 
em que medida 
variáveis 
sociodemográficas e 
profissionais 
interferem no perfil de 
desenvolvimento na 
área do 
processamento 
sensorial dessas 
mesmas crianças. 

Instrumento de 
coleta de dados, a 
“Escala de 
Avaliação do Perfil 
Desenvolvimental 
de Crianças com 
Transtorno do 
Espectro do 
Autismo”. 

Os resultados 
mostram que os pais 
e profissionais têm 
uma percepção 
semelhante quanto à 
área do 
processamento 
sensorial. O nível 
educacional e 
profissional dos pais, 
não influencia na 
percepção destes em 
relação ao 
processamento 
sensorial. 

Posar e 
Visconti 
(2018). 

Análise narrativa. Interpretação 
de vários 
sinais e 
sintomas do 
transtorno do 
espectro do 
autismo e seu 
manejo. 

Resumir as principais 
características de 
alterações sensoriais 
e as respectivas 
implicações para a 
interpretação de 
vários sinais e 
sintomas do 
transtorno do 
espectro do autismo. 

Busca no PubMed 
(Biblioteca Nacional 
de Medicina dos 
Estados Unidos) 
sobre as alterações 
sensoriais em 
indivíduos 
(principalmente 
crianças) com 
transtorno do 
espectro do 
autismo. 

As alterações 
sensoriais podem 
afetar negativamente 
a vida desses 
indivíduos e de suas 
famílias. 
Hipotetizamos uma 
deficiência não 
apenas das 
modalidades não 
sensoriais, mas 
também da 
integração 
multissensorial. 
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Grace 
et al. 
(2013). 

Estudo de caso. Amostragem   
de 
conveniência 
transversal. 
Três grupos 
de crianças (N 
= 178) com 
idade entre 5 e 
105 meses 
foram 
incluídos neste 
estudo. 
Crianças com 
autismo (N = 
63, idades 
entre 20 e 83 
meses), 
crianças com 
atraso no 
desenvolvimen
to (DD) (N = 
47, 11-105 
meses) e, 
geralmente, 
desenvolvend
o crianças 
(TD) (N = 68, 
com idades 
entre 5-79 
meses). 

Descrever a 
hiporresponsividade 
sensorial a estímulos 
sociais e não sociais, 
em função da 
maturação 
relacionada ao 
desenvolvimento em 
uma grande amostra 
transversal, para 
determinar o grau em 
que a 
hiporresponsividade é 
generalizada nos 
contextos de crianças 
com autismo em 
relação aos controles 
e até que ponto está 
associado a 
resultados mais 
amplos de 
comunicação social. 

Avaliação do 
Processamento 
Sensorial; 
Questionário de 
experiências 
sensoriais; Escalas 
Mullen de 
Aprendizagem 
Precoce; Escala de 
linguagem pré-
escolar-4; Avaliação 
da Atenção 
Conjunta. 

O grupo autismo 
mostrou uma 
correlação negativa 
significativa entre a 
hiporresponsibilidade 
sensorial e a 
linguagem, de modo 
que crianças com 
mais problemas de 
resposta a estímulos 
sensoriais obtiveram 
escores mais baixos 
na razão de 
linguagem. Isso foi 
verdade tanto para 
os escores receptivos 
quanto para a 
expressiva linguagem 
e não variou 
conforme uma função 
do contexto social 
versus não social. 

Linda et 
al. 
(2011). 

Estudo de caso. Crianças com 
transtorno 
autista (DA; n 
= 72, idade 
média = 52,3 
meses) e 
outras 
deficiências no 
desenvolvimen
to (DD; n = 44, 
idade média = 
48,1 meses) 
participaram 
de um 
protocolo que 
media padrões 
de resposta 
sensorial, 
sintomas 
sociocomunica
tivos do 
autismo e 
habilidades de 
linguagem, 
sociais e de 
comunicação. 

Examinar os padrões 
de responsividade 
sensorial (ou seja, 
hiperresponsividade, 
hiporresponsividade e 
busca sensorial) 
como fatores que 
podem explicar a 
variabilidade nos 
sintomas 
sociocomunicativos 
do autismo e a 
variabilidade no 
desenvolvimento de 
habilidades de 
linguagem, sociais e 
de comunicação em 
crianças com 
autismo. 

Escala de 
Recepção Visual 
(VR) das Mullen 
Scales of Early 
Learning; Medida de 
gravidade dos 
sintomas 
sociocomunicativos; 
Medidas 
linguísticas, de 
habilidades 
adaptativas sociais 
e de comunicação, 
bem como medidas 
sensoriais e 
questionários. 

A 
hiporresponsividade 
associou-se 
positivamente à 
gravidade dos 
sintomas sócio-
comunicativos sem 
diferença significativa 
entre os grupos na 
associação. A 
hiperresponsividade 
não foi 
significativamente 
associada à 
gravidade dos 
sintomas 
sociocomunicativos. 
Uma diferença de 
grupo surgiu para a 
busca sensorial e a 
gravidade dos 
sintomas 
sociocomunicativos, 
com uma associação 
positiva apenas para 
o grupo com DA. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme exposto no Quadro 1, segundo os autores Silva et al. (2016), o presente 

estudo realizou um levantamento das escolas do país, bem como de instituições públicas, 

privadas e clínicas que apoiam crianças com TEA. Ademais, esse levantamento abrangeu 
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hipóteses de investigação acerca da existência de diferenças na percepção dos pais e dos 

profissionais em relação à avaliação da criança com TEA dos 3 aos 6 anos na área do 

processamento sensorial por meio de questionários. O resultado indica que pais e 

profissionais percepcionam de forma diferente as competências das crianças em várias áreas 

de desenvolvimento. 

Na segunda hipótese, o estudo questiona se o nível educacional e profissional da 

família influencia nessa percepção e, apesar de haver diferenças nos padrões socioeconômicos 

entre as famílias a nível educacional e profissional, isso poderia leva-los a uma percepção 

maior, com relação ao processamento sensorial nas crianças, o que não acontece. Também, 

em famílias com recursos econômicos mais escassos, o diagnóstico das crianças com TEA é 

feito mais tarde, o que indica a falta de informação.  

Já a terceira hipótese compreende se a formação dos profissionais com crianças com 

TEA diferencia a percepção acerca do desenvolvimento na área do processamento sensorial 

nessas crianças, e o estudo revela que os profissionais que têm mais anos de serviço com 

crianças com TEA acabam por ter um conhecimento mais efetivo dentro desse domínio e, por 

isso, realizam uma avaliação com critérios mais rigorosos. Na última hipótese levantada, 

avalia-se se o gênero da criança influencia na percepção dos pais e profissionais acerca do 

desenvolvimento na área do PS de crianças com TEA.  

Foi possível constatar que existem diferenças com significância estatística entre os 

pais e profissionais, no que se refere à avaliação do PS, tendo em conta o gênero da criança. 

Ademais, observou-se que o gênero da criança não influencia na avaliação dos pais no 

processamento sensorial das crianças com TEA, porém o mesmo não acontece com os 

profissionais. 

A relevância desses resultados sugere a necessidade de formação especializada na área 

dos TEA e, em particular, no PS, no sentido de promover novos conhecimentos neste 

domínio, os quais permitam adquirir competências específicas que auxiliem no 

desenvolvimento dessas crianças em ambiente familiar e escolar. 

De acordo com Posar et al. (2018), as alterações sensoriais são características 

frequentes que geralmente não são percebidas devido às dificuldades de comunicação desses 

pacientes. Além disso, o estudo resumiu as principais características de alterações sensoriais e 

as respectivas implicações para a interpretação de vários sinais e sintomas do transtorno do 

espectro do autismo. 

O estudo demonstra que tal dificuldade não é específica do autismo, mas é, também, 

uma característica frequentemente descrita em indivíduos com deficiência intelectual sem 
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autismo. Em geral, pessoas com TEA têm uma capacidade reduzida de integrar informações 

sensoriais em diferentes modalidades (auditivas, visuais, etc.), o que pode contribuir para os 

principais sintomas do autismo, como comprometimento da comunicação social. 

Ficou evidenciado que a reatividade sensorial atípica desses indivíduos pode ser a 

chave para entender muitos de seus comportamentos anormais, sendo um aspecto relevante 

para ser considerado no manejo diário desses indivíduos em todos os contextos em que 

vivem. 

  Para Grace et al. (2013), o estudo apresenta que a comunicação e o desempenho 

social inferiores estavam relacionados a altos níveis de hiporresponsividade em um subgrupo 

de crianças em idade escolar com autismo. Os pesquisadores debateram se a 

hiporresponsividade a estímulos sensoriais é um fenômeno generalizado ou se é limitada aos 

contextos sociais nessa população e consideraram que a criança que não responde a estímulos 

sensoriais sociais e não sociais é muito prejudicada no aprendizado. Para esse estudo, 

participaram três grupos de crianças (N = 178) com idade entre 5 e 105 meses e foram 

incluídos: crianças com autismo (N = 63, idades entre 20 e 83 meses), crianças com atraso no 

desenvolvimento (N = 47, 11-105 meses) e crianças com desenvolvimento típico (N = 68, 

com idades entre 5-79 meses). 

Por meio de Avaliação do Processamento Sensorial, Questionário de Experiências 

Sensoriais, Escalas Mullen de Aprendizagem Precoce, Escala de Linguagem Pré-escolar-4 e 

Avaliação da Atenção Conjunta, os autores descreveram que o grupo de autismo mostrou uma 

correlação negativa significativa entre a hiporresponsibilidade sensorial e a linguagem, de 

modo que crianças com mais problemas de resposta a estímulos sensoriais obtiveram escores 

mais baixos na razão de linguagem. Além disso, esse estudo valida uma associação de 

orientação sensorial a resultados mais amplos do desenvolvimento na atenção conjunta e no 

desenvolvimento da linguagem em crianças com autismo. 

De acordo com Linda et al. (2011), a base do estudo de longo prazo do programa de 

pesquisa possibilitou o entendimento das associações entre os padrões sensoriais e os 

principais sintomas do autismo, bem como entre os padrões sensoriais e o desenvolvimento 

das habilidades de linguagem, social e de comunicação.  Para o estudo, participaram crianças 

com transtorno autista (DA; n = 72, idade média = 52,3 meses) e outras deficiências no 

desenvolvimento (DD; n = 44, idade média = 48,1 meses), com a utilização de protocolo que 

mede padrões de resposta sensorial, sintomas sociocomunicativos do autismo e habilidades 

sociais, de linguagem e comunicação.  
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A pesquisa limitou-se a sugerir e examinar os padrões de respostas em responsividade 

sensorial (ou seja, hiperresponsividade, hiporresponsividade e busca sensorial). Diante disso, 

a hiporresponsividade associou-se positivamente à gravidade dos sintomas sócio-

comunicativos, a hiperresponsividade não foi significativamente associada à gravidade dos 

sintomas sócio-comunicativos e a busca sensorial foi negativamente associada às habilidades 

de linguagem, corroborando que o processamento sensorial desempenha papel importante na 

aquisição dessas habilidades. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos no presente estudo demonstram que as alterações sensoriais em 

crianças com TEA são consideradas um dos sintomas que mais trazem prejuízos. Nessa 

direção, tomando para discussão a criança com autismo, a alteração sensorial soma-se ao fato 

de a criança ter a condição do interesse subjetivo em interagir com o outro diminuído. 

Os resultados de pesquisa apresentaram, de forma geral, as características desses 

padrões sensoriais, além de como resultam na vida dessas crianças no âmbito da linguagem. 

No intervalo de tempo da busca, observou-se que a maioria dos estudos encontrados tratava 

do perfil dos três subtipos de alterações sensoriais: hiperresposta, hiporresposta e procura 

sensorial. Isso corrobora na literatura por meio dos estudos de Miller (2007), Caminha (2008), 

Magalhães (2008), Momo e Silvestre (2011). 

Existem algumas crianças com autismo que falam com variedade, porém com atraso 

linguístico significativo. A maior parte dessas crianças representa sua linguagem por meio de 

ecolalia, com elementos decorados e produzidos fora do contexto (GAUDERER, 1980). 

Assim, considerando o sistema proprioceptivo da criança, para Wallon (2008), os movimentos 

também dependem da qualidade e da quantidade de estímulo sensorial que a criança recebe na 

interação e na socialização com o mundo. É por meio de ações motoras que a criança explora 

o mundo sensorialmente, ao mesmo tempo que descobre a si mesma, possibilitando que 

diferencie o seu corpo do mundo exterior.  

Desse modo, a motricidade desencadeará representações e noções das coisas, 

constituindo o início da atividade simbólica, à medida que a realização dos gestos precede a 

palavra, ou seja, a sensação/propriocepção/percepção são processos intrinsicamente 

relacionados à aquisição de linguagem (WALLON, 2008). Por fim, à medida que a 
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intervenção é direcionada pelos profissionais, a criança tem a tendência de ampliar o seu 

repertório de comunicação verbal. 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

                

               O objetivo do deste artigo foi verificar se existe relação entre a alteração sensorial e o 

atraso de linguagem em crianças com TEA. O desenvolvimento da criança compreende 

diversos fatores, e os sentidos moldam as experiências, o que dificulta, em um dos aspectos, 

que a criança com espectro autista se desenvolva em sua totalidade. Conclui-se, então, com a 

análise dos artigos encontrados na presente revisão que existe relação entre a alteração das 

habilidades sensoriais e o atraso de linguagem na população descrita.  

Entretanto, destaca-se a escassez de pesquisas que trazem a relação das alterações 

sensoriais e sua influência no desenvolvimento da linguagem, sugerindo-se, assim, mais 

estudos.  
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