
Educação Contínua no Método Bates e 

Introdução à Influência dos Reflexos Primitivos 

Persistentes e sua Relação à Função Visual 
Workshop de 4 dias com 

Nina Hutchings 

6-9 dezembro, 2019 em Florianópolis 

 
Dia 1 

• Revisão dos fundamentos de função visual  

• Aprofundamento nas complexidades de binocularidade. Exploração 

dos aspectos somáticos de visão monocular. 

• Aprofundamento na relação entre fixação central e visão periférica. 

o O comportamento dos olhos revela o estado do Sistema 

Nervoso Autônomo e todas as vias visuais. 

o Fixação central, exagerada, se torna visão de túnel, e reflete 

uma ativação simpática alta. 

o No congelamento Vago Dorsal, tem somente visão 

periférica, sem conexão. 

o Quando o olho está funcionando normalmente, tem 

equilíbrio entre o parassimpático do vago ventral (sistema 

de engajamento social) com ativação suficiente das fibras simpáticas para 

facilitar fixação central com interesse, curiosidade e visão de detalhes. 

 

Dia 2 

• Supervisão sobre clientes 

• Revisão dos princípios básicos do Método Bates e como trabalhar com patologias 

diferentes 

• Integração de Experiência Somática® para o Método Bates  

• Como introduzir aspectos do Método Bates para sessões de Experiência Somática® 

 

 

Dia 3 

• Introdução para os Reflexos Primitivos Persistentes 

o O que são os reflexos primitivos? 

o Cronologia dos reflexos primitivos no primeiro ano de vida 

o Obstáculos que confrontam a criança no seu desenvolvimento sensorial-

motor desde a gestação 

o O desenvolvimento dos reflexos primitivos constitui o alicerce de todas as 

funções que vem depois. Eles capacitam o bebê para sobreviver no novo 

ambiente depois do nascimento dele. O bebê vem com os movimentos 

instintivos para buscar o peito da mãe, mamar e eliminar. Vários destes 

reflexos são feitos para serem inibidos e desaparecem até o final do primeiro 

ano da vida do bebê. No desenvolvimento normal, eles são progressivamente 



substituídos por reflexos posturais, que providenciam um quadro no qual o 

sistema nervoso central possa tornar-se plenamente funcional. 

o Na cronologia dos múltiplos reflexos primitivos, olharemos especificamente 

para alguns dos mais importantes que podem afetar o desenvolvimento 

motor, cognição e comportamento da criança, se persistem além da sua 

“vida”normal. 

o Estudaremos os seguintes reflexos 

 The Asymetric Tonic Neck Reflex (ATNR) 

 The Labyrinthine Tonic Reflex (LTR) 

 The Symetric Tonic Neck Reflex (STNR)  

 The Palmar Reflex 

 The Sucking Reflex  

o Aprenderemos alguns testes para determinar se estes reflexos persistiram. 

 

Dia 4 

• Saber como a hipersensibilidade invade a criança que depois se torna 

emocionalmente sensível é uma parte importante do conhecimento de como 

integrar os reflexos primitivos persistentes. Esta hipersensibilidade sensorial muitas 

vezes é conectado com a persistência  do reflexo Moro que é presente no 

nascimento, mas que cria ansiedade e insegurança se não se integre logo em 

seguida. Nenhuma destas dificuldades afetam o potencial intelectual da criança—

geralmente ao contrário. Crianças (que depois se tornam adultos) com reflexos 

primitivos persistentes, geralmente demonstram uma alta capacidade intelectual, 

alta sensibilidade relacional e criatividade. 

• Os primeiros movimentos que possibilitam a integração dos reflexos imaduros serão 

demonstrados e vivenciados, junto com outros estímulos que podem ser usados 

para acompanhar tanto as crianças quanto os adultos. 

• Estes movimentos (a maior parte são vestibulares) vem numa ordem precisa (a 

ordem cronológica do desenvolvimento do primeiro ano da vida) e podem ser 

usados com segurança, sem ter feito o treinamento inteiro dos reflexos primitivos. 

Porém, os movimentos constituem um estímulo forte e devem ser dados em 

pequenas doses : pouco, lentamente e por um tempo pequeno cada dia. 

• Se for apropriado, alguns destes movimentos podem ser usados numa sessão tanto 

do Método Bates, quanto numa sessão de Experiência Somática® 

 

Pre-requisitos para o Workshop : Formação no Método Bates ou Formação no Método 

Visão Natural (Natural Vision) 

 

Preço para o Workshop : EUR$ 600,00 Se pagar até o dia 6 de setembro tem um desconto 

significativo e o preço caí para EUR$ 450 

 

Mais Informações sobre o Workshop:  

 

Com Lael Katharine Keen 

laelkk@gmail.com ou no 

Whats App (55) (48) 99946-656 


