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RESUMO: Este artigo apresenta uma perspetiva geral sobre a história da Psicologia pré-natal. 

Tendo as suas raízes no “Trauma of Birth”, um livro publicado em 1924 pelo psicanalista Otto 

Rank, esta área desenvolveu-se devido ao contributo de diversos pioneiros, entre os quais 

Nandor Fodor, Frank Lake, Stanislav Grof, Donald Winnicott, R.D.Laing, Arthur Janov, William 

Emerson, Ray Castellino, Graham Farrant e Karlton Terry. 

O que estes pioneiros têm em comum, é que eles mantêm o ponto de vista de que os seres 

humanos são afetados pelas experiências que tiveram durante a gravidez e o nascimento. 

Contrariamente à ideia mantida pela corrente dominante de que é absolutamente impossível 

que possamos recordar ou ser afetados pelas nossas experiências pré-natal e de nascimento, 

aqueles pioneiros desenvolveram formas de trabalhar que ajudam adultos, crianças e até 

mesmo bebés a aceder a tais experiências e processá-las quando são traumáticas por natureza. 
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“A história do homem nos nove meses que precedem o seu nascimento seria, provavelmente, 

muito mais interessante, e conteria eventos de maior importância, do que todos os setenta 

anos que a seguem”. 

Samuel Taylor Coleridge 

 

A História da Psicologia Pré-natal 

Muitas culturas tiveram uma consciência inerente de que o tempo que despendemos no útero 

é de importância crítica, não apenas em termos do nosso desenvolvimento físico, mas também 
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em termos do nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. De facto, muitas culturas 

possuem mitos e outras histórias sobre como o feto é protegido por uma variedade de anjos, 

espíritos guardiões e outros seres. O texto seguinte é retirado do Midrashim Judaico 

(ensinamentos rabínicos da Idade Média): 

Antes de uma criança nascer, uma luz radiante brilha acima da sua cabeça que compreende 

desde um extremo do universo até ao outro. Enquanto o feto cresce no útero, um anjo de 

nome Lailah fala-lhe sobre a história da sua alma e adverte-a sobre as recompensas e 

punições que poderão suceder dependendo de como ela viva a sua vida. Imediatamente 

antes do nascimento, contudo, o anjo Lailah toca ligeiramente no feto sobre o lábio 

superior. Nesse momento, a luz desvanece-se completamente, e a criança nasce em 

completa ignorância sobre a sua origem e destino.1 

Muitas culturas desenvolveram também práticas específicas que eram seguidas pelo casal 

antes da conceção, e depois pela mãe ao longo da sua gravidez, de modo a providenciar 

condições ótimas ao desenvolvimento saudável do feto. No ocidente, a compreensão dos 

efeitos da vida pré-natal no individuo foi largamente vista sob o olhar do paradigma 

reducionista. Por outras palavras, o embrião/feto/bebé era tipicamente visto como sendo 

demasiado pequeno ou demasiado pouco desenvolvido para poder ser adversamente afetado 

pela sua experiencia, para além de ser, certamente, incapaz de recordá-la.  

Eu fui assegurado por neurologistas de que era um facto que o sistema nervoso do bebé era 

tal, que estava fora de questão que qualquer memória relacionada com o parto pudesse ser 

recordada de forma fiável. Eu retransmiti a minha incredulidade aos meus pacientes, e 

desde então, como sempre acontece em tais casos, eles tenderam a suprimir aquilo que eu 

estava evidentemente despreparado, por razões designadas científicas, para acreditar. 

Frank Lake, Clinical Theology 

A psicanálise clássica considera a fase formativa para o desenvolvimento da personalidade de 

uma criança como o período desde o nascimento até à idade de cinco ou seis anos. No início 

do século vinte, Freud chegou mesmo a declarar “Toda a ansiedade recua originalmente para a 

ansiedade do nascimento”. Um dos discípulos mais próximos de Freud, Otto Rank, pegou neste 

conceito original e, com a intenção de clarificá-lo mais, publicou um livro em 1924 intitulado 

The Trauma of Birth. Isto, por fim, levou Rank a ser ostracizado pelos seus pares e pelo próprio 

Freud, que viu as suas ideias como ameaçadoras para o cerne da psicanálise. Esta foi a 

primeira vez que foi dada prioridade ao processo de nascimento na causa de perturbações 

tanto psico-emocionais como físicas. 
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Outro psicólogo e paciente de Rank, Nandor Fodor, desenvolveu mais estas ideias. Ele foi mais 

longe que Rank e enfatizou a importância do período Pré-Natal assim como do nascimento, 

focando especialmente o modo como experiências de vida adversas nestes períodos precoces 

se refletem em sonhos. Fodor foi também um dos primeiros praticantes a desenhar 

intervenções específicas para ajudar a resolver e processar os efeitos de trauma precoce. 

Francis Mott, um estudante de Fodor, levou esta consciência um passo adiante e foi capaz de 

traçar o impacto de eventos e origens da consciência recuando até à conceção, desenvolvendo 

mais o trabalho de Fodor na interpretação de sonhos. 

Nos anos 1950, Frank Lake, um missionário médico e psicoterapeuta que estava fortemente 

influenciado por Mott, começou a usar LSD nas suas regressões clínicas com pacientes. Através 

deste trabalho, e através de trabalho posterior influenciado pela tradição bioenergética de 

Wilhelm Reich, Lake descobriu que os clientes regrediriam a experiencias traumáticas no seu 

nascimento, ou mesmo anteriores durante o seu tempo no útero. 

Nós... tornámo-nos fortemente convictos acerca da vulnerabilidade do feto a tudo o que 

está a acontecer com a mãe, em particular no primeiro trimestre. O sofrimento nas suas 

piores formas, ataca nos primeiros três meses após a conceção… Qualquer perturbação 

grave da mãe, qualquer que seja a causa, imprime-se sobre o feto. Estas experiências 

danosas são agora acessíveis à consciência sem dificuldade excessiva. 2 

Vários outros investigadores, trabalhando ao mesmo tempo que Lake, encontraram também 

memórias espontâneas pré-natais e de nascimento a emergir em clientes e contribuíram 

significativamente a este corpo de trabalho em crescimento. Entre eles incluem-se o Checo-

Americano psiquiatra Stanislav Grof, Donald Winnicott, psicólogo R.D.Laing, e o fundador da 

Terapia Primal Arthur Janov. 

A partir destas raízes iniciais, tem acontecido uma explosão de interesse na psicologia do 

embrião e memórias precoces. Este interesse tem surgido em diversas áreas diferentes. Por 

exemplo, o físico Karl Pribram, que foi pioneiro de uma compreensão holográfica do cérebro, 

escreveu o seguinte: 

Os hologramas da memória celular são ainda emissores de estações de transmissão 

infinitesimamente pequenas, mas coletivamente audíveis. Estas estações de rádio 

minúsculas pertencem aos períodos sucessivos de desenvolvimento, desde a conceção à 

implantação e às fases de desenvolvimento da gestação. Parece que estão ainda a 

transmitir e que é possível sintonizá-las. 3  

Simon House, a ponderar sobre a íntima conexão entre feto e mãe declara o seguinte: 
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Como quer que aconteça, é uma maravilha que ecoa a teoria do caos. Mesmo num zigoto 

com uma única célula, umas “asas de borboleta”, por assim dizer, podem ser tão 

perturbadoras que causariam uma “tempestade” num ser humano com um trilhão de 

células, décadas mais tarde.4 

Nos anos de 1970s, William Emerson, um psicoterapeuta, iniciou a sua exploração da 

psicologia Pré-natal e Péri-natal por si próprio. Emerson estudou com Frank Lake, e baseando-

se em diversas disciplinas, psicológicas e somáticas, tornou-se uma das autoridades mundiais 

liderantes nesta área, particularmente no campo da resolução do trauma precoce. 

Existe uma perceção comum de que o período Pré-natal de desenvolvimento é um período 

de vida ideal, onde todas as necessidades são satisfeitas e os prénatos estão alegres, 

calmos e em paz. Na verdade, os prénatos têm um mundo rico de experiencias que estão 

para além daquelas que são correntemente reconhecidas. Os prénatos experienciam o que 

quer que os seus pais experienciem, o que pode compreender desde a tragédia ao êxtase, e 

também experienciam as suas próprias tragédias e êxtases, não relacionadas com os seus 

pais. Adicionalmente, por causa da relativa imaturidade dos seus sistemas defensivos, os 

prénatos e neonatos são mais vulneráveis e suscetíveis à adversidade do que as suas 

contrapartes adultas e são tão desprotegidos que a aflição normal da vida pode ser 

traumatizante ou chocante. Os prénatos e bebés estão também sujeitos a feridas profundas 

e permanentes de tragédias que ocorrem commumente.5 

Em 1971, o Dr. Gustav Hans Graber fundou a Sociedade Internacional de Psicologia e Medicina 

Prénatal e Perinatal (International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine) 

(ISPPM) em Viena. O equivalente Norte Americano da ISPPM, a Associação de Saúde e 

Psicologia Pré e Perinatal (Association for Pre and Perinatal Psychology and Health) (APPAH), 

foi fundada em 1981, em grande parte devido aos esforços de Thomas Verny, autor de “The 

Secret Life of the Unborn Child”. Estas organizações, que cresceram significativamente desde 

então, tornaram-se foruns para discussão, pesquisa e educação neste campo. 

Nos anos 1970 e 80s, Graham Farrant, um psiquiatra Australiano e terapeuta primal, 

desenvolveu uma abordagem pioneira ao campo da consciência celular. Ele focou-se 

especificamente nas dinâmicas da jornada preconceptual do esperma [e] óvulo, enfatizando 

também um componente espiritual distinto no qual a alma ou consciência deixa o Divino na 

sua jornada para o interior da forma. 

Karlton Terry, um estudante de ambos, Emerson e Farrant, estendeu mais o seu trabalho e 

ensina correntemente nos EUA e na Europa. 
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É largamente devido aos esforços de Franklyn Sills que as questões pré e périnatais foram 

incorporadas nas competências da Terapia Craniosacral, trabalhando em colaboração com 

William Emerson e Ray Castellino (outro pioneiro na área de uma abordagem orientada no 

processo ao trabalho Pré-natal e de nascimento). Sills focou-se particularmente numa 

compreensão detalhada das forças envolvidas no desenvolvimento embrionário, e como 

resolver experiencias traumáticas precoces através de aceder ao poder da Respiração da Vida, 

mais do que através dos métodos fortemente catárticos de Emerson. 

Hoje, existe uma riqueza de informação disponível sobre estes temas, incluindo cursos de 

formação, conferências e um número crescente de publicações. Parece que o mundo do 

embrião está realmente a vir mais fortemente para o domínio público. 
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