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EMBRIOLOGIA E TERAPIA 
 

 

EMBRIOLOGIA E CARÁTER: NOTA INTRODUTÓRIA 

 

  A compreensão do stress emocional e das tentativas terapêuticas 

de reduzi-lo tem se enriquecido muito com a observação da história evolutiva 

do corpo. Progressos no conhecimento psicodinâmico e biodinâmico do 

nascimento e pré-nascimento acentuam cada vez mais a importância de os 

terapeutas compreenderem o significado das três camadas germinativas no 

corpo, bem como seu desenvolvimento desde a concepção até a morfologia 

atual da pessoa que nos procura em busca de ajuda. 

  Historicamente, Trauma of Birth (1934) de Otto Rank foi o primeiro 

grande estudo psicanalítico do nascimento em relação à psicodinâmica. O 

paciente de Rank, Nando Fodor, em The search for the Beloved (1949) levou 

este interesse adiante, mas foi o analista inglês Francis Mott, um aluno de 

Fodor, quem desenvolveu uma “psicologia configuracional” (1948) baseada nos 

eventos afetivos na experiência de vida fetal. Frank Lake, o fundador do 

movimento de teologia clínica foi profundamente influenciado pelo trabalho de 

Mott em Studies in Constricted Confusion (1979). Lake fez sua afirmação mais 

clara sobre as raízes fetais da neurose poucos anos antes de morrer. Neste 

trabalho, ele se refere aos estudos de Lloyd De Mause (Foundation of Psycho 

History, 1982) e David Wasdell (1984, in Energy and Character), dois 

estudiosos que desenvolveram grandes projetos de pesquisa sociodinâmica, 

baseados em estudos embriológicos e perinatais. O livro de R.D. Laing, The 

Voice of Experience (1982), também sofreu forte influência de Mott. Rudolf 

Steiner deu grande ênfase à organização tripartida do corpo segundo princípios 

“embriogenéticos” já em 1917 (Von Seelenratseln), e Otto Hartman, um aluno 

de Steiner, desenvolveu essas idéias em seu principal trabalho sobre o 

assunto, Dynamische morphologie (1950 – infelizmente só disponível em 

alemão). Na Dinamarca, o healer dinamarquês, Robert Moore, fala sobre três 

níveis fundamentais de substância, relacionando-os à distinção sutil de colorido 

vital, emocional e mental a ser encontrado no campo energético. Para a obra 

de Stanislav Grof sobre matrizes perinatais (1975), ver pp. 

  Todos estes estudos acham-se fora da área principal de terapias 

influenciadas sobre tudo por Reich. O próprio Reich enfatizou a importância de 

um bom nascimento para a futura saúde emocional, mas nada escreveu sobre 

embriologia, nem empregou conhecimentos embriológicos para aumentar sua 

compreensão do encouraçamento. Alexander Lowen, o co-fundador da análise 

bioenergética, começou a observar os aspectos pré-natais de alguns estados 

esquizofrênicos em seu livro, Corpo em Terapia (1958); e John Pierrakos, seu 

colega durante 20 anos, introduziu o conceito de três “modificadores” de 
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caráter: sentimento, vontade e pensamento, que tem uma relação implícita 

(mas não explícita) com os níveis de substâncias descritos por Moore. 

  No campo reichiano, ocorreram nos últimos dez anos quatro 

desenvolvimentos diferentes das raízes embriológicas da neurose. 

  A partir do outono de 1975, com uma palestra em Londres sobre 

“Centering, grounding and facing”, lancei uma perspectiva embriológica para 

terapeutas que provocou uma clara diferenciação entre meu trabalho e o de 

outros que, provenientes da tradição reichiana, não empregavam esta 

abordagem. A partir de setembro de 1976, publiquei uma serie de artigos 

intitulados “Sistemas de órgãos e estilos de vida”, estabelecendo os 

fundamentos teóricos do que veio a se tornar um método terapêutico distinto a 

que dou o nome de “biossíntese”. Esses artigos são reunidos pela primeira vez 

neste livro. 

Nos Estados Unidos, os cursos de Stanley Keleman sobre 

Expressão Somática são fundamentados em seu conceito do processo 

formativo, enraizado em uma compreensão extraordinariamente profunda de 

anatomia do desenvolvimento. A abordagem somática de Keleman foi descrita 

pela primeira vez em 1970. 

Entre todos os trabalhos nessa área, o de Keleman é o mais claro 

ao acentuar os aspectos não-traumáticos do nascimento e crescimento, bem 

como as limitações de terapias regressivas e do tipo primal que dão 

importância exagerada à catarse. Ele ensina que o processo de se formar é 

para toda a vida e necessita de uma percepção clara dos ritmos somáticos que 

determinam nossas diferenças individuais. Embora “anatomia seja destino”, 

temos muito mais liberdade de escolha do que a maioria de nós imagina 

quanto ao modo de nos usarmos. 

Na Inglaterra, Gerda Boyesen e eu ensinamos conceitos 

embriológicos em ralação à terapia, no seu Instituto de Psicologia Biodinâmica 

em Londres; e dois de seus estagiários, Clover Southwell e Peg Nunnelly, 

começaram a desenvolver esse conhecimento. 

Malcolm Brown emprega termos embriológicos em seu livro, The 

Healing Touch (1984), mas Richard Nathan é o único de seus alunos que 

começa a explorar mais detalhadamente a relação entre padrões de stress 

precoce e desenvolvimento pré-natal. A primeira parte de seu estudo sobre 

embriologia e encouraçamento foi publicada em Energy and Character, vol.15, 

N°. 2. 

 

UM ESBOÇO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ANTES DO NASCIMENTO 

(SEGUNDO STUDIES IN CONSTRICTED CONFUSION, de Dr. Frank Lake) 

 

Concepção (fertilização) 

 Útero 
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 Trompa de Falópio 

 Ovário 

 Fímbrias 

 Colo do útero 

 Vagina 

 Óvulo (ovum) 0.1 mm 

Um dentre milhares de esperma penetra no óvulo quando este desce 

do ovário pela trompa de falópio. 

Primeira semana (depois da concepção) 

 Blastócito 

O óvulo fertilizado divide-se repetidamente para formar o blastócito, 

isto é, uma bola oca de células. Os cílios (cabelos microscópicos) que revestem 

a trompa de falópio lentamente impelem o blastócito para o útero. 

 

Começo da segunda semana – Implantação 

 Embrião em desenvolvimento 

 Vilosidades 

O blastócito afunda no revestimento do útero, e hormônio é enviado 

para impedir que o revestimento seja eliminado na menstruação. 

Processos digitiformes ou vilosidades vão abrindo caminho ao serem 

absorvidos pela parede uterina e penetram nos vasos capilares da mãe. Dentro 

do blastócito, desenvolve-se o embrião de duas camadas. 

 

Fim da segunda semana 

 Saco vitelino 

 Futuro revestimento do intestino 

 Pele e sistema nervoso futuros 

 Córion 

 Âmnio 

 Vasos capilares maternos 

O embrião cresce em comprimento. Ao seu redor desenvolve-se o 

córion revestido de penugem que absorve alimento e oxigênio do sangue da 

mão. 

 

Quarta semana (um mês) 

 Saco vitelino 

 Córion 

 Âmnio 

 Placenta em formação 

O embrião tem agora 1 mm de comprimento com cabeça e cauda 

distintas. O coração aumenta de volume abaixo da cabeça e começa a bater. O 
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sistema nervoso e a espinha começam a se formar. O maxilar inferior e a 

laringe se desenvolvem entre fissuras semelhantes a guelras. 

O saco vitelino fabrica corpúsculos sanguíneos, já tendo enviado para 

o embrião cerca de 100 células germinativas primordiais (que um dia darão 

origem a óvulos ou espermas). 

 

Sexta semana 

 Saco vitelino 

 Âmnio 

 Olho 

 Esboços de membros 

 Cordão umbilical 

 Vilosidades do córion (a parte fetal da placenta) 

Embrião 13 mm. A face se desenvolve gradativamente. Braços e 

pernas aparecem como esboços de membros. O fígado surge como uma 

sombra escura. As costelas se desenvolvem e a pele se forma. A cauda tem 

então seu maior comprimento. O fluido amniótico acolchoa o corpo delicado 

em desenvolvimento. 

 

Dois meses 

 Placenta 

 Cordão umbilical 

 Fluido amniótico 

O embrião tornou-se um feto humano reconhecível de 2,5 cm (1 

polegada) de comprimento. Todos os órgãos do corpo se desenvolveram – só 

falta completar detalhes. Os músculos começam a causar movimentos. O 

coração bate rapidamente, bombeando sangue para a imensa árvore de vasos 

sangüíneos na placenta. Ali, alimento e oxigênio são absorvidos, enquanto 

dejetos retornam à mãe. Apenas uma minúscula camada de células separa o 

sangue materno do fetal, impedindo a entrada de bactérias. 

 

Quatro meses 

  O feto tem 15 cm (6 polegadas) de comprimento. Braços e pernas 

podem se mover facilmente na liberdade do fluido amniótico. As cartilagens 

dentro deles já começaram a se tornar ósseas nas extremidades. A boca 

exercita-se em sugar, freqüentemente com a ajuda do polegar. As pálpebras 

estão agora fechadas e unidas nas beiradas. Vão se abrir novamente no sexto 

mês. Uma pilosidade rudimentar começa a crescer sobre a cabeça e nas 

sobrancelhas. As glândulas sebáceas na pele secretam uma grossa camada de 

vernix caseosa, semelhante à graxa, para proteger a pele do fluido amniótico. 

A pele ainda está translúcida, pois a camada de gordura subcutânea só se 

desenvolverá a partir do sétimo mês. 
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Nove meses (gestação completa) 

 Placenta 

 Útero 

 Cordão umbilical 

 Colo do útero 

 

Os movimentos do feto estão muito mais restritos, pois o espaço é 

limitado. A placenta pesa agora aproximadamente 1,5 libra (um sexto do peso 

do bebê). O cordão umbilical tem cerca de 50 cm (2 pés) de comprimento e 

contém duas artérias (que levam o sangue fetal para a placenta) e uma veia 

(que leva o sangue de volta para o feto). Normalmente a cabeça do bebê está 

voltada para baixo (vértice apontado para baixo). 

 

MORFOLOGIA DINÂMICA 

 

CAMADAS GERMINATIVAS E SEGMENTOS DO CORPO 

 

  O ser humano, como Reich o descreveu, funcionava em certos 

aspectos como uma ameba ou uma água-viva, regido por uma alternância 

rítmica de expansão e contração. Ao sentir prazer, a pessoa que relaxa 

percebe finas sensações e vibrações percorrendo todo o corpo. Reich chamava-

se de “streamings” ou correntes vegetativas. (1) São funcionalmente 

semelhantes ao movimento para fora que o protoplasma apresenta em uma 

ameba. Em um estado de ansiedade, sensações desagradáveis de distensão 

são experimentadas na região do plexo solar, quando estas correntes invertem 

sua direção a passam a se dirigir para dentro, fugindo de algum estímulo 

nocivo no ambiente. Sob stress prolongado, a ameba pode se encapsular, 

formando em torno de seu protoplasma um endurecimento semi-impermeável 

semelhante a um cisto e que protege os conteúdos internos. Da mesma forma, 

o ser humano tem a sua couraça, um enrijecimento da musculatura que o 

defende da dor. 

  Alexander Lowen (2) descreveu três formas de movimento na vida 

animal: primeiro ele descreve o movimento do centro para a periferia, que 

corresponde em grande parte à descrição da vida amebóide feita por Reich. Na 

vida humana, a relação da periferia com o centro do organismo é uma relação 

crucial que examinarei detalhadamente mais tarde. 

  A segunda direção do movimento, segundo Lowen, é longitudinal, 

ao longo do eixo do corpo, impelindo o animal para frente na direção da 

cabeça. Ele mostra que o corpo humano é construído como uma série de 

tubos. Estes tubos derivam de camadas germinativas no embrião. 
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 No centro do corpo está o tubo gastrintestinal formado a partir da 

endoderma. Embriologicamente, os pulmões são uma excrescência deste tubo. 

Podemos julgar as funções de respirar e sentir como as atividades mais 

internas e centralizadas do corpo. É por meio deste sistema de órgãos que o 

corpo gera energia para manter-se vivo. Em terapia se quisermos que uma 

pessoa se torne mais “centrada”, nós lhe pedimos que se deite e se 

conscientize da sua respiração e dos movimentos peristálticos de suas 

vísceras. 

 A segunda camada germinativa do corpo é formada à partir da 

mesoderma. O sistema cardiovascular e os sistemas esqueleto-muscular são 

derivados dessa camada. Ela é responsável pelos níveis de pressão dos fluidos 

no corpo, e pelo grau de tensão e relaxamento muscular. O coração bombeia 

sangue através do corpo para carregá-lo de energia disponível para a ação. Os 

músculos, durante quaisquer movimentos desempenhados pelo corpo, como 

andar ou correr, descarregam essas ações e a ação rítmica desses músculos 

desempenha o papel de bomba venosa para auxiliar o sangue a retornar ao 

coração. As posições de “stress” bioenergéticas agem inicialmente sobre esta 

camada, tonificando músculos flácidos, relaxando os tensos, e melhorando o 

fluxo circulatório através do corpo, em um processo chamado “grounding”. 

A terceira camada germinativa é formada à partir da ectoderma. Ela 

constitui o tubo mais externo, isto é: a pele e com ela os órgãos sensoriais, 

mais a totalidade do sistema nervoso, centralizado no cérebro. Ele governa o 
sistema perspectivo, o fluxo de informação que entra e sai do corpo. O 

trabalho terapêutico que encoraja a conscientização sensorial, contato de 

olhos, e as maneiras de encontramo-nos uns aos outros é chamado por 

Boadella de “facing”. Segundo Keleman houve um salto qualitativo quando 
ficamos eretos e enfrentamos o mundo com nossa parte macia do corpo; 

ficamos mais sensíveis e discriminados. A posição face a face no ato de amor 

expressa esta oportunidade ampliada de maximização do contato. 

 Embora no corpo já formado e completo, as camadas embrionárias 

estejam arranjadas nesta seqüência, as camadas não se desenvolvem nessa 

ordem. A ectoderma e a endoderma se formam como os dois lados do disco 

embrionário, e a ectoderma começa a se desenvolver antes com o 

desdobramento da parte de trás, a qual forma no início, o canal neural. 

Podemos justificadamente considerar os sistemas ectodérmicos como os mais 

primitivos na ordem de importância durante o desenvolvimento. Os tecidos da 

mesoderma são os últimos a se formarem na seqüência. 
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