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RESUMO 

 

O presente estudo visa contribuir para o campo da psicomotricidade, 

relacionando-a com a vida intra-uterina, ou seja, com todo o desenvolvimento 

do bebê, desde a concepção até o momento do parto e seus primeiros meses. 

O estudo foca no desenvolvimento do feto de acordo com os estímulos 

recebidos externamente e internamente. Os estímulos dados durante todo esse 

período, tanto pela mãe, pelo pai e outras pessoas ao redor da gestante, as 

respostas obtidas, o desenvolvimento de acordo com o tempo gestacional e as 

sensações da mãe e do pai são assuntos que serão abordados no 

desenvolvimento desse estudo. 

Palavras chave: Psicomotricidade, gestação, feto, bebê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir da metodologia descritiva. Foram 

selecionados para contribuir para essa pesquisa alguns artigos encontrados na 

internet, revistas e referências bibliográficas.  

Algumas referências utilizadas são internacionais que abordam o 

desenvolvimento mês a mês do feto, o comportamento de bebês recém-nascidos 

interagindo com o mundo ao seu redor, o que acontecerá com mãe e seu corpo, 

entre outros. Outras referências que serão utilizadas são monografias que serão 

estudos que irão corroborar com a conclusão. 

Algumas referências que serão utilizadas: 

1 -Heidie Murkoff , Arlene Eisenberg e Sandee Hathaway.  O que esperar quando 

você está esperando. Record, 2008. 

2-Melinda Hogge e  Melinda Blau. Os segredos de uma encantadora de bebês. 

Manole- 2002. 

3 – Melinda Hogg e Melinda. Blau – A encantadora de bebês.  Manole, 2006. 

4 - Meur, A. de, Staes,L. Psicomotricidade: educação e reeducação. Manole, 1989. 

5 – Sílvia Ludorf,. Metodologia da pesquisa em Educação Física: conversando 

sobre a pesquisa e projeto de monografia.: Edição da Autora, 2003. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

São várias as definições de psicomotricidade. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade: “É a ciência que tem como objeto de estudo o 

homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo 

interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é 

a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Psicomotricidade, 

portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento 

organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja 

ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização.” 

Para Vítor da Fonseca, "Psicomotricidade é a evolução das relações 

recíprocas, incessantes e permanentes dos fatores neurofisiológicos, 

psicológicos e sociais que intervêm na integração, elaboração e realização do 

movimento humano".  

Para Costallat (1971): “O soma e a Psique integram a unidade indivisível 

do homem. A Psicomotricidade, como ciência da educação, enfoca esta 

unidade, educando o movimento ao mesmo tempo em que põe em jogo as 

funções intelectuais.”  

Segundo Ajuriaguerra: “A Psicomotricidade é a realização do 

pensamento através do ato motor preciso, econômico e harmonioso”.  

  Baseando-se nas definições citadas acima, entende-se por 

psicomotricidade  o estudo da mente e do corpo em harmonia sendo discutido 

no capítulo 3. A interação do indivíduo de acordo com seu mundo interno e 

externo relacionado com o processo de maturação desde a sua concepção, ou 

seja, a vida intra-uterina, sendo discutido no capítulo 4 desse estudo. 

Quando se fala em vida intra-uterina, parte-se do princípio que é o 

começo de tudo. Muitas vezes, esse início não é tão planejado.  

Em pouco tempo, as pessoas podem se ver no meio de uma história, 

onde tudo começa. Sem preparação e com uma surpresa muito grande, mas 

que pode se tornar a melhor coisa que acontece com alguém.   
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Sempre se ouve falar que a cada escolha, fazemos uma renuncia, e se 

tratando de se tornar pai e mãe, pode-se optar por se unir de vez, enfrentar os 

problemas juntos e fazer de tudo para a chegada do filho ser a melhor possível. 

A transformação começa a partir do momento em que se recebe o 

resultado do exame, que confirma a gravidez da mulher. Por um estante fica-se 

estático, sem saber até em que pensar. Um filme passa na cabeça. As idéias e 

os pensamentos mudam, as certezas passam a ser incertas. Até pouco tempo 

atrás, a preocupação era economizar para sair fim de semana, botar gasolina 

no carro, e passar de período na faculdade. Parece que em um piscar de olhos,  

as pessoas se vêem em uma situação diferente daquela que se idealiza em 

relação a uma família que seria estruturada, mas de forma e tempo diferentes.  

Tudo passa a ser pensado de forma diferente pelo casal e de certa 

forma o dinheiro fica mais preocupante e valioso, e a construção de um passa 

a ser prioridade.  

Essas transformações são muito boas, mas elas mechem com algumas 

sensações, alguns desejos que vão se alternando ao longo do tempo. O medo 

de não conseguir, a responsabilidade de criar alguém, formar uma família, é 

pensar como será daqui pra frente, as dificuldades, mas há também uma parte 

boa nesses pensamentos. Às vezes, mesmo sem ver o rostinho do filho, o pai 

se imagina brincando com ele, segurando-o no colo, protegendo e amando, 

tendo agora a oportunidade de ter uma criança que vai pertencer àquela 

família. 

É engraçado para os homens perceberem como as mulheres se 

preocupam com coisas que nem passam pela cabeça do homem. A questão da 

mudança do corpo, os desejos malucos, o lado psicológico de estar criando um 

ser dentro de você, tudo isso são coisas na qual somente as mulheres podem 

explicar. Percebe-se como a corporeidade entre os três é e sempre será muito 

importante para o entendimento e a consciência. 

Os estímulos dados durante todo o período de vida do feto desde sua 

concepção, tanto pela mãe, pelo pai e outras pessoas ao redor da gestante, as 

respostas obtidas, o desenvolvimento de acordo com o tempo gestacional e as 
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sensações da mãe e do pai são assuntos que serão abordados no 

desenvolvimento deste estudo, focando no desenvolvimento do feto de acordo 

com o mundo externamente e internamente, o que se espera poder concluir no 

fim do trabalho.  
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CAPÍTULO I  

 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICOMOTRICIDADE 
 

 

Historicamente, o termo psicomotricidade apareceu pela primeira vez 

com Dupré em 1920, significando um estreitamento entre o movimento e o 

pensamento. Psicomotricidade é o estudo do corpo e da mente. 

“A Psicomotricidade não é exclusiva de 

um novo método, ou de uma “escola” ou de 

uma corrente de pensamento, nem constitui 

uma técnica, um processo, mas visa fins 

educativos pelo emprego do movimento” 

                            

(Fonseca, 1998) 

 

1.1. Breve histórico sobre a Psicomotricidade 
 

Segundo Aristóteles o corpo é matéria moldada pela alma. A alma é que 

põe o corpo em movimento, sendo ela a forma do corpo. Enunciava, assim, um 

primórdio de pensamento psicomotor quando analisou a função da ginástica 

para melhorar o desenvolvimento do espírito. Afirmava que o homem era 

constituído de corpo e alma e valorizava bastante a ginástica, pois ela servia 

para “dar graça, vigor e educar o corpo”. 

De acordo com suas idéias, a ginástica devia ser desenvolvida até o 

período da adolescência com exercícios não muito cansativos para não 

prejudicar o desenvolvimento do espírito, dando a esta uma conotação de 

movimento, como algo mais do que simplesmente o exercício pelo exercício. 

No século XIX, com o desenvolvimento e as descobertas da 

neurofisiologia, é possível constatar que há diferentes disfunções graves sem 

que o cérebro esteja lesionado ou sem que a lesão esteja localizada 

claramente. São descobertos “distúrbios da atividade gestual, da atividade 
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práxica”, sem que anatomicamente estejam circunscritos a uma área ou parte 

do sistema nervoso. Portanto, o “esquema estático anátomo-clínico” que 

determinava para cada sintoma sua correspondente lesão focal já não podia 

explicar alguns fenômenos patológicos. Justamente, é a necessidade médica 

de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos que nomeia, 

pela primeira vez, o termo psicomotricidade, no ano de 1870.  

As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor 

correspondem a um enfoque totalmente neurológico. 

Dupré rompeu com os pressupostos da correspondência biunívoca entre 

a localização neurológica e perturbações motoras da infância e formulou a 

noção de psicomotricidade através de uma linha filosófica neurológica, 

evidenciando o paralelismo psicomotor, ou seja, a associação estreita entre o 

desenvolvimento da 

psicomotricidade, inteligência e afetividade.  

Henry Wallon (1879-1962), médico, psicólogo e pedagogo, é 

provavelmente, o grande pioneiro da psicomotricidade, vista como campo 

científico. Forneceu observações definitivas acerca de desenvolvimento 

neurológico do recém-nascido e da evolução psicomotora da criança. Wallon 

diz que “o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do 

psiquismo”. O movimento (ação), pensamento e linguagem são unidades 

inseparáveis. O movimento é o pensamento em ato, e o pensamento é o 

movimento sem ato. 

Estuda a relação entre motricidade e caráter, diferentemente de Dupré, 

que correlacionou a motricidade com a inteligência. Esta diferença permite 

relacionar o movimento ao afeto, a emoção ao meio ambiente e aos hábitos da 

criança. O conhecimento, a consciência e o desenvolvimento geral da 

personalidade não podem ser isolados das emoções. Wallon realizou um 

importante trabalho sobre os aspectos psicofisiológicos da vida afetiva, a 

consciência corporal, a relação intrínseco tônus – emoção, chamando de 

diálogo tônico, assinalando que a 

atividade de relação e a atividade postural têm em sua origem, uma raiz 

comum. 

Piaget (1896-1980) foi um dos autores que mais estudou as inter-

relações entre a psicomotricidade e a percepção, através de ampla 
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experimentação. Descreve a importância do período sensório-motor e da 

motricidade principalmente antes da aquisição da linguagem, no 

desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento mental se constrói, 

paulatinamente. É uma equilibração progressiva, uma passagem contínua, de 

um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. A 

inteligência, portanto, é uma adaptação ao meio ambiente. Para que isso possa 

ocorrer, é necessário, inicialmente a manipulação dos objetos do meio com a 

modificação dos reflexos primários. 

As contribuições de Ajuriaguerra, por volta de 1960, somadas às de 

Wallon e Piaget influenciaram o curso de pensamentos de outros autores como 

permitindo-lhes redefinir os objetos da psicomotricidade, dando ênfase especial 

à relação, às emoções e ao movimento. Essas redefinições também sofreram 

influência de conceitos psicanalíticos relativos ao campo de afetividade. 

Em 1947-1948 Ajuriaguerra e Datkine provocaram uma mudança na 

história da psicomotricidade e redefiniram o conceito de debilidade motora 

considerando-a como uma síndrome de propriedades particulares. 

Ajuriaguerra, em seu Manual de Psiquiatria Infantil, delimita com clareza os 

transtornos psicomotores “que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico”. É 

nesta oscilação que situa os transtornos propriamente psicomotores.  

Na década de 70, devido à influência dos trabalhos de Wallon, surgem 

os trabalhos na educação psicomotora, por Le Boulch, que desde 1966, em 

seu livro “A Educação pelo Movimento”, tinha como objetivo inicial sensibilizar 

os professores do primeiro grau, quanto ao problema da educação psicomotora 

na escola, pois era um contexto desfavorável à pedagogia da época, centrada 

na aquisição das “Habilidades Escolares de Base”.  

Le Camus em 1986 comenta a permissão de Ajuriaguerra, afirmando os 

grandes eixos de psicomotricidade dos tempos modernos: coordenação 

estático-dinâmica e óculo-manual; organização espacial e temporal da 

gestualidade instrumental; estrutura do esquema corporal, afirmação da 

lateralidade e domínio tônico. Afirma também, que Ajuriaguerra procurou 

caracterizar distúrbios psicomotores de síndromes psicomotoras que não 

correspondem a uma lesão focal, com as que provocam as síndromes 

neurológicas clássicas, mas, sem, certas formas de debilidades psicomotoras, 

inibições psicomotoras, certas faltas de destreza de origem emocional ou 
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devido à desordem da caracterização, dispraxias, tiques, gagueira e outras 

formas de desorganização. 

Segundo Meur e Staes (1989), ainda no início do século passado, 

abordava-se o estudo da psicomotricidade apenas excepcionalmente. Com o 

tempo se afirmou e evoluiu em diversos aspectos. 

Primeiramente a pesquisa teórica fixou-se no desenvolvimento motor da 

criança. Em seguida, estudou a relação entre o atraso no desenvolvimento 

motor e intelectual da criança. Posteriormente, seguiram com estudos sobre o 

desenvolvimento da habilidade manual e aptidão motora de acordo com a 

idade. 

Atualmente, os estudos ultrapassam problemas motores como pesquisa 

as ligações com a lateralidade, a estruturação espacial e a orientação temporal 

por um lado e, por outro, as dificuldades escolares de crianças.Também 

pesquisa as relações existentes entre o gesto e a afetividade. 

 

 

1.2. A Psicomotricidade no Brasil e nos países da América Latina 
 

No Brasil, a história da psicomotricidade vem acontecendo de maneira 

semelhante à história mundial. Os primeiros documentos registram seu 

nascimento na década de 50, quando Gruspun, psiquiatra da infância, e 

Lefévre, neurologista, enfatizaram o movimento para os processos terapêuticos 

da criança excepcional, caracterizando distúrbios psiconeurológicos. Gruspun 

mencionava atividades psicomotoras indicadas no tratamento de distúrbios de 

aprendizagem. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade em Porto 

Alegre/RS, foi criado serviço de Educação Especial, dentro da Secretaria de 

Educação do Estado, dirigido por Rosat, psicóloga, inserindo no atendimento a 

Ortopedia mental e a Educação Física para os excepcionais. 

Em 1951, no Rio de Janeiro/RJ, foi criado o primeiro curso de formação 

de professores para deficientes auditivos, onde eram incentivadas as 

atividades de Educação Física com jogos, dramatizações, mímica, rítmica e 

dança. Glorinha Bentannuller tentava inovar a educação do deficiente visual, 
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associando o movimento e a expressão corporal à voz, e na deficiência mental 

exercícios de motricidade no esquema de reeducação psicomotora. Lúcia 

Bentes introduziu exercícios de motricidade aos logopedistas visando à 

orientação espacial, o ritmo e a coordenação motora. 

Mais tarde foi introduzida a cadeia da psicomotricidade na Faculdade de 

Logopedia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Maria Amélia 

Machado. Esses profissionais recebiam a formação em psicomotricidade pelas 

escolas francesas e, posteriormente, argentinas. 

A Educação Especial foi o elo de surgimento e ligação da 

psicomotricidade na Europa e no Brasil. 

Em 1970, a primeira formação acontece no Rio de Janeiro com a vinda, 

da França, de Mademoiselle Ramain Thiers e Germain Farjado. Posteriormente 

iniciaram-se os cursos de formação pelos franceses André Lapierre e 

Francoise Desobeau. 

Lapierre trabalha o autoconhecimento, em vista de uma abordagem 

psicomotora relacional, que valorizava o movimento espontâneo e a parte 

fantasmática do mundo interno de cada indivíduo. Desobeau, dentro de uma 

abordagem relativamente nova e revolucionária, a partir de atividade 

espontânea, acompanha o cliente em suas explorações, que vão lhe permitir 

perceber o mundo e colocar-se nele, vivenciando diferentemente os vários 

níveis de desenvolvimento: sensório-motor-psicomotor e tônico-emocional. 

Em 1977, é fundado o GAE, Grupo de Atividades Especializadas, que 

veio a promover a partir de 1980 vários encontros nacionais e latino-

americanos. O 1º Encontro Nacional de psicomotricidade foi realizado em 

1979. O GAE é responsável pela parte clínica e o ISPE, Instituto Superior de 

Psicomotricidade e Educação, destinado a formação de profissionais em 

psicomotricidade, se dedica ao ensino de aplicações da psicomotricidade em 

áreas de saúde e educação. 

Em 19 de abril de 1980 é fundada a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade, tendo como presidente Beatriz do Rego Saboya com a 

participação de Francoise Desobeau, tendo conseguido, ser integrada a 

Sociedade Internacional de Psicomotricidade, que era sediada em 

Paris/França. Entidade de caráter científico cultural sem fins lucrativos, 

promovendo congressos, encontros científicos, cursos, entre outros. Já em 
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1982, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade organiza seu primeiro 

congresso no Rio de Janeiro. 

A partir dessa época começaram a surgir as primeiras publicações 

brasileiras na área da psicomotricidade. Inicialmente, foram publicados os 

Anais do referido congresso e mais tarde, as monografias apresentadas à 

Sociedade. 

Em 1983, acontece o curso de Pós Graduação em Psicomotricidade, na 

Universidade Estácio de Sá e no Instituto Brasileiro de Medicina de 

Reabilitação, ambos na cidade do Rio de Janeiro. 

Em julho de 1984, no mesmo instituto IBMR, foi aberto o curso de 

formação de psicomotricista com duração de quatro anos, em nível de 

graduação, hoje já aprovado pelo MEC. A evolução da Psicomotricidade 

Brasileira se deu como na França. Iniciou-se com a reeducação psicomotora 

mais tarde a educação, terapia e clínica psicomotora. 

No VII Congresso Brasileiro de Psicomotricidade ocorrido em 

Fortaleza/CE é criada a Red Fortaleza Latino-americana de Universidades com 

formação em psicomotricidade aberta, a ser integrada por todas as instituições 

de caráter universitário da Latino-américa, com formação em psicomotricidade. 

Seus principais objetivos são conseguir o pleno reconhecimento da profissão 

de psicomotricista na região, procurando atuar em forma conjunta e 

colaborando com as diferentes instituições científicas e gremiais que atuou no 

âmbito da psicomotricidade.  

A Red foi formada com a presença de profissionais do Uruguai, 

Argentina, Chile e Brasil e conta com uma lista de discussão na internet ( site:  

www.chasque.apc.org/psicomot.) 
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CAPÍTULO II  

 A GESTAÇÃO E A VIDA INTRA-UTERINA 
 

Desde o início da vida, nas primeiras semanas de gestação, pode-se 

dizer que a psicomotricidade já se faz presente na vida do feto, já que ele vem 

vivenciando coisas novas, estímulos que serão essenciais para sua formação. 

 

2.1. Como ocorre a gravidez 
 

A fecundação ocorre no pavilhão da trompa quando o ovo começa a 

crescer. Neste mesmo momento, a trompa encarrega-se de impulsioná-lo em 

direção à cavidade do útero, onde, sete dias depois, ele irá fixar-se no 

endométrio e continuar o seu processo de crescimento.A parir deste momento, 

a hipófise segrega hormônios gonadotróficos que interrompem o período da 

menstruação. A espessura da mucosa uterina aumenta progressivamente e 

deste modo em diante, facilita o aninhamento do ovo fecundado e sua 

alimentação.  

Inicialmente seu crescimento fará o endométrio abaular-se para dentro 

da cavidade do útero. Com o passar do tempo, acabará por ocupar toda a 

cavidade e finalmente exigir que o próprio útero aumente de tamanho. A 

gravidez é, portanto, o desenvolvimento e crescimento do ovo até a condição 

quando o bebê poderá viver fora da cavidade uterina, respirando e 

alimentando-se sem o auxilio do organismo interno.  

Logo após a nidação, a diferenciação do ovo permitirá o aparecimento 

dos chamados anexos embrionários, como a placenta, que tem no cordão 

umbilical a ligação entre a mãe e o feto, a bolsa amniótica, que possui duas 

funções importantíssimas, permite o acúmulo de liquido dentro da cavidade 

uterina e, por ser hermeticamente fechada, isola completamente o bebê do 

meio externo, o líquido amniótico que permite espaço ao bebê para que ele se 

movimente, amortece possíveis impactos que a mãe possa receber no 

abdômen, impede que os efeitos da gravidade se façam com a mesma 
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intensidade do que no meio externo, mantém a temperatura constante , e 

finalmente, quando do trabalho de parto, após o rompimento da bolsa, 

lubrificará o canal do parto, permitindo um melhor deslizamento da criança até 

o meio externo.  

 

 

 

2.2. Desenvolvimento do feto 
 

 

Segundo Murkoff, Eisenberg e Hathaway (2008), nas primeiras semanas 

o feto encontra-se bem pequeno atingindo 2 centímetros aos 2 meses e tem o 

aspecto humano já. A cauda que tinha no mês anterior se foi e os barcos e as 

pernas já estão se formando. Os olhos as orelhas, esboço do nariz e a língua 

também já estão surgindo.Todos os principais órgãos e sistemas já estão 

formados e irão se desenvolver. Faz movimentos espontâneos. 

 No terceiro mês o bebê cresce bem rápido, apresentando 6 a 8 

centímetros e pesando 40 gramas até o final do mês. A cabeça ainda 

desproporcional ao corpo, pois representa metade do corpo. Os olhos 

começam a se aproximar e as orelhas estão se posicionando lateralmente. O 

feto já produz urina e expele o líquido amniótico. 

 No quarto mês, o bebê está ficando maior e mais pesado, medindo 

cerca de 10 centímetros e 140 gramas. O crescimento do corpo começa a 

superar o da cabeça, atingindo as proporções humanas. A placenta já está 

funcionando a pleno vapor, servindo como fonte de nutrição e oxigênio. Os 

ossos do feto estão se enrijecendo e ele já movimenta os braços e pernas. 

 No quinto mês o feto estará medindo entre 20 e 25 centímetros e estará 

pesando 500 gramas. Os ouvidos já estão bem desenvolvidos e começam a 

reconhecer os sons.A pele está enrugada, cor-de-rosa, translúcida e recoberta 

por uma substancia branca e oleosa chamada vernix caseosa, que o protege 

do líquido amniótico e o lubrifica ao nascer. 

No sexto mês o feto pesa cerca de 900 gramas e mede 

aproximadamente 30 centímetros. O bebê continua ativo e seus movimentos 



19 
 

 
 

ainda mais coordenados. Desenvolveu uma boa pegada que pode ser usada 

para agarrar o cordão umbilical. Soluços são comuns e podem sacudir o lar 

uterino. 

No sétimo mês estará medindo 40 centímetros e pesando 1.500 gramas. 

O cabelo começa a crescer e as sobrancelhas e pestanas estão presentes. As 

unhas já chegaram às pontas dos dedos dos pés e das mãos. O crescimento 

do cérebro neste mês e nos próximos será considerável. Os pulmões, embora 

ainda imaturos, começam a funcionar. 

No oitavo mês o bebê pesa 2.500 gramas e com 45 a 50 centímetros. A 

sua aparência é mais rechonchuda e menor enrugada, à medida que a gordura 

depositada vai preenchendo sua forma adorável. Como o útero encontra-se 

cada vez mais comprimido, o bebê não dispõe de muito espaço para se 

exercitar. Os pulmões estão quase maduros. O cérebro continua a crescer num 

ritmo muito acelerado. 

No mês final, o nono mês, o bebê está se debatendo para poder se 

mexer. A maioria dos bebês encontra-se de cabeça para baixo. O cordão 

umbilical terá atingido 60 centímetros de largura e a placenta pesará cerca de 

700 gramas. O crescimento continua acelerado, cerca de 5 centímetros e de 

1.200 gramas se acrescem à estatura. 
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Fonte: http://www.terapiabiografica.com.br/terapia%20biografica/feto 

 

2.3. Transformações na gestante 
 

 

Estar fisicamente ativa e junto com os benefícios do exercício, pode-se 

afetar diretamente a experiência da gravidez na mulher e sua auto-imagem.  

Os aspectos psicológicos mais importantes nos três trimestres da 

gravidez são:  

1º trimestre: Ocorre à percepção da gravidez, consciente ou inconsciente, 

inicia-se a formação da relação materna – filial. Manifestações mais comuns: 

hipersônia,náuseas, vômito, desejos e aversões, aumento de apetite, 

oscilações de humor, aumento da sensibilidade.  

2º trimestre: Sensação dos primeiros movimentos fetais – personificação do 

feto. Manifestações comuns: alterações do desejo e desempenho sexual, 
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alterações do esquema corporal, introversão e passividade ou aumento de 

atividade.  

3º trimestre: Proximidade do parto. Manifestações comuns: aumento da 

ansiedade, temores de um filho saudável, preferência de sexo.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://fatimalucci.blog.uol.com.br/ 
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 O corpo da gestante sofre grandes alterações, dentre elas:- Abdômem 

protuso devido ao aumento do útero, com lordose exagerada; - O aumento das 

mamas; - Alteração da cintura pélvica -  Pélvis: carrega e protege o feto (que 

está no útero), é o canal de passagem para o nascimento. É uma estrutura 

estável que absorve muito impacto dos movimentos. Durante a gravidez há um 

relaxamento da cartilagem, que une os ossos púbicos e forma a sínfise púbica, 

para ocorrer um alargamento da cavidade pélvica; Ligamentos: devido aos 

hormônios relaxina e progesterona há um aumento na frouxidão ligamentar 

principalmente de região sacro-ilíaca, sínfise púbica e articulações do quadril; 

Músculos: do assoalho pélvico que dão suporte a órgãos como útero, vagina, 

uretra e bexiga; Útero: aumenta, e se torna de um órgão pélvico para um órgão 

abdominal. A capacidade total no final da gravidez é de 500 a 1000 vezes 

maior; Vagina: as paredes da vagina tornam-se mais espessas, aumenta a 

viscosidade e circulação.  

 

2.4 . A Influência paterna durante a gestação 
 

Um ponto importante para pontuar neste estudo, é a influência paterna 

exercida na gestação e na vida do bebê. O período de transição para a 

paternidade exige uma série de adaptações e mudanças por parte dos futuros 

pais, tanto em nível psicológico e biológico como social (Salmela-Aro, 

Nurmi,Saisto & Halmesmãki, 2000).  

A gestação funciona, para os pais, como um período de preparação para 

os novos papéis que deverão assumir, frente ao bebê e a tudo que ele irá 

exigir. A elaboração das fantasias e sentimentos, a revisão da sua própria 

infância e dos papéis parentais, bem como as preocupações decorrentes desta 

transição, são algumas das características desta etapa do desenvolvimento 

(Brazelton, 1988; Levy-Shiff & Israelashvilill). Enquanto o envolvimento paterno 

após o nascimento do bebê tem recebido a atenção de vários autores, a 

participação do pai na gestação continua pouco estudada.  

Durante a gestação, o envolvimento paterno deve ser compreendido de 

modo peculiar, pois o vínculo entre pai e filho é indireto, mediado pela mãe. 

Parke (1996) aborda o envolvimento paterno na gestação, ressaltando que os 
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casais, e não apenas as mulheres, ficam grávidos, e que as mudanças que 

ocorrem com os futuros pais durante a gravidez não são independentes das 

mudanças por que passam as próprias gestantes. Os pais podem, inclusive, 

desenvolver a Síndrome de Couvade, apresentando sintomas físicos e 

psicológicos semelhantes e concomitantes aos das mulheres. 

Num estudo brasileiro investigando este conceito em trinta futuros pais, 

De Martini (1999) verificou a presença de indicadores desta síndrome em 

aproximadamente metade dos participantes de sua pesquisa. O envolvimento 

paterno na gestação não se refere apenas a comportamentos como 

acompanhar consultas e ecografias, mas também a um envolvimento 

emocional, sendo que estes aspectos não estão necessariamente relacionados 

(May, 1982). 

Desta forma, entende-se que o envolvimento do pai na gestação pode 

ser compreendido através da sua participação em atividades relativas às 

gestantes e aos preparativos para a chegada do bebê, do apoio emocional 

proporcionado à mãe, da busca de contato com o bebê, bem como das 

preocupações e ansiedades destes pais. 

Essa participação dos pais, no dia-a-dia, dando todo o suporte 

necessário para que a mulher se estresse o mínimo possível, afeta diretamente 

na formação do feto, já que quanto o menor estresse ela passar, menor será o 

estresse transmitido para o bebê, tendo assim, uma gestação mais calma e 

tranquila. 
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CAPÍTULO III  

 A PSICOMOTRICIDADE COMO FERRAMENTA DE 
ESTÍMULO PARA O DESENVOLVIMENTO NO FETO 

 

 

Desde os primeiros dias de formação do feto no útero da mãe, ele já 

vem sofrendo transformações e estímulos, tanto interna quanto externamente. 

Casalini fala que o feto está sujeito a variações de comportamento através de 

estímulos positivos ou negativos, como as sensações que a mãe sente, a 

rejeição dela sobre o bebê, dentre outras coisas. 

Segundo Avelar, ao nascer, o bebê conta somente com os reflexos 

hereditários. Precisamos entender que o bebê terá uma longa jornada pela 

frente, e quando mais estimulado ele for, com certeza seu desenvolvimento 

ocorrerá de forma completa. Diversos estudos mostram que os primeiros 

meses de vida da criança são fundamentais para seu desenvolvimento. 

Desde quando a criança nasce, seu corpo e sua mente começam a 

vivenciar e aprender novos ensinamentos através de estímulos e percepções 

pertinentes a sua faixa etária. -ISABEL- Ajuriaguerra diz que a evolução infantil 

se dá a partir da conscientização e conhecimento cada vez mais profundo do 

seu corpo. Em suma, é isso que a psicomotricidade pode agir e ajudar no dia-

a-dia, fazendo uma conexão do corpo com a mente, para que o aprendizado 

aconteça da melhor maneira possível.  

 

3.1. O desenvolvimento do feto no primeiro ano de vida 
 

Gallahve (1982) define o desenvolvimento motor como ”... o 

conhecimento das capacidades físicas da criança e sua aplicação na 

performance de várias habilidades motoras, de acordo com a idade, sexo e 

classe social”. 

Segundo Petty (2000), as principais características, em cada fase do 

bebê são: 
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- Com um mês, dorme bastante, sendo o seu campo de visão muito 

limitado, pois enxerga os objetivos somente se estes forem colocados próximo 

aos olhos. Movimenta o corpo em cadência com a voz, chora por comida, e 

mama a cada três ou quatro horas, mas estes intervalos podem ser menores. 

Também reage aos sons altos e pode se assustar com ruídos inesperados. 

- Com dois meses, consegue acompanhar o tórax com a cabeça. 

Acalma-se ao ouvir vozes e sorri.Meche com os braços e pernas, 

desordenadamente, devido a falta de coordenação, tenta pegar objetos 

suspensos.Nessa fase, está com os músculos do pescoço mais enrijecidos. 

- Já aos três meses, começam a criar “alças” sensório-motoras, com 

movimentos que não são mais apenas reflexos, as glândulas lacrimais 

começam a funcionar, já reconhece os pais, consegue firmar a cabeça, e 

ganha peso. Agita-se com brincadeiras, escuta música e começa a responder 

aos estímulos dados pelos pais com sorrisos, nos vocálicos e gritos finos. 

Também começa a brincar com as próprias mãos, levando-as à boca. A 

criança já consegue segurar alguns objetos com firmeza, fica de bruços. Ao 

final do terceiro mês, o bebê deve conseguir erguer a cabeça com a 

apresentação do chamado reflexo tônico do pescoço, num padrão assimétrico. 

- A criança já consegue segurar objetos com firmeza por alguns minutos. 

Ela também fica de bruços e apóia-se nos antebraços para observar o que se 

passa a seu redor. Procura objetos que foram removidos para pontos distantes 

da sua visão e segue objetos com o olhar. Até esse período de vida podemos 

chamar de fase sensorial. 

- Aos quatro meses já grita forte e demonstra preferência por 

brinquedos. Nessa fase, o bebê tem sua capacidade visual aumentada e fica 

em pé, quando segurado pela cintura. Ele ainda explora objetos com a boca e 

balança brinquedos sonoros. Esse período caracteriza-se por movimentos mais 

coordenados, sendo uma fase em busca da posição ereta e sua locomoção. 

- Com cinco meses imita caretas, segura objetos com firmeza e 

consegue se arrastar para pegá-los. Chupa os dedos dos pés e brinca com 

eles. Além disso, percebe o barulho dos brinquedos e fica atento para pó que 

acontece ao seu redor. Balbucia, movimenta-se com mais agilidade e pode 

rolar. Também tenta fazer força para sentar-se. Consegue discernir uma voz 
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que lhe desagrada. Chacoalha brinquedos, brinca de esconder e transfere 

objetos de uma mão para a outra. 

- Aos seis meses, olha quando é chamado e pode começar a nascer os 

primeiros dentes e tudo o que pega leva à boca. No fim deste mês, fica 

sentado, ingere comidas trituradas, balbucia monossílabos associados com 

figuras e gosta de brincar de esconder. Já estica os braços para pedir colo e 

elege o brinquedo favorito. 

- Aos sete meses, ensaia engatinhar e possui uma visão maior do 

mundo. Muda objetos de uma mão para outra e levanta os braços em 

saudação. Também tem reações de estranheza a pessoas e objetos não 

conhecidos e sente medo. Repete os próprios sons. 

- Com oito meses, ganha força no quadril. Se senta sozinho e estranha 

pessoas estranhas. Adquire mais dentes, começa a entender o significado da 

palavra não e consegue ficar de pé, com algum apoio lhe auxiliando. Segura 

objetos com a ponta dos dedos, bate palmas, e coloca vários cubos dentro de 

uma caixa.Já consegue acenar, e tem discernimento de parar quando lhe 

dizem não e manifesta sentimentos de raiva quando é contrariado. 

- Aos nove meses, o bebê consegue engatinhar bem, já que adquiriu 

mais força nos pés. Sua personalidade é manifestada de forma clara, gostando 

sempre de ser o centro das atenções. Agarra-se a móveis e consegue se 

levantar. Pode continuar nascendo mais dentes, e já tem a motricidade fina 

mais apurada para pegar um copo. É muito ativo durante o dia, olha entre as 

pernas abertas, e empilha dois cubos. Imita sons e acha brinquedos 

escondidos. Gosta de jogar objetos no chão e observa-os caindo. Começa a 

repetir sílabas. 

- Com dez meses a criança consegue levantar e sentar sozinho, 

acenando, e tenta falar papai e mamãe.Melhora a habilidade manual, e começa 

a definir qual mão vai ser a dominante. 

          - Já com onze meses, já está suportando bem ficar momentos 

sozinhos,e brinca com outras crianças, desloca-se, caminhando com 

apoio.Tem noção do que é permitido e do que não é 

 - Com doze meses, já demonstra interesse pelas cores, e coopera para se 

vestir.A linguagem já está mais apurada, já faz alimentação variada com a 

família. 
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 São todas essas fases, que são indispensáveis no processo de 

maturação e amadurecimento da criança, que a psicomotricidade se faz 

presente desde o início da gestação, e em todos esses momentos de evolução, 

seja ela mental ou física.Os estímulos psicomotores podem ser levados para a 

criança através dos seus canais, que são a visão, a audição, o tato, o paladar. 

  

 

Fonte: http://www.celsojunior.net/blog/2008/12/23/lista-enxoval-e-cha-de-bebe-

kit-banho-berco-alimentacao-e-decoracao-do-quarto/ 

 

3.2. O desenvolvimento cerebral do feto 
 

Outro tópico de suma importância, que podemos citar neste estudo, é o 

desenvolvimento cerebral do feto, desenvolvimento esse, que tem início na 

terceira semana de gestação da mãe,sendo formado num processo de 

aprimoramento que permitirá o aprendizado até o final da vida. 

 O desenvolvimento fetal se dá até o primeiro ano de vida, e se a 

gestante não tiver uma atenção especial com sua saúde, poderá comprometer 

a saúde e o desenvolvimento do feto. 
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Ao longo em que a criança vai se desenvolvendo, são criadas mais 

conexões entre os neurônios, as pontes pelas quais o aprendizado vai se 

fazendo e sendo armazenado em sua memória.O bebê passa a relacionar o 

seu corpo com aquilo que vê. 

 

3.3.  Habilidades motoras e Funções Psicomotoras 
 

Quando a psicomotricidade é citada como ferramenta de aprendizado 

mental e motor em alguma faixa-etária, não podemos esquecer-nos de fazer 

uma conexão entre as Habilidades motoras, e as funções psicomotoras, já que 

as duas tem muita importância e devem estar sempre juntas, para que o 

resultado do estímulo seja alcançado. Avelar afirma que as habilidades 

motoras se desenvolvem com grande velocidade.A observação dos progressos 

realizados pelo bebê é um importante indício da sua saúde. 

Nos dois primeiros meses de vida, o bebê tem reações que são dirigidas 

pelas estruturas mais primitivas do sistema nervoso.mas a partir do terceiro 

mês, surgem as primeiras coordenações sensório-motoras, sendo esta, a fase 

que o bebê começa a sincronizar os movimentos, que agora, deixaram de ser 

reflexos, e são computados pelo cérebro. 

 

 

As funções psicomotoras são as ferramentas com que temos que 

trabalhar para fazer com que o corpo e a mente sejam cada vez mais 

evoluídos. 

Segundo Cunha(2002), o esquema corporal é o foco da 

psicomotricidade.É o resultado das experiências do corpo desde o nascimento, 

é o elemento indispensável para a formação da personalidade do indivíduo.O 

esquema corporal se dá de uma forma consciente, diferentemente da imagem 

corporal, que é totalmente inconsciente..As sensações e percepções relativas 

ao seu próprio corpo integradas aos seus sentimentos fará com que essa 

imagem corporal seja formulada. 

A organização espaço-temporal também se faz muito importante nesse 

processo, pois ela é a capacidade de se orientar diante de um espaço físico e 
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de perceber a relação de proximidade de coisas entre si.Essa função refere-se 

as relações de perto e longe,em cima, em baixo,do lado de dentro, do lado de 

fora.Organização espaço-temporal também é a capacidade de relacionar ações 

em um determinado tempo. 

Baseada em Coste(1981) e Saboya (1995), Casalini(2003) afirma que a 

lateralidade é a capacidade de se vivenciar as noções de direita e de esquerda 

sobre o mundo exterior, independentemente da sua própria situação 

física.Conforme a criança vai se desenvolvendo,sua dominância lateral vai 

sendo definida naturalmente.A lateralidade corresponde a dados neurológicos, 

mas também é bastante influenciada por certos hábitos sociais. 

O equilíbrio é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de 

sustentação do corpo, através de uma combinação adequada de ações 

musculares e sob influência de forças externas. 

Ritmo é a ordenação específica,característica e temporal de um ato 

motor.Há uma ligação entre ritmo e organização espacial e temporal.Ritmo não 

é movimento, mas o movimento é meio de expressão do ritmo.No período intra 

uterino, o ritmo pode ser estimulado através de músicas, toques na barriga da 

mãe, sons emitidos internamente pela mãe e etc. 

A coordenação motora ampla é definida com a colocação em ação 

simultânea de grupos musculares diferentes, com vistas a execução de 

movimentos amplos e voluntários mais ou menos complexos, envolvendo, 

principalmente, o trabalho dos membros inferiores, superiores e do tronco. 

Coordenação motora fina são trabalhos que englobam principalmente a 

atividade manual , digital, ocular,labial e lingual. 

O tônus da postura é uma tensão dos músculos,pela qual as posições 

relativas das diversas partes do corpo que são corretamente mantidas, e que 

opõe às modificações passivas dessas posições.Essa atividade pode ser 

considerado primitivo e é permanente do músculo.Esse tônus pode ser 

estimulado no período intra uterino através do carinho dos pais na barriga da 

mãe,músicas,o contato da grávida no meio líquido, o exercício freqüente da 

mãe, dentre outros.Assim, o bebê se movimentará permitindo o fortalecimento 

da musculatura das diversas partes do corpo. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Diante dos estudos apresentados, de diversas afirmações de vários 

autores, podemos perceber e concluir que a psicomotricidade se faz presente 

desde o início da gestação, ajudando assim ao feto a evoluir, crescer, aprender 

e vivenciar experiências ainda no útero. 

Observou-se também da importância que o esquema corporal e as 

funções psicomotoras exercem sobre o feto, o bebê. 

Concluiu-se então, que a psicomotricidade pode sim estimular, de 

acordo com os dados da ontogênese, de maneira benéfica e significativa o feto, 

garantindo que ele passe por todas as etapas do seu processo de evolução da 

melhor maneira possível, equilibrando assim, ao longo de toda sua vida, seu 

corpo e sua mente, gerando assim, um bem estar e uma boa qualidade de 

vida. 
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