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Resumo: 
O período gestacional envolve uma série de mudanças físicas e psicológicas na vida 
de  uma mulher.  Desde os  primeiros  meses de gestação espera  muito  pelo  que 
receberá, deseja e idealiza seu bebê. O bebê, como objeto de desejo da mãe, passa 
a concentrar todo o seu investimento e a fazer emergir uma série de ambivalências 
que envolvem conflitos de perdas: corporais/físicas e simbólicas. O presente artigo, 
desenvolvido  junto ao Projeto  de Extensão Grupo de Apoio a Gestantes e seus 
Acompanhantes  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  –  localizada  no 
município de Irati,  PR – pretende discutir,  teoricamente,  algumas implicações da 
vivência  do  luto  materno  peri  e  pós-natal.  O  aporte  teórico  desse  estudo  é  a 
abordagem psicanalítica,  acordando com a percepção de que se reconhecer como 
mãe e desejar um filho é vivenciar uma série de mudanças, de perdas e de ganhos, 
em nível simbólico; e, aqui, sobretudo uma perda real, num momento não ideal, que 
requer  um  redimensionamento  do  desejo  e  de  seu  destino.  A  perda  que  se 
apresentava em nível simbólico, por um bebê que não corresponde exatamente à 
criação  imaginária  da  mãe  ou  que  não  pode  ser  mantido  sempre  sob  os  seus 
olhares e nem pode responder a todas as suas demandas, na morte fetal e na morte 
infantil,  eleva-se  à  perda  real  e  acaba  por  dissolver  todo  o  campo  relacional 
preparado ou até então mantido com o bebê.  
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Introdução: 
A morte é a única certeza que nos acompanha por toda a vida, e da qual, 

dentre as tantas incertezas, queremos nos afastar em pensamento e em realidade. 

A morte é algo que se espera sem esperar, que se nega o tempo todo para não se 

sentir a margem e poder prosseguir. Mas a morte, como perda maior, é aquilo que 

nos move na representação da falta. É no ser e fazer que, colocando em xeque a 

vida, a morte se apresenta como um devir que é adiado pelo viver presente.



Freitas (2000) reflete sobre a dor indizível que envolve a questão da morte, e 

que busca no outro uma escuta que possa, no não-dito, penetrar no universo do 

sofrimento que envolve o enlutado e o impede de se movimentar pelo desejo noutras 

vias. A autora aponta a dificuldade daquele que se coloca na posição de escuta, pois 

também este, ao compartilhar da vivência do luto de outrem, se defronta com os 

seus fantasmas da morte, da perda e do sofrimento. Define, por fim, a vivência do 

luto  como  um  tempo  que  depende  do  movimento  relacional  de  comunicação, 

abrindo,  assim,  um espaço para  a  elaboração:  “[...]  de  modo que prevaleçam a 

saúde, a criatividade e o prazer” (Freitas, 2000, p. 14).

O luto materno destaca, no real, as angústias que acompanham uma gestante 

ou mãe durante toda a gestação e que tendem a ser paulatinamente dissolvidas no 

pós-parto, no vínculo físico materno-filial. As angústias de perda são muito presentes 

no período gestacional, o qual pode ser pretensamente relacionado a um período de 

perdas e ganhos. A mulher que outrora não tinha uma barriga datada por semanas e 

meses agora a tem e, a mulher que era apenas filha passa então a ser mãe; além de 

outras questões que envolvem o desejo de ter um filho e a espera que surge deste 

investimento.

As perdas simbólicas:
Estar grávida exige segundo Lucas (1998), esforços físicos e psicológicos que 

delineiam  mudanças  físicas,  corporais,  hormonais  e  metabólicas,  bem  como  as 

psicológicas,  na  interpretação  de  que  o  período  gravídico  é  conflituoso  e 

ambivalente, já que faz ressurgir algumas das vivências mais precoces da vida de 

uma mulher.  É no apontamento  destas mudanças – que requerem energia  para 

manter o equilíbrio biológico e psicológico da gestante –, que a autora diferencia o 

estar grávida do ser mãe; as mudanças, no olhar predominante para a maternidade 

e não para a gestação, partem de um desejo de ter um filho e vivenciar todo este 

momento na expectativa de recebê-lo. 

Maldonado  (2003)  trata  o  ciclo  gravídico-puerperal  como  uma  transição 

existencial importantíssima na vida de uma mulher, porque não só as modificações 



corporais  ocorrem no  corpo  feminino,  mas  as  maneiras  de  ser  mulher  (que  se 

relacionam diretamente com o aspecto corporal de existência) e, por conseguinte, de 

se relacionar com o seu acompanhante ou cônjuge, e mesmo com outras pessoas. 

Este  período,  conforme  a  autora  é  bastante  semelhante  em  quase  todas  as 

mulheres,  mas  pode  ser  encarado  e  vivido  emocionalmente  de  maneira  mais 

individualizada, devido as interferências que podem estar envolvidas na gravidez:  o 

planejamento ou não, ser primípara ou já ter tido filho(s), a manutenção ou não de 

um vínculo estável, se é posterior à infertilidade ou a um aborto, dentre outras. 

A autora ainda atenta para a ambivalência de sentimentos gerada pelo desejo 

de ter um filho, destacando que nenhuma gravidez é totalmente aceita ou rejeitada, 

mas  que  faz  parte  de  um  processo  de  mudanças  e  adequações,  de  desejos 

contraditórios que implicam uma escolha e uma renúncia. Para ter um filho, a mulher 

precisa renunciar, ao menos, a posição de filha de sua mãe (Szejer; Stewart, 1997).

Confluindo com as considerações da autora, Szejer e Stewart (1997) afirmam 

que  a  sociedade  construiu  um ideal  de  maternidade,  como  um momento  a  ser 

exaltado por  representar  a  alegria  e  a  plenitude de um nascimento.  Contudo,  o 

privilégio de dar a vida é acompanhado pelo peso de uma história, história familiar 

que subjetivou a mulher grávida e a história que agora a faz se tornar mãe.  As 

angústias de sua história, às quais os autores fazem referência, são os buracos, as 

faltas  e  perdas não simbolizadas,  não incluídas numa rede de significantes  que 

possibilitam  a  atribuição  de  sentido,  e  que,  por  esta  condição,  permanecem 

suspensas e emergem tão logo quanto às ocasiões do presente retomam o passado 

vendado. 

As ocasiões do presente reorganizam a ordem até então estabelecida,  na 

ocasião da gravidez: “porque, ao abrir espaço para uma nova pessoa na família, o 

lugar de cada um será levemente modificado e, conforme a história pessoal de uns e 

de outros, cada um se sentirá mais ou menos profundamente tocado e recolocado 

em questão, reagindo conseqüentemente” (Szejer & Stewart, 1997, p. 38). 

É desta forma que, concluem os autores, na fragilidade da gravidez, a mulher, 

estando imersa num campo de palavras, sentimentos e sintomas, vai  vivenciar a 



gravidez e dar sentido ao bebê que está para nascer. A mulher grávida reencaminha 

sua história a partir do lugar imaginário, simbólico e real, que oferece a este bebê, 

na maneira como o deseja e como o espera, na maneira como contorna esta criança 

com palavras, carregando-a de sentidos, para incluí-la na sua história.

Refletindo sobre o complexo edípico pelo qual a menina chega a ser mulher e 

sobre a sua constituição narcisista  –  o  seu caminho de construção de um eu – 

podemos entender, como aponta De Felice (2000) e Freud (1914/1969), que o bebê 

se encontra, no desejo da mãe, como um substituto fálico e que, por assim ser, é 

deslocado no imaginário da mãe como um objeto de amor que a torna completa e no 

qual reside toda a perfeição. A mãe, e mesmo o pai, revive com o seu bebê, durante 

a gravidez e após a gestação, seu próprio narcisismo, elegendo o bebê como objeto 

libidinal como outrora sua mãe o fez, protegendo-o de todas as barreiras às quais se 

submeteu para renunciar o prazer e elaborar, simbolicamente, a inevitável condição 

faltante. 

O bebê é o destino de sua libido e, nos primeiros meses de vida, evita quanto 

pode que seu bebê se defronte com a falta, suprindo todas as reações que interpreta 

como necessidades. Identificando-se com o bebê, a mãe deposita nele um ideal de 

eu,  uma  possibilidade  para  si  de  ser  o  que  não  foi,  nas  palavras  de  Freud 

(1914/1969),  a  criança  seria  a  possibilidade  de  imortalizar  o  ego,  de  se  fazer 

eternizar.  

Percebe-se, portanto, levando em conta os registros imaginário, simbólico e 

real, teorizados por Lacan (1953) que o bebê se inscreve imaginariamente, como 

uma tentativa de restabelecer a ilusão de completude vivenciada com a mãe, no 

narcisismo  primário,  em  que  a  relação  materno-filial  é  de  unidade,  de  uma 

proximidade evidente e necessária, entendendo a imaturidade biológica e psíquica 

do bebê. Simbolicamente, o bebê será nominado,  esta imagem perfeita ganhará 

formas pelas palavras, que significam e dão sentido à presença deste bebê como 

objeto  de  amor;  ele  ganhará  um  nome,  um  sexo  e  características  físicas  e 

psicológicas mesmo antes de nascer. O simbólico media a relação entre imaginário 

e real, visto que no real a falta transparece, revelando que os desejos não podem 



ser totalmente satisfeitos, que o bebê não pode preencher todas as demandas da 

mãe e, sendo assim, não corresponderá totalmente à imagem e às identificações 

nele projetadas. A perda do bebê fantasiado, o bebê imaginário, é inevitável.

A perda real, a morte peri e pós-natal:
Na morte peri-natal,  ou fetal,  o que se perde no real  é o bebê imaginário 

(Lucas, 1998), que não pôde se fazer real; a mãe não vislumbrou a sua presença 

física, mas sente sua morte como alguém que já esteve ao seu lado e assim não se 

encontra mais. A perda deste bebê se destaca nas alterações corporais, assim como 

acontece  no  pós-parto  das  mães  que  vêem o  nascimento  de  seus  bebês  e  os 

possuem no real, podem tocá-los, sentí-los e construir um campo relacional concreto 

que perpassa as preparações psíquicas (imaginárias e simbólicas).

O  corpo  de  uma  gestante  concentra-se  todo  no  desenvolvimento  fetal  e 

adequa-se a todo instante aos cuidados para mantê-lo saudável. Não só a mudança 

corporal, no sentido de que carrega um bebê no seu ventre, e de que a gestação 

produz marcas corporais que jamais poderão ser removidas, pelo seu aspecto físico 

(que inclui  mudanças na estrutura do organismo e da apresentação do corpo) e 

mesmo  psicológico  (a  mudança  de  posição  na  história  e  no  cenário  de  suas 

relações), mas a perda de uma relação que se enlaça desde o período intra-uterino, 

desde a dependência fisiológica até a atenção aos movimentos fetais e as falas com 

as quais se comunica com o bebê, e que perdura no contato real, quando este pode 

se fazer.

A morte infantil é outra perda real, na qual a mãe tem de se desligar do seu 

filho como objeto de amor, com o qual se ligou afetivamente de modo tão próximo e 

vivo, tornando-se um com ele. Esta morte, assim como a morte fetal, é entendida 

como  um  descompasso  na  seqüência  natural  do  ciclo  de  vida,  pelo  qual  nos 

orientamos e nos conscientizamos de que pais morrem antes dos filhos. Algumas 

reações  de  revolta  e  de  desnorteamento  podem  surgir  diante  desta  ocasião 

inesperada,  como a culpa pela  impossibilidade de gerar  um filho,  a negação da 

morte,  a  desesperança diante  do  futuro  e dos outros  destinos  de  seu desejo,  a 



crença de que o filho pode reviver, atribuir a culpa a outrem responsabilizado pela 

perda. A significação da morte de um filho, fetal ou infantil, tem muito a ver com o 

desejo no qual ele foi presentificado, com o número de filhos que a mulher já tem e 

com a atribuição da culpa desta morte (Souza, Wottrich, Seelig et al., 2007; Lucas, 

1998), pois são por estes caminhos que uma elaboração do luto por esta morte real 

pode ser facilitada ou não.

Como demonstra Freitas (2000), a morte de um ente querido produz certo 

desconforto psíquico que progride em relação ao trabalho de luto, de retirada das 

cargas  libidinais,  dos  afetos  que  o  vinculavam  com  o  outro,  para  representá-lo 

intrapsiquicamente de outras formas, como perdido.  Perdendo o objeto amado, o 

enlutado defronta-se  com o  vazio,  com a falta  de  sentido,  com a  fragilidade do 

próprio ego, que se mantém em relação aos outros, aos investimentos libidinais que 

orientam nossos desejos e significam nossa existência. A morte representa o real, o 

indizível, a impossibilidade de significação. O trabalho de luto, afirma Freitas (2000), 

exige um esforço psíquico para que aquele que perdeu possa resgatar as partes 

perdidas de seu ego porque projetadas no objeto de amor perdido.

A culpa e mesmo a posição narcisista da mãe diante de seu filho podem ser 

agravantes no processo de elaboração do luto. A culpa e a raiva podem emergir dos 

sentimentos  ambivalentes  que envolviam a  relação materno-filial,  porque a  mãe, 

além de amar seu filho também é movida por sentimentos não muito aceitáveis pelo 

papel de maternidade que assume. Como dito, o filho não corresponde totalmente 

às demandas da mãe, e, mesmo preenchendo algumas faltas, também faz ressurgir 

outras. Quanto ao narcisismo, o filho, enquanto extensão do ego da mãe aparece 

como um objeto de amor do qual é difícil se desvincular, e restabelecer outros laços 

que retomem a ilusão de completude pela qual a mãe se mantém primordialmente 

em relação ao filho, seu ideal de eu sustentado por ele (FREITAS, 2000).

Pode-se inferir, em certo ponto, que, perdendo seu filho, a mãe enlutada pode 

elaborar  seu luto  de maneira  normal  ou  patológica,  conseguindo reorientar  seus 

investimentos  ou  tendendo  para  a  melancolia.  Isso  porque,  levando  em 

consideração as identificações e projeções que fundamentam a relação materno-



filial, é claro perceber que o filho representa, falicamente, um suprimento de alguma 

falta na mãe, e, estendendo-se a ele, numa unidade, pode perde-se ao perdê-lo pela 

morte. 

O luto, segundo Freud (1917/1969), é uma reação à perda de alguém que se 

ama,  que  provoca  um estado  de  espírito  penoso,  um desinteresse  pelo  mundo 

externo, pois este evoca em muitos de seus aspectos a lembrança deste alguém, e 

a  incapacidade  de  adotar  um novo  objeto  de  amor  (substituir  o  objeto  perdido, 

redirecionar a libido investida); também se configura no distanciamento de qualquer 

coisa que esteja ligada a ele. No luto, contrariamente à melancolia, ocorreu a perda 

de um objeto real e, é então o mundo que se torna pobre e sem vida. Esta será 

elaborada num nível simbólico e na conclusão ocorre a ligação da libido com outro 

objeto de amor; na melancolia, se perde algo do próprio ego, e é este que torna-se 

morto, vazio.

Considerações finais: 
No presente  artigo,  uma  discussão  teórica  foi  realizada  com  relação  aos 

processos de luto simbólico e real. Entendendo o luto como um processo pelo qual, 

todos  os  sujeitos  passam,  pois  são  por  sua  condição,  faltantes,  precisando 

distanciar-se de objetos de amor e de uma posição de inércia psíquica, de satisfação 

absoluta, como o são as vivências intra-uterinas e os primeiros contatos entre mãe e 

filho,  mas ainda estes  têm suas falhas.  É  neste  processo de distanciamento do 

objeto de amor, que é ilusoriamente total, que a relação materno-filial se configura. A 

mãe e o filho numa redoma simbiótica na qual um terceiro deve ser permitido para 

barrar esta alienada onipresença e fazer reconhecer a ausência. A palavra é que 

pode substituir a falta, circunscrevendo-a.

A mãe gestante estará implicada, pelo desejo de ter um filho, numa série de 

perdas simbólicas, tendo como princípio o corpo, no qual todas as alterações físicas 

começam a ser percebidas, e ampliando-se para as modificações de sua posição na 

história, de um corpo de menina a um corpo de mulher, de um lugar de filha a um 



lugar de mãe; bem como as suas relações afetivo-sociais, com seus pais e com seu 

cônjuge ou acompanhante. 

A  mãe,  mesmo  por  sua  organização  psíquica  feminina,  marcada  pela 

castração e pelo buraco do qual espera um sentido – que alguém lhe concederá – 

ao desejar um bebê, revive inconscientemente a possibilidade da realização fálica, 

de plenitude. Para receber este bebê como um sujeito investido libidinalmente, a 

mãe prenuncia, durante os meses de gravidez, um espaço para este bebê, no modo 

como o imagina, nomina, insere em sua história de vida e prepara seu ambiente. 

A morte de alguém que se ama, especialmente quando se trata da morte de 

um filho, que precede a morte dos pais, é muito penosa. O filho, além de ser o 

destino primeiro da libido materna, também é alguém que imortaliza, nos desejos da 

mãe, sua imagem, sua vida. Encontrar-se com a morte de um filho é vivenciar a 

própria impotência, é encontrar-se com a própria morte, é perder a possibilidade de 

responder  ao seu próprio  desejo.  Quando se  deseja  algo,  e  se  deseja  por  uma 

ligação afetiva, planejamentos futuros são imaginados, de modo a organizar a vida 

presente e dar sentido a ela. A perda de um filho representa um redirecionamento de 

toda a energia libidinal que se despendeu para as preparações que se fizeram ou 

que se concretizaram na relação com ele mantida.   
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