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Resumo: Somos seres tecidos de histórias, situados na dimensão do tempo, de nossas 
origens e com a consciência de nossa finitude. Se o tempo da gestação é nosso primeiro 
capítulo, quais narrativas compõem essa escrita? As histórias infantis de cada um dos 
pais, revisadas durante o tempo da gestação, serão parte das tramas que irão compor 
as primeiras letras da identidade narrativa do bebê por vir. Cabe perguntar se, nessa 
composição, os registros primeiros da memória corporal do feto, farão também parte 
dessa primeira escrita. 
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Abstract: We are beings framed by histories, situated in the dimension of time, deter-
mined by our origins and aware of our own finitude. If the time of pregnancy can be 
called our first chapter, which can then be the narratives to compose this writing? Infan-
tile histories of each the parents, revised during pregnancy, will be part of the threads 
which will compose the first letters of the narrative identity of the baby to come. It fits to 
ask if in this composition the first registers of the corporal memory of the embryo will also 
make part of this initial writing.
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Ao nos referirmos a primeiro capitulo, nossa referência implícita é a de 
um livro, de uma narrativa que se constrói no tempo, marcando um começo, 
uma trama e um fim. Como diz Nancy Huston, somos nós, os humanos, os 
únicos seres da natureza capazes de saber de nossa própria temporalidade, que 
dá um sentido à nossa vida, pois temos consciência de que nascemos, vivemos, 
morremos. “Uma curva que vai do nascimento à morte. Uma forma que se 
desdobra no tempo com um início, peripécias e um fim. Em outros termos: 
uma narrativa.” (Huston, 2008).

Nas últimas décadas, a psicanálise tem se dedicado mais e mais a buscar, 
no tempo da chamada perinatalidade psíquica, a compreensão de nossas ori-
gens enquanto sujeitos, com nossos conflitos, amores, dissabores, tristezas e 
esperanças. E, inevitavelmente, quase como em um movimento natural, a par-
tir dos primórdios da vida emocional do bebê, o olhar psicanalítico tem se 
voltado para o tempo antes do nascimento. A porta de entrada privilegiada 
para esse espaço é sem dúvida o psiquismo materno durante a gestação, e tam-
bém, mais recentemente, o estudo do psiquismo paterno e suas transforma-
ções durante o tempo de espera do bebê. Mas outras portas têm se aberto, tais 
como os dados da medicina fetal, as patologias do feto com suas intercorrên-
cias e consequências, e principalmente, as imagens das ecografias, cada vez 
mais aperfeiçoadas, mais detalhadas, mais próximas da figura do feto ‘real’. 

Será que esses novos olhares, essas novas perspectivas, nos permitem 
dizer que é possível escrever uma narrativa desse tempo antes do nascimento, 
compondo o que Sylvain Missonier (2007) chamou de “primeiro capítulo da 
vida psíquica”? Não podemos esquecer que se trata de um primeiro capítulo 
marcado pelo mistério, e talvez assim seja sempre, pois nele se situa o lugar 
de nossas fantasias originárias. Já Freud, no texto sobre O Estranho (1919), 
refere-se ao “heim” como o antigo lar dos seres humanos – o útero materno 
– nosso lar originário. Está em pauta, aqui, a representação imaginária da 
matriz que envolve, protege e sustenta. Trata-se de uma fantasia necessária 
face ao desamparo fundamental no qual somos todos lançados ao nascer, e 
que se marca em nós para sempre, desamparo que pode ser reavivado, como 
sabemos, quando nos defrontamos com diferentes percalços da vida, em es-
pecial com as perdas. Assim, a fantasia consoladora se afirma em contrapon-
to ao desamparo, ao enunciar que, antes de nascer, tivemos outro lugar segu-
ro e garantido. 

No entanto, a fantasia originária de retorno ao corpo materno comporta 
também toda a mobilização em torno do risco psíquico de realização do dese-
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jo incestuoso. Pois, ao lado desta nostalgia, a evocação desse “heim” não deixa 
de trazer com ela o temor desse reencontro, relacionado aos fantasmas inces-
tuosos, com sua carga potencialmente mortífera pela ação da pulsão de morte 
e da fantasia do retorno ao estado, antes do nascimento.  Além disso, esse tem-
po inicial da vida uterina suscita, de modo extremo, o mistério sobre esse ser 
enigmático, o embrião, depois feto. Talvez, para contornar esse mistério e re-
duzir o efeito persistente de estranheza, de desconhecido, preferimos agora 
chamar de ‘bebê’ o feto para humanizá-lo e trazê-lo para mais perto de nós. 
Como afirma S. Missonier, “se o bebê mobiliza em nós as fundações enigmáti-
cas de nosso ser, então, o embrião e o feto, são, a fortiori, indutores de posições 
defensivas muito mais acentuadas, pois são eletivamente os suportes projetivos 
da “inquietante estranheza” (Missonier, 2009).  

Talvez, a estas interrogações, esse mesmo autor venha tentar responder 
ao propor a noção de “relação de objeto virtual”, que seria o modo de relação 
particular entre a mãe e o bebê em seu ventre, um processo dinâmico e adap-
tativo envolvendo o conjunto dos comportamentos, afetos e representações, 
em torno do embrião e do feto. A relação de objeto virtual representaria a 
matriz de todo o desenrolar posterior da relação de objeto, num processo indo 
de um investimento narcísico extremo (tendendo a um grau zero do objetal) 
até a emergência progressiva de um investimento (pré) objetal, na direção da 
construção do objeto total. (idem, 2007)

Em vários estudos do período pré-natal parece haver uma tendência a 
assimilar essa criança virtual à encarnação do narcisismo materno durante 
todo o tempo da gravidez, tendência que não leva em conta a dinâmica evolu-
tiva dos processos psíquicos em curso, durante esse período. O acompanha-
mento de mães, durante a gestação, aponta para uma construção progressiva, 
preparatória e antecipatória do reconhecimento da alteridade do bebê, cons-
trução essas que se faz ao longo de um trabalho psíquico contínuo, mesmo se 
marcado por alternâncias e por momentos de crise. A gestação seria então o 
tempo em que se dá esse trabalho de preparação da relação objetal. 

A função primeira da relação de objeto virtual, englobando esses pro-
cessos parentais preparatórios ao encontro com o bebê da realidade, seria a de 
conter essa gênese e tornar possível o dinamismo evolutivo necessário para o 
processo acontecer. Missonier sugere que essa relação de objeto virtual possa 
ser o equivalente, em versão pré-natal, da “função continente” descrita por 
Bion (1962). De outro ponto de vista, essa relação virtual encontraria a propo-
sição de C. Trevarthen (2003) segundo a qual as raízes da intersubjetividade 
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primária se encontrariam no período pré-natal, no que pode ser considerado 
um registro proto-intersubjetivo. 

Como recursos atuais que nos aproximam do ‘bebê de dentro’ temos as 
ecografias; os achados clínicos, que fazem supor registros primários das expe-
riências da vida fetal; os procedimentos da haptonomia; todos eles são aproxi-
mações no sentido de construirmos hipóteses sobre a experiência própria do 
feto. No interior do referencial psicanalítico, a frase de Freud a respeito da 
continuidade entre a vida fetal e a vida após o nascimento3 indica que ele já 
considerava a hipótese de uma dimensão de vida proto-psíquica intra-útero. 

Nesse sentido, as pesquisas atuais nos dão indícios interessantes sobre a 
sensorialidade fetal e sobre os registros de memória de curto prazo, logo após 
o nascimento, que poderíamos chamar de proto-simbólicos, pois seriam as 
primeiras marcas, os primeiros sulcos sobre os quais viriam se associar as ex-
periências pós-nascimento. Também, sabemos que o feto vive, já no útero, bre-
ves experiências de descontinuidade, relacionadas, por exemplo, à apresenta-
ção de estímulos sonoros vindos do interior do corpo materno ou do ambien-
te externo que atravessam a parede uterina de proteção. Também sabemos das 
movimentações do feto, de suas reações com aspecto defensivo diante de estí-
mulos luminosos que são apresentados no interior do útero. 

Os estudos recentes sobre as condições para os processos de subjetiva-
ção enfatizam a importância fundamental do ritmo compartilhado entre a 
mãe e a criança. Assim, estabelecendo conexões entre os ritmos percebidos 
pelo feto na vida intra-uterina e os ritmos das interações corporais e vocais 
com a mãe, após o nascimento, desenham-se hipóteses para compreender es-
sas bases iniciais das interações primárias, que servirão ao bebê como referên-
cias constitutivas em sua integração das experiências sensoriais e relacionais.

Autores como J. Bergeret e M. Houser (2004, apud Missonier, 2009) 
sugerem que as “lembranças/não-lembranças”, hipotéticos traços sensoriais 
proto-representativos que não são posteriormente simbolizáveis diretamente, 
possam estar ativos na homeostase psicossomática do sujeito e nos conflitos 
ligados à dialética conteúdo/continente de expressão narcísica. Nessa mesma 
direção, psicossomaticistas, como P. Marty e pediatras neonatologistas, como 
N. Boige buscam uma relação entre os quadros alérgicos dos indivíduos ou os 
sintomas precoces dos bebês com os registros da vida fetal, no limite entre o 

3  “Há muito mais continuidade entre a vida intra uterina e a primeira do que a impressionante 
cesura do ato do nascimento poderia nos fazer acreditar” (Freud, 1925).
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biológico e o psíquico. Marty, (1998) descreve o lugar da função materna na 
organização psicossomática do bebê, estendendo-a ao período pré-natal, sobre 
a base dos ritmos biológicos. Ele considera que essa organização é dependente 
da qualidade e da quantidade de investimento libidinal da mãe e é infiltrada 
pelo inconsciente materno, isso desde o período pré-natal. Lembra que certas 
funções têm um papel importante in útero (as trocas humorais entre a mãe e o 
feto) e no nascimento (tais como a pele e a respiração). O feto constitui fixa-
ções imunológicas, para as quais pode haver regressão, como manifestações 
cutâneas e respiratórias no sujeito alérgico, descrito como fixado a uma relação 
objetal fusional, visando uma indistinção com o objeto e de essência humoral, 
a exemplo das interações entre o feto e a mãe. 

Pode-se conceber por exemplo que nos momentos arcai-
cos da evolução individual, durante a vida intra-uterina, 
conflitos existam, talvez de ordem imunológica, na rela-
ção com a mãe. Esses conflitos, perturbando a programa-
ção do desenvolvimento fetal, remetem à fixações-regres-
sões intra-sistemicas que marcam então toda a vida do 
individuo, criando muito cedo pontos de apelo regressi-
vos. Além de transmissões hereditárias do mesmo tipo, 
compreendemos desta maneira o início pré-natal da or-
ganização alérgica do sujeito (Marty, 1998). (tradução 
da autora). 

Nathalie Boige (2004) propõe que o estudo do pré-natal pode dar senti-
do aos sintomas somáticos precoces apresentados pelos bebês, incidindo sobre 
as funções biológicas principais como a alimentação, o sono, o ganho de peso, 
o trânsito digestivo. Tais sintomas podem ser lesionais e/ou funcionais, mas 
sempre apontam para a inter-relação estreita do somático e do psíquico, pois, 
dificilmente, no bebê é possível separar o somático do psíquico, o sintoma do 
bebê é quase sempre “psicossomático”. Da mesma forma, é impossível separar 
o sintoma do bebê da mãe, ou da tríade, o sintoma se inscreve nas interações 
entre os pais e o bebê. Diz N. Boige “o bebê nos conta com seu corpo alguma 
coisa de sua história e da história de seus pais” (idem, 2004). 

Enquanto pediatra, ela aponta como as observações durante consultas 
pediátricas de bebês manifestando esse tipo de sofrimento psicossomático, tais 
como sintomas de refluxo gastro-esofágico, dificuldades alimentares ou do 
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sono, revelam perturbações nas interações, nos ritmos entre mãe e criança, 
que a seu ver se originam já no período pré-natal, remetendo à ambivalência 
materna inerente a toda gravidez, muitas vezes não reconhecida. Ao escutar os 
pais na consulta pediátrica, Boige correlaciona o sintoma do bebê a angústias 
latentes da mãe diante de seus próprios movimentos de ódio ou de sua ambi-
valência mal elaborada desde a gravidez. 

Nessa perspectiva, a clínica nos autoriza a postular que há certo grau de 
continuidade entre o investimento do bebê in útero e a relação que a mãe esta-
belecerá com o bebê após o nascimento, mesmo se esse vem marcar um corte 
que opera uma mudança radical no estatuto da mãe e da criança. Após o nas-
cimento, encontram-se ambos “face a face”. Mas esse encontro face a face esta-
rá influenciado pelo que se convencionou chamar de pré-história do bebê, o 
tempo da vida fetal e que preferimos chamar o primeiro capítulo dessa histó-
ria. Sem esquecer, no entanto, que esse primeiro capítulo se escreve a partir 
dos enredos das histórias infantis da mãe e do pai e que estará atravessado 
pelos diversos mandatos transgeracionais que se inscreverão, de uma maneira 
ou de outra, na história do novo bebê.

O exercício da parentalidade está indissociavelmente ligado à narrativi-
dade, à construção de metáforas que se transmitem aos filhos, dando sentido à 
existência. Do ponto de vista dos pais, é inegável a importância da experiência 
de ecografia, que permite a captação imagética e, portanto, potencialmente 
representativa e simbólica desse bebê de dentro, invisível de outra maneira, 
mas que se faz presente e se faz sentir silenciosamente, como um “estranho no 
ninho”, segundo a expressão de Aubert-Godard (1998). A ecografia oferece a 
oportunidade de confrontação entre a criança imaginária e a realidade do feto. 
Sem dúvida, as informações que ela fornece aos pais, tais como o sexo, o peso, 
o tamanho, reduzem consideravelmente as virtualidades da criança imaginá-
ria. Desde o advento desse exame, os pais já não mais dispõem dos nove meses 
providos pela natureza para fantasiar livremente sua cria até a confrontação no 
momento do nascimento. É forçoso reconhecer, então, que a introdução dessa 
nova aproximação ao “bebê de dentro” apresenta-se como uma importante 
etapa fundadora da parentalização. Trata-se, porém, de uma imagem estranha, 
que guarda um caráter misterioso e necessita, por esse motivo, da tradução em 
palavras, feita pelo ecografista. Vários estudos enfatizam a importância e tam-
bém a dificuldade do papel desse profissional, em sua função de apresentação 
do feto aos pais, favorecendo ou perturbando o processo de parentalização. 

Na verdade, o processo de tornar-se pai ou mãe corresponde a um longo 
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percurso, atravessando a infância, a adolescência e a idade adulta, enraizado 
no contexto da história geracional de cada um e do ambiente social e cultural 
específico. As pesquisas recentes mostram o quanto os cenários psíquicos da 
mãe, durante a gestação organizarão, em parte, as inter-relações ulteriores com 
o bebê após o nascimento. Esse cenário psíquico envolve o devaneio materno 
em torno da criança imaginada, devaneio que constitui um espaço de anteci-
pação da criança, a construção do bebê imaginado4 e que envolve para a mãe 
correr o risco de criar, pré-investir o bebê, através de uma representação ante-
cipadora, descrita em parte por Piera Aulagnier em seu conceito de “eu-ante-
cipado” (Aulagnier, 1999).

Mesmo considerando que o nascimento é uma passagem marcante de 
um estado a outro, uma modificação radical, ela o é em relação a uma existên-
cia que já está ali, elaborada ao longo dos meses de gestação, tanto para a mãe, 
como para a criança, seu pai, a família. Mas entre a passagem de uma conti-
nência interna para uma continência externa há, para cada gestante, um ponto 
de equilíbrio que se situa entre a fantasia materna antecipatória e estruturante 
e esse momento de risco do primeiro encontro com um desconhecido. A ma-
neira como se deram esses processos de construção antecipatória, quais nego-
ciações foram possíveis para a mãe, entre a idealização narcísica da criança por 
vir, os efeitos do ressurgimento das angústias infantis recalcadas e a ambiva-
lência fundamental inerente a toda relação com outro são todos fatores que 
marcarão o encontro com o “bebê de fora”, em sua dialética com a representa-
ção do “bebê de dentro”.

A relação que se estabelecerá entre a mãe e o bebê, no melhor dos casos 
sob o olhar do pai, será assim fortemente marcada pelos cenários conscientes 
e inconscientes da gravidez psíquica, para além do corte fundamental humani-
zador corporal e psíquico, do nascimento. No contexto desses cenários, a ela-
boração da mãe de sua ambivalência em relação ao feto será determinante na 
construção de sua maternalidade e na futura relação com o bebê. Essa elabora-
ção se desenvolverá no estado de transparência psíquica (Bydlowski, 1998) 
próprio da gravidez, caracterizado pela grande permeabilidade às representa-

4  A criança imaginada é composta, em três registros, pelo bebê imaginário – enraizado no pré-
-consciente, é o resultado do desejo de gravidez; pelo bebê fantasmático – inconsciente, é o 
bebê dos conflitos infantis inconscientes e dos desejos de maternidade incestuosos, objeto de 
uma dívida simbólica reatualizada pela transparência psíquica da gravidez, e pelo bebê mítico 
– que reflete as referências culturais e da mídia, implicadas nas expectativas e na educação da 
criança, segundo as diferenciações propostas por Lebovici (1994). 
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ções inconscientes, favorecida por uma redução da força do recalcamento, per-
mitindo o afluxo de fantasias e lembranças habitualmente escondidas e favore-
cendo assim o ressurgimento de conflitos arcaicos da mulher. Por essas razões, 
podemos considerar que o período pré-natal representa uma verificação das 
fundações identificatórias da mulher, e, por isso mesmo, um lugar privilegiado 
para o ressurgimento dos traumatismos do passado. 

Se retomarmos, de um lado, a noção da continuidade entre o processo 
psíquico da maternalidade, o período pré e pós-natal e a acepção freudiana do 
ódio, determinado pela existência mesma do objeto, constataremos que o ódio 
da mãe ao bebê, descrito por Winnicott (1947) se enraíza no seu ódio inevitá-
vel dirigido ao embrião e ao feto, objeto estranho, invasor de seu espaço narcí-
sico e corporal. Entre realidade e fantasma, podemos considerar o feto como 
um operador simbólico, que nessa condição pode vir a ser alvo de qualquer 
representação que tenha sido fonte de ódio no curso do desenvolvimento in-
fantil da mãe, figurando nessa cadeia simbólica, cuja emergência é facilitada 
pelo estado de transparência psíquica materna. Cada gravidez impõe à mulher, 
sem que ela o saiba, uma volta às etapas infantis de seu desenvolvimento que 
foram fontes de ódio e de ambivalência. A clínica psicanalítica da gestação 
permitiu saber que o investimento do feto é progressivo e descontínuo, entre-
cortado por passagens de desinvestimento, efeitos do conflito devido à ambi-
valência e que sua própria existência tem um papel importante na perturbação 
psíquica da futura mãe. 

A presença do feto transforma o corpo da mulher e a obriga a renúncias 
para as quais ela não estava preparada, além de levá-la a fazer o luto de sua 
vida antes da gravidez para dar um lugar ao bebê. Por outro lado, sua presença 
coloca-a numa posição de passividade contra a qual ela nada pode fazer. E sua 
existência obriga a mulher a desenvolver um trabalho psíquico complexo, ao 
mesmo tempo narcísico e objetal, que desperta ou re-atualiza o conflito devido 
à ambivalência, que consiste em ter de manter e destruir, ao mesmo tempo, o 
objeto amado. Será uma luta contra a emergência de sentimentos e de pensa-
mentos hostis e destrutivos, luta que permitirá à mulher a organizar a experi-
ência da gravidez e torná-la suportável. Por seu estatuto de objeto virtual, o 
feto funciona como operador simbólico entre realidade e fantasias e retira, ao 
menos parcialmente, a amnésia infantil ligada às angústias e conflitos da in-
fância. Por outro lado, a futura mãe fica confrontada a um duplo movimento 
identificatório: de um lado a busca imaginária da criança que ela mesma foi, 
de outro lado, constituir uma identidade parental, de uma mãe que ela teve ou 
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que gostaria de ter tido. Essas identificações relançam sobre a cena psíquica os 
cenários de fusão, de separação e de diferenciação. Todo esse trabalho psíqui-
co faz parte do investimento do feto e ajuda a mulher a tornar-se mãe. O ódio 
em relação ao feto mantém-se inconsciente e explica, em parte, o silêncio das 
mães, durante um tempo inicial da gravidez a respeito do feto. Em suma, o 
feto lembra à mulher que ela está tomada em um processo que lhe escapa, 
processo de reprodução do outro, do mesmo, no qual sua individualidade está 
negada. Mas, sua capacidade de manter a criança viva, a solicitude, a capaci-
dade de comunicar-se com ela, colocar em prática tudo o que ela precisa e 
principalmente a capacidade de se transformar para seguir esse processo são 
contra-investimentos fundamentais nesse processo de maternalidade. No en-
tanto, esse sentimento violento, profundamente guardado no inconsciente, 
pode intensificar-se em circunstâncias desfavoráveis e conduzir a riscos gra-
ves, tanto para o bebê como para a mãe. Compreendê-lo pode ajudar a preve-
nir as descompensações depressivas, as perturbações na relação mãe-bebê e 
seus riscos para a psicopatologia do bebê, assim como as descompensações 
mais graves, como as psicoses puerperais. 

Esta preparação do psiquismo materno envolve, como já desenvolve-
mos em outro trabalho (Aragão, 2011), pelo menos três dimensões: o tempo, 
o espaço e a identificação, todas elas atravessadas por alterações na estrutura-
ção narcísica da mulher. Com efeito, a duração da gravidez estabelece uma 
temporalidade, que permite à gestante percorrer os processos de transforma-
ção, em seu psiquismo, em paralelo às mudanças corporais e ao crescimento 
do bebê em seu ventre. Em outra dimensão, essas mesmas mudanças corporais 
produzem alterações marcadas no Eu corporal e deslocam o sentimento de si 
e o sentimento de seu próprio espaço psíquico, que se altera para conter outro 
ser dentro do corpo e dentro da vida. Processos que envolvem, necessariamen-
te, alterações no narcisismo materno. 

Em outras palavras, nos processos psíquicos da gestação acontece um 
duplo movimento, narcísico e objetal, que supõe tanto o surgimento de angús-
tias edipianas como de angústias de abandono, cujos mecanismos se referem 
ao modelo de compreensão dos processos de luto e melancolia. O cenário do 
nascimento configura sempre a experiência da perda de um objeto, o feto, ob-
jeto ainda virtual, meio-eu, meio-outro, que fica situado num “entre-dois” do 
investimento narcísico e do investimento objetal, objeto que poderíamos con-
siderar como potencialmente melancólico, já que seu investimento se deu sob 
a égide do narcisismo. (idem, 2011). 
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Essa breve resenha, de vários estudos sobre o período pré-natal, indica 
que o bebê ao nascer não é uma tábula rasa, mas aborda o mundo já com certo 
número de pré-concepções ou virtualidades, competências, como formas pri-
meiras em busca de atualização para se tornarem utilizáveis. Essas formas in-
fluenciam a percepção e o investimento do que estão no ambiente e nos encon-
tros com o objeto, como também as futuras transformações integrativas das 
experiências. Talvez possamos aproximar essas formas primárias do que Freud 
chamou de fantasmas originários, que organizam o registro das experiências e 
antecipam o trabalho de simbolização. Nessa perspectiva, a atividade auto-
-sensória do bebê recém-nascido, na continuação da atividade auto-sensória 
do feto, poderia ser vista como precursora de uma atividade representacional, 
necessária para a construção de sua narratividade. 

Regina Orth
reginaoa@uol.com.br
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