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RESUMO 

 

Este trabalho visa compreender, a partir da ótica psicanalítica, a elaboração do luto. Uma vez que na relação 
mãe-filho existem aspectos narcísicos, compreende-se que, ao deparar-se com um filho diferente do 
idealizado, a mãe passa por um luto, ou seja, a perda simbólica de um filho idealizado. Será realizado um 
estudo de caso, com entrevistas abertas a uma mãe que tem um filho homossexual. Posteriormente, 
pretende-se analisar os aspectos psicodinâmicos da personalidade da mãe e seus recursos egoicos frente 
ao luto, assim como o papel da cultura nesse processo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1935, Freud, em “Carta a uma mãe preocupada com a homossexualidade de 
seu filho”, afirma que a homossexualidade não é uma degradação, vício ou doença, e sim 
uma variação da função sexual, e dessa forma, não pode ser curada. Mas diante dessa 
busca por tratamento da mãe ao filho, torna-se claro a dificuldade de aceitação ou mesmo 
uma rejeição parental para com o filho homossexual. 

Assim, ainda hoje, é evidente que o indivíduo homossexual, ao aceitar sua 
sexualidade, enfrenta desafios, ora de seus relacionamentos, ora de seus laços familiares. 
Há uma diversidade de formatos familiares e posicionamentos parentais perante o tema, 
que variam de completa rejeição à tolerância ou aceitação. 

No entanto, vale ressaltar que existem relações parentais que não se deixam 
fragilizar pelo aspecto da sexualidade do filho. Nesta perspectiva, de que há um luto pelo 
filho idealizado propiciando a aceitação ou não desta condição, surge o questionamento: 
Quais condições do psiquismo contribuem como facilitadores ou obstáculos para a 
elaboração deste processo? 

A Psicanálise de Freud (1914) nos ensina que a relação entre mãe e filho tem uma 
constituição narcísica que permite à mãe o completo amor objetal. Dessa forma, a relação 
afetiva entre pais e filhos é repleta de superestimação, característica de escolhas objetais 
narcísicas. Ou seja, o filho deve concretizar os sonhos dos pais, já que por meio dele seu 
narcisismo renasce. Neste sentido, ao se deparar com o filho real diferente do filho 
idealizado, o narcisismo dos pais pode ser ferido, o que pode fomentar a rejeição da 
sexualidade deste (FREUD, 1914).  

Isso exposto, faz-se mister esclarecer a relação entre o processo de idealização do 
filho, característica de toda relação narcísica, portanto, da relação de pais e filhos, e o 
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conceito de Ideal de eu, proposto por Freud (1914). O ideal de eu tem como característica 
principal a onipotência narcísica, isto é, a autossuficiência invejada nos bebês. Este ideal 
se perde diante do desenvolvimento do Eu, e essa posição torna-se alvo de intenso esforço 
para reconquistá-lo (FREUD, 1914). 

Deste modo, quando é dito que o narcisismo dos pais renasce através do nascimento 
de um filho, refere-se a um processo de identificação. Isto porque, imerso na perfeição 
concedida pelos pais, o filho torna-se uma reedição de seu próprio ideal. Nesta perspectiva, 
a mãe ama a si mesma, no outro – no filho (FREUD, 1914). 

Neste sentido, a Psicanálise permite compreender o luto pela perda de um ideal de 
filho, como uma prova de realidade imposta aos pais, no caso deste estudo, à mãe: a não 
mais existência, de certa forma, a “morte” de um objeto, isto é, do filho idealizado, produto 
de seu narcisismo, ou seja, envolto desta qualidade: a perfeição. E com isso, a exigência 
de que toda a libido seja retirada de suas ligações a este objeto (FREUD, 1917; FREUD, 
1914; MEZAN, 1987). 

Freud (1917) afirma que no processo de luto, o ego estará em função de desligar a 
libido investida no objeto perdido, para que prevaleça o respeito à realidade, e que, ao fim 
deste período, o ego se encontrará novamente desimpedido para amar. Diante deste 
processo, o ego utiliza-se de grande parte da libido, o que resulta nas características do 
luto propriamente dito, a saber, desânimo doloroso, perda do interesse pelo mundo externo, 
e perda da capacidade de escolher um novo objeto de amor, isto é, da capacidade de amar. 

Além das dificuldades psíquicas para tal elaboração, é relevante o caráter social 
deste fenômeno. Na medida em que, no Brasil, o número de mortes relatadas devido a 
homofobia é preocupante (O Globo), permite-se pensar em uma cultura heteronormativa. 
Para Miranda (2010), a heteronormatividade aparece como: 

formas dominantes de ideologia representada nos textos e imagens da publicidade 
reforçando um comportamento relativo à sexualidade dentro do socialmente aceito 
como um imperativo inquestionável por parte dos membros da nossa sociedade 
(MIRANDA, 2010). 

A psicanálise, segundo Kehl (1997), é criticada injustamente por não considerar os 
aspectos histórico-sociais. A autora constata que o inconsciente é um arquivo secreto da 
história de cada ser humano, dependendo este caráter secreto de cada época e cultura. 
Neste sentido, aos olhos de Kehl: 

a instância que mais depende das circunstâncias histórico-sociais é o superego, 
este grande assimilador das normas e valores vigentes, regulador do 
comportamento (através do ego, que se comunica com ele) de acordo com o que 
cada cultura considera reprovável ou desejável (KEHL, 1997). 

Deste modo, se o superego assimila as normas e valores da sociedade, e a 
sociedade discrimina sexualidades diferentes da heterossexualidade, é cabível considerar 
a cultura como componente estrutural desta dificuldade dos pais da população 
homossexual, já manifesta na carta de Freud (FREUD, 1935).  

Assim, este trabalho segue a hipótese de que, com a imposição da realidade, que 
diverge o filho real do idealizado pela mãe, é necessário uma nova identificação, com o filho 
adulto que têm opiniões e desejos diferentes do seu. No entanto, é possível que a cultura 
seja um obstáculo para tal processo, já que a tolerância é um valor ideal construído 
paulatinamente em nossa sociedade, e que, a heterossexualidade é vista como um 
imperativo inquestionável. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa em psicanálise é abrangente e inclui a pesquisa com método 
psicanalítico. Esta, por sua vez, é um tipo de pesquisa singular na qual, objeto e 
pesquisador se transformam e perdem suas qualidades monolíticas, diante da transferência 
e contratransferência (FIGUEIREDO; MINERBO, 2006). 

Este tipo de pesquisa, que Naffah Netto e Cintra denominam pesquisa-escuta, 
demanda uma postura peculiar do pesquisador diante de seu objeto:  

[...] uma atitude passiva de se deixar impregnar pelo outro, tanto corporal quanto 
espiritualmente, para depois destilar, das marcas desse encontro, os ingredientes 
necessários à formulação do conhecimento buscado (NETTO, CINTRA, 2012, p. 
42). 

 Assim sendo, este trabalho segue esta pretensão: um estudo de caso com o método 
psicanalítico, com um único sujeito, estando este dentro dos critérios: ser mulher, na faixa 
etária entre trinta e quarenta anos, mãe cujo(a) filho ou filha seja homossexual, ter aceito a 
sexualidade do filho ou filha, e ter o vínculo preservado com este ou esta.  Os instrumentos 
a serem utilizados são entrevista do tipo não-estruturada. 

Os dados coletados, que de acordo com Netto e Cintra, serão ingredientes para a 
construção do conhecimento, serão posteriormente interpretados sob o método 
psicanalítico, que traz consigo a característica de ser “descoberto e inventado na e pela 
interpretação psicanalítica” (FIGUEIREDO, MINERBO, 2006; NETTO, CINTRA, 2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Espera-se, a partir deste trabalho, obter uma compreensão psicodinâmica da 
personalidade da mãe, bem como seus recursos egoicos disponíveis para vivenciar e 
elaborar o processo de luto. Além disso, espera-se compreender o impacto que os valores 
culturais exerceram neste processo. Assim, será possível uma melhor compreensão do luto 
pelo filho idealizado, os mecanismos de defesa utilizados pelo ego e sua relação com os 
valores socialmente impostos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que a homossexualidade de um filho faz emergir em muitas famílias 
sofrimento psíquico. Embora existam pais que aceitem a sexualidade diversa do filho, há 
aqueles que não a admitem, o que provoca conflitos e, não raro, rompimentos familiares. 

 A compreensão de que este processo se trata de um luto de um ideal construído 
muito previamente, permite compreender a dificuldade dos pais em relação a este fato. O 
trabalho de luto é importante, pois, de acordo com Freud, a partir dele o ego fica 
desimpedido para amar novamente, mas para tanto, precisa se desligar do objeto perdido. 

 Neste sentido, espera-se que este estudo possibilite esclarecer algumas condições 
necessárias ou prejudiciais para uma elaboração bem-sucedida deste luto, uma vez que a 
realidade impõe no lugar do filho idealizado, um novo objeto: o filho existente, o qual a mãe 
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deverá redirecionar sua libido, e para tanto, o único caminho é este processo tão doloroso. 
E ainda, esclarecer o impacto dos valores culturais nesse caso. 

 Deve-se considerar que, uma vez que o sofrimento emergente deste conflito seja 
bastante comum em nossa sociedade atual, compreender este processo é imprescindível 
para a formulação de estratégias de apoio dentro e fora da clínica psicanalítica, já que a 
psicanálise é, além de um método de tratamento, também uma forma de compreender o 
homem e o mundo.  
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