
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL DA CRIANÇA

SEXUALIDADE INFANTIL

DOMINGOS PAULO INFANTE

A sexualidade não são os genitais e o que fazer com eles.
Exemplo: o que acham vocês de se fazer um estudo sobre a
sexualidade nos transportes coletivos brasileiros? Sem dúvida
aprenderíamos muito mais sobre o que é da sexualidade "bra-
sileira". Sim, porque sexualidade tem pátria, tem economia e
tem política. Nos transportes coletivos, toda uma miscigenação;
linhas de' intensidade que se cruzam nos olhares, nos contatos
furtivos, nos melindres, nos "não me toques". Enfim, toda "raça"
brasileira. Sim, porque na raça, também, a forma do crânio ou
a cor da pele não é o miolo do assunto. Existe a história e
existe um repertório imaginário nela contida1,

Todo o casto é um obsceno — diz o canalha em Toda Nudez
Será Castigada. E o casto, o obsceno, a virgem, o canalha, a
prostituta, o cafetão, o homossexual fazem parte desse reper-
tório (2).

Freud (3) descortinou o mundo da infância e fez explodir
da inocência paradisíaca toda uma "perversidade poliforma".
Há ainda os que defendem a inocência infantil. A criança é antes
de tudo "maldita", no sentido mesmo que o termo tem como em
intelectual maldito. Em sua "inocência" ela explode a moral hi-
pócrita. E essa hipocrisia explode no uso que a criança faz de
seu corpo. Não é uma "exploração" do corpo, expressão tão
cara aos profissionais de saúde: seu filho se masturba? Isso é
normal, a criança precisa explorar e conhecer seu próprio corpo.

Sem dúvida, mas o garotinho que manipula seu pipi, é an-
tes o prazer e o gozo o que ele busca e à mamãe, o que lhe preo-
cupa, é antes as danações do inferno: ali, onde o sexo tortura e
se encontra com a sujeira, a maldição, a promiscuidade, o proi-
bido e o insano.

Por que insistimos em devolver conceitos quando nos tra-
zem ansiedades persecutorias? Não existe nenhuma "explora-
ção" do corpo a não ser para encobrir o "vergonhoso", a busca
do prazer. E por que não prazer?
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1 Em Casa Grande e Senzala de Gil-
berto Freire podemos encontrar vá-
rios exemplos desse repertório. Por
exemplo o mito da "moura encanta-
da" na cultura lusitana e o apego
que os portugueses tinham às nos-
sas índias. Evidentemente é um dos
aspectos mas não tudo.

2 Nelson Rodrigues. Teatro 1965. — A
obra de N. R. é um denso repertório
da sexualidade brasileira em sua di-
mensão social urbana.

3 Uma visão da sexualidade remete a
toda sua obra mas é fundamentai;
Três ensaios sobre sexualidade (1901-
1905) Vol. VII Edição Standard Brasi-
leira das Obras Psicológicas Comple-
tas de Freud.



As tais perguntas: Até onde é normal? Aonde começa o
anormal? Aí sim as crianças se inocentam e os adultos se per-
vertem. Não há nada mais perverso que o normativo. As pulsões,
essas, que Freud formulou como conceito limite entre o orgâ-
nico e o psíquico (4); que estão sempre em prontidão para se
atar a um objeto; e que fazem do homem esse ser misterioso
indissoluvelmente ligado à coletividade, à história, à política e
à via-láctea. Essas, que podemos chamar simplesmente de dese-
jo (4) são alheias ao normal, são por essência antinormativas,
plurais, multidimensionais.

O normativo nos remete ao repressivo e este a um mo-
mento social e histórico que podemos analisar.

Disse repressivo, mas isso não é tudo, talvez mesmo não
seja o mais importante. Que sentido teria essa verdadeira taxi-
nomia de espécies sexuais "aberrantes", que como discurso
"científico" tem mais de dois séculos? O que é realmente um
heterossexual, um homossexual, um fetichista, um sádico, um
voyeur? Seriam realmente "espécies"? Ou seriam múltiplas fa-
cetas de uma sexualidade humana avessa em sua essência a
qualquer taxinomia? Por que haveria uma "verdade" sobre o
sexo que devesse ser válida para sempre como uma "natureza"
eterna do homem? Por que, mesmo na psicanálise, a sexuali-
dade deve chegar a um determinado lugar?

Dizem; as crianças hoje nascem sabendo. E é com ares apo-
calípticos que as mamães comentam sobre a precocidade curio-
sa da criança. O que acontece? Precocidade biológica? Mutação?
Fim do mundo?

As crianças nada mais fazem que espelharem um processo
em relação à sexualidade que se dá ao nível histórico-social.
Nunca o sexo foi tão acuado, classificado, fixado, controlado e
responsável pela verdade do sujeito. E isso precisa reiniciar
eternamente porque apesar de tudo continua sendo o segredo in-
decifrável. Sempre convidado a falar (e isso não.é simples re-
pressão), nunca suficientemente conhecido ("estranha" tática
de poder!).

Nelson Rodrigues (5) põe na boca de uma freirinha progres-
sista: sexo é natural, é como beber, comer, etc. Essa freirinha
nos seus arroubos progressistas certamente não percebe o quan-
to o sexo está enredado nas estratégias de poder, o quanto é
necessário que se fale sobre ele mas nunca se dê a última pa-
lavra para que assim ele possa continuar girando em espirais
de poder-saber e penetrar as mais finas ramificações das inti-
midades dos sujeitos. Dispositivo estratégico de poder-saber o
sexo: dispositivo de sexualidade (6).

Fazer falar, registrar, fixar em uma espécie, separar, se-
gregar, definir-se é a ordem que cada um leva interiormente.
Uma lógica binaria cujo fim último é a impossibilidade que cria
de se pensar na multiplicidade do desejo. Multiplicidade subs-
tantiva, não nosológica.

A própria psicanálise, cujo mérito é a descoberta do incons-
ciente e das pulsões, com seu conceito de Édipo, torna a enre-
dar todas as linhas de intensidade do desejo num "sale petit
secret" familiar a ser desvendado.

4 Para u m conceito de pul s ao ver As
Pulsões e Suas Vicissitudes Vol. XIV
da Edição Standard ou Vocabulario da
Psicanálise (Laplanche-Pontalis). Para
uma visão de pul são como máquina
desejante de sínteses passivas ver
Anti-Édlpo (Deieuze e Guatari), prin-
cipalmente a primeira parte.

5 Nelson Rodrigues — O Reacionário
— Memórias e Confissões.

6 Para uma noção de "dispositivo de
sexualidade" ver Foucault, Historia
da Sexualidade I — A Vontade de
Saber. Série que conterá 6 volumes
versando sobre a historia da sexua-
lidade, apenas o primeiro volume pu-
blicado.
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