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Dormir com as estrelas: sobre

a sexualidade infantil

Tales A.M. Ab’Sáber

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Esta reflexão psicanalítica tenta apontar os dois campos principais em que aparece o
sexual infantil, hoje conhecidos: o da simbólica propriamente pulsional, relacionado à
estruturação do inconsciente, tal qual Freud nos demonstrou; e o do erotismo expansivo
presente no brincar infantil, no qual a libido faz articular sentidos em regiões humanas de
fronteira entre realidades nem exteriores nem interiores, tal qual Winnicott nos ensinou,
com sua terceira zona da experiência humana.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Sexualidade infantil; pulsões; zona de ilusão; S. Freud; D. W. Winnicott.

É extremamente difícil pensarmos a sexualidade infantil sem a presença
do pensamento de Freud. Neste universo, em particular, como em al-
guns outros da alma humana, nossa transferência com o pai da psicaná-

lise fala alto, e descobrimo-nos ainda sonhando o sonho de Freud.

Seu mundo é o das grandes intensidades afetivas e sua relação tensa
com seu campo de representações. Intensidades afetivas compreendidas aqui
como aquelas que movem a vida em seu início e que podem configurar a
tragédia do ser, ou sua revelação. Um certo registro da sexualidade infantil é a
vivência clara de forças em conflito, de lutas que tomam o corpo e sua relação
com as coisas, pessoas ou imagos, que lhe são importantes.

No âmbito da sexualidade infantil, vive-se a tirania do desejo, o medo de
que tal tirania se volte sobre o próprio corpo, o risco de não poder contê-la no
próprio aparelho psíquico – que explodiria com seu próprio amor tirânico, que
se fez ódio. Tudo expresso em formas ainda apoiadas à natureza simbólica
material do próprio corpo (o que é comer?, o que é fazer cocô?, que estranho
prazer sinto em meu pintinho?). O destino deste tipo de experiência pode
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dilacerar o corpo, que se constitui imaginariamente através deste mundo e,
muito mais facilmente, pode dilacerar o espírito.

Mas há uma outra sexualidade infantil: a do encontro, sem gozo; a da
vivência das necessidades mais profundas que nem chegam a se anunciar
como estranhas, uma vez que a vivência é a de realização – realização do ser
próprio de um certo bebê, em uma dimensão sensível do mundo. Aqui se
inscreve toda forma de curiosidade e criatividade; aqui, o prazer não é o do
gozo sexual – aquele que pode até ser disruptivo – o prazer é o de existir em
um ambiente capaz de reconhecer os movimentos necessários da criança –
pano de fundo silencioso do ser – e das próprias possibilidades de sentido para
o sexual. A ausência desta sexualidade de criação do self  e mundo, profunda-
mente dependente das condições de cuidado, abre o terreno para a invasão do
espírito por uma sexualidade indomada, aquela que desestabiliza as formas e
se expressa na simbólica própria ao sintoma.

Dois exemplos me vêm à mente a respeito destas duas dimensões da
sexualidade infantil: uma história pessoal e outra literária. Inicio pela minha –
momento forte de minha neurose infantil – o que para os psicanalistas é sem-
pre importante. Os momentos fortes, os do conflito, os do risco de um destino
dionisíaco para o self, são os que ficam. Na forma da neurose, podem ser lem-
brados – ou atuando (ainda presentes na vida da pessoa), ou na análise (como
representação recalcada, memória, passado, parte tensa integrante e em diá-
logo com o ser).

 Aos quatro ou cinco anos eu luto com minha irmãzinha, um ano menor, por
um revólver de brinquedo. O revólver é de aço e pesado, quase uma réplica
de uma pistola automática, pintada de preto. Eu tento arrancar de sua mão
o meu revólver. Ela quer brincar com ele e não me entrega. Uso toda minha
força para arrancá-lo e, furiosamente, pegando pelo cano, dou-lhe uma
coronhada, com toda a força, na sua testa, um pouco acima do olho esquer-
do. Imediatamente surge um grande corte e sangue. Ela, assustada com
tudo, após um segundo, cai em um choro denso, misto de dor e profunda
tristeza. Fujo desesperado da sala do apartamento, para o pátio do prédio.
Lá, encontro meu amigo, também de cinco anos, e sentados no muro, por
algum tempo conversamos sobre a vida, como ela é difícil, e da minha pers-
pectiva, injusta, pois eu sabia que ao voltar para casa, apanharia, talvez tão
furiosamente quanto bati, de meu pai. Sinto enorme angústia, pois tenho
que voltar e sei que vou apanhar. Chegando a casa, de fato, meu pai está
furioso. Sai correndo atrás de mim com uma cinta; corro pelo corredor e me
atiro, me fechando, sobre a cama. Ele me dá uma ou duas cintadas, e a
primeira, por incrível que pareça, acerta o meu pinto.  Choro desesperado,
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não pela dor, mas pela cintada no pinto. Quando olhei minha irmã – não sei
se antes de apanhar ou depois – seu olho estava roxo e inchado, o corte
cuidado – achei injusto o que fiz. Ela me parecia um bebê machucado, tive
pena dela, e senti um grande amor por ela. Acho importante dizer que esta
foi a única vez que meu pai me bateu.

O universo simbólico em que tudo se dá é muito claro; o conflito edípico
que é encenado, evidente. Quero apenas chamar a atenção para a força dos
afetos envolvidos, a cegueira dos atos, a violência necessária, a tirania do
desejo – enfim, o grau da intensidade automática, sem espaço e tempo para
qualquer pensar, que não seja a realização daquele destino implacável e fu-
rioso. Estamos diante da face dionisíaca da sexualidade infantil, aquela que
Lacan aproximou do mortífero, através da sua noção de gozo.

É interessante que, em meu caso, toda a experiência – uma das mais
violentas que já vivi – é também, felizmente, uma experiência de humanização,
de evolução na capacidade de sentir, reconhecer o outro, a si mesmo; é mesmo
avanço no pensar, em que a possibilidade de suportar a angústia, bem como o
lugar do pai, foi vital. Desde um ponto de exclusão total do outro pelo próprio
desejo e gesto, chega-se a uma complexa trama de culpa, preocupação e amor,
identificação e respeito, que nos demonstra algo da natureza dinâmica que
Freud quis emprestar ao seu Édipo. O risco dilacerante da castração está, como
em uma fórmula de livro, no coração desta transposição das águas.

A outra cena da sexualidade infantil que eu queria lembrar é do tipo que
não deixa marcas. Em geral, não lembramos estas experiências, porque elas
expressam o próprio self, são o fundamento da possibilidade de nossa existên-
cia1. Um artista pode nos ajudar a relatar o prazer do criar e ser, quando o
encontro de self e mundo é positivo – este pano de fundo da existência, que
não deixa traço na neurose, mas cuja infeliz ausência permitirá a tomada do
corpo e do psiquismo por uma sexualidade indomada e indomável, dionisíaca
e enlouquecedora.

Lembro uma passagem do diário da menina Helena Morley, na Diamantina
mineira do fim do século passado, para ser mais exato, escrita em 13 de se-
tembro de 1893:

“(...) Tudo é só por mamãe estar fora. Eu e Luisinha estamos dormindo no
chão, no quarto de vovó. A casa está cheia e não tenho um canto para estu-
dar uma lição. Quando é de decorar, eu decoro mesmo andando de um lado
para o outro, em qualquer parte; mas para exercício de Aritmética e Fran-
cês, se a gente não procurar um canto sossegado, não pode fazer nada.
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Então eu descobri uma coisa de outro mundo; foi até Deus que me ajudou.
Fui apanhar amoras e fui subindo, subindo até os galhos lá do alto. Que
descoberta! Lá em cima, avistando-se o céu, a amoreira estava tão trançada
de erva de passarinho que parecia um colchão. Deitei-me em cima e ficou o
mesmo que uma cama. Descobri levar os livros para lá e estudo e escrevo
sem ser amolada toda hora. Eu digo à vovó que vou estudar debaixo da
amoreira e subo e fico lá em cima.

Hoje cheguei da Escola, passei a mão no lápis, nos livros e nos cadernos e
fui para a horta. Trepei na amoreira e fiquei estudando e olhando a vista
dali que é uma beleza! Arranjei de tal forma que fiz uma cama e uma mesa,
onde posso estudar mesmo assentada. Não podia imaginar o que me acon-
teceu. Depois que estava com as lições e os exercícios prontos, se havia de
descer e vir embora, me esqueci da vida olhando as nuvens do céu e pen-
sando, pensando, até dormir.

Quando acordei já estava escuro. Desci correndo e vim para dentro. Quando
entrei na sala e vi vovó com o rosário grande de contas pretas na mão,
rezando, compreendi o que havia feito sem querer. Vovó só reza assim, fora
da hora, em casos muito graves. Ela, coitada, que é a única que gosta de
mim, quando me viu chegar ficou tão alegre que não me disse nada; ficou só
me mandando jantar. As tias que dispararam numa ralhação que foi preciso
vovó gritar com Iaiá: ‘Chega! Basta de tanto falar! Deixa a menina comer
em paz’.

(...) As tias ficaram: ‘Diga onde você esteve escondida e matando minha
mãe de aflição todo esse tempo! Já todos da casa andaram à sua procura há
duas horas. Você merecia era uma tunda! A casa e a horta foram reviradas
de cabo a rabo sem te encontrar. Diga onde estava!’

Eu tive tempo de pensar enquanto ouvia o xingatório e respondi: ‘Não acre-
dito que a horta toda fosse revirada, pois eu estava deitada na touceira de
bananeiras, logo junto do portão’. Elas disseram: ‘E como não atendeu aos
gritos de todos?’ Eu respondi: ‘Porque estava dormindo’.

Vovó me agradou o resto da noite e eu vi que foi por ser tão xingada sem
ter culpa.

Oh! avozinha boa!” (1971, p. 62).

Aqui, a criança – já maior do que o menino de cinco anos – dá um relato
avançado de um tipo de experiência psíquica verdadeiramente essencial. O
prazer, agora, vem de um encontro profundo entre necessidade – uma certa
concepção própria do ser – e um ambiente suficientemente maleável e capaz
de ser criado, que pode receber e ser utilizado por aquela menina. A criança
amplia infinitamente sua experiência com o mundo e consigo mesma neste
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tipo de experiência, em que está em jogo o prazer de ser, sobre um mundo
oferecido e encontrado. A referência ao sagrado (“Então descobri uma coisa

do outro mundo; foi até Deus que me ajudou!”), e o claro valor estético de toda
a vivência lúdica – a menina, próxima ao céu, para além do mundo, das amo-
ras e das ervas que a sustentam, pensa, dorme e sonha a si mesma –, revelam
as muitas dimensões simbólicas que este tipo de experiência, esta sexualida-
de infantil do ser, dá ao psiquismo humano. Aqui temos a apresentação da
necessária articulação entre libido e pulsões egóicas, mundo de baixa carga,
que move o sonhar e o brincar através das formas, e para fora do sistema do
gozo. Freud, mais de uma vez, nos comunicou alguma dificuldade conceitual
própria com esta região do mundo simbólico humano2.

É interessante notarmos que, no episódio da pequena Helena, a angús-
tia surge no início do relato, como a marca da impossibilidade de uma certa
vivência necessária: é ao não poder estudar, ao não poder estar de certa forma
que lhe fosse própria no mundo, que a menina se angustia. É exatamente o
inverso do relato do menino, no qual a angústia surge de uma experiência que
já se deu, difícil de ser contida no psiquismo – seja por colocar em risco o corpo
na vertente da castração, seja por colocar em risco o objeto, na fantasia de
destruição e na elevação simbólica que é a culpa.

A criação e a descoberta do lugar que vai receber o estudo da menina,
amplia-se em uma experiência psíquica de enorme repercussão: a da conti-
nuidade e desenvolvimento do self  na experiência lúdica: a um tempo, estéti-
ca, sagrada e de pensamento. A menina retorna renovada ao lar, extrema-
mente sensível às formas da humanidade: às tias e seu nervosismo exagerado
– ao qual ela deixa entrever a motivação neurótica – ela dá uma resposta
estratégica, pensamento ágil. Frente à avó, reconhece o amor e o valor do
objeto, aquele que sobreviveu a um ataque que nunca foi ataque, apenas uma
forma de ser. Encerra com a nítida certeza de ser amada e de amar o mundo e
os objetos que habita nele.

Esta experiência de sexualidade infantil – a do encontro e desenvolvi-
mento do que é self – é uma espécie de “matéria psíquica anti-neurótica” por
excelência.

Por fim, vejo que para mim, hoje, pensar a sexualidade infantil é pensar
também minha transferência com Winnicott, objeto de sonho e de um brincar,
que busca a expansão. Por exemplo, rumo ao céu e às estrelas, junto com a
menina Helena.
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Notas

1. Veja o comentário de Masud Khan, a respeito das regiões tranqüilas e solitárias da experiên-

cia infantil, e a natureza do esquecimento que aí se dá, em “Enfance, Solitude e Folie” (1979).

2. “Como sabemos, a disposição desenvolvimental a uma neurose só é completa se a fase do

desenvolvimento do ego em que a fixação ocorre é levada em consideração, assim como a

da libido. Mas nossa hipótese só se relacionou com a última e, portanto, não inclui todo o

conhecimento que deveríamos exigir. Os estádios de desenvolvimento dos instintos do ego

são-nos presentemente muito pouco conhecidos (...)”  (FREUD, 1913, p. 407).
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This reflection tries to work on the two main fields of the child sexuality, today recognized: that
one of the sexual drives, linked with the unconscious structure like Freud demonstrate, and the
other one, of the libidinal presence in the child playing, in border human places, between
internal and external realities, the third zone of the human experience, like Winnicott teach us.
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Child sexuality; drives; ilusion zone; S. Freud; D. W. Winnicott.
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