
Para psicóloga co-fundadora da rede Ninguém Cresce Sozinho, certos gestos que o bebê faz já são indícios desse ‘despertar’

Sexualidade infantil se 
desenvolve naturalmente
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Atualmente, com a socieda-
de de consumo e a mídia cada 
vez mais estimulando a sexu-
alidade, ainda que sutilmente, 
um aspecto coadjuvante aca-
ba se tornando precoce – o 
despertar para o desenvolvi-
mento da sexualidade infantil.

Para como se desenrola esse 
processo, a reportagem do O 
MUNICIPIO entrou em conta-
to com Patrícia L. Paione Grin-
feld, psicóloga idealizadora e 
co-fundadora da rede Ninguém 
Cresce Sozinho (www.ningue-
mcrescesozinho.com.br).

Segundo Patrícia, a educa-
ção sexual de uma criança co-
meça a partir do momento em 
que falamos com ela, ou vice 
versa, sobre questões que en-
volvem a sexualidade, em ge-
ral no ápice de sua curiosidade 
sexual, entre os 3 e 6 anos. 

“No entanto, a educação 
sexual se inicia ainda na ges-
tação ou mesmo antes dela, 
quando os pais ‘sonham’ 
com um menino ou menina, 
escolhem o nome, imaginam 
como será tendo um ou outro 
sexo.  Neste ‘sonhar’, vão 
colocando suas expectativas 
e valores pessoais e culturais 
em relação à sexualidade, à 
afetividade”, diz a psicóloga.

Depois que o bebê nasce, 
Patrícia pondera, a educação 
sexual passa a incluir a manei-
ra como os pais se relacionam 
com ele, com o corpo da crian-
ça – o que envolve como será 
tocado, como as partes deste 
corpo serão nomeadas e as rea-
ções diante do pequeno chupar 
o dedo, manipular as genitais 

Curiosidade infantil: criança pergunta naturalmente e os pais não devem ignorar

Patrícia P. Grinfeld
Psicóloga

“não conversamos 
com as crianças 
sobre a sexualidade 
apenas quando elas 
fazem perguntas.”

https://assets.papodehomem.com.br/2017/

3 e 6
 idade em que a 
criança geralmente 
costuma atingir o 
ápice da curiosidade 
sexual.

na troca de fraldas ou banho.
“Damos autonomia para a 

criança fazer coisas que en-
volvem o uso de seu próprio 
corpo, como alimentar-se 
ou vestir-se, quando já tem 
habilidade motora para tal? 
Nestas e em outras situações 
cotidianas, comunicamos a 
elas, ainda que não verbal-
mente, o que podem ou não 
fazer com o próprio corpo, 
com o que elas podem ou não 

A sexualidade infantil é 
diferente da sexualidade do 
adulto, pois é auto-erótica, 
sendo o prazer, dirigido ao 
próprio corpo. 

“Quando ela explora o cor-
po de outra criança de mesma 
idade, o faz por curiosidade e 
não por atração sexual; já o 
prazer do adulto passa pelo 
desejo do corpo do outro, a 
sexualidade do adulto tem 
uma sensualidade, um jogo de 
sedução que não está presente 
na infantil”, afirma a psicó-
loga Patrícia L. Paione Grin-
feld, formada pela PUC-SP, 
com pós-graduação em Psi-
coterapia de Casal e Família 
(PUC-SP) e em Psicanálise, 
Perinatalidade e Parentalida-
de (Instituto Gerar). 

Patrícia alerta que, devi-
do a essa diferença, se um 
adulto apresentar às crianças 
conteúdos da sexualidade 
dele, ela não terá maturidade 
emocional para lidar com os 
sentimentos que tais estímu-
los despertam. 

Para perceber que a criança 

É preciso respeitar o tempo certo 
para  tratar desse assunto

está ‘pronta’ para esta con-
versa, a psicóloga analisa 
que, geralmente quando ela 
faz uma pergunta é porque já 
vem pensando na questão, já 
formulou alguma hipótese e 
quer que o adulto confirme ou 
solicita mais informação, para 
juntar as peças que faltam e 
poder compreender o que está 
pretendendo descobrir. 

“Vale lembrar que não con-
versamos com as crianças 
sobre a sexualidade apenas 
quando elas fazem perguntas, 
mas quando orientamos sobre 
quem pode ou não limpá-la, 
quando dizemos que já é hora 
de ela tomar banho sozinha, 
quando falamos de papéis 
sexuais e em tantas outras si-
tuações”, finaliza Patrícia, ar-
rematando que o mais interes-
sante nessas conversas é poder 
escutar o que as crianças têm a 
dizer, o que já pensaram, pen-
sam, conhecem e precisam de 
ajuda para entender melhor.

Patrícia L. Paione Grinfeld 
é idealizadora e co-fundadora 
da rede Ninguém Cresce So-
zinho, cujo objetivo é propor-
cionar espaços de informação 
e reflexão, suporte emocional 
a todos tenham dúvidas rela-
cionadas aos primeiros anos 
de vida e ao processo de se 
tornar mãe e pai, incluindo o 
período anterior à concepção 
ou adoção. 

Atende em São Paulo e on-
line pelo site www.ningue-
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obter prazer”, Patrícia justifi-
ca, frisando que a educação 
sexual inclui o que os adul-
tos dizem às crianças sobre a 
sexualidade, como reagem às 
manifestações delas e o que 
elas mesmas experimentam. 

Por outro lado, é importante 
que os adultos não se contra-
digam, a fim de não transmitir 
uma dupla mensagem pois, 
para as crianças, a reação vale 
mais que certas palavras.

“O desenvolvimento da sexu-
alidade das crianças se dá desde 
o comecinho da vida, na rela-
ção com o outro, independente-
mente de ser ou não seus pais. 
Quando o bebê é afetuosamen-
te cuidado, ele tem a sensação 
de estar vivo, experimentando, 
assim, o prazer e, aos poucos, 
ele mesmo buscará repetir essas 
experiências prazerosas”, apon-
ta a psicóloga. 

Patrícia destaca que, na pri-

meira fase do desenvolvimen-
to da sexualidade, o prazer é 
prioritariamente oral – chupar 
o dedo, o pezinho – até que, 
aos poucos, a criança vá en-
contrando prazer em outras 
partes de seu corpo e se inte-
ressando pelo corpo do outro.

“Não por se sentir sexual-
mente atraída -isso só acon-
tece a partir da adolescência-, 
mas pela curiosidade em co-
nhecer e entender as diferen-
ças sexuais”, enfatiza ela.

A psicóloga conclui que a 
sexualidade infantil é marca-
da pela exploração do próprio 
corpo e pela curiosidade sexu-
al, por isso, se os adultos pu-
derem oferecer à criança um 
ambiente que as permita des-
cobrir a si mesmas e responder 
o que ela quer saber, de forma 
clara, objetiva e verdadeira, irá 
favorecer o desenvolvimento 
saudável de sua sexualidade.


