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“O desejo é o pai do pensamento”, 

 

(William Shakespeare)  

 

 

 

 

“Sob o ângulo dos processos mentais, o interesse estaria mais na 

compreensão dos fenômenos inconscientes que atuam em um indivíduo para 

levá-lo a se portar desta ou daquela forma do que na definição do conceito de 

normalidade” 

 

(Marta Suplicy) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedofilia, qual o lugar da mesma na psicanálise?  

Esta pesquisa pretende trabalhar nesta questão. Entende-se que já existe 

muito material voltado à informação, conceitos, visão sobre a pedofilia. O 

objetivo aqui proposto não é o de tratar essas questões conceituais e sim, 

buscar na psicanálise as causas, raízes que apontem para a origem da 

tendência pedófila. 

Entende-se que não existe somente uma via. Logo, o objetivo é conhecer e 

apresentar algumas vias por onde possa ser encaixado cada situação da 

pedofilia. 

Vamos percorrer este caminho! 

 

 

 

 

 

Lázaro Santos Tavares 
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“Sexo masculino, divorciado, branco, 47 anos, brasileiro natural de 

Astrolândia, exercia a profissão de estofador. Acusado de cometer 

crime de estupro com traços sádicos e de cunho pedofílico. Em 1992, 

atraiu uma menina de 3 anos de idade para um barracão, realizando 

ato de felação com tentativa de penetração anal e vaginal sem êxito. 

Foi pego em flagrante por uma pessoa que acionou a policia local.”1 

 

Pode-se olhar para a pedofilia sobre diversos focos: o foco antropológico, o 

cultural, o sociológico, o do direito, o da psiquiatria, etc., entretanto, o foco que 

esta pesquisa pretende mostrar é o da PSICANÁLISE.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a pedofilia como a ocorrência 

de práticas sexuais entre um indivíduo maior de 16 anos com uma criança na 

pré-puberdade, 13 anos ou menos. 

Pode-se melhor definir pedofilia como “um distúrbio de conduta sexual, onde o 

indivíduo adulto sente desejo compulsivo, e caráter homossexual (quando 

envolve meninos) ou heterossexual (quando envolve meninas), por crianças ou 

pré-adolescentes [...].”2  É a direção do instinto sexual à infância. Literalmente, 

amor por crianças, mas, na prática, denominação reservada para a tendência a 

cometer delitos sexuais contra elas. Este distúrbio ocorre na maioria dos casos 

em homens podendo também ocorrer em mulheres. 

                          

A questão da pedofilia, ou seja, dos abusos sexuais infantis, nos interessa, a nós 
psicanalistas, muito de perto, pois lembramos dos momentos inaugurais da psicanálise, 
quando Freud descreveu sua „teoria da sedução‟. Sabemos que as reminiscências das 
quais as histéricas padeciam diziam respeito a ataques sexuais que teriam sofrido por 
parte de seus pais. Freud inicialmente acreditou na realidade fática destas lembranças, 
até perceber, dado sua insistência, que ela seria um produto da fantasia, fazendo-o 

privilegiar a realidade interna, quase descuidando da realidade externa.3 
 

 
                                                           
1
  Dados fictícios de caráter ilustrativo 

 
2
  Que doença é esta?  Disponível em: <http://www.denunciapage.vila.bol.com.br/oque.htm>. Acesso em:  

14 jun. 2003. 

 
3
  TELLES, Sérgio. Pensando a respeito da pedofilia (abusos sexuais infantis) e da teoria da sedução. 

Disponível em: <http://www.estadosgerais.org/atividades_atuais/telles_pedofilia.shtml>. Acesso em: 10 

set. 2003. 

 

http://www.denunciapage.vila.bol.com.br/oque.htm
http://www.estadosgerais.org/atividades_atuais/telles_pedofilia.shtml
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Sabe-se que os abusos, na grande maioria dos casos, acontece no ambiente 

familiar. Isso significa que nestas famílias as funções paterna e materna estão 

deficitárias ou inexistentes. Nestes tristes casos, os adultos, os pais, não 

conseguem exercer a paternidade de forma a assegurar uma boa estruturação 

psíquica a seus filhos, não fornecem imagens identificatórias que organizariam 

seu mundo interno. Mantêm com os filhos relações indiscriminadas, parciais, 

narcísicas. A este respeito, a revista Superinteressante4 faz a seguinte citação: 

                       

O psiquiatra francês, especializado em pedófilos, Patrick Dunaigre defende a existência 
de dois tipos de pedofilia: a de situação e a preferencial. A primeira talvez seja o tipo 
mais difícil de detectar. Alguns adultos, principalmente homens, atacam crianças sem, 
no entanto, se sentirem excitados com elas. Na maior parte dos casos são atos 
isolados e que, muitas vezes, não irão se repetir no futuro. Nem sempre o ataque 
envolve relações sexuais mais diretas, como penetração. A agressão pode ser uma 
carícia disfarçada de inocente cócega ou mesmo alguns beijos calorosos em partes 
mais íntimas do corpo infantil. O perigo reside mesmo na pedofilia preferencial. Ocorre 
quando o agressor deliberadamente escolhe bebês e crianças na pré-puberdade – 
antes dos 13 anos – como obscuros objetos para sua satisfação sexual [...].  

 
 

Segundo o secretário Alexandre de Moraes (Secretaria da Justiça e da Defesa 

da Cidadania de São Paulo), 

 

...abusar sexualmente de crianças é crime, no entanto não existe na lei um tipo penal 
que descreva claramente a pedofilia. Como resultado, a pedofilia disfarçada por 
caricias (inocente cócega até beijos calorosos em partes intimas do corpo infantil)  
acaba sendo desclassificada como atentado violento ao pudor, gerando impunidade e 
sentimentos de revolta tanto por parte da vitima, como de seus familiares. Só este ano, 
o Brasil registrou um aumento de 140% de denúncias de pedofilia. O maior número de 
casos de abuso sexual de crianças ocorrem no lar, sendo os tios, pais e padrastos os 

principais agressores.
 5 

 

O que quer o pedófilo? Que prazer pode estar associado a uma prática tão 

sórdida e repugnante? Que desvios possui e onde estariam localizados? Não 

vamos nos ater à definições ou considerações sobre o que é ou o que não é a 

pedofilia, suas formas e suas vítimas. Com esta pesquisa pretende-se uma 

aproximação, o máximo possível, do lugar da pedofilia na visão da psicanálise. 

                                                           

4 SARMATZ, Leandro. Inocência roubada: Sexo com crianças é um caso de polícia. Mas também um 

problema de saúde mental...Revista  Superinteressante, edição 176, maio 2002. 

 
5
     Disponível em: <http:// www.justica.sp.gov.br/noticias/noticia60.htm>. Acesso em: 10 ag. 2003 

 

http://www.justica.sp.gov.br/noticias/noticia60.htm%3e
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Entende-se que já existe um vasto material produzido e publicado sobre a 

matéria e que este já satisfaz a demanda das informações e das curiosidades. 

A pedofilia é uma atitude voluntária. Pode-se dizer que um 

 

 ...ato é voluntário quando é intencional, previsível, consciente tem uma determinada 
finalidade. Assim sendo, a atividade voluntária comporta uma série de processos 
psíquicos conscientes, tais como a percepção, representação, idéias e sentimentos que 
determinam a direção e a intensidade da ação. Inicialmente o ponto de partida do ato 
voluntário é constituído por uma representação intrapsíquica de finalidade, cujo objetivo 
será alguma modificação em nós mesmos ou no ambiente. São ações voluntárias 
quando há possibilidades de escolha, de reflexão e de decisão. Caso não haja esse 
conjunto circunstancial o ato será impulsivo, isto é, será mera descarga motora, sem 
direção e sem conteúdo, ou será ainda instintivo, sem considerações conscientes, 
embora dotadas de finalidade.

6
  

 
 
O seu perfil inclui a presença de fantasias sexualmente excitantes, impulsos 

sexuais ou de outros comportamentos de forma repetitiva e intensa durante um 

período de pelo menos seis meses, implicando uma atividade sexual com uma 

criança. Segundo a psicanalista Ana Maria Brayner Lencarelli, “[...]Ele 

necessita da fantasia de poder sobre sua vítima, usa das sensações 

despertadas no corpo da criança ou adolescente para subjulgá-la, incentivando 

a decorrente culpa que surge na vítima.”7  "[...] O traço decisivo da fantasia 

pedofílica é a vontade de se aproveitar da inocência ou da ignorância da 

vítima."8  

Na literatura cientifica, encontra-se vários teóricos que investigaram e tentaram 

explicar os possíveis motivos que podem estar ligados à esse desequilíbrio, 

entre eles temos: FREUD (1908)9 considerou que nas perversões ocorre a 

regressão aos conflitos da fase edipiana, sendo que a sexualidade é 

substituída por componentes da sexualidade infantil. Em (1927)10, dividiu as 

perversões em dois grandes grupos: a) desvios do objeto sexual e, b) desvios 

da finalidade sexual. SOPOERRI (1972)11 ressaltou que os pedófilos 

                                                           
6
  CID 10. Disponível em: <http://www.psiqweb.med.br/cid/cid10.html>. Acesso em: 17 out. 2002.  

7
  Disponível em:< http://www.abrapia.org.br/antigo/textos//artigos/pedofilia.htm>. Acesso em: 28 abr. 

2003. 
8
  CALLIGARIS, Contardo.  A fantasia do pedófilo. Folha de  São Paulo. 25 abr. 2002. 

9
  FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras completas. Rio de Janeiro: Imago Editora, V. 

IX. 1976. 

  
10

  FREUD, S.  Op.Cit. 
11

  SOPOERRI, T.H. Compêndio de Psiquiatria. Atheneu, São Paulo, 1972 

http://www.psiqweb.med.br/cid/cid10.html
http://www.abrapia.org.br/antigo/textos/artigos/pedofilia.htm
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apresentam sentimento de inferioridade e conflitos em relação a figura humana. 

COLLEMAN (1973)12 distinguiu a personalidade dos pedófilos mais jovens e 

mais velhos. Os primeiros apresentam sentimentos de inadequação frente o 

sexo oposto , medo de rejeição e humilhação , sendo que muitos eram 

esquizoides com tendências ao consumo de álcool. Os pedófilos mais velhos , 

apresentam transtorno psicóticos , instabilidade emocional , imaturidade, 

controle interno precário e conflitos homossexuais. Rossetto & Schubet13, 

citando Callieri (1998), aponta que os 

 
... pedofílicos possuem pulsão destrutiva muito forte com defesas precárias, sendo 
dominado por qualidades narcisistas e de agressividade destrutiva que se transforma 
facilmente em sadismo .O autor prefere utilizar o termo "agressor sexual" uma vez que 
o comportamento sexual é invasivo e não propriamente inocente. Apontou ainda que 
na pratica sexual em geral as crianças silenciam , o que pode representar uma 
complexa relação entre os dois ou uma tendência da criança à vitimização. 

 

 Finalmente, ainda Rossetto & Schubert, comentando algumas conclusões de 

Glazer (2000), especificou que 

 

 ... a maioria dos pedófilos sofreram abusos sexuais na infância, e que começam a 
desenvolver o ato perverso logo cedo. A pedofilia dificilmente aparece de forma 
exclusiva, sendo acompanhada por outros tipos de violência sexual ( como sadismo, 
masoquismo, estupro, entre outros ). Analisou ainda que no grupo familiar de tais 
pessoas prevalece a hostilidade e agressividade, sendo o incesto algo muitas vezes 
freqüente.

14
 

 
 

Desta feita, conclui-se que o abuso de crianças é a conduta de relacionamento 

a nível sexual de um adulto com uma criança de menor idade e inclui qualquer 

contato físico com propósito sexual, como por exemplo, com a boca, peitos,  

genitais, ou qualquer outra parte do corpo da criança. Há ainda o aspecto de 

outros comportamentos que possam ser prejudiciais para uma criança mesmo 

que não impliquem em contato físico algum como, por exemplo, o 

exibicionismo genital, a masturbação diante da criança, a tomada de fotos 

                                                           
12

  COLLEMAN, I.G. – Distúrbios psicológicos e a vida contemporânea . Pioneira, 

     São Paulo, 1973 
13

  ROSSETTO, M. A Colombo & SCHUBERT, René , Pesquisa publicada como "Estudo de caso:     

     Pedofilia" nos Anais do I Congresso de Psicologia Clinica da Universidade Mackenzie, Parte 1, 2 v.,  

     509p., São Paulo-SP, Maio 2001 
14

  ROSSETTO, M. A Colombo & SCHUBERT, René, Ibid.  
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sexualmente sugestivas, a invasão da privacidade da criança. Diante destes 

fatos, verifica-se que 

 

[...] indivíduos pedófilos que atuam segundo seus anseios podem limitar sua atividade a 
despir e observar a criança, exibir-se, masturbar-se na presença dela, ou tocá-la e 
afagá-la. Outros, entretanto, realizam felação ou cunilíngua ou penetram a vagina, boca 
ou ânus da criança com seus dedos, objetos estranhos ou pênis, utilizando variados 
graus de força para tal [...].

15
 

 

Logo, pode-se dizer que existe um coquetel (coquetel de perversões) que 

compõe o quadro da pedofilia, uma vez que neste, verifica-se porções 

(tendências) do exibicionismo, voyerismo, sadismo sexual, homossexualismo, 

frotterismo,16 e masturbação.  

Buscando melhor compreender a pedofilia objetiva-se fazer a sua localização 

no campo da nosologia (estrutura psicológica): Neurose, Psicose e Perversão. 

Cada qual tem uma característica específica e uma dinâmica psicológica 

condizente à sua estrutura. Não tem-se como fugir: a neurose é o ponto de 

partida, é claro que associada a um evento psíquico. Pertence ao ramo das 

chamadas parafilias. Trata-se de uma perversão 

Neuroses:   

Distúrbios psicológico, menos severo do que a psicose, mas suficientemente 

grave para limitar o ajustamento social e a capacidade de trabalho do paciente. 

Usualmente atribuída a conflitos emocionais inconscientes. 

 

Parafilias: 

As Parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos 

sexuais intensos e excitantes que envolvem objetos, atividades ou situações 

incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no  

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida 

do indivíduo. “Está configurada a Parafilia quando há necessidade de se 

substituir a atitude sexual convencional por qualquer outro tipo de expressão 

                                                           
15

 DSM-IV  -  Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais, Artes Médicas,  

      Porto Alegre, 2000  

 
16 

 Frotteurismo, ato de tocar e esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento. 
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sexual, sendo este substitutivo a preferida ou única maneira da pessoa 

conseguir excitar-se.”17 Assim sendo, na Parafilia os meios se transformam em 

fins, e de maneira repetitiva, configurando um padrão de conduta rígido o qual, 

na maioria das vezes, acaba por se transformar numa compulsão opressiva 

que impede outras alternativas sexuais. Em geral envolvem: 

1) objetos não-humanos; 

2) sofrimento ou humilhação, próprios ou do parceiro, ou 

3) crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento 

 

Perversões Sexuais:    

A Perversão é uma Parafilia. A perversão sexual é uma estrutura 

psicopatológica caracterizada pelos desvios de objeto e finalidade sexuais. A 

pessoa portadora de perversão sente-se atraída por aquilo que é pessoalmente 

ou socialmente proibido e inaceitável. Dentre as mais conhecidas perversões 

(ou parafilias) está a pedofilia (atração por crianças). 

Para Laplanche e Pontalis (1973) pode-se definir Perversão como:  

 

          Desvio do ato sexual normal quando este é definido como sendo o coito com uma 
pessoa do sexo oposto, dirigido à consecução do orgasmo mediante penetração 
genital. Diz-se haver perversão: onde o orgasmo é alcançado com outros objetos 
sexuais (homossexualidade, pedofilia, bestialismo, etc.) ou através de outras regiões 
do corpo (coito anal, etc.) onde o orgasmo acha-se totalmente subordinado a certas 
condições extrínsecas, que podem mesmo ser suficientes, em si mesmas, para 
ocasionar prazer sexual (fetichismo, travestismo ou voyeurismo, exibicionismo e 
sadomasoquismo).Num sentido mais abrangente, "perversão" tem a conotação da 
totalidade do comportamento psicossexual que acompanha tais meios atípicos de 
obter-se prazer sexual.

18
  

 

Como já foi dito, o objetivo desta pesquisa é o de encontrar o lugar da pedofilia 

na Psicanálise – Desta feita, objetiva-se uma aproximação, o máximo possível, 

de onde se poderia encontrar as raízes da pedofilia segundo os conceitos da 

teoria psicanalítica. É nesta investida que será traçada uma série de 

                                                                                                                                                                          

 

17 BALLONE, G. J. Criminoso Sexual Serial. Disponível em: 

<http://www.dpextremoz.hpg.ig.com.br/desvsex.htm>. Acesso em: 15 jun. 2003. 

 
18

 LAPLANCHE & PONTALIS - Dicionário de Psicanálise vb. "Perversão". P. 306 

 

http://www.dpextremoz.hpg.ig.com.br/desvsex.htm
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indicações, objetivando  alcançar o “alvo”. Entende-se que, mesmo que não se 

consiga acertar o ponto “x”, que as indicações aqui lançadas, se aproximem 

tanto, vindo a possibilitar mais tarde a nós mesmos ou a outros, o alcance de 

tal proeza (embora, saibamos que no campo científico o relativismo é muito 

operante e novas descobertas sempre surgem no “por” da questão  ou no 

“acaso”). 

 

RELAÇÃO GERAL DE POSSÍVEIS RAÍZES/CAUSAS PARA AS 

MANIFESTAÇÕES PEDÓFILAS 

 

Entende-se ser tarefa difícil apresentar esta relação como a única ou final, 

entretanto, verifica-se que os tipos de pedófilos poderão ser enquadrados em 

alguns dos itens apresentados e outros, em outros itens.  

 

1.   AMBIENTE FAMILIAR PATOLÓGICO 

1.1   Pais desestruturados. 

1.2   Carência afetiva. 

1.3   Instabilidade emocional. 

1.4   Imaturidade. 

1.5   Dificuldade em estabelecer relações interpessoais (conflitos nas relações 

interpessoais e fortes traços de insegurança, provenientes de repressões dos 

país). 

1.6 Vários estudos indicam que os  pedófilos sofreram abusos sexuais, na 

 infância, por pessoas da família ou por conhecidos. Segundo Ana 

Vasconcelos, 

 
            [...]a maioria dos casos de pedofilia com que se tem deparado é através de situações 

de anorexias nervosas, em que as raparigas (sobretudo) foram vítimas de abusos 
sexuais por parte de avós, pais, tios ou primos. Muitas vezes com a conivência das 
próprias mães. E muitas vezes também, as crianças pensam que se os pais não dizem 
nada é porque a situação é normal[...]20

  

 

                                                           
20

  Manual da APAV ensina a conhecer e lidar com a pedofilia - Fátima Moura da Silva – Entrevista com  

Ana Vasconcelos. Disponível em: http://www.leca-palmeira.com/pedofilia.htm. Acesso em: 05 jan. 2003. 

 

http://www.leca-palmeira.com/pedofilia.htm
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1.7 Deficiência na educação sexual (experiências sexuais precoces, 

principalmente envolvendo crianças com as “chamadas brincadeiras eróticas 

da infância”).  

1.8   CENA PRIMÁRIA - Outro componente fortissímo de explicação às 

tendências pedofílas relaciona-se com a CENA PRIMÁRIA. É claro que 

associado a isto encontra-se tendências de exibicionismo e escopofilia 

(voyeurismo) sexual no pedófilo. O conceito da Cena Primária ou Cena 

Primitiva, consiste na elaboração da fantasia da  criança por ter sido 

testemunha do relacionamento sexual de seus pais.  Segundo Kusnetzoff 

(1982, p. 55),   

 

 [...] a curiosidade sexual infantil que este jogo fantasioso acarreta proporciona a sua 
teoria da origem, ou seja, a pulsão pela busca „do conhecimento das origens de sua 
alteridade‟, [...] Mas a cena primária articula-se ainda no sentido da conjugação 
elaborativa de fantasias de sedução e fantasias de castração. [...] Um aspecto 
particularmente interessante é que esta pulsão inicial acaba por ser sublimada para o 
viés de uma „conduta epistemofílica‟, ou seja, tudo aquilo que virá a tornar-se o 
background cognitivo do indivíduo ulteriormente dependeria da maneira pela qual o 
sujeito lida com a sua fantasia. O interesse pelo conhecimento, pela investigação, etc. 
estaria arraigado à cena primária.

19
 

 

Exatamente a fixação nesta pulsão inicial e parcial, caracterizará o 

comportamento sexual de alguns indivíduos como sendo o de um pedófilo, uma 

vez que, como adulto ficou congelado na cena fantasiosa da relação sexual 

dos pais.  

 

2. RELACIONAMENTO SEXUAL PATOLÓGICO 

2.1   Este distúrbio ocorre, na maioria dos casos,   
 
           [...] em homens de personalidade tímida, que se sentem impotentes e incapazes de 

obter satisfação sexual com mulheres adultas. Muitos casos são de homens casados, 
insatisfeitos sexualmente. Geralmente são portadores de distúrbios emocionais que 
dificultam um relacionamento sexual saudável com suas esposas”.

21
  

 

2.2 Sentimentos de inadequação frente o sexo oposto. Os pedófilos 

apresentam medo de não corresponder ao ato sexual adulto, assim a 

                                                           
19

 KUSNETZOFF, J.C. Introdução à Psicopatologia Psicanalítica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.   

 
21

 Que doença é esta? Op. Cit. 
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preferência por crianças, em tese, encobriria o reconhecimento de suas falhas 

e fraquezas sexuais. 

2.3  Na vida amorosa sofrem severa desadaptação, e costumam se frustrar 

diante de qualquer relacionamento amoroso que tentam. Demonstram baixa 

estima, logo, buscam se afirmar em crianças porque podem ter dificuldade em 

firmar-se com adultos. 

2.4   Outras disfunções sexuais como a impotência de ereção ou a ejaculação 

precoce. Sabendo disso e, conseqüentemente comprometendo sua 

autoestima, a agressão sexual servirá para mostrar sua desejável competência 

sexual. 

 

3. DISTÚRBIOS NO DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL 

3.1  Distúrbio de conduta sexual, onde o indivíduo adulto sente desejo 

compulsivo, de caráter homossexual (quando envolve meninos) ou 

heterossexual (quando envolve meninas), por crianças ou pré-adolescentes. 

3.2   A primeira evidência exibida pelo pedófilo é o condicionamento do seu 

prazer compulsivo à submissão de crianças ou adolescentes aos seus 

caprichos sexuais. A  submissão é facilitada pela admiração e idealização da 

figura de autoridade que eles representam. “[...]na pedofilia o perverso procura 

se apoderar do frescor vital das crianças para triunfar sobre ameaça 

representada pelo esvaziamento putrefeito de sua vida emocional [...]22  

Sentem-se sexualmente superiores quando subjulgam ao seu desejo e poder 

um agente infantil. 

3.3   Tipo de caráter neurótico onde verifica-se fixação da libido em umas das 

fases do desenvolvimento. O pedófilo pode apresentar tendências orais, caso 

desenvolva o ato pedofilio buscando satisfação apenas por vias orais e anais, 

caso desenvolva tendências anais. 

 

 

 

 
                                                           
22

   LEAL, Carlos. Pedofilia: a confiança traída. Disponível em: 
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4.   REGRESSAO NARCISICA COM DESLOCAMENTO 
 
 

Deslocamento do seu corpo para o corpo de outrem. 
 
 
                                          Deslocamento 
 
CORPO DO PEDOFILO                                CORPO DA CRIANÇA 
   Narcisismo primário                                    Narcisismo secundário 
 
 
Seu desejo sobre si mesmo                      Deslocado como o desejo sobre o  
                                                                             Corpo da criança 
 

 

Seu corpo (amor/desejo) é deslocado para o corpo da criança. Logo, a quer, a 

deseja. É como se fosse seu próprio corpo (primário), ou ainda, reconhece que 

o corpo é de outra pessoa, mas o deseja, o quer possuir, o quer para si 

(secundário). 

 
Foucault nos remete a uma idéia como está quando diz:  
 
 
            O regime proposto, para os prazeres sexuais, parece estar centrado inteiramente sobre 

o corpo: seu estado, seu equilíbrio, suas afeições e as disposições gerais ou 
passageiras em que se encontra. Todos aparecem como variáveis principais, que 
devem determinar as condutas. De certa forma, é o corpo que faz a lei para o corpo.

23
 

 

Para deixa melhor essa idéia, consideramos que: 

a) O pedófilo é dominado por tendências narcisistas. "O pedófilo é um 

narcisista. Ele não precisa de imagens eróticas para se excitar, mas se satisfaz 

ao se ver nelas."24  

b)  Narcisismo: perversão sexual em que o objeto preferido do indivíduo é seu 

próprio corpo. Ou ainda, qualquer forma de auto-amor. Ou ainda egocentrismo. 

c) A escolha do objeto narcísico baseia-se na semelhança do objeto com o 

sujeito. Uma ferida narcísica é um dano à auto-estima. 

d) O pedófilo possui uma superestimação narcísica - Noção de Posse 

                                                           
23
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Graal, 2001 
24

 SILVEIRA JR. Potiguara Mendes. Relações perigosas: pedofilia, psicanálise e mídia. Disponível em:  
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O controle esfincteriano faria com que a criança desenvolvesse um sentido de 
propriedade privada, levando-se em conta que ela dá-se conta que pode “oferecer” ou 
“reter” suas fezes; por conseguinte ela desenvolve ainda uma noção de poder, que se 
dá sobre o seu próprio corpo e sobre os objetos do mundo exterior, tendo em vista que 
os gratifica ou frusta mediante tal controle. Somam-se a estas duas novas descobertas 
outros dois sentimentos que são respectivamente a onipotência e a superestimação 
narcísica, já que agora pode se opor ao controle dos objetos externos sobre ela. Estes 
fatores somados fazem com que a noção de posse acabe por ser consolidada dentro 
de seu psiquismo.

25
 

 
 

e) O Caráter Narcisista é o substituto sobrevivente do auto-erotismo. Nele há 

conduta de afirmação, impulsividade, busca de prestígio e êxito, intolerância ao 

fracasso e críticas e sexualidade de espelho (homossexualismo). Este tipo de 

caráter é o que mais se  enquadra na pedofilia. 

 
 

5.   CONTROLE INTERNO PRECÁRIO 
 
 
O que acontece com o pedófilo que faz que ele desafie as regras impostas 

para uma dita normalidade e assim permite que ele dê asas as suas fantasias 

seduzindo pré-adolescentes ou crianças, que muitas vezes ainda não sabem 

ou podem escolher ou mesmo são vítimas da astúcia de um “lobo” voraz 

libidinalmente? 

Numa perspectiva psicanalítica  a pedofilia é caracterizada uma perversão. Ao 

lado da neurose e da psicose. A perversão fecha a estrutura tripartite dos 

grandes conflitos considerados pela escola freudiana. A precariedade de um 

controle interno capaz de impedir a realização do ato perverso encontra sua 

explicação no próprio conceito ou estudo da perversão pois a sensualidade 

perversa, ao contrário do neurótico, não conhece sublimação, proibição do 

incesto ou recalque. A chave está justamente ai, na falha do recalque sem o 

que, o indivíduo seria considerado neurótico e não perverso. No neurótico o 

conflito é calcado e é isso que o torna neurótico: o conflito na impossibilidade 

                                                           
25
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Panorâmica do Tema Geral...Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:  
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da realização do desejo inconsciente. No caso do pedófilo que é perverso, o 

recalcamento, um mecanismo de defesa do ego no inconsciente inexiste e 

assim a fantasia toma conta do próprio desejo consciente porque não foi 

censurada, recalcada, permanecendo como uma fixação libidinal tão forte que 

quebrou barreiras. 

 
            É nesse sentido que é necessário repensar teóricamente [...] a importância da realidade 

"externa", levá-la sempre em conta, coisa que anteriormente talvez não fôsse feita com 
muita acurácia por haver uma ênfase quase exclusiva na chamada realidade "interna", 
no "mundo interno" do paciente. [...] A falta de atenção para o complexo jogo entre 
realidade externa e realidade interna, entre fantasia e acontecimento fático, pode ter 
consequências catastróficas por duas vias. Ou por desacreditar um trauma real que 
passa a ser visto como mero produto da realização do desejo. Ou por ver como real um 
produto da fantasia.

26
 

 

6.   SUPERESTIMAÇÃO NARCÍSICA 

 

Como já foi dito, o pedófilo possui uma superestimação narcísica, ou seja, 

noção de Posse. Isto verifica-se uma vez que o  

 

 ... controle esfincteriano faria com que a criança desenvolvesse um sentido de 
propriedade privada, levando-se em conta que ela dá-se conta que pode “oferecer” ou 
“reter” suas fezes; por conseguinte ela desenvolve ainda uma noção de poder, que se 
dá sobre o seu próprio corpo e sobre os objetos do mundo exterior, tendo em vista que 
os gratifica ou frusta mediante tal controle. Somam-se a estas duas novas descobertas 
outros dois sentimentos que são respectivamente a onipotência e a superestimação 
narcísica, já que agora pode se opor ao controle dos objetos externos sobre ela. Estes 
fatores somados fazem com que a noção de posse acabe por ser consolidada dentro 
de seu psiquismo.

27
 

 

Observa-se que as relações de poder e de abuso de força, na área sexual, 

realizadas por eles, a luz da superstimação narcísica. Logo, a criança é um 

objeto para o adulto, quando este, incapaz de conter os seus impulsos, os 

projeta inconscientemente na pessoa da criança, tornando-se esta uma 

ocasião de prazer, uma compensação afetiva, uma oportunidade para ele se 

lançar no futuro ou mesmo um subterfúgio face à angústia da morte.  

 

 

                                                           

 
26
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7.   DIVISÃO 

 

O pedófilo precisa, desesperadamente, da confirmação de sua potência por 

parte daqueles a quem vai importunar. De outra forma ele correria o risco de 

enlouquecer. A forma como sua personalidade é organizada (ou 

desorganizada) faz com que não tolere o reconhecimento do impossível, dos 

limites, da morte, da impotência (a impotência sexual não é incomum nestas 

pessoas). Ele vive uma fragmentação radical da sua personalidade. Ao mesmo 

tempo em que é capaz de perceber parcialmente a sua condição de ser 

humano, recusa-se categoricamente a incorpora-la à sua realidade mental. 

Vive, então, uma divisão 

 

8. NEGATIVO 

 

O prazer buscado pelo pedófilo pode ser melhor compreendido pelo negativo: 

ele busca a atenuação de uma angústia potencial mais do que a experiência 

pura e simples de uma satisfação. Mais do que desejar alguma coisa em um 

nível como a maior parte de nós faz – o que nos exige a espera pela conquista, 

o reconhecimento da outra pessoa na sua singularidade, etc, o pedófilo procura 

evitar a ultrajante experiência de se reconhecer como gente. Com os aspectos 

miseráveis e sublimes que a acompanha. 

 

9. TRÍADE: COMPLEXO DE CASTRAÇÃO / RELAÇÕES OBJETAIS / 

FIXAÇÃO  LIBIDINAL 

 

Compreendendo-se a fixação como um anseio de contestação do complexo de  

Castração, em linhas gerais, pode-se supor que a pedofilia, em alguns casos, 

seja uma forma de superar o complexo de castração, uma possível prova da 

validade de uma “hipótese de compensação”. 

Ao descrever o processo de luto Freud afirmou que, diante da perda de um 

objeto ( interno ou externo ),  "a sua sombra recai sobre o ego" e, portanto, que 

o objeto amado de alguma maneira continua existindo no mundo mental. 
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Sabemos que, para Freud o objeto perdido, na recusa, é um objeto inexistente 

(o falo materno). No perverso, este mecanismo de defesa leva-o  a uma 

posição paradoxal na qual ele afirma, simultaneamente, a existência e a 

inexistência deste objeto. No fetichismo, o olhar não pode alcançar o que fica 

além dos pés, joelhos, meias ou das calcinhas de uma mulher, pelo risco de 

encarar a castração materna. O pedófilo aceita perder o objeto, mas se atribui 

o poder de recriá-lo de modo que, se veja cada vez mais fortalecido fora do 

espaço e do tempo,  mantendo seu inconsciente sob controle 

O caráter de fixação em um dado comportamento sexual indica uma 

psicopatologia, como pode-se observar no trecho que segue:  

 

Temos boas razões para acreditar, no entanto, que nenhuma catexia libidinal forte 
seja jamais completamente abandonada. A maior parte da libido pode fluir para outros 
objetos, mas certa quantidade, pelo menos, permanece normalmente ligada ao objeto 
original. A esse fenômeno, isto é, à persistência de catexia libidinal de um objeto de 
tenra infância ou meninice na vida posterior, denominamos de “fixação” da libido. Por 
exemplo, um menino pode permanecer fixado em sua mãe e desse modo ser 
incapaz, na vida adulta, de transferir suas afeições a outra mulher, como deveria 
normalmente ser capaz de fazer. Além disso, a palavra “fixação” pode se referir a um 
modo de gratificação. Assim, falamos de pessoas que estão fixadas às modalidades 
de gratificação oral ou anal (BRENNER, 1975, p. 41).

28
  

 

 

A fixação libidinal é pressuposto direto para o uso da designação 

comportamento pervertido ou perverso.  

 

            É por ela que o indivíduo consegue transpor as barreiras que são impostas pelo 
conflito, ou seja, pelo complexo de castração. Quando uma nova forma de satisfação 
lhe traz conflitos, ele retorna para uma anterior, fixando-se nela e, a partir de então, 
alcançando a satisfação e o orgasmo. Não obstante, isso não quer dizer que não exista 
o conflito com relação a nova forma de satisfação sexual. Apenas a superação da 
supremacia da região genital já o é, de forma característica, uma indicação de 
contornos pervertidos no comportamento do indivíduo. Esta transferência da cathexia 
libidinal para uma outra instância do comportamento sexual é representada como uma 
regressão a uma das satisfações imanentes aos estágios do desenvolvimento 
psicossexual. O que para Freud é o que exatamente justificaria a pertinência da 
discussão acerca de uma sexualidade infantil.

29
 

 
Na maioria dos casos, a natureza patológica de uma perversão situa-se não no 
conteúdo do novo objeto sexual e sim em sua relação com o normal [...] se, em suma, 
uma perversão tem as características de exclusividade e fixação – então estaremos, 
via de regra, justificados em considerá-la um sintoma patológico.” ( Três Ensaios Sobre 

                                                           
28
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29
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a Teoria da Sexualidade, Standard Brasileira, vol. VII, p. 163 ) Freud revela uma 
particularidade constitutiva da perversão como uma anomalia ou uma patologia: o 
caráter de fixação, onde o indivíduo estará sujeito a imposição de um impulso 
amplamente recalcado.

30
  

 
            

10.   O IMAGINÁRIO 

 

Imaginário! O que é isto? O caráter obsceno da fantasia sexual do pedófilo, 

deixando todos nós sem saber das causas das suas ações - O imaginário da 

pedofilia desvela, nua e cruamente, as vias perversas do desejo, exibindo um 

espetáculo infame, onde a criança é identificada como um objeto deflagrador 

do desejo do adulto.  

Fani Hisgail,  citando o “universo das delícias eróticas”31 da pedofilia virtual 

desafia, 

 

            ... pelo menos em tese, a ordem geracional da infância, da adolescência e da vida 
adulta. Conforme se pode ver, nas inúmeras reproduções de imagens de crianças bem 
pequenas aproximadas do órgão genital masculino, aquilo que jamais se havia visto 
deste jeito. Para alguns, elas se tornam desejáveis porque - por definição - na estrutura 
edipiana o filho esta fora da cena do sexo dos pais, e justamente por isso as fantasias 
inconscientes da primeira infância servem para animar o imaginário da pedofilia virtual. 
Mas esta explicação psicanalítica não torna menos execrável tal prática, na medida em 
que não são as próprias crianças as que querem isso, e sim o adulto que ficou 
congelado na cena fantasiosa da relação sexual dos pais.

32
  

 

A pedofilia é a exibição, exposição do imaginário e,  é dele que o pedófilo vai 

constituir a sua realidade. É a externalização das fantasias da infâncias que 

são despertadas no corpo da criança ou do adolescente. O perigo desta prática  

está no dano que ela causa  à mente da criança, que é “[...]invadida por 

concretização das fantasias sexuais próprias da infância e que deveriam 

permanecer em seu imaginário.”33 Desta feita, partindo-se do fato de que 
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alguns pedófilos desenvolvem essa perversão por terem sido vítimas na 

infância, verifica-se que um ciclo se implanta: o ciclo do despertamento e 

liberação do imaginário.  

A psicanalista Ana Maria Brayner Iencarelli, acrescenta: “Esta concretização 

precoce destas fantasias pode explicar a evolução de abusado para abusador, 

a criança fica aprisionada nesta prática infantil do sexo e suas numerosas 

implicações psicológicas adoecedoras, e apenas muda de lado quando se 

torna adulto, permanecendo assim, na cena sexual infantil traumática.”34  

O pedófilo que abusa sexualmente de crianças 

 

            [...] sabe que a maior curiosidade delas é a vida sexual do adultos e, neste sentido, 
encontra um ambiente próprio para realizar sua fantasia, já que a criança vive 
intensamente o desabrochar de sua sexualidade. Ele usa as fotos para fazê-la acreditar 
que pode participar daquela cena, além de contar histórias sobre Adão e Eva, a origem 
dos bebês, e tudo mais que povoa o imaginário da criança. Ela pode estimular o desejo 
sexual, levar alguns que tenham tal fantasia a realizá-la, provocar um encorajamento 
no sujeito para que concretize o que antes fazia parte somente de sua imaginação.

35
 

 

Conclui-se dizendo que o  pedófilo é aquele que não esquece a própria 

infância, que dela não se liberta. Prisioneiro dos jogos sexuais infantis, por toda 

a vida sairá louco em busca do objeto de amor perdido. O pedófilo 

heterossexual é aquele que, adulto, reconhece em outra menina ou menino a 

reprodução de um trauma original da infância, “[...]até reconhecer a cópia 

autêntica, o pedófilo vai construindo, com a imaginação do fetichismo, falsas 

reproduções do original.”36  

 
11.   NATUREZA PATOLÓGICA DE UMA PERVERSÃO 
 

Nas perversões, a sexualidade infantil substitui a sexualidade adulta, ou seja, o 

indivíduo com estrutura psicológica perversa tem uma sexualidade infantil e 

não adulta, o que nos faria pensar em uma parada em seu desenvolvimento 

psicosexual. Schubert procura deixar isto mais claro quando diz:  
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Por isso podemos encontrar o comportamento impulsivo e a negligencia do desejo ou 
limite do outro em tantos casos de indivíduos ditos perversos. Tais dados são 
concordantes com o que foi proferido por Freud (1908), que apontou para a ocorrência 
nas perversões da regressão aos conflitos da fase edipiana, sendo que a sexualidade é 
substituída por componentes da sexualidade infantil. Desta forma temos a pedofilia 
caracterizada como um desvio de objeto sexual, ou seja, o objeto sexual “saudável”, 
uma pessoa adulta do sexo oposto é deixada de lado por preferenciação à um objeto 
sexual infante, a criança.

37
 

 

Assim, pode-se concluir que os maiores traumas e frustrações da primeira 

infância são reproduzidos nas fantasias e comportamentos que animam o 

erotismo adulto, sendo que desta vez a história tem um final feliz. Desta vez, 

ganhamos. Em outras palavras, o comportamento erótico adulto contêm o 

trauma primitivo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

Conclusão subtende fechamento, encerramento de algo que foi iniciado. Como 

o objetivo desta pesquisa é abrir o campo da reflexão no espaço psicanalítico, 

entende-se que a melhor coisa a fazer é deixar esta temática em aberto, uma 

vez que, conforme já citado no corpo do texto, no campo científico o relativismo 

é muito operante e novas descobertas sempre surgem no “por” da questão  ou 

no “acaso”. 

Espera-se que ao longo do tempo outras conclusões sejam acrescentadas ao 

material aqui exposto, por nós ou por tantos outros que estão engajados no 

pensar analítico. 

Deixa-se uma questão para a reflexão: 

  

É a psicanálise "contra" a pedofilia? A psicanálise 

entende a pedofilia como um desvio da sexualidade 

decorrente de uma série de fatores psicodinâmicos 

relevantes. Não pode ser "contra" um pedófilo. 
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