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Dicionários: dos significados aos sentidos

O objetivo deste capítulo é procurar compreender a definição dos termos 

“pedófilo” e “pedofilia” em diversos dicionários (de línguas e especializados), pois os 

verbetes ou entradas (nos dicionários) constituem-se, para a AD, em discursos e 

posições de sujeitos em uma formação discursiva do campo científico. Mesmo assim, as 

definições e os sentidos são distintos e essa distinção está estreitamente vinculada ao 

contexto sócio-histórico de materialização de uma época.

Analisar a constituição dos sentidos que constituem o discurso ou os discursos 

sobre pedofilia é uma das condições para compreender a questão da identidade (que será 

analisada adiante), pois os tabus, os valores e as crenças que a prática pedofílica 

representa, para cada época e para cada cultura, são também uma forma de conceber as 

relações entre homens e crianças. Nesse sentido, os dicionários são, para este trabalho, 

um ponto de partida. Não que se adotará este ou aquele sentido, mas estes serão como 

um “porto de passagem” para compreender os diversos sentidos e as práticas distintas 

que envolvem a pedofilia.

Silva (2000, p. 02), ao discorrer sobre o papel dos dicionários nas sociedades 

modernas, diz que estes representam sua memória coletiva, legitimando os usos sociais 

da língua. Dessa forma, o dicionário apresenta-se como repositório do acervo lexical da 

cultura, estabelecendo a relação entre a norma lingüística vigente e o momento histórico 

por que atravessa uma dada sociedade.

Biderman (1989, p. 129), por sua vez, considera que o dicionário de língua 

representa uma tentativa de descrição do léxico de uma língua, tarefa inglória nos dias 

de hoje, por não dizer impossível, em face da velocidade em que as mudanças no uso 



ocorrem, gerando um crescimento do léxico, motivado, particularmente, pelas rápidas 

mudanças socioculturais e tecnológicas. 

A autora aponta para a existência de diversos tipos de dicionários 

monolíngües: os dicionários de língua, os ideológicos, temáticos ou especializados, os 

dicionários históricos, os etimológicos e os terminológicos, estes últimos voltados para 

uma área específica do conhecimento. 

Lidando com os dicionários de língua, Biderman (1989) classifica os diversos 

tipos existentes com base em dois aspectos: sua macroestrutura ou nomenclatura, 

representada pela quantidade de palavras-entrada que o dicionário contém, e sua 

microestrutura, representada pelo modo como as unidades léxicas constituirão cada uma 

das entradas. A macroestrutura do dicionário marcará então a sua configuração e, 

conseqüentemente, o público-alvo.

A autora (BIDERMAN, 1989, p. 129-130) considera quatro modelos: o 

dicionário-padrão, com uma nomenclatura entre 50.000 e 70.000 verbetes (entradas); o 

dicionário-escolar, com aproximadamente 25.000 entradas; o dicionário-infantil 

destinado ao público da faixa etária que vai dos 7 aos 10 anos, com uma nomenclatura 

de 10.000 entradas; e o dicionário-infantil destinado aos usuários com menos de 7 anos.

Percebemos então que os dicionários não existem como simples aglomerados 

de verbetes. A cada tipo estão ligados elementos, que vão desde o objetivo – para que 

área se destina? Qual o público alvo? Onde deverá ser usado? – até sua relação com a 

época da publicação. Isquerdo (1989, p. 89), ao trabalhar o campo lexical da seringa, 

traduz, de forma clara, essas relações entre o léxico e os elementos extralingüísticos:

partindo-se do princípio de que investigar a língua é investigar 
também a cultura, o sistema lingüístico, nomeadamente o nível 
lexical, armazena-se e acumula as aquisições culturais representativas 
de uma sociedade, o estudo do léxico regional pode fornecer ao 
estudioso dados que deixam transparecer elementos significativos 
relacionados à história, ao sistema de vida, à visão de mundo de um 
determinado grupo. 

Tendo em mente essa relação, no que tange aos dicionários utilizados neste 

trabalho, podemos dividi-los de acordo com a tipologia descrita da seguinte forma: 

dicionários de língua, dicionários padrão, dicionários escolares, mini-dicionários, mini-

dicionários escolares, dicionários enciclopédicos e enciclopédias, dicionários 



etimológicos e terminológicos e de regionalismos. Implica relacionarmos também o 

público-alvo de cada uma dessas categorias.

Dessa forma, os dicionários tipo “padrão” e “mini-dicionários” estão 

direcionados para o público em geral, enquanto os dicionários “escolares” e “mini-

escolares” estão direcionados ao público estudantil. Para esses dois tipos de público 

também estão direcionados os dicionários enciclopédicos e as enciclopédias. Os 

dicionários etimológicos e de regionalismos estão direcionados àqueles interessados em 

buscar minúcias da língua, geralmente estudantes de cursos superiores e pesquisadores. 

Já o dicionário terminológico, por sua característica, é direcionado àqueles que atuam 

em sua área de recorte (dicionário de medicina, psicologia, psiquiatria, computação, 

lingüística).

O quadro a seguir demonstra a classificação dos tipos de dicionários que 

utilizamos para analisar os termos pedófilo e pedofilia:

Quadro I – Quadro de classificação de dicionários por tipos

Dicionário Ano Língua Enciclopédico

s

Etimológicos Terminológico

Gírias
Padrão Escolar Infantil

Garcia
1 (1967) X

G.D.E.P.P.
2 (1968) X X

Barsa
3 (1969) X

D.E.L.P
4
1

5 (1969) X

Pieron6 (1969) X

D.E.L.P
7
.2 (1970) X

D.E.L.P.
8
3 (1970) X

Grolier
9 (1970) X X

Lisa
10 (1970) X

Larrouse
11 (1971) X

                                                
1  Dicionário Prático – Língua Portuguesa.

2  Grande Dicionário Etimológico Prosódico do Português. 

3  Enciclopédia Barsa.

4  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

5  O número é para distinguir outros dicionários com o mesmo nome o de edições diferentes.

6 Dicionário enciclopédico psicologia geral.

7  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa. MEC/FENAME.

8  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

9  Dicionário 28, Léxico e Enciclopédico Ilustrado da Língua Portuguesa.

10  Grande Dicionário de Língua Portuguesa.

11  Grande Enciclopédia Delta Larrouse.



Cauderelli
12 (1972) X

Garcia
13 (1978) X X

D.E.L.P.
14

4 (1982) X

Bueno
15

3 (1982) X

Aulete
16 (1986) X

Bueno
17

4 (1986) X

Bueno
18

5 (1987) X

Ferreira
19

1 (1988) X

D.A.B.L.P.20 (1988) X

Globo
21 (1990) X

Luft e 

Guimarães
22

(1990) X

D.B.L.P.
23

(1990) X

MDBLP
24 (1992) X

Luft e 

Guimarães
25

(1993) X

Serra e 

Gugel
26

(1993) X

D.E.N.F.

L.P.27

(1997) X

D.D.P.28 (1998) X

Ferreira
29

2 (1999) X

Ribeiro
30 (1999) X

                                                
12  Dicionário enciclopédico psicologia geral.

13  Grande Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado.

14  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

15  Dicionário Escolar da Língua Portuguesa.

16  Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caudas Aulete.

17  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

18  Dicionário da Língua Portuguesa.

19  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

20  Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa

21  Dicionário Brasileiro Globo.

22  Dicionário Brasileiro Globo.

23  Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa - Encyclopédia Britannica do Brasil

24  Magno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.

25  Dicionário Brasileiro Globo.

26  Dicionário de Gíria.

27  Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa

28  Dicionário Didático de Português

29  Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa.

30  Mini Dicionário Escolar da Língua Portuguesa.



M.E.31 (1999) X

Houaiss e 

Vilar
32

(2001) X

Houaiss
33

1 (2001) X

M.G.K.L.

P.34

(2001) X

D.J.L.P.
35

(2001) X

D.E.L.P36 (2001)

Houaiss
37

2 (2002) X

Wikipédia
38 (2005) X

Nascentes
39 (s/d) X

I.U.B40 (s/d) X

Pedofilia e pedófilo: algumas referências

Os termos “pedófilo” e “pedofilia” têm sua origem nas partículas gregas (paîs', 

'paidós' (criança)+'philos' (amigo)), e, seguindo a lógica etimológica, o sentido da 

união das duas partículas gregas, no conceito do G.D.E.P.P. (1969), para pedofilia, é 

“amar, gostar de crianças” e, para pedófilo, “que gosta, ama crianças”. Não há uma data 

aproximada acerca do uso do primeiro termo, mas, segundo Houaiss (2) (2006, VE41), o 

surgimento do termo pedófilo como adjetivo ocorreu no ano de 1899. Vale ressaltar que 

esse dicionário registra o termo dentro da rubrica psicopatologia, tratando-lhe o sentido 

a partir dessa noção: “pedofilia: (1) perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir 

sexualmente atraído por crianças; (2) prática efetiva de atos sexuais com crianças (p. 

ex., estimulação genital, carícias sensuais, coito etc.)”.

                                                
31  Minidicionário Ediouro.
32    Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa

33  Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.

34  Minidicionário Gama Kury da Língua Portuguesa

35  Dicionário Júnior da Língua Portuguesa 

36  Dicionário Essencial da Língua Portuguesa.
37  Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.

38  Enciclopédia Eletrônica: www.wikipedia.org.

39  Dicionário Escolar Nascentes.

40  Instituto Universal Brasileiro.

41 Versão eletrônica



No campo jurídico, vemos, em diversas ocasiões, jurisprudências citarem o 

pedófilo como portador de deficiência, como se pode notar em trechos do acórdão 

judiciário que declarou a semi-imputabilidade de um réu acusado de estuprar sua filha 

de 12 anos, publicado na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul (2001):

A explicação para essa atitude do réu pode estar no laudo psiquiátrico 
(autos em apenso), que diagnosticou pedofilia (grifo nosso). Nos 
comentários médico-legais (fl. 15 dos autos em apenso), referem os 
peritos que: "A pedofilia, acima diagnosticada em S., promove um 
juízo parcial da cognição e da volição frente ao delito em questão. 
Existe, portanto, nexo causal entre a patologia e o delito. Isto porque 
o portador desta patologia apresenta um desvio em sua sexualidade, 
tendo estruturado formas alteradas de comportamento sexual, fora 
dos padrões normais.

Essa decisão acaba por encontrar amparo no CID – Código Internacional de 

Doenças - CID-10 – (DATASUS, 2006), no qual encontramos a definição de pedófilo 

sob o código F65.4, referenciando o termo como “Preferência sexual por crianças, quer 

se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-

púberes ou no início da puberdade.” (CID-10 – DATASUS, 2006). 

Por outro lado, encontramos na mídia um sem-número de matérias que 

descrevem a pedofilia como prática criminosa e o pedófilo como criminoso. Dessa 

forma, vemos “pedófilos” sendo condenados por “pedofilia”. Não está longe da prática 

registrada no Dicionário de Gírias, em que encontramos o verbete papa anjo com a 

seguinte definição: “quem faz ato sexual com criança”, exemplificando seu uso no 

seguinte contexto: “o cara é um papa anjo e deve ser morto a porrada” (SERRA E 

GURGEL, 1993, p. 244).

Mas o que é pedofilia? Quem é o pedófilo? De forma direta, podemos entender 

o pedófilo como um adulto que sente atração sexual por crianças. Essa questão é 

abordada no filme “O Lenhador”, particularmente numa cena em que o personagem 

principal descreve o motivo de sua prisão para a namorada: 

“- Então, o que foi que você fez? 
- Perco o controle com garotinhas. (...) 
- Garotinhas de que idade? 
- Entre 10 e 12. Uma vez uma de 9 disse que tinha 11 e uma de 
14 disse que tinha 12. Eu sempre perguntava a idade delas.” 



(O Lenhador, 2004). 

Descrever a pedofilia e o pedófilo envolve obrigatoriamente o âmbito jurídico, 

uma vez que o sexo com crianças passa pela questão do consentimento. Mas poderia a 

criança consentir em ter relações com um adulto? A grande maioria dos países possui 

uma idade legal para o sexo consentido, ou seja, uma idade em que o indivíduo pode 

aceitar livremente ter relações com outros. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (2005, p. 149) define, em seu artigo 

2°, os termos “criança” e “adolescente”, considerando, como crianças, indivíduos 

menores de 12 anos de idade (incompletos) e, como adolescentes, indivíduos cuja idade 

está compreendida entre 12 e 18 anos de idade. No campo jurídico, a relação sexual 

com menores de 14 anos é considerada pela lei como violência presumida. (cf. art. 224 

do Código Penal Brasileiro). 

Uma outra instância de descrição da pedofilia está na psiquiatria. A Sociedade 

Paulista de Psiquiatria Clínica (SPPC, 2006) aponta como característica da pedofilia a 

existência de desejos intensos, fantasias e comportamentos repetidos e de grande 

intensidade sexual envolvendo crianças em idade pré-púbere, com preferências 

específicas: o pedófilo costuma sentir atração por crianças de uma determinada faixa 

etária.

A SPPC (2006) classifica os pedófilos em dois tipos: os do tipo exclusivo 

sentem atração unicamente por crianças, enquanto os do tipo não-exclusivo sentem 

também atração por adultos. Outra divisão existe em relação à preferência sexual é: 

alguns pedófilos sentem-se atraídos unicamente por meninos; outros, somente por 

meninas; ainda outros, tanto por meninos quanto por meninas. Aqueles enquadrados 

neste último caso preferem geralmente o sexo feminino e crianças de 10 anos, enquanto 

aqueles atraídos por meninos preferem, habitualmente, crianças um pouco mais velhas. 

Os casos envolvendo meninas são vistos com maior freqüência, embora os reincidentes 

ocorram duas vezes mais com indivíduos do primeiro caso (meninos).

A atividade do pedófilo é descrita com base em diversos níveis de ação, 

variando em grau de intensidade. Pode estender-se desde despir e observar a criança até 

a conjunção carnal ou a introdução de objetos. As vítimas dessas ações podem ser os 

próprios filhos (adotivos ou não), parentes, ou ainda crianças sem quaisquer laços de 

parentesco com o pedófilo. Segundo a SPPC (2006),



Essas atividades são geralmente explicadas com desculpas ou 
racionalizações de que possuem "valor educativo" para a criança, de 
que esta obtém "prazer sexual" com os atos praticados, ou de que a 
criança foi "sexualmente provocante" — temas comuns também na 
pornografia pedófila.

O pedófilo utiliza-se ainda de complexos métodos de aproximação e 

ocultamento de suas ações, que normalmente iniciam com a conquista da confiança da 

mãe, ao ponto de chegar a casar-se com uma mulher cuja criança o atraia, ou a adotar ou 

raptar crianças oriundas de países subdesenvolvidos. Há ainda o relato de tráfico ou 

“troca” de crianças entre pedófilos.

O acesso (conquista) à criança normalmente está ligado ao atendimento das 

necessidades da criança “para obter seu afeto, interesse e lealdade e evitar que esta 

denuncie a atividade sexual” (SPPC, 2006).

Discutindo os sentidos de pedófilo e de pedofilia

Pelo senso comum, acostumamo-nos com a idéia de que as palavras carregam 

em si mesmas seus sentidos, num processo de tradução/interpretação da “realidade”, 

herança de um conceito (ante e pós-saussureano) que traduz a linguagem como 

possuidora da função de representar a “realidade”. A palavra, enquanto verbete 

dicionarizado, aceita essa função primeira e elementar. No dizer de Silva (1996, p. 151): 

Lá, o bom é distinto do ruim; as palavras são transparentes; o sentido 
é correto, preciso e objetivo; não há o que interpretar, nem do que 
duvidar. As palavras referem-se, sempre, a uma única e mesma coisa, 
todas as vezes que lá vamos buscar informações e tirar dúvidas: um 
mundo construído pela ciência da linguagem com a própria 
linguagem.

Aceitando o conceito de discurso proposto por Pêcheux (1997a), percebemos 

que os sentidos da palavra não se produzem dessa forma, mas sim no espaço tenso da 

enunciação ou na formação discursiva que a constitui, uma vez que a palavra não possui 

nem um sentido literal que lhe seja próprio. Orlandi (2003, p. 42), comentando Pêcheux, 

afirma que “os sentidos não estão nas palavras elas mesmas. Estão aquém e além delas”, 

ou seja, o sentido é determinado pelas posições ideológicas marcadas no processo sócio-

histórico no qual as palavras são produzidas. 



Dessa forma, os sentidos dados pelos dicionários devem ser concebidos como 

resultantes de uma relação discursiva marcada pela posição ideológica dos sujeitos 

envolvidos, tais como autor (especialista), posição sujeito (posição discursiva). 

O corpus de análise, neste capítulo, é constituído dos trinta e cinco dicionários 

constantes do Quadro I, nos quais foram recortados os sentidos de “pedófilo” e 

“pedofilia”, que constituem os Quadros II - N/C – Dicionários em que não constam os

termos “pedófilo” e “pedofilia”; III - Pedófilo – Dicionários em que consta apenas o 

termo “pedófilo”; IV - Pedofilia – Dicionários em que consta apenas o termo 

“pedofilia”, e V – Dicionários nos quais foram encontrados os termos “pedófilo” e 

“pedofilia”. Os quadros II, III, IV e V são divididos em 4 colunas: a primeira identifica 

o dicionário, e as notas de rodapé presentes na coluna remetem ao título completo. Na 

segunda coluna, está registrado o ano da publicação, e as diferentes edições de um 

mesmo dicionário estão numeradas para diferenciá-los. Na terceira coluna, estão os 

sentidos encontrados para o verbete “pedófilo” e, na quarta, os encontrados para 

“pedofilia.” 

Assim, na coluna “dicionário”, são observadas as posições-sujeito dos 

dicionaristas, bem como a relação dos diversos tipos de dicionário (de língua, 

etimológico) com um determinado público-alvo. Essa relação, de certa forma, restringe 

pela tensão de posição e determina o alcance lexical que poderá ser atingido pelo 

usuário do dicionário, bem como o efeito de sentido de sua relação com os sentidos dos 

verbetes.

Na coluna “ano”, a análise focaliza as mudanças dos sentidos dados pelos 

verbetes de acordo com sua transformação no tempo e na história, uma vez que, 

segundo Orlandi (2006, p. 5), como conseqüência do trabalho com a forma material, o 

analista tem como instrumentos a paráfrase e a metáfora, que Pêcheux (1997b, p. 96) 

denomina “efeitos metafóricos”. 

Orlandi (2006, p. 5) afirma que a AD, ao inserir uma idéia de paráfrase, não 

oriunda da lingüística, e de metáfora, desvinculada da literatura, bem como a noção de 

memória, não ligada à noção psicológica, inaugura uma relação que aproxima a noção 

entre o que é estabilizado, quanto aos sentidos, e o que é sujeito a equívocos.

Quadro II – Dicionários nos quais não constam os verbetes pedófilo e pedofilia

Dicionário Ano Pedófilo Pedofilia



Barsa42 1969 n/c43 n/c

D.E.L.P44145 1969 n/c n/c

D.E.L.P.463 1970 n/c n/c

D.D.P. 47 1998 n/c n/c

M.E. 48 1999 n/c n/c

D.J.L.P. 49 2001 n/c n/c

Quadro III – Dicionários em que consta apenas o verbete pedófilo

Dicionário Ano Pedófilo Pedofilia

Garcia50 1967 (1) “que gosta de criança” (GC); n/c

Grolier51 1970 (8) “que, ou aquele que gosta de criança” (GR) n/c

Garcia52 1978 (14) “que gosta de criança” (GA) n/c

Globo53 1990 (25) “amigo das crianças” (GB) n/c

Luft e Guimarães54 1990 (25A) “amigo das crianças” (LG) n/c

Serra e Gugel55 1993 (28) “que faz ato sexual com crianças” (SG); 

(29) “o cara é um papa anjo e deve morrer na porrada”

(SG)

n/c

D.E.N.F.L.P. 56 1997 (49) “que ou aquele que gosta de crianças”. n/c

Quadro IV - Dicionários em que consta apenas o verbete pedofilia

Dicionário Ano Pedófilo Pedofilia

Pieron57 1969 n/c (4) “atração mórbida do adulto por crianças” (P)

                                                
42  Enciclopédia Barsa.

43  n/c – não consta o verbete.

44  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa..

45  O número é para distinguir outros dicionários com o mesmo nome o de edições diferentes.

46  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

47  Dicionário Didático de Português

48  Minidicionário Ediouro.

49  Dicionário Júnior da Língua Portuguesa.
50  Dicionário Prático – Língua Portuguesa.

51  Dicionário 28, Léxico e Enciclopédico Ilustrado da Língua Portuguesa.

52  Grande Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado.

53  Dicionário Brasileiro Globo.

54  Dicionário Brasileiro Globo.

55  Dicionário de Gíria.

56  Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa

57 Dicionário enciclopédico psicologia geral.



Larrouse58 1971 n/c (11) “interesse mórbido pelas crianças” (LR);

(12) “pedofilia erótica, perversão pelas crianças” (LR)

Cauderelli59 1972 n/c (13) “perversão sexual por crianças” (C)

Bueno604 1986 n/c (21) “perversão sexual em que o adulto experimenta 

sentimentos eróticos em relação a crianças” (B4)

Ferreira611 1988 n/c (24) “que ou aquele que gosta de criança” (F1)

Ribeiro62 1999 n/c (33) “atração sexual de um adulto por crianças” R1 

Wikipédia63 2005 n/c (46) “caracteriza-se por uma forte atração sexual por parte 

de um adulto ou adolescente em relação à criança” (W)

Quadro V - Dicionários em que constam os verbetes pedófilo e pedofilia

Dicionário Ano Pedófilo Pedofilia

G.D.E.P.P.64 1968 (2) “que gosta, ama crianças” (GDEPP) (3) “amor às crianças” (GDEEP) 

D.E.L.P65.2 1970 (5) “amigos das crianças” (DELP2);

(6) “que gosta de crianças” (DELP2)

(7) “afeição às crianças” (DELP2)

Lisa66 1970 (9) “que gosta de crianças” (L) (10) “amor às crianças” (L)

Bueno673 1982 (15) “que gosta de criança” (B3) (16) “perversão sexual em que o adulto 

experimenta sentimentos eróticos em relação à 

criança” (B3)

D.E.L.P.684 1982 (17) “que gosta de crianças” (DELP4) (18) “perversão sexual em que o adulto 

experimenta sentimentos eróticos em relação a 

crianças” (DELP4)

Aulete69 1986 (19) “que gosta de criança” (A) (20) “sentimentos de pedófilo: amor às 

crianças” (A)

Bueno705 1987 (22) “que gosta de crianças” (B5) (23) “amor às crianças” (B5)

D.B.L.P.71 1990 (48) “

MDBLP72 1992 (26) “amigo das crianças” (MDBLP) (27) “afeiçoa às crianças” (MDBLP)

Ferreira732 1999 (30) “diz-se de, ou aquele que sofre de (31) “parafilia representada por desejo forte e 

                                                
58  Grande Enciclopédia Delta Larrouse.

59  Dicionário enciclopédico psicologia geral.

60  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

61  Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.

62  Mini Dicionário Escolar da Língua Portuguesa.

63  Enciclopédia Eletrônica: www.wikipedia.org.

64  Grande Dicionário Etimológico Prosódico do Português. 

65  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa. MEC/FENAME.

66  Grande Dicionário de Língua Portuguesa.

67  Dicionário Escolar da Língua Portuguesa.

68  Dicionário Escolar de Língua Portuguesa.

69  Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caudas Aulete.

70  Dicionário da Língua Portuguesa.

71  Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa - Encyclopédia Britannica do Brasil

72  Magno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.



pedofilia” (F2) repetido de práticas sexuais e fantasias sexuais 

com crianças pré-púberes” (F2);

(32) “pedofilia erótica: perversão sexual que 

visa a criança” (F2)

Houaiss e Vilar 2001 (37) “que ou quem sente a impulsão da 

pedofilia e/ou a pratica” (HV)

(38) “Psicopatologia que leva um indivíduo 

adulto a se sentir sexualmente atraído por 

crianças” (HV)

(41) “pratica efetiva de atos efetiva dos sexuais 

com crianças (p.ex., estimulação genital, 

caricias sensuais, coito)” (HV)

Houaiss1 2001 (39) “que ou quem sente impulsão ou a 

pratica” (H1)

(40) “Psicopatologia que leva um indivíduo 

adulto a se sentir sexualmente atraído por 

crianças” (H1)

(41) “pratica efetiva de atos efetiva dos sexuais 

com crianças (p.ex., estimulação genital, 

caricias sensuais, coito)” (H1)

M.G.K.L.P 74 2001 (47) “que ou quem sofre de pedofilia”. “Desejo mórbido de práticas sexuais com 

crianças” (48)

D.E.L.P. 75 (50) “que ou quem sofre de pedofilia”. “atração ou predição sexual de adulto (s) por 

criança(s)” (50)

Houaiss762 2002 (42) “que ou quem sente impulsão da 

pedofilia e/ou pratica” (H2)

(43) “Psicopatologia: perversão que leva um 

indivíduo a se sentir sexualmente atraído por 

crianças” (H2)

(44) “práticas efetivas de atos sexuais com 

crianças (p.ex., estimulação genital, carícias 

sensuais, coito, etc.) (H2)

O dicionário enquanto lugar-sujeito

No Quadro I, dividimos os dicionários utilizados neste trabalho em quatro 

categorias: dicionários de língua, enciclopédicos, etimológicos, terminológicos e de 

gírias. Cada categoria possui um espaço próprio de ritualização discursiva, pois cada 

categoria instaura uma interlocução específica.

                                                                                                                                              
73  Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa.

74  Minidicionário Gama Kury da Língua Portuguesa.
75  Dicionário Essencial da Língua Portuguesa.

76  Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.



Os dicionários de língua, conforme visto anteriormente, constituem uma das 

categorias propostas por Biderman (1998, p. 129), numa tentativa de descrição do léxico 

de uma língua. As divisões entre os diversos tipos de dicionário de língua (mini-

dicionário, escolar, entre outras) implicam a relação entre este e um determinado 

público-alvo, posição sujeito. Essa relação, de certa forma, restringe e “determina” os 

sentidos para uma posição sujeito específica na relação entre o sujeito e o dicionário 

como uma “fonte discursiva” de certos sentidos mais ou menos estabilizados de uma 

determinada época. Essa relação também demanda certos efeitos de sentido, não em sua 

descrição em si, mas naquilo que, no dizer de Orlandi (2003, p. 42), está “aquém e além 

delas”.

Assim, os sentidos atribuídos aos termos “pedófilo” e “pedofilia” estariam 

vinculados àquilo que o lexicólogo ou lexicógrafo, a partir de sua posição-sujeito, 

“supõe” suficiente aos usuários. A partir dessa afirmação, podemos considerar duas 

posições discursivas nesses dicionários. A primeira refere-se à nomeação (Dicionário da 

Língua Portuguesa, Dicionário Escolar), cujos sentidos apontam para alguns tipos de 

uso relacionados a certos sentidos e sujeitos: uso comum, escolar, consultas rápidas, 

busca etimológica, em que um tipo de definição exclui o outro. Assim, em Garcia 

(1967), o sentido constitui-se a partir da posição de “especialistas”, que, pelo efeito de 

sentido, faz que o discurso constitua-se de uma linguagem “técnica” no trabalho com os 

sentidos dos verbetes. De um outro lado, temos uma linguagem mais rebuscada, 

pertencente a uma outra posição, como em Pieron (1969). 

Numa segunda abordagem, a nomeação e a descrição também dizem respeito 

ao possível usuário/sujeito, que será aquele que busca, nesse tipo de dicionário, 

informações e sentidos acerca de questões correntes do cotidiano, ou seja, informações 

não especializadas e de “fácil compreensão”, mesmo considerando que “fácil 

compreensão”, de acordo com o nível de escolaridade, pode significar a inserção de 

posições distintas nessa formação discursiva. No caso de Garcia (1967), a expressão 

“prática” significa que o usuário encontrará uma certa “objetividade” nas definições, ou 

que as definições serão elaboradas de tal forma que o seu sentido seja de “fácil 

compreensão”. Já em Grolier (1970), espera-se uma abrangência maior nas 

informações, pois as expressões “enciclopédico” e “ilustrado” pressupõem a presença 

de um número maior de informações mais abrangentes. Em G.D.E.P.P.(1968), o foco 

altera-se, uma vez que a característica presente nesse dicionário está em buscar a origem 

(étimo) das palavras, sua história, enquanto os dicionários escolares têm como foco o 



aluno: pretendem ser uma ferramenta de apoio ao aprendizado, um instrumento no qual 

o aluno buscaria os sentidos das palavras, com “valor de verdade”.

Uma “possível facilitação” emanada dessas características traz adjacente o fato 

de que também restringe a circulação dos sentidos de verbetes que não constam em cada 

tipo de dicionário, como também pode ser restritiva a descrição do verbete pautada 

unicamente na etimologia das palavras. Nota-se, entre dos dicionários das décadas de 60 

e 70, que os enunciados para “pedofilia”, quando presentes, restringem-se ao sentido 

etimológico da palavra: Garcia (1967): n/c; GDEPP (1968): “amor às crianças”; Barsa 

(1969): n/c; DELP (2) (1969): n/c; DELP (2) (1970): “afeição às crianças”; DELP (3) 

(1970): n/c; Groulier (1970): n/c; Lisa (1970): “amor às crianças”. Por outro lado, 

encontramos, em Larrouse (1971): “interesse mórbido pelas crianças; pedofilia erótica: 

perversão pelas crianças”; em Cauderelli (1972): “perversão sexual por crianças”.

Notam-se aqui dois aspectos iniciais em relação aos sentidos: primeiramente, a 

acepção para “pedofilia” nos dicionários permanece no campo etimológico, embora os 

sentidos em GDEPP (1968); DELP (2) e Lisa (1970) oponham-se aos sentidos descritos 

por Larrouse (1971) e Cauderelli (1972). Neste último, espera-se efetivamente encontrar 

o tipo de definição lá aposto, por tratar-se de um dicionário técnico; em Larrouse, por se 

tratar de uma enciclopédia, pelo seu efeito de sentido e sua posição-sujeito, espera-se a 

apresentação e descrição de um certo balanço do conhecimento humano; em GDEPP 

(1968), presume-se que a descrição atenda aos objetivos da obra (dicionário 

etimológico). Mesmo que pareça óbvio o que acabamos de afirmar, o elemento que se 

destaca é a distância entre um modelo de acepção e outro.

Nesse sentido, é importante ressaltar a ausência dos verbetes “pedofilia” e 

“pedófilo” em Garcia (1967), Barsa (1969), DELP (1) (1969), DELP (3) e Groulier 

(1970). À exceção da segunda “obra” (Foucault, 2004), que é uma enciclopédia, as 

demais são dirigidas a um público que utiliza o dicionário para consultas rápidas no 

cotidiano (GARCIA, 1967) e, em especial, a alunos (no caso dos dicionários escolares). 

Ao sujeito/leitor possivelmente não interessaria esse verbete.

Em GDEPP (1968), DELP (2) e Lisa (1970), percebemos que há uma 

similitude em relação ao sujeito/público alvo que se constitui na relação do dicionário e 

sua posição sujeito, ou seja, são dicionários dirigidos ao e constitutivos do 

sujeito/público estudantil, mas que, diferentemente dos primeiros, oferecem uma 

descrição com base unicamente etimológica. Ao sujeito/leitor, pela sua posição, então 

interessará saber que a “pedofilia” é um “gostar”, “amar”, “afeiçoar-se” a crianças, 



sentido que não envolve um tipo de relação sexual ou que não tenha a sensualidade 

como um de seus traços.

Ao “não-dizer” visto no primeiro caso, podem-se alinhar as abordagens 

etimológicas como um “dizer-não-dizendo”, enquanto efeito de sentido, que oculta e 

silencia os sentidos de “aquém e além” desse termo. Percebe-se, nesses “não-ditos” 

(PÊCHEUX E FUCHS, 1997b, 176), um outro dito: a questão do sentido da palavra ou 

expressão não deve ser discutida ou referenciada “abertamente”, nem no uso cotidiano 

(DE CERTEAU, 2002), muito menos na escola. Nesta, a questão é sua condição de 

materialização de certos discursos e a exclusão de outros, além do fato de que ali, se, 

porventura e pela própria característica da instituição, o tema e sua ritualização 

discursiva “vierem à baila”, poderá haver, entre outros efeitos de sentido, o (causar) 

constrangimento. Assim, o valor etimológico do termo deverá bastar.

A presença desse “silenciamento” (ORLANDI77, 1997, p. 63) não anula ou 

oculta o efeito de sentidos; ao contrário, instaura um espaço de significação pleno. No 

dizer de Orlandi (1997, p. 70):

o silêncio é a própria condição da produção de sentido. Assim, 
ele aparece como o espaço “diferencial” da significação: 
“lugar” que permite à linguagem significar. O silêncio não é o 
vazio, o sem-sentido; ao contrário, ele é o indício de uma 
totalidade significativa. Isso nos leva à compreensão do “vazio” 
da linguagem como um horizonte, e não como falta.

Assim, a “opção” de abordagem do tema surge no discurso médico-

psiquiátrico em Larrouse (1971) e em Cauderelli (1972), mesmo em se considerando 

que o primeiro é uma enciclopédia e o segundo, um dicionário técnico em que os 

enunciados “denunciam” essa ligação. Assim, nos enunciados: (11) “interesse mórbido 

pelas crianças; pedofilia erótica: perversão pelas crianças” (LARROUSE, 1971), 

“interesse mórbido” e “perversão” remetem ao discurso de doença, anormalidade, 

desequilíbrio psíquico (HOUAISS, 2002), na relação entre os atingidos por ela e as 

crianças. Em (12), “pedofilia erótica”, o termo “perversão” permite inferir o sentido 

atribuído: o interesse anormal ou doentio é de cunho erótico. O termo “erótico” de certo 

modo ameniza o sentido de “pedofilia”, pois, de forma geral, refere-se a sentidos 

                                                
77 A autora de refere aos discursos políticos que no período da ditadura militar não puderam significar, no 
entanto é possível considerar que os discursos sobre pedofilia também são interditados por questões de 
outra ordem com valores, tabus, crenças.



ligados a instâncias da “normalidade sexual” no jogo da sedução ou na própria 

constituição da “subjetivação” (ORLANDI, 1997) dos sujeitos. O enunciado (13) 

“perversão sexual por crianças” (CAUDERELLI, 1972) caminha pelos mesmos trilhos.

Mas, se por um lado há um distanciamento maior aqui entre o sentido 

etimológico de “gostar” de crianças e um sentido próximo ao do efetivo uso da palavra, 

esse uso ocorre no campo do discurso médico-psiquiátrico. Se em Larrouse o verbete é 

aposto na rubrica medicina, em Cauderelli o sujeito/público alvo da obra por si só já 

denuncia o direcionamento constitutivo dessa posição – psicólogos em geral –; tanto 

num caso quanto no outro, com função e sentidos técnicos. Ao leitor interessará então o 

aspecto técnico que envolve o tema abordado pelo termo, ou seja, o sentido marcado 

pela FD médico-psiquiátrica. 

O que se percebe aqui é a existência de três sujeitos/leitores constituídos pelo 

objetivo do dicionário: aquele a quem não interessará o sentido do termo, aquele a quem 

bastará o sentido mais próximo ao sentido etimológico e aquele que se interessará a 

partir de uma abordagem técnica. 

Já alguns dos dicionários de língua publicados na década de 80 apresentam 

uma aparente tensão: ao sentido etimológico para “pedófilo”, alinha-se o termo 

“pedofilia” com o discurso psiquiátrico. Assim, em Bueno (3) (1982), D.E.L.P (1982) e 

Bueno (4) (1986), o sentido de “pedofilia” é tratado como: (16) (18) (21) “perversão 

sexual em que o adulto experimenta sentimentos eróticos em relação a crianças”. A 

aproximação desse “gostar” , em (15), (17), (19), (22), com a “perversão”, em (16), 

(18), (21), marca a presença de dois sujeitos: um agente, no sentido de ativo – aquele 

que gosta de – e outro paciente, no sentido de sofrer ação do ativo – aquele que sofre de; 

ou ainda aquele que sente (20) “sentimentos de pedófilo: amor às crianças” (AULETE, 

1986).

Importa considerar que a tensão constitui-se tanto no nível do discurso quanto 

no dos objetos do discurso. Assim, temos “perversão” com sentido de algo doentio e, 

por isso, negativo, proibido, interditado, silenciado, que contrasta com “amor”, cujo 

sentido, apesar de sua abrangência, refere-se a algo positivo, saudável, que todos sabem 

ou devem saber do que se fala.

Percebe-se aqui que, nas décadas de 60 e 70 (considerando as condições 

históricas de produção dos discursos, da circulação do conhecimento em particular, dos 

valores, das crenças que funcionam como sistemas de “filtramento” ideológico do que 

pode e do que não poder ser discursado de acordo com os espaços sociais), o sujeito 



“necessitaria”, restritamente por sua posição-sujeito, conhecer somente o sentido 

etimológico dos termos “pedófilo” e “pedofilia”, ou ainda não “necessitaria” conhecer o 

sentido do termo. Assim, é dado o acesso a uma forma diferenciada do discurso 

psiquiátrico, uma vez que o sentido de “perversão sexual” (13) é amenizado pela 

situação de que esta é um “sentimento erótico” experimentado pelo adulto, pois o 

sentido de sentimento remete a questões abstratas: aqui, aquele que “gosta de crianças” 

apenas “sente”, descartando quaisquer atos possíveis. Assim também o é a noção de 

“erotismo”, que, mesmo referindo-se à idéia de sexualidade, também traduz uma atração 

abstrata. O erótico é mais passível de aceitação que o pornográfico. Pode-se observar a 

tensão dos sentidos: à medida que se excluem alguns, pretendem-se fixar outros, de 

modo que estamos no primado da ideologia.78  

Nos dicionários da década de 90 analisados, os sentidos de “pedófilo” afastam-

se do sentido etimológico presente nos de anos anteriores. Os dicionários Globo (1990), 

Luft e Guimarães (1990) e MDBLP (1992) apresentam, para esse termo: (25) e (26) 

“amigo das crianças”. Para pedofilia, o dicionário MDBLP apresenta (27) “afeiçoa às 

crianças”. Em Ferreira (2) (1999), o sentido do discurso psiquiátrico é retomado tanto 

para “pedófilo”: (30) “diz-se de, ou aquele que sofre de pedofilia”, quanto para 

“pedofilia”: (31) “parafilia representada por desejo forte e repetido de práticas sexuais e 

fantasias sexuais com crianças pré-púberes” (F2); (32) “pedofilia erótica: perversão 

sexual que visa a criança” (F2). Ribeiro (1999), por seu turno, não apresenta o sentido 

para “pedófilo”, apresentando para pedofilia o seguinte: (33) “atração sexual de um 

adulto por crianças”. Já em Serra e Gurgel (1993), encontramos o termo que descreve a 

ação de “papa-anjo” com o sentido de (28) “que faz ato sexual com crianças”, e um 

exemplo de uso (29): “o cara é um papa-anjo e merece morrer na porrada”, que é o 

efeito dessa prática, a recair nos procedimentos de interdição de sujeitos.

Em (25) e (26), o sentido de “pedófilo” surge como “amigo das crianças” e o 

de “pedofilia”, como “afeição às crianças”; em (27), traduz-se um sentido de 

proximidade ao de “inocente”. A afeição, tão abstrata quanto o gostar, marca a 

existência de um sujeito cujo motivo da proximidade com as crianças não está ligado ao 

interesse sexual. O sujeito ocupa, ali, um lugar de ligação pura e ingênua com a criança, 

e o prazer advindo com a afeição/amor não traz consigo nenhum tipo de restrição, o que 

                                                
78 Segundo Pêcheux (1995, p. 146), a materialidade do sentido se torna possível uma vez que “a 
materialidade concreta da instância ideológica existe sob a forma de formações ideológicas, que, ao 
mesmo tempo, possuem um caráter ‘regional’ e comportam posições de classe”. Segundo o autor, é por 
meio da  materialidade lingüística que se pode apreender a materialidade ideológica.



não ocorre em Ferreira (1999), em que o “pedófilo” é ‘alguém que sofre’ (30) e a 

“pedofilia” é tratada como uma doença que atinge ao primeiro (31). Já em Ribeiro 

(1999) não está presente o conceito de “pedófilo”, e de “pedofilia” é tratado de maneira 

bastante genérica, apenas como mais um tipo de atração sexual. A inexistência de 

adjetivos, como “mórbido”, ou a ausência de ligações diretas com o discurso da 

psiquiatria permitem uma interpretação de sentido mais “branda” e ampla, que ameniza 

os efeitos de sentidos. 

Em Serra e Gurgel (1993), encontramos um uso equivalente, parafrástico, a 

“pedófilo”: o termo “papa-anjo”. Em se tratando de um dicionário de gírias, registra um 

tipo de “uso informal” da língua na materialização dos discursos, ligado originalmente a 

grupos de sujeitos específicos e que tende, pelo efeito de posições e de sentidos, a ter o 

seu uso ampliado para uma parcela maior da comunidade discursiva. Em “papa-anjo”,

percebe-se claramente que o “objeto de desejo” não é contemplado com o sentido 

platônico – “papa” remonta ao sentido da relação, da mesma forma que “comer”, cujo 

sentido remete ao outro: possuir alguém carnalmente, ter posse para realizações sexuais. 

Aqui, o sentido dado a “criança”, tratada como “anjo”, traz o sentido religioso cristão da 

pureza, algo a ser contemplado, que não deve ser maculado. O sentido de pureza violada 

encontra-se bem marcado como prática do sujeito. O exemplo de uso do termo em (29), 

“o cara é um papa anjo e deve morrer na porrada” (SG), marca a posição do enunciador 

em relação ao pedófilo, não o tratando como o “amigo”, nem como aquele que sofre de 

uma doença, mas sim como um ser que deve ser punido com base num impedimento 

construído social e historicamente (tabu): a criança não deve ser objeto de atenção 

sexual por parte de um adulto. Aqui, o discurso popular filia-se também ao discurso 

religioso ao referenciar o pedófilo como “papa-anjo”. 

A iconografia católica muitas vezes retrata o anjo na forma de uma criança: 

basta um só olhar às diversas de imagens de Nossa Senhora de Aparecida, a cujos pés 

estão vários anjos com feições infantis. A imagem da pureza reveste-se do sagrado: o 

anjo investido na forma da criança pode representar uma ligação mais direta com o 

divino, pois, se os anjos são os mensageiros de Deus, conforme pode ser visto em 

diversas passagens da Bíblia, a criança é um ser que ainda não teve tempo de 

corromper-se. O pedófilo, entendido como “papa-anjo”, atenta contra essa pureza, 

“peca” diretamente contra Deus e, portanto, deve ser punido em conformidade com os 

preceitos divinos. Na carta de Paulo aos Romanos (6:23), encontramos a pena: “Porque 

o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 



nosso Senhor.”, ou seja, àquele que atenta contra as leis divinas a pena é a morte. (29) 

“o cara é um papa anjo e deve morrer na porrada” (SG) 

 Nos dicionários, a partir de 2000, os sentidos para “pedofilia” dividem-se em 

dois grupos principais de enunciados. O primeiro grupo é definido por uma abordagem 

a partir do discurso psiquiátrico: Houaiss e Vilar (2001), Houaiss1 (2001) Houaiss2 

(2002) (40) (43): “Psicopatologia que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente 

atraído por crianças”; o segundo, pela idéia de realização do ato sexual está presente, 

como em (41) e (43) “práticas efetivas de atos sexuais com crianças”. Já os sentidos de 

“pedófilo” (substantivado) mantêm-se no campo do discurso psiquiátrico, referindo-se a

este como aquele que “sofre de” (doença) ou ainda que sente o “impulso” (ação 

externa).

Marcando os limites

Percebe-se então que, ao longo de três décadas, os sentidos, tanto de 

“pedofilia” quanto de “pedófilo”, saíram gradativamente de um discurso de ocultação e 

silenciamento – seja enquanto prática do sujeito, seja como descrição dessa prática, 

marcados pela “ausência do sentido” pelo seu efeito metafórico “in-significado” 

(ORLANDI, 1999, p. 67) ou ainda por sua etimologia, especialmente nos dicionários de 

língua e, dentre esses, em especial nos dicionários destinados aos estudantes (escolares) 

– para uma situação mais aberta, pautada no discurso psiquiátrico. 

O “pedófilo”, enquanto sujeito, constitui-se no deslocamento do espaço 

discursivo entre “gostar” de crianças e ser “amigo” destas e, finalmente, no espaço de 

quem “sofre” de uma doença ou sente um “impulso”. Como sujeito “agente” pedófilo, 

não se lhe pode atribuir o discurso de culpa: gostar ou ser amigo, lados diferentes de 

uma mesma moeda. Aqui os enunciados que se filiam, em redes de memória 

(PÊCHEUX, 1997a, p. 56), a uma formação discursiva que considera que o sentido da 

palavra produz-se unicamente por sua etimologia trazem em si a implicação do aceitável 

e do consentido: pode-se “gostar” de crianças, ser amigo delas e mesmo amá-las.

Ao sujeito “paciente”, marcado como aquele que “sofre por/de” ou “é 

impulsionado pela” pedofilia também não se aplica a culpa: a prática é externa e foge de 

seu controle. Os enunciados que, nesse caso, se filiam ao discurso psiquiátrico vêm 

acompanhados da idéia ou sentido da ausência de controle e da não-racionalidade. 



Vítima da doença e exposto aos impulsos dela oriundos, o “pedófilo” é um “paciente” 

marcado discursivamente como aquele que não exerce controle sobre seus atos e 

desejos.

A “pedofilia” também passa por um processo semelhante: do sentido singelo 

‘gostar de crianças’, passando sua constituição pela “perversão”, vai registrar-se 

finalmente na rubrica da psicopatologia.

O trajeto percorrido até aqui já nos permite tecer algumas reflexões, mesmo 

que preliminares. Os sentidos de “pedofilia” (descrição de uma prática) e de “pedófilo” 

(sujeito dessa prática) constituem-se em diversas formações discursivas, desde o 

discurso do senso comum até o discurso especializado (médico). Essas formações 

discursivas instauram de forma constitutiva um espaço social e histórico de tensão entre 

sujeitos entendidos como enunciadores (enunciador e enunciatário), ou seja, entre o 

sujeito lexicógrafo ou lexicólogo, aquele que procura, em uma dada época, registrar 

alguns sentidos estabilizados de palavras, e os sujeitos/leitores, que buscam nos 

dicionários definições correntes ou mais “técnicas” das palavras.

Foi possível constatar que as definições dos sentidos de “pedofilia” e de 

“pedófilo” são marcadas pelas condições históricas e sociais de cada período, como 

visto nos dicionários, e também dizem respeito aos procedimentos de interdição dos 

discursos e dos sujeitos. Se considerarmos a tensão de sentido entre “gostar de criança” 

e “perversão sexual” que perpassam desde os dicionários escolares até os 

especializados, pode-se afirmar que os sentidos ainda não se estabilizaram em uma 

determinada discursividade, mesmo que, tanto os dicionários de língua quanto os 

técnicos, convirjam, em alguma medida, para os mesmos sentidos. Esses sentidos ainda 

são, todavia, passíveis de contestação em outras instâncias, como a jurídica. Não é sem 

propósito que os processos de réus acusados de prática de pedofilia “correm” em 

segredo de justiça. Esse ocultamento não escapa, todavia, aos procedimentos de 

interdição dos sentidos ligados ao uso do termo, vinculados mais ao discurso que 

referencia a prática do pedófilo que ao discurso etimológico ou psiquiátrico. 

Assim, nos dicionários, os sentidos de “pedofilia” e “pedófilo” foram, por 

muito tempo, interditados como tabu social e, em certa medida, a sua circulação ainda 

causa um estranhamento. Com o avanço científico na área médica, estão 

ressignificando-se e demandando seus efeitos de sentido. Situando os termos em uma 

outra instância discursiva, estão à “procura” de uma descrição e definição de “pedofilia” 

e “pedófilo”.
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