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Pesquisar a questão da pedofilia pode provocar, à primeira vista, um efeito de 

estranhamento, porém, apesar de o tema representar um “tabu” discursivo na sociedade, 

o número de veiculações de casos na mídia impressa e televisiva vem aumentando 

significativamente nos últimos anos e saindo das páginas policiais dos jornais populares 

para “freqüentar” colunas diversas em veículos de grande circulação e obtendo destaque 

significativo na mídia televisiva. 

Percebe-se claramente que há uma demanda na sociedade para discussão do 

tema e, nesse sentido, a academia não se pode furtar a participar desse debate. Ao 

pesquisarmos a identidade do pedófilo, com base nas concepções teóricas da Análise do 

Discurso de linha francesa, buscamos, não o estabelecimento de critérios que possam 

identificá-lo, mas a compreensão desse aumento na exposição dessa posição-sujeito 

como um acontecimento (PÊCHEUX, 1997a) discursivo resultante da busca de “coisas-

a-saber” (idem, p.55) do sujeito e as conseqüências e efeitos de sentido resultantes desse 

aumento nas ligações sócio-históricas a ela filiadas: 

(...) todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações 

sócio-históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao 

mesmo tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou 

menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo modo 

atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no 

seu espaço (...). (idem, p. 56)

Os meios de circulação são espaços de enunciação e contexto dos discursos e 

constituídos dele também, uma vez que a própria forma de circulação do discurso sobre 

o pedófilo e o discurso enunciado pelo próprio pedófilo marcam posições discursivas 

distintas. Assim, os objetos desta pesquisa são os discursos que circulam nos meios de 



comunicação, como a rede mundial de computadores, internet, e também em revistas, 

jornais e programas de televisão, bem como os do próprio pedófilo.

O discurso a respeito do pedófilo é aqui considerado como um acontecimento 

discursivo, pois, se, de um lado, há dificuldade de se definir “pedófilo”, em 

contrapartida há também um discurso que reivindica um tipo de identidade, que é a 

questão central. 

Posto isso, os objetivos da pesquisa são: a) analisar os discursos de 

denominação de pedófilo e pedofilia em dicionários de língua, em dicionários 

especializados e nas leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); b) 

analisar a constituição (negação ou afirmação) do pedófilo em veículos de ampla 

circulação, a saber: o jornal Folha de São Paulo (1994-2006) e as revistas IstoÉ e 

Época, c) analisar discursos do próprio pedófilo em enunciados da NAMBLA, 

associação que defende os interesses de pedófilos, levantando as representações 

discursivas do sujeito “pedófilo” e a forma como essas representações reivindicam uma 

certa identidade discursiva.

Nosso ponto de partida foi a constatação de que os meios de circulação são 

espaços de enunciação e contexto dos discursos e constituídos dele também, uma vez 

que a própria forma de circulação do discurso sobre o pedófilo e o discurso enunciado 

pelo próprio pedófilo marcam posições discursivas distintas: tanto a negação quanto a 

afirmação da pedofilia tem-se tornado, nos últimos anos, um acontecimento discursivo, 

se se considerar a tensão da própria definição no discurso do Estado e no da Medicina. 

Outro ponto importante é que, junto com os movimentos que reivindicam um espaço 

identitário específico, como o dos homossexuais, os pedófilos estão procurando dar 

visibilidade a sua enunciação em forma de organizações, grupos, associações, em busca 

de um reconhecimento na ordem dos discursos do próprio Estado, se consideramos que 

a prática pedofílica é reprimida na forma da lei. Tanto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal quanto nas definições 

dicionarizadas, quer de língua geral, quer de especialistas, parece haver uma tensão de 

sentidos entre os discursos que procuram definir “pedófilo” e “pedofilia”. Assim, os 

sentidos de pedófilo e pedofilia, tanto no discurso dos dicionários quanto nos discursos 

médico-psiquiátrico, religioso e jurídico, parecem apresentar uma forte tensão ao 

tentarem definir discursivamente o que vem a ser a prática pedofílica e o sujeito dessa 

prática – o pedófilo. Essas tensões levam à reivindicação de diferentes representações 

identitárias – uma negativa, na qual o pedófilo é representado discursivamente como 



criminoso, doente ou pecador, e outra positiva, reivindicada pelo grupo pró-pedofilia –

North American Man/Boy Lovers Association (NAMBLA).

Esta abordagem dos discursos do pedófilo e da pedofilia como um 

acontecimento discursivo que reivindica uma identidade capaz de garantir uma 

circulação dos discursos e dos sujeitos sem a repressão dos “Aparelhos Ideológicos do 

Estado” (ALTHUSSER, 2001) vem organizada em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos o percurso teórico da análise do discurso de linha francesa que nos serve 

de suporte e desenhamos uma breve história da prática da pedofilia, partindo do período 

clássico (séc. IV aC), passando pelo surgimento do cristianismo, até a Idade Média (séc. 

XIV).

No segundo capítulo, analisamos os sentidos de “pedófilo” e “pedofilia” em 

trinta e cinco dicionários publicados no período compreendido entre os anos 60 e 2005. 

Percebeu-se 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.

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”. 

Já no terceiro capítulo, por reconhecermos que a questão da identidade não é 

“tema” específico da AD francesa, analisamos gêneros discursivos (Maingueneau, 

2005) legais, reportagens publicadas na Folha de São Paulo no período de 1994 a 2005, 

Revistas Isto é e Época e textos publicados no sítio de internet da NAMBLA, em busca 

de representações dos conceitos de “pedófilo” e “pedofilia”, de que poderão derivar 

outros trabalhos, esses sim preocupados especificamente em traçar contornos 

identitários do sujeito pedófilo.

Podemos perceber que, ao representar o pedófilo dessa forma, tanto o discurso 

midiático, quanto o religioso e o jurídico criam uma identidade para ele baseada no 

efeito de sentido de sua posição e reflexo de sua prática na sociedade. Se aceitamos 

anteriormente que as identidades são definidas estruturalmente, dentro de relações que 

as opõem umas às outras (Renan apud RAJAGOPALAN, 2002, p. 86), temos de 

reconhecer a existência de uma categorização para um grupo denominado “pedófilos”, 

mesmo quando negada pelos participantes deste: as configurações discursivas não 

permitiriam ao sujeito assumir essa posição, sob pena de graves sanções.

Como explicar então a existência de um grupo como a NAMBLA, que 

reivindica para si e para seus membros uma identidade (de pedófilo) positiva, amparada 

pelo discurso jurídico? A identidade constituída pelos discursos jurídico, médico 

psiquiátrico, religioso e do senso comum, para o pedófilo, é a mesma reivindicada pela 

NAMBLA? 

A resposta a essas questões parte da idéia de diferença. As identidades do 

pedófilo constituídas pelos vários discursos acima descritos não é a mesma reivindicada 



pela NAMBLA, que nega discursivamente a imagem do “pedófilo agressor” ou do 

“pedófilo criminoso” ou “pecador”. 

Para tanto, a NAMBLA ressignifica sua prática e os lugares discursivos que os 

sujeitos nela envolvidos ocupam, a começar pela criança, que perde o status e o sentido 

de sujeito que necessita da proteção do Estado, representada em leis específicas. 

Desaparece também a figura discursiva da criança pura e assexuada do discurso 

religioso. Quem ocupa o lugar sujeito “criança” no discurso da NAMBLA é uma posição 

sujeito (um indivíduo) auto-suficiente, capaz de ocupar “espaços sociais” considerados 

exclusivos dos adultos – (345) Exigimos mayores oportunidades económicas, políticas y 

sociales para los jóvenes – bem como capaz de dispor de seu corpo e escolher seus 

parceiros sexuais. O lugar-sujeito “criança” é, para a NAMBLA, alguém que sofre 

discriminação em leis que o impedem de assumir sua “plenitude”.

A prática pedofílica também é ressignificada pela NAMBLA. Aqui, as relações 

entre homens e adultos, diferentemente do “abuso” dos discursos jurídico, médico 

psiquiátrico, religioso e do senso comum (discursivamente uma relação em que um 

sujeito age sobre outro), a prática pedofílica é constituída discursivamente como uma 

prática em que os dois sujeitos estão envolvidos: (339) relaciones mutuamente 

consensuales. 

O lugar sujeito “pedófilo”, ou pelo menos a categoria de pedófilos que a 

NAMBLA denomina de boy-lovers, também passa pelo mesmo processo de 

ressignificação: se o lugar sujeito “criança” caracteriza alguém que tem discernimento 

suficiente para dispor de seu corpo e escolher seus parceiros, se a prática pedofílica é 

uma prática amigável que envolve o mútuo consentimento dos sujeitos envolvidos, 

prática “ligada” discursivamente aos relacionamentos amorosos socialmente aceitos, 

Nosotros sabemos que las diferencias de edad no impiden la interacción mutua y 

cariñosa entre dos seres humanos. (NAMBLA) (346), o lugar sujeito “pedófilo” é 

constituído discursivamente pela NAMBLA como um lugar possível de ser ocupado, e 

não negado. 

Tanto o pedófilo quanto a criança são, para a NAMBLA, representantes de uma 

minoria oprimida pelas leis e pela sociedade, que precisa ser “educada” para 

“compreender” esse tipo de relacionamento: (341) Educando al público sobre la 

naturaleza benévola del amor entre hombres y chicos. (NAMBLA).

Surgidos dos pontos de deriva, por um lado, dos discursos jurídico, médico 

psiquiátrico e religioso, e por outro, do discurso etimológico, do discurso de 



“perseguição às minorias” e do discurso de “direitos civis”, os dois discursos digladiam, 

tanto pela identidade quanto pelos sentidos, para ocupar um espaço discursivo estável e 

positivo na sociedade. Há uma representação identitária continuamente negativa do 

pedófilo e da prática da pedofilia como derivados da violência, da doença e do pecado e 

outra, ressignificando os sentidos de pedófilo e pedofilia, que busca, no discurso 

etimológico e na também ressignificação dos sentidos de “criança”, a base para tornar 

sua prática passível de aceitação. Não é possível afirmar se, nessa disputa, um dos lados 

sairá plenamente “vencedor”: se uma das identidades prevalecerá em face do 

desaparecimento da outra. 

O significativo crescimento das prisões de pedófilos e o desbaratamento cada 

vez mais comum de redes de pedofilia pelo mundo levam à constatação de que o 

discurso no qual o sujeito pedófilo ocupa o espaço de “criminoso” mantém-se em 

circulação. Esse mesmo aumento do número de casos, aliado à circulação de outros 

discursos, demanda, todavia, outros sentidos e outros lugares a serem ocupados pelo 

“sujeito pedófilo”, nos quais a prática da pedofilia é re-interpretada à luz de outro 

discurso: o etimológico, a partir do qual o sentido de “gostar” é intensificado, enquanto 

os sentidos da prática pedofílica são discretamente “apagados” num discurso de “não-

aceitação” da violência. No discurso da NAMBLA, ambos, pedófilo e criança, são

“anjos”, ambos “vítimas do sistema”; ambos “incompreendidos pela sociedade”.

São esses caminhos percorridos pelo sentido dos termos “pedófilo” e 

“pedofilia” que surgem diante do sujeito-leitor, emergindo de suas vinculações 

históricas e etimológicas. Os sentidos etimológico, médico-psiquiátrico, jurídico e 

religioso digladiam-se entre si, ficando a prática pedofílica envolta por apagamentos e 

distanciamentos que permitem a emergência ou a reivindicação de identidades, como 

faz a NAMBLA.

Os processos de significação e ressignificação desses termos acabam por 

atingir sua relação com a prática pedofílica, ora apagando-a – pedófilo amigo das 

crianças – , ora eufemizando-a como doença – processo discursivo que determina a 

necessidade de tratamento médico –, ou ainda marcando-a como pecado, cuja expiação 

e perdão são possíveis. Esses processos trazem em seu centro o sujeito pedófilo e sua 

prática, a pedofilia.

A NAMBLA, ao reivindicar uma identidade positiva para o sujeito pedófilo, o 

faz retomando o sentido etimológico dos termos. Ela “sabe”, todavia, que somente essa 

volta não basta para ressignificar totalmente os sentidos que foram historicamente 



construídos e que transitam diretamente no discurso do senso comum – “papa-anjo que 

merece morrer”. Ela necessita ressignificar historicamente o pedófilo e o faz marcando-

o como grupo social minoritário, vítima de perseguições e opressão por parte da 

sociedade organizada. Busca, para tanto, alinhar discursivamente sua história à dos 

movimentos homossexuais norte-americanos.

Ainda assim, não é possível a ressignificação em sua totalidade. Não é 

possível comparar nem alinhar a prática pedofílica com a prática homossexual. 

Considerar apenas a existência de pedófilos homossexuais e desconsiderar os 

heterossexuais seria uma leviandade sem sentido. Os sujeitos aqui envolvidos são 

diferentes: os envolvidos na prática homossexual que possuem o controle e domínio de 

seu corpo e são sujeitos de sua prática. Como sujeitos sociais, não estão sob o controle 

de leis que impedem sua prática, ou ainda: sua prática não implica um estado discursivo 

de “doença” (apesar de ambos os casos já terem ocorrido num passado recente e ainda 

ocorrerem em algumas sociedades “modernas”).

Para reivindicar uma identidade positiva para o pedófilo, a NAMBLA necessita 

ressignificar a criança. Ela não está sozinha nesse aspecto. A René Guyon Society 

(Sociedade René Guyon)1, grupo americano similar à NAMBLA, tinha como lema sex 

before eight, or else it's too late2. Mas, como ressignificar uma prática que envolve 

relações sexuais com crianças com menos de oito anos de idade? Como aceitar que 

crianças possam ter consciência do que ocorre na prática pedofílica?

Embora o discurso médico-psiquiátrico caracterize a pedofilia como doença –

parafilia –, como caracterizar o sujeito pedófilo que alimenta e é a razão da existência 

dos grupos de tráfico de crianças e produção de material pornográfico com essas 

mesmas crianças, que surgiram “financiados” pelo desejo que envolve essa prática? 

Os inúmeros casos de crianças que morreram após serem “barbaramente” 

violentadas ou que carregam problemas psicológicos por toda a vida após serem vítimas 

de pedófilos depõem contra a NAMBLA e outras associações e grupos similares. O 

“parceiro” do pedófilo não é e nem pode ser considerado assim. O sentido de parceria 

afasta-se aqui do de companheirismo nela implicado. O parceiro do pedófilo não é seu 

companheiro – é sua vítima, vítima essa de quem a NAMBLA procura tirar o status de 

inocência (como o é a vítima) e dar-lhe o status de  co-autora. 

                                                
1 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Guyon_Society . Acesso em 05/05/2007 
2 Sexo antes dos oito anos ou então passa a ser demasiado tarde



Não houve, aqui, a intenção de definir se a prática da pedofilia deve ser 

caracterizada como “crime”, “doença” ou “direito”. Nosso propósito, ao investigar os 

sentidos que os termos “pedófilo” e “pedofilia” demandam e apontar como os grupos 

“organizados” atacam ou defendem discursivamente a prática da pedofilia, foi o de 

observar a forma como ocorre a constituição das identidades do pedófilo em cada um 

desses casos.


