
RILDO SILVEIRA – PERITO EM CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL   

(Registro Profissional de Perito: 01.0307 IPJUD – Instituto de Perícias Judiciais – RJ)  

Especialista em Investigação Criminal de Pedofilia e Aliciamento de menores – Investigador 

Profissional com registro Internacional na WAPI – World Association of Professional 

Investigators – Membro Efetivo da Comissão de Crimes Cibernéticos da ABCCRIM – Academia 

Brasileira de Ciências Criminais – Perito associado á SBCF – Sociedade Brasileira de Ciências 

Forenses – Membro associado á Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e 

Profissões Afins (ABENEPI-RJ) –  Delegado Regional da A.B.C. Associação Brasileira de 

Criminologia com função profissional de Responsável pelo desenvolvimento e divulgação da 

Criminologia, metodologias e intervenções criminológicas pelo Estado do Rio de Janeiro – 

Membro Associado á ABRAF – Associação Brasileira de Antropologia Forense 

LINKS PARA CONSULTA DOS REGISTROS PROFISSIONAIS & CADASTROS: 

- Perito Judicial IPJUD (Instituto de Perícias Judiciais): www.ipjud.com/cadastro 

- Registro Internacional de Investigador WAPI: https://wapi.com/ (clicar em “Find Investigator, 

digitar o nome e clicar em “Search”) 

- Registro Nacional de Agente de Investigação Anti-Pedofilia: 

www.redenacionaldeemergencia.com.br/Agentes.php?cad_id=185 

- Registro de Delegado Regional da Associação Brasileira de Criminologia e Curriculum: 

https://www.abcriminologia.com.br/portal/?staff=rildo-tavares-silveira  

- Registro de Associado á ABRAF – Associação Brasileira de Antropologia Forense: 

http://www.antropologiaforense.org.br/cadastro.asp?p_ch=RILDO&B1=Pesquisar&Pais=&esta

do=&cidade=&ordenar=Nome&sentido=asc&npp=20 

 

 

 

 

http://www.ipjud.com/cadastro
https://wapi.com/
http://www.redenacionaldeemergencia.com.br/Agentes.php?cad_id=185
https://www.abcriminologia.com.br/portal/?staff=rildo-tavares-silveira
http://www.antropologiaforense.org.br/cadastro.asp?p_ch=RILDO&B1=Pesquisar&Pais=&estado=&cidade=&ordenar=Nome&sentido=asc&npp=20
http://www.antropologiaforense.org.br/cadastro.asp?p_ch=RILDO&B1=Pesquisar&Pais=&estado=&cidade=&ordenar=Nome&sentido=asc&npp=20


CONCEITO DE PEDOFILIA E ABUSO SEXUAL – PROGRAMAÇÃO PALESTRAS  

RESUMO 

Os crimes de pedofilia avançam junto com a internet, pedófilos aproveitam-se e criam 

perfis falsos em redes sociais, usando linguagem fácil para adquirir confiança de 

crianças e adolescentes. Conduta delituosa, que, além de satisfazer pessoas doentes que 

se sentem compelidas a abusar de crianças e adolescentes, tem o intuito financeiro, 

estimulando redes de pedofilia a proliferarem através da indução da pornografia infantil. 

PALAVRA-CHAVES: Pedofilia; Crimes Sexuais; Direito Penal; Pedo-pornografia; 

SUMÁRIO: I. Vulnerabilidade e crimes sexuais contra vulneráveis. II. Estatuto da 

criança e do adolescente e crimes sexuais contra vulneráveis. III. Processo e pedofilia: 

uma questão de inimputabilidade penal. IV. A castração química como pena alternativa. 

V. Os riscos do uso precoce e não monitorado da internet. VI. Pedofilia no Brasil, 

objetivos e prevenção. VII. Conclusão. VIII. Referências. 

I. VULNERABILIDADE E CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS 

Inicialmente, levando em consideração a grande complexidade e a importância 

do tema cabe discorrer acerca da conduta dos agentes delituosos, e principalmente 

debater sobre as sequelas deixadas pelo abuso sexual contra menor, danos estes que 

podem perdurar por toda vida. Por conseguirem manter o anonimato facilmente, a 

Internet se tornou um canal latente para que os pedófilos atraiam mais facilmente suas 

vítimas. 

Cada vez mais, a exploração sexual do menor, em todas as suas acepções vem 

sendo ferreamente combatida e amplamente difundida para fins de prevenção. Inúmeras 

convenções internacionais em face da dimensão mundial que o problema tomou e da 

verdadeira organização internacional que vem assumindo o tráfico de menores para fins 

sexuais condenam duramente os praticantes de tão imoral delito. No Brasil, a partir da 

Lei nº 12.015 de agosto 2009 inova, trazendo um capítulo em reservado para tratar dos 

crimes contra vulneráveis, acobertado pelo art. 227 § 4º da Magna Carta de 1988 que 

prescreve: “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente”; com tanto, a nação brasileira mais que nunca condena o 

menoscabo a exploração do menor. MIRABETE (2010) dispõe sobre o conceito de 

vulnerável e esmiúça a respeito do bem jurídico que o legislador brasileiro quis proteger 



com a imposição da lei supra, dizendo que a pessoa do vulnerável no sentido que o 

Código Penal Brasileiro lhe conferiu é, em primeiro plano, a pessoa menor de 14 anos, 

que, por sua personalidade ainda incompleta, se encontra particularmente sujeita aos 

abusos e à exploração e sofre, em maior intensidade, os efeitos danosos causados por 

delitos de cunho sexual. 

O renomado autor ainda leciona que a pessoa vulnerável é também aquele  

portador de enfermidade ou deficiência mental que não tem o discernimento necessário 

em relação às práticas sexuais e que, por essa mesma razão, se encontra também 

particularmente sujeita a exploração sexual. Vulnerável é ainda, a pessoa que “por 

qualquer outra causa, não pode oferecer resistência” (art. 217, § 1º, 2ª parte). Refere-se à 

lei neste ponto a qualquer pessoa que se encontre na situação de não poder oferecer 

resistência à conduta do agente. Mas para uma melhor compreensão do fenômeno da 

pedofilia e sua ligação direta com os crimes sexuais contra vulneráveis, fixe-se no 

primeiro conceito de vulnerável, o menor de 14 anos, que de imediato é o objeto de 

estudo desde trabalho. Os crimes sexuais contra vulneráveis abrangem os crimes de 

estupro de vulnerável (art. 217-A), indução de menor de 14 anos a satisfazer a lascívia 

de outrem (art. 218), satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente 

(art. 218-A) e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável (art. 218-B); frise-se que para ocorrer a pedofilia não é necessário a 

consumação de nenhum destes delitos pelo indivíduo; da mesma forma, que uma 

conduta para ser enquadrada nos tipos legais em tela não precisa ser necessariamente 

realizada por um pedófilo, sendo o saneamento desta complexidade o intuito principal 

deste artigo. Em se tratando de pedófilos, só há crime quando a pedofilia extrapola os 

limites da mente e do corpo do próprio pedófilo, atingindo o menor e enquadrando-se 

nas tipificações acima. O autor ainda nos ensina que em alguns dispositivos, a lei penal 

estabeleceu tratamento diferenciado em relação ao menor de 14 anos e ao maior de 14 

anos e menor de 18 anos, reconhecendo que em relação aos últimos há de ser respeitada 

alguma liberdade sexual. Assim, não existe uma correlação assimétrica sobre o que a lei 

brasileira considera criança (menor de 12 anos, por força do artigo 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e o que outros autores de diversas áreas consideram como 

criança, para uns criança é o menor de 14 anos, para outros não há limites de idade 



prevalecendo as características do desenvolvimento de cada indivíduo, assim, deste 

ponto de vista, criança é aquele indivíduo que se aparenta fisicamente como tal e se 

comporta como tal. 

Observa-se que algumas das tipificações supracitadas são resultados de ações 

que sequer depende do contato físico do autor com a criança para se ter consumado o 

crime, como por exemplo, a indução de menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de 

outrem, prevista no art. 218 do Código Penal. Na lição de Rogério Greco (2010) se 

consuma o crime quando se induz menor de 14 (quatorze) anos a satisfazer a lascívia de 

outrem, onde o agente presta assistência à libidinagem de outra pessoa, com ou sem 

finalidade econômica. Assim pode-se deduzir que o autor deste tipo penal – o indutor, 

não é tido como pedófilo, porém o beneficiário da indução o é, pois satisfaz sua própria 

lascívia com o menor de 14 anos incorrendo no estupro de vulnerável (art. 217-A). 

Posto isto, grosso modo é importante salientar que nem todos os pedófilos são 

criminosos sexuais contra vulneráveis, assim como nem todos os criminosos sexuais 

contra vulneráveis são pedófilos. A pedofilia é, portanto fenômeno que em si não 

implica em crime, porém exteriorizá-la, praticá-la, envolver a criança implica em crime. 

Em análise ao disposto no artigo 218-A do Código Penal que tipifica a satisfação de 

lascívia mediante presença de criança ou adolescente verifica-se uma situação 

interessante, tendo em vista que, o autor deste delito não entra em contato direto com a 

criança, porém, sua satisfação sexual depende da presença desta; trata-se de uma espécie 

de voyeurismo onde o ápice da relação sexual implica no fato de saber que a criança ou 

o vulnerável assiste ao ato sexual praticado pelo adulto, sendo esse elemento, mais um 

fator que propicia prazer ao agente. Pelo explanado até o momento, é necessária 

elaborar a seguinte questão, o autor deste tipo penal (art. 218-A) pode ser considerado 

pedófilo? Em termos genéricos não, pois, é preferível a terminologia voyeurismo 

invertido ao invés de pedofilia, trata-se de variante do voyeurismo onde o fator 

relevante para a satisfação sexual do agente está no fato de haver um menor de 14 anos 

assistindo ao ato libidinoso e não de ser o menor de 14 anos o foco principal da libido 

do autor, não participando de tais atos libidinosos. É possível elaborar um rol de crimes 

previstos no Código Penal cuja prática se dará necessariamente por um pedófilo, seja ele 

estruturado ou oportuno, bem como rol de crimes cuja prática não se dará sempre por 



um pedófilo, traçando-se um paralelo entre os dois grupos. Sobre o estupro de 

vulnerável, observe-se: 

Art. 217-A. Restringindo-se o termo vulnerável ao menor de 14 anos, estamos diante 

de situação que exige a incidência da pedofilia para a consumação do crime, 

pois, conforme já foi dito o indivíduo que detém como objeto de seu desejo 

sexual a criança é considerado pedófilo, ainda que de maneira oportuna 

(conforme as chances que o decorrer da vida propicia). Um indivíduo cuja 

sexualidade, ao menos beira a normalidade não é capaz de praticar atos 

libidinoso-sexuais com crianças. 

Considerando-se vulnerável em sua forma mais ampla, como por exemplo, o 

paciente de doença que o imobilize ou deficiente físico ou mental, por exemplo, não 

persiste a necessidade de se incidir a pedofilia para se ter consumado o crime de estupro 

de vulnerável, pois o elemento do tipo penal deixou de ser o menor de 14 anos e passou 

a ser qualquer pessoa incapaz de oferecer resistência, independentemente de idade. 

Na indução de menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem – art. 218, 

trata-se de figura híbrida conforme já foi dito, onde se tem no mesmo tipo penal duas 

figuras distintas o indutor e o beneficiário da indução, o primeiro não se enquadra nos 

conceitos de pedófilo, pois não se aproveita diretamente da criança para satisfação de 

sua lascívia, o que ocorre com o segundo, que se beneficia da ação criminosa do 

primeiro para ter satisfação e prazer sexual, incorrendo na figura do estuprador de 

vulnerável (art. 217-A). 

No que concerne à satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou 

adolescente – art. 218-A é sem dúvida um dos pontos mais críticos a ser estudado neste 

paralelo, pois, como já foi dito, a presença da criança é fator que propicia prazer sexual 

ao agente, levando-se a crença de que se trata de uma forma de pedofilia, no entanto, 

autores como Guilherme de Souza Nucci (2012) classificam tal perversão sexual como 

forma invertida de voyeurismo, pois, o agente do crime quer que o menor de 14 anos 

atue como voyeur de ato sexual seu ou de outrem. 

 

 

 



II. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CRIMES SEXUAIS 

CONTRA VULNERÁVEIS 

Destaca-se que Annina Lahalle apud Cury (2003), pesquisadora francesa de alto 

renome, elogia a legislação brasileira no que concerne a sua inovação e profunda 

preocupação com as regras de proteção e de garantia dos direitos da criança, sendo a 

primeira legislação latino-americana a aprofunda-se tanto no tema. No mesmo sentido, 

Dom Luciano Mendes apud Cury (2003), esmiúça tratar-se a referida lei de um fruto do 

esforço conjunto de milhares de pessoas e comunidades empenhadas na defesa e 

promoção das crianças e adolescentes do Brasil. [...] Para resgatar diante de Deus, a 

dignidade do Brasil, onde milhares de menores ainda hoje são exterminados pelo 

descaso e pela crueldade, é preciso, (com amor, promover, desde o primeiro momento, a 

vida de toda criança. Assim, referido Estatuto representa uma grande inovação 

legislativa, jurídica, política, administrativa e social. É uma lei de amplo espectro, 

destinada a instrumentar a ação de um novo salto civilizatório. 

Os crimes previstos no ECA são todos relacionados à criança e à sua integral 

proteção; o Capitulo 1 do Título VII da lei em tela é destinado aos crimes cometidos 

exclusivamente contra a criança e o adolescente, boa parcela destes crimes tem 

conotação e condutas tipicamente de pedófilo e foram acrescentados ao Estatuto pela lei 

11829 de 25 de novembro de 2008 que serão esmiuçados a seguir. O artigo 240 traz um 

rol de condutas bastante amplo para caracterizar e criminalizar o envolvimento da 

criança ou adolescente em mídias pornográficas, seja produzindo, dirigindo, 

fotografando, filmando ou registrando, por qualquer meio cena de sexo explícita ou 

pornográfica, envolvendo a criança ou o adolescente, incorre o agente no referido tipo 

sujeitando-se a uma pena de quatro a oito anos sem o prejuízo de multa. O parágrafo 

único do artigo em análise amplia ainda mais o rol de condutas criminalizáveis fazendo 

incorrer nas mesmas penas do caput quem agenciar, facilitar, recrutar, coagir, ou de 

qualquer outro modo intermediar a participação da criança ou do adolescente nas cenas 

referidas no caput e ainda quem com a criança ou o adolescente contracenar. 

Aumentando-se em 1/3 a pena (parágrafo segundo) quando o agente cometer o crime no 

exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la (inciso I) ou ainda 

prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (inciso II) 



por conta da facilidade e do possível julgamento do menor ao agente e por fim 

prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou 

por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, de qualquer 

outro título, tenha autoridade sobre a vítima, mesmo com seu consentimento. É medida 

punitiva em maior grau á quem por hierarquia ou por respeito familiar tem o poder de 

submeter a criança ou adolescente caracterizando dupla perversidade na ação do tipo e 

pela violação do dever legal e constitucional de prover e protegê-la criança ao invés de 

abusá-la seja sexual ou moralmente. 

Em síntese os artigos que sucedem o ora analisado todos criminalizam ações 

relativas a aquisição, distribuição, compra, venda, divulgação, produção, troca, 

disponibilização, armazenamento, exposição, posse, etc. de material midiático, seja por 

fotografia, vídeos, cenas, imagens, ou qualquer outro meio que contenham crianças ou 

adolescentes em contexto sexual ou pornográfico. Frise-se que o mero fato de se ter 

imagens obtidas em grandes sites de busca como Google, por exemplo, em arquivo de 

computador ainda que de uso exclusivo caracteriza o crime, penalizado com reclusão de 

uma a quatro anos (artigo 241-B); sendo a pena prevista para o indivíduo que aufere 

rendimento com esse material, vendendo ou expondo de quatro a oito anos de reclusão 

(artigo 241). 

Importante salientar que a expressão genérica “cena de sexo explícito ou 

pornográfica” encontra seu conceito legal no artigo 241-E, tal qual seja: “qualquer 

situação que envolva a criança ou o adolescente em atividades sexuais explicitas, reais 

ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescentes para fins 

primordialmente sexuais”. Conceito que confere a amplitude pretendida pelo Estatuto 

com fim de punir qualquer conduta que envolva a criança ou o adolescente num 

contexto essencialmente sexual. Ademais, incorre em pena ainda mais grave (quatro a 

dez anos e multa) quem submete criança ou adolescente à prostituição o a exploração 

sexual – artigo 244-A, caracterizando o profundo repúdio social à esta prática, 

merecendo maior punição àquele que explora a criança com finalidade econômica 

através da prostituição e ainda quem a explore sexualmente de maneira gratuita, que se 

pode denominar de a mais detestável e odiosa das possibilidades de exploração de uma 

criança ou adolescente, convertendo-se em verdadeira escravidão sexual, que conforme 



explicitado nos capítulos anteriores deste trabalho configura ação traumática á criança. 

Trata-se de dezenas de condutas todas com características de pedofilia, no 

entanto, algumas condutas como a submissão da criança ou adolescente à prostituição, 

por exemplo, podem ser praticadas por indivíduos não pedófilos, o que permite dizer-se 

ser ainda mais repulsiva e imoral tal conduta, haja vista, gozar de plena normalidade e 

sanidade mental quem a prática, sendo esta inescusável pelo seu caráter fútil ou torpe. 

III. PROCESSO E PEDOFILIA: UMA QUESTÃO DE INIMPUTABILIDADE 

PENAL 

A pedofilia é circunstância por demais intrigante, e, como não poderia deixar de 

ser cria uma série de debates entre seus estudiosos, havendo certa variação em sua 

conceituação. Um ponto em comum entre todos esses conceitos é a predileção sexual 

por crianças e/ou pré-adolescentes, porém, não há consenso sobre a subdivisão da 

pedofilia em heterossexual e homossexual, da delimitação de sua prática para 

caracterização, etc. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) elabora de tempos em tempos uma 

sistematização de todas as doenças catalogadas no mundo, essa sistematização é 

denominada Classificação Internacional de Doenças – CID e acompanhada do 

algarismo referente á sua edição, assim, é vigente atualmente a décima convenção, 

realizada em 2006, ou seja, CID-10. O CID-10 classifica as doenças dando-lhe códigos 

formados por letras e números, a pedofilia é a doença de código F65.4, inserida no rol 

dos Transtornos de Preferência Sexual ou Parafilias (F65) que por sua vez está agrupado 

entre os Transtornos Mentais ou Comportamentais (F00-F99), e, é definida como a 

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. Note-se que não há 

diferenciação entre meninos e meninas, assim, não há um pedófilo homossexual ou 

heterossexual, a pedofilia é condição única e caracteriza-se pela preferência por 

crianças, indiscriminadamente. 

Partindo-se desta premissa, importante se faz compreender o impacto que isso 

pode causar no campo processual penal, tendo em vista o instituto da Inimputabilidade 

Penal e seus reflexos no julgamento do indivíduo que comete ato delituoso. Rege o 

Código Penal, através de seu Título III denominado “Da Imputabilidade Penal” as 



circunstâncias e os critérios que deverão ser usadas no momento de responsabilizar o 

indivíduo pelos seus atos no campo processual penal. Assim, prescreve o Artigo 26 do 

referido Código que é isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento. Conforme já explanado, o pedófilo (estruturado) se enquadra 

perfeitamente nesse contexto, haja vista, o fato de que ao manter contato sexual com 

uma criança este não percebe o abismo que o separa do pequeno, pois, não é capaz de 

compreender, tampouco medir os malefícios que com aquela prática impõe ao menor. 

Trata-se de um indivíduo com sexualidade regredida que ao contrário do que muitos 

pensam, não está ali para se satisfazer com a criança, e sim, satisfazê-la, pelo menos de 

seu próprio ponto de vista distorcido. 

Nas palavras de Muñoz Conde apud Bitencourt (2010) quem carece de 

capacidade, por não ter maturidade suficiente, ou por sofrer de graves alterações 

psíquicas, não pode ser declarado culpado, e, por conseguinte, não pode ser responsável 

penalmente pelos seus atos, por mais que sejam típicos e antijurídicos. Este é sem 

dúvida o ponto crucial da diferenciação necessária entre o pedófilo denominado 

estruturado e o pedófilo oportuno, pois, ao primeiro há de se aplicar a medida de 

segurança e ao segundo a reclusão em obediência ao artigo 96 e seguintes do Código 

Penal. Ao inimputável deverá aplicar-se medida de segurança, isto é, uma "providência 

substitutiva ou complementar da pena, sem caráter expiatório ou aflitivo, mas de índole 

assistencial, preventiva e recuperatória, e que representa certas restrições pessoais e 

patrimoniais (internação em manicômio, em colônia agrícola, liberdade vigiada, 

interdições e confiscos), fundada na periculosidade, e não na responsabilidade do 

criminoso”. Em se tratando de pedófilos, vê-se perfeitamente preenchidos os requisitos 

legais para a aplicação da medida de segurança, que conforme leciona Cézar Roberto 

Bitencourt (2010) são: a) a prática de fato típico punível: a ação pedofilica é tipificada 

no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente em inúmeros artigos. b) 

periculosidade do agente: é visível a periculosidade do agente pedófilo, que se 

materializa no risco de subjugar novas crianças à atos libidinosos e sexuais. c) ausência 

de imputabilidade plena: por ser a pedofilia considerada pela OMS como transtorno 



mental, verifica-se a plena imputabilidade do pedófilo. 

Desta feita, conforme já abordado, a medida de segurança é apropriada 

levando-se em consideração o fato de a pedofilia ter pouquíssimos casos de recuperação 

plena, logo, como já menciona o Código Penal no parágrafo primeiro de seu artigo 97, a 

medida de segurança será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 

averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade; enquanto que a 

reclusão manterá o indivíduo pelo tempo de sua pena afastado da sociedade, no entanto, 

após cumpri-la certamente voltará a delinquir. A história está repleta de indivíduos 

abusadores que ao retomar o convívio em sociedade retomaram a vida criminosa, 

abusando cada vez mais de crianças, pois, é a pedofilia transtorno mental; não 

competindo à cadeia recuperar um indivíduo que desse transtorno padece, ainda mais 

quando falamos em Sistema Penitenciário Brasileiro, cujas impotências e falhas são de 

conhecimento público, não necessitando sequer de escusas ao classificá-lo nesse 

trabalho como falho e inadequado á qualquer ser humano, por maiores e horrendos 

crimes que tenha cometido, quiçá de um detento tão especial como o pedófilo. 

IV. A CASTRAÇÃO QUÍMICA COMO PENA ALTERNATIVA 

Inúmeros estudiosos, médicos, psicólogos e teóricos se ocupam em identificar 

uma possível cura para a, até agora, considerada incurável pedofilia. Como já 

explanado, não se têm registros de cura plena do indivíduo pedófilo, mas sim, 

tratamentos psíquicos e psiquiátricos que têm como intuito ampliar a capacidade de 

autocontrole do pedófilo. No entanto, muito recentemente vem sendo aprimorada a 

técnica da castração química, que já é utilizada em boa parte dos Estados Unidos e 

Europa. 

Tal medida consiste no uso de doses regulares de medicamentos, cuja função é 

diminuir a intensidade da libido do pedófilo com o fim de prevenir a prática de atos 

libidinosos ou sexuais com crianças e adolescentes. Em síntese, submete-se o pedófilo 

aos medicamentos que inibem ou diminuem seus impulsos sexuais com a diminuição 

por efeito da produção da testosterona, hormônio masculino responsável pelo desejo 

sexual. Tais doses medicamentosas são à base de progesterona, hormônios femininos 

que inoculados no homem reduzem significativamente o apetite sexual, frise-se que não 

há registros desse tipo de tratamento em mulheres pedófilas, que apesar de serem suma 



minoria no universo de pedófilos também causam problemas sociais. Existe (como não 

poderia deixar de ser) a possibilidade de surgirem inúmeros efeitos colaterais nessa 

prática, tais como a ginecomastia, que é o crescimento de mamas nos homens por conta 

de alterações hormonais, depressão, diabetes, excessiva fadiga, alterações na coagulação 

do sangue, dentre outras. No entanto, a maioria dos estudiosos da área defende a 

castração química como medida curativa da pedofilia, levando em consideração o 

grande benefício que a pratica traria á sociedade, justificando-se os sofrimentos 

dispensados ao paciente pedófilo. 

Nesse sentido, Trindade & Breier (2007) apontam que mais de 90% (noventa por 

cento) dos indivíduos pedófilos submetidos á medida da castração química obtiveram 

significativa melhora, em compensação, cessando-se as medicações, o índice de 

recaídas foi definido pelos ilustres autores como alto. Já as medidas psicossociais de 

tratamento e controle, resultam numa melhora de apenas 50% (cinquenta por cento), 

enquanto o índice de recaída é definido como baixo a moderado. É necessária, portanto, 

profunda reflexão sobre medidas curativas ou de controle da pedofilia, tendo em vista a 

grande relevância social que emana do tema e com o fim de afastar qualquer tipo de 

injustiça, condenando-se os que devem ser condenados e tratando-se os que devem ser 

tratados. 

V. OS RISCOS DO USO PRECOCE E NÃO MONITORADO DA INTERNET 

A internet mudou o mundo e isto é fantástico. Com ela as crianças podem 

aprender, se divertir e entrar em contato com pessoas com os mesmos interesses. O lado 

negativo é a enorme exposição de menores de idade a imagens de conteúdo adulto, a 

comportamentos de agressão verbal e bullying, à pornografia, além da proliferação de 

crimes como roubo de identidade, uso inapropriado de dados pessoais, venda de drogas 

e redes de pedofilia. A conscientização é muito importante, e o convívio das crianças 

com tais assuntos pode modificar a percepção do que é normal, o modo como elas se 

relacionam com o sexo oposto e como interagem com o mundo. Vivemos em uma 

sociedade onde sexualização de crianças é vista como natural. 

Um estudo americano realizado recentemente, revela que 53% dos meninos e 

28% das meninas com idade entre 12 e 15 anos assistem a cenas sexo explícito na rede. 

A pesquisa mostrou ainda que 32% de crianças de dez anos estão expostas à pornografia 



online. Existem medidas simples e básicas para minimizar os riscos para as crianças, 

mas são pouco utilizadas pelas famílias. As empresas de tecnologia por exemplo têm 

feito um enorme esforço para promover o uso gratuito de filtros e sistemas de bloqueio 

de conteúdos inapropriados para menores, mas apenas 28% dos pais empregam estes 

sistemas. No caso de celulares é ainda pior: o uso cai para 16%. Os pais devem ser 

conscientes de que os riscos existem mesmo sem que os filhos saiam de casa. Ao 

mandar uma foto de uma criança aos avós, eles devem ter em contam que estão 

mandando aquela imagem para o mundo. 

É preciso saber que quando se está online, se está em público. As redes sociais 

representam uma grande oportunidade de socialização, ajudam a encontrar pessoas 

desaparecidas, a promover mobilizações, mas as crianças não deveriam usá-las. É 

fundamental chamar atenção para o uso da rede por parte de adolescentes para agressões 

verbais e morais. Temos visto um aumento de casos de extorsão sexual, em que 

adolescentes filmam cenas de sexo com seus parceiros e depois ameaçam divulgar o 

conteúdo aos pais da vítima ou aos colegas de escola. O bullying é um crime que existe, 

é uma realidade e não é uma novidade. É particularmente insidioso quando ocorre 

online, porque o agressor é protegido pelo anonimato e pode enviar o conteúdo para 

qualquer parte do mundo. 

VI. PEDOFILIA NO BRASIL, OBJETIVOS E PREVENÇÃO 

Segundo os dados das principais companhias de tecnologia americanas, o Brasil 

está entre os países com maior incidência de denúncias por divulgação de imagens de 

pornografia infantil, ao lado de EUA, Rússia (1º produtor mundial de material 

pedo-pornográfico), México, Índia e Tailândia. O Brasil tem feito muitos avanços para 

combater a exploração infantil em geral, mas ainda há muito a ser feito. O principal 

objetivo de uma apurada investigação e perícia no combate á Pedofilia é sem dúvidas 

individualizar os criminosos e identificar as vítimas e tudo isso é uma emergência que 

requer empenho coletivo. Um dos objetivos principais de todos os especialistas, é a 

criação, por parte de cada país, de um arquivo de fotos compartilhado com o banco de 

dados da Interpol e a adoção de tecnologias que permitem o reconhecimento de imagens 

de pedofilia, mesmo após terem sido modificadas, como o PhotoDNA, desenvolvido 

pela Microsoft e adotado por companhias como Facebook, Google, Twitter. 



O pedófilo sabe o que está fazendo. Mesmo considerando que se trata de uma 

patologia, ele preserva o entendimento de seus atos, o que o diferencia de um psicótico. 

O fato de a pedofilia ser uma patologia não significa que o pedófilo não deva ser 

punido. As estatísticas têm mostrado que 80% a 90% dos contraventores sexuais não 

apresentam nenhum sinal de alienação mental. São, portanto, juridicamente imputáveis. 

Assim sendo, a inclinação cultural tradicional de se correlacionar, obrigatoriamente, o 

delito sexual com doença mental deve ser desacreditada. A crença de que o agressor 

sexual atua impelido por fortes e incontroláveis impulsos e desejos sexuais é infundada, 

ao menos como explicação genérica para esse crime. 

Como visto, pedofilia não é simplesmente gostar de crianças. É, sim, gostar de 

crianças para praticar sexo. E praticar sexo com crianças é crime. Pratica um crime 

ligado à pedofilia, portanto, a pessoa que comete um estupro contra uma criança, a que 

produz, vende, troca ou pública pornografia infantil, a que assedia sexualmente uma 

criança através da internet, a que promove a prostituição infantil. Mas, como já 

esclarecido, existe uma minoria de pedófilos doentes e existem a grande maioria de 

pedófilos criminosos que sabem muito bem o que estão fazendo. Existe o pedófilo não 

criminoso – ou seja, uma pessoa que é portadora da parafilia denominada pedofilia (que, 

portanto, tenha atração sexual por crianças) – que pode jamais praticar um crime ligado 

à pedofilia, justamente porque sabe ser errado ter relação de natureza sexual com uma 

criança ou usar pornografia infantil. 

Ademais, esse pedófilo, justamente porque é dotado de discernimento e 

capacidade de autodeterminação, mantém seu desejo sexual por crianças somente em 

sua mente (não passa da fase de cogitação). Não é criminoso, porque não praticou 

conduta ilegal. Existe o pedófilo criminoso, que, embora dotado de discernimento e 

capacidade de autodeterminação, resolve praticar uma relação de natureza sexual com 

uma criança ou produzir, portar ou usar pornografia infantil, mesmo sabendo se tratar de 

crime. Esse evidentemente é imputável e deve ser condenado conforme sua conduta. 

Existe também uma minoria de pedófilos doentes mentais, que apresentam graves 

problemas psicopatológicos e características psicóticas alienantes, os quais, em sua 

grande maioria, seriam juridicamente inimputáveis (se assim determinado pelo exame 

médico competente, realizado no decorrer de um processo judicial), porque não tem 



discernimento ou capacidade de autodeterminação. 

Existem, ainda, as pessoas que não são pedófilas, mas praticam crimes ligados à 

pedofilia. Por exemplo, temos aqueles que produzem e/ou comercializam a pornografia 

infantil para pedófilos, mas que nunca sentiram atração sexual por crianças. Também 

temos aqueles que promovem a prostituição infantil, submetendo crianças ao “uso” dos 

pedófilos. Estes são simplesmente criminosos que visam lucro ilícito. Por fim, existem 

os que praticam ocasionalmente crimes sexuais contra crianças, mas que não são 

portadores da parafilia denominada pedofilia. São criminosos que se aproveitam de uma 

situação e dão vazão à sua libido com uma criança ou adolescente, mas que o fariam 

mesmo que se tratasse de uma pessoa adulta. Como visto, pedofilia é uma parafilia e 

pedófilo é aquele que é portador dessa parafilia, podendo ser criminoso, conforme os 

atos que venha a praticar. Exteriorizar atos de pedofilia, ou seja, praticar estupro contra 

criança, ou mesmo ter ou usar pornografia infantil, são crimes – porque definidos como 

tais em lei. Esses crimes são evidentemente ligados à pedofilia – preferência sexual por 

crianças. 

No CÓDIGO PENAL, até 06/08/2009, eram definidos principalmente os 

seguintes crimes ligados à pedofilia: 

• ESTUPRO: relação sexual (vaginal) mediante violência (artigo 213 do Código Penal – 

pena de 6 a 10 anos de reclusão), quando praticados contra criança (menor de 12 anos 

de idade). O praticante via de regra é pedófilo, ou seja, portador da parafilia, porque tem 

excitação sexual com indivíduos do sexo feminino menor de idade (menor de 12 anos). 

• ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: prática de outros atos sexuais (por exemplo, 

sexo oral ou anal) mediante violência (artigo 214 do Código Penal – pena de 6 a 10 anos 

de reclusão), quando praticados contra criança (menor de 12 anos de idade). O 

praticante via de regra também é pedófilo, ou seja, portador da parafilia, porque tem 

excitação sexual com indivíduos do sexo feminino ou masculino pré-púberes. 

MODIFICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL: Atualmente, com o advento da Lei nº 12.015, 

de 7 de agosto de 2009, foi dado um tratamento mais rigoroso aos agora chamados 

crimes contra a dignidade sexual, com agravamento de penas e medidas processuais 

(sigilo e facilitação da iniciativa da ação penal), especialmente aos crimes cometidos 

contra menores de idade: 



• ESTUPRO DE VULNERÁVEL: é o ato de pedofilia por excelência. Consiste em ter 

conjunção carnal (relação vaginal) ou praticar outro ato libidinoso (sexo anal, oral, etc.) 

com menor de 14 anos. O praticante via de regra é um pedófilo, porque tem excitação 

sexual com indivíduos-crianças, (porque menores de 12 anos de idade) ou adolescentes 

de até 14 anos de idade. Está definido no artigo 217-A do Código Penal. A pena varia 

de 8 a 15 anos de reclusão, em casos comuns, e de 10 a 20 anos, se há lesão corporal 

grave na vítima. Se houver morte da vítima, a pena máxima pode chegar a 30 anos. 

DEFINIÇÃO DE VULNERÁVEL: pessoa menor de 14 anos ou que, por enfermidade 

ou deficiência mental, não tem a compreensão ou o discernimento necessário à prática 

de ato sexual, ou, por qualquer outra causa, não pode opor resistência. 

• CORRUPÇÃO DE MENORES – INTERMEDIAÇÃO DE MENORES DE 14 ANOS 

PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA ALHEIA: ato de intermediar um menor para ter 

sexo com outra pessoa. É a punição dos chamados alcoviteiros ou agenciadores. Artigo 

218 Código Penal. Pena de 2 a 5 anos de reclusão. 

• SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE: ato de praticar sexo ou outro ato libidinoso na presença de criança ou 

adolescente menor de 14 anos. Artigo. 218-A do Código Penal. Pena de 2 a 4 anos. 

• FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL: ato de submeter, induzir ou atrair à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual pessoa menor de 18 anos ou 

VULNERÁVEL, ou seja, aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento. Artigo. 218-B Código Penal. Pena de 4 a 10 anos e multa. 

Também pratica o crime e está sujeito às mesmas penas: I - quem pratica conjunção 

carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação 

de prostituição (ou seja, quem tem relação com menor de idade prostituído). 

• TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO 

SEXUAL: artigo 231 do Código Penal. Pena de 3 a 8 anos, aumentada em 50%, se a 

vítima for menor de 18 anos. • TRÁFICO INTERNO (NACIONAL) DE PESSOA 

PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL: artigo 232 do Código Penal. Pena de 2 a 6 

anos, aumentada de 50%, se a vítima for menor de 18 anos; 17 • RUFIANISMO: tirar 

proveito econômico da prostituição de outra pessoa. Artigo 230 do Código Penal. 



Quando cometido com violência, por parente ou contra menores, a pena é de 3 a 8 anos 

de reclusão. 

• ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENORES DE 18 ANOS: consiste em usar a 

superioridade hierárquica ou ascendência funcional (patrão, chefe, superior, etc.) para 

obrigar a prática de conjunção carnal (sexo vaginal) ou outros atos libidinosos (sexo 

oral, anal, etc.). Artigo 216-A do Código Penal. A pena base é de 1 a 2 anos e aumenta 

de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos (conforme parágrafo 2º do mesmo artigo). Em 

todos os casos acima, a pena é aumentada quando resulta em gravidez e quando o 

agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria 

saber ser portador. É importante saber que, sendo a vítima menor de 18 anos, os 

processos correrão em segredo de justiça. 

Conforme o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), tínhamos os 

artigos 240 e 241, que já haviam sido modificados em 2003, pela Lei nº 10.764 de 

12/11/2003 (CPI da Prostituição Infantil, Senadora Patrícia Saboya), e estabeleciam 

como crimes, basicamente, a produção e distribuição de pornografia infantil. Entretanto, 

no dia 25 de novembro de 2008, durante a abertura do III CONGRESSO MUNDIAL 

DE ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, realizado no Rio de Janeiro, o Presidente da República sancionou a 

Lei nº 11.829/2008, proposta pela CPI da Pedofilia, que modificou o ECA, criando 

novos tipos penais para combater a pornografia infantil e o abuso sexual, alterando os 

artigos 240 e 241, e criando os artigos 241-A a 241-E: 

CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL / PEDO-PORNOGRAFIA: 

• PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL: produção de qualquer forma de 

pornografia envolvendo criança ou adolescente (artigo 240 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – pena de 4 a 8 anos). Evidentemente a pornografia infantil produzida tem 

como destinatário o pedófilo, ou seja, a pessoa que tem excitação sexual com indivíduos 

pré-púberes. Portanto, o crime é diretamente ligado à pedofilia. 

• VENDA DE PORNOGRAFIA INFANTIL: ato de vender ou expor à venda, por 

qualquer meio (inclusive internet), de foto ou vídeo de pornografia ou sexo explícito 

envolvendo criança ou adolescente (artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– pena de 4 a 8 anos). Também é claro que a venda de pornografia infantil tem como 



principal (ou único) cliente o pedófilo, ou seja, a pessoa que tem excitação sexual com 

indivíduos menores de idade. Portanto, o crime é diretamente ligado à pedofilia. 

• DIVULGAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL: publicação, troca ou divulgação, 

por qualquer meio (inclusive internet) de foto ou vídeo de pornografia ou sexo explícito 

envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – pena de 3 a 6 anos). As pessoas que publicam e/ou trocam entre si a 

pornografia infantil são, via de regra pedófilos, e o fazem porque sentem excitação 

sexual com indivíduos pré-púberes. Portanto, o crime é também diretamente ligado à 

pedofilia. 

• POSSE DE PORNOGRAFIA INFANTIL: ter em seu poder (no computador, no 

pen-drive, celular, em casa, etc.) foto, vídeo ou qualquer meio de registro contendo 

pornografia ou sexo explícito envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – pena de 1 a 4 anos). É característica do pedófilo 

guardar para si “troféus” ou imagens que estimulem sua preferência sexual. 

• PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL SIMULADA (MONTAGEM): ato de 

produzir pornografia simulando a participação de criança ou adolescente, por meio de 

montagem, adulteração ou modificação de foto, vídeo ou outra forma de representação 

visual (artigo 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente – pena de 1 a 3 anos). 

Esse tipo de pornografia é muito usado por pedófilos para seduzir uma criança durante a 

prática do chamado grooming (assédio sexual de crianças por meio da internet). 

• ALICIAMENTO DE CRIANÇA: ato de aliciar, assediar, instigar ou constranger a 

criança (menor de 12 anos de idade), por qualquer meio de comunicação (pessoalmente 

ao a distância: pelo telefone, internet, etc.), a praticar atos libidinosos, ou seja, passa a 

ser crime convidar ou “cantar” uma criança para relação libidinosa (sexo, beijos, 

carícias, etc.). É muito comum esse tipo de assédio pela internet, através de salas de 

bate-papo (chats) ou redes sociais. 

É o grooming propriamente dito (artigo 241-D do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – pena de 1 a 3 anos). Também prática este crime (artigo 241-D, parágrafo 

único, do Estatuto da Criança e do Adolescente) quem facilita ou induz a criança a ter 

acesso a pornografia para estimulá-la a praticar ato libidinosos (sexo), ou seja, mostra 

pornografia à criança para criar o interesse sexual e depois praticar o ato libidinoso, ou 



estimula, pede ou constrange a criança a se exibir de forma pornográfica. O caso mais 

comum é o do criminoso pedófilo que pede à criança que se mostra nua, seminua ou em 

poses eróticas diante de uma webcam , ou mesmo pessoalmente. Internet grooming é a 

expressão inglesa usada para definir genericamente o processo utilizado por pedófilos 

criminosos (chamados também de predadores sexuais) na internet, e que vai do contato 

inicial à exploração ou abuso sexual de crianças e adolescentes. Trata-se de um processo 

complexo, cuidadosamente individualizado, pacientemente desenvolvido através de 

contatos assíduos e regulares desenvolvidos ao longo do tempo e que pode envolver a 

lisonja, a simpatia, a oferta de presentes, dinheiro ou supostos trabalhos de modelo, mas 

também a chantagem e a intimidação. 

VII. CONCLUSÃO 

Conforme visto, pedofilia não é simplesmente gostar de crianças, mas é ter 

interesse sexual por crianças. A manifestação desse interesse pode constituir crime 

conforme as tipificações legais. Todo aquele que exterioriza tais práticas, definidas em 

lei – como analisado acima – pratica um crime ligado à pedofilia, independentemente de 

ser ou não portador de pedofilia. Portanto, ser portador dessa parafilia não é, por si só, 

crime. Mas exteriorizar atos de pedofilia, ou seja, praticar estupro contra crianças, ou 

mesmo usar pornografia infantil, são crimes, definidos como tais em lei, evidentemente 

ligados à pedofilia. 

As crianças e os adolescentes são o que há de mais importante neste mundo, 

depois de Deus. Essa importância é evidente e tem suas bases não somente em 

convicções religiosas, morais, éticas ou sociais, mas até mesmo biologicamente é 

preponderante o instinto de perpetuação da espécie, que gera a necessidade premente de 

reprodução e proteção da prole, ou seja, dos nossos filhos: de cada criança e de cada 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO & CONTEÚDOS DAS PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO ANTI-

PEDOFILIA & COMBATE AO ABUSO INFANTIL 

 

1ª PALESTRA  

17 SINTOMAS INDICAM QUE A CRIANÇA É VITIMA DE ABUSO 

INTRODUÇÃO 

A suspeita de que uma criança possa estar sendo sexualmente abusada deve sempre ser 

investigada cuidadosamente, pois isto certamente vai afetar em muito a vida da criança e da 

família. Frequentemente, o agressor é um membro da família ou responsável pela criança, 

alguém que ela conhece, no qual confia e com quem, muitas vezes tem uma estreita relação 

afetiva  

- Normalmente, este abuso fica cercado de um complô de silêncio, pois este é um ato que 

envolve medo, vergonha, culpa e desafia tabus culturais (a sexualidade, incluindo a da criança) 

e aspectos de interdependência -  

 

Estes são os aspectos analisados na palestra e os tipos de comportamentos mais 

frequentemente observados em crianças que foram ou são abusadas sexualmente 

1 - Crianças extremamente submissas 

2 - Crianças extremamente agressivas e antissociais 

3 - Crianças pseudo-maduras 

4 - Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas 

5 - Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem tarde (num esforço 

inútil de escapar da situação do lar) 

6 - Crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de 

estabelecer vínculos de amizade e com falta de participação nas atividades escolares e sociais 

7 - Crianças com dificuldade de concentração na escola 

8 - Crianças com queda repentina no desempenho escolar 

9 - Crianças com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade 

10 - Crianças com medo de adultos do sexo oposto ao seu 

11 - Crianças com comportamento aparentemente sedutor com pessoas adultas do sexo oposto 

ao seu 

12 - Crianças que fogem de casa 

13 - Crianças com sérias alterações do sono (como em geral os abusos são feitos na cama, se 

estabelece o medo de dormir e sofrer o ataque) 



14 - Crianças com depressão clínica 

15 - Crianças com ideias suicidas 

16 - Crianças com comportamentos de automutilação 

17 - Crianças com imensos sentimentos de culpa em relação a tudo 

 

 

2ª PALESTRA  

AS RAZÕES PARA NÃO EXPOR OS PRÓPRIOS FILHOS NAS REDES SOCIAIS 

 

INTRODUÇÃO: O foco desta palestra é mostrar os verdadeiros perigo de publicar fotos dos 

nossos filhos nas redes sociais. Se você tem o hábito de compartilhar fotos dos seus filhos, seja 

para que amigos ou familiares vejam, conheça alguns cuidados a tomar. 

 

Assuntos principais da Palestra: 

- Morphing: trata-se de uma prática, segundo a qual, algumas pessoas copiam fotos tiradas da 

internet e fazem uma montagem fotográfica com uma foto pornográfica. Seria no mínimo 

dramático ver uma montagem assim com o nosso filho. 

- Já pensou se seu filho gostaria que você mostrasse essas imagens? Talvez estivesse fazendo 

uma festa divertida com seus pais para assistirem na intimidade e não gostaria que esse vídeo 

traspassasse a barreira familiar. 

- Algumas redes sociais dizem compartilhar as fotos publicadas somente com amigos escolhidos 

na rede, apesar do que, pouco se conhece a esse respeito, pois quase nunca lemos as condições 

de uso quando aceitamos os termos da rede social escolhida. 

- Muitas vezes, essas fotografias não estão compartilhadas corretamente e não apenas nossos 

amigos e familiares podem vê-las, mas os amigos dos nossos amigos também, e nem todos tem 

o mesmo critério que a gente na escolha do compartilhamento de fotos e opiniões. 

Em todo caso pese os prós e os contras. Caso decida publicar alguma foto dos seus filhos nas 

redes sociais, tenham em conta essas medidas de segurança: 

- Verifique que seu perfil seja privado e não público. 

- Leia as condições de uso da rede social para conhecer que tipo de licença você está 

concedendo. 

- Ainda que o seu perfil seja privado, só dê autorização de aceso às fotos das crianças, pessoas 

selecionadas e não a todos os agregados à rede. 

- Evite expor fotos das suas crianças de biquíni, roupas íntimas ou até mesmo nuas, porque além 

de ser desnecessário é muito perigoso. 

 



 

3ª PALESTRA  

PEDOFILIA E ABUSO SEXUAL DE INFANTIL: 

3 DETALHES QUE SÃO POUCOS ENFRENTADOS 

 

Nesta palestra vou expor 3 detalhes importantes e alguns fatos que ajudarão a compreender 

um dos crimes mais brutais que existem, com consequências incalculáveis para a saúde mental 

e física de centenas de milhares de crianças todos anos. 

1) Nem todo abusador de crianças é pedófilo, e nem todo pedófilo prática crimes sexuais 

O termo "pedófilo" se refere à pessoa que sente atração sexual por crianças. Isso não significa 

que todo pedófilo seja um abusador ou consuma conteúdo pornográfico infantil, nem que todo 

ato de violência sexual praticado contra uma criança seja cometido por um pedófilo. Há muitas 

ocorrências de estupro de crianças cometidos por homens que não possuem fixação sexual por 

menores de idade, principalmente nos casos de incesto, em que há laços familiares entre os 

envolvidos. 

2) Pedófilos, em geral, não tiram prazer só do ato sexual, mas da convivência com a criança 

O pedófilo, em geral, tem dificuldades no convívio social com outros adultos. Por outro lado, 

podem estabelecer fortes laços emocionais com as crianças abusadas, que vão além do simples 

prazer sexual. É incerto se essa é sempre uma tática de aproximação que torna a criança mais 

propensa a confiar no abusador ou se o pedófilo sente um bem estar genuíno na convivência 

com menores de idade, que substituí os laços sociais que não estabelece com pessoas da mesma 

faixa etária. 

Para piorar a situação, é comum que, devido à aproximação, a criança não perceba claramente 

o momento da transgressão, e que, mesmo que se sinta incomodada pelo ato, não faça objeções 

por medo de pôr em risco sua relação com o abusador. Nem sempre há ameaças diretas. 

3) Só uma parcela minúscula dos crimes sexuais contra crianças chega às autoridades 

Os casos brutais de violência sexual infantil exibidos nos noticiários, porém, são uma parcela 

pequena das ocorrências. Na maior parte das vezes, a pedofilia se manifesta em formas de abuso 

menos perceptíveis. A mera observação de crianças em situações cotidianas, especialmente 

quando há maior exposição do corpo, é comum. A masturbação na frente de crianças e carícias 

com intenções ambíguas também são recorrentes (como aconteceu em um caso que estou 

seguindo de abuso de menor que aconteceu no Pará e que esta in plena fase de apuração). Nos 

casos de incesto, descobrir o que ocorre é ainda mais difícil. 
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