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Violência sexual contra crianças e adolescentes: 
um olhar sobre aquele que violenta

Sexual violence against children and adolescents: a look over 
the one who violents
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Resumo: Este artigo tem por propósito suscitar reflexões a respeito da violência sexual contra 
crianças e adolescentes, deixando entrever que essa ocorrência pode ser proveniente de sujeitos 
inseridos em quaisquer das três organizações psíquicas freudianas. Para tanto, foi discutida essa 
vivência comparando os textos clássicos freudianos com a obra de Ferenczi. 
Palavras-chave: violência sexual infantil, complexo de Édipo, pedofilia, perversão.

Abstract: This article has the purpose of stimulating reflections about sexual violence against chil-
dren and adolescents and of foreseeing that this occurrence can come from subjects from any of the 
three Freudian psychic organizations. For that, this experience is discussed comparing Freudian 
classical texts with Ferenczi’s work.
Keywords: child sexual violence, Oedipus complex, pedophilia, perversion.

* Psicanalista, Associado ao Fórum do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro



Violência Sexual contRa cRiançaS e aDoleScenteS: um olhaR SobRe aquele que Violenta

223cad. Psicanál.-cPRJ, Rio de Janeiro, v. 33, n. 25, p. 222-237, 2011

Introdução

“Não estou certo de ter razão; estou certo de que isso deve ser 
pensado”. (Derrida, apud Lebrun, 2008:7.)

Já há bastante tempo e com muita frequência vem sendo divulgado nos 
principais veículos de comunicação uma quantidade jamais vista de casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes, nomeados, neste trabalho, 
como violência sexual infantil. Infelizmente, tais casos são apresentados como 
uma das formas de violência que vem aterrorizando o mundo como um todo, 
dando, às vezes, a impressão de que essas ocorrências se multiplicaram, tor-
nando-se, assim, mais comuns. No entanto, na verdade é possível que a cultura 
não esteja mais tolerando que tais fatos continuem a existir veladamente. Em 
outras palavras, é como se a existência desses acontecimentos não tivesse se 
modificado, mas a opinião, a avaliação da sociedade sobre eles é que pode ter 
sido alterada.

Nesse contexto, como um movimento da sociedade no sentido de coibir 
essas violências, tramitou no Senado Federal o Projeto de Lei no 552, apresen-
tado em 18 de setembro de 2007 e cuja ementa é a seguinte:

Acrescenta o art. 216-B ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para cominar a pena de castração 
química nas hipóteses em que o autor dos crimes tipificados nos 
arts. 213, 214, 218 e 224 for considerado pedófilo, conforme o 
Código Internacional de Doenças (CAMATA, 2007).

Nesse projeto, os artigos 213, 214, 218 e 224 daquele Código referem-se a 
crimes sexuais, nos quais as crianças e os adolescentes poderiam vir a ser víti-
mas de violentadores sexuais1. 

Em direção oposta, é importante pontuar a existência da organização so-
cial da pedofilia, por assim dizer, e de seu respectivo ativismo pedófilo. Essas 
associações, de certa maneira, reúnem sujeitos que, através de sua união, bus-
cam tirar da clandestinidade a sua prática sexual, numa tentativa de obter da 
sociedade o seu reconhecimento e a aceitação da pedofilia como uma prática 

1  A proposta foi arquivada em 7 de janeiro de 2011, tendo em vista que ao final do ano de tra-
balho da legislatura (2010) são arquivadas todas as proposições de legislaturas anteriores em 
tramitação no Senado.
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sexual normal, deixando de ser desviante, transgressiva, legitimando a escolha 
sexual de seus adeptos. Em síntese, almejam a aceitação pela cultura e, ainda, 
a sua proteção legal na sociedade. E, nesse sentido, é usual disseminarem a 
bandeira do repúdio ao sexo violento e da liberdade do sexo amoroso com as 
crianças apenas quando elas consentirem – o amor sexual consentido pelas 
crianças.

Dessas organizações, a título de ilustração, a NAMBLA (North American 
Man/Boy Love Association) é uma organização nos Estados Unidos da América 
de ativismo pedófilo homossexual, com base em Nova Iorque e São Francisco. 
Essa associação defende a legalização da relação sexual entre os homens adul-
tos e os meninos, argumentando que as minorias possuem o direito de explorar 
a sua sexualidade livremente e, ainda, se opõe à ideia de uma idade mínima 
para que uma pessoa possa ter relações sexuais. Outro exemplo é a MARTIJN, 
uma entidade sediada na Holanda, cujo objetivo é a aceitação da pedofilia e dos 
relacionamentos sexuais entre os adultos e as crianças. Participam, também, 
ativamente contra o que chamam de uma política de terror e discriminação 
instaurada, no cenário atual, contra esse tipo de relacionamento.

Fora isso, amiúde nota-se a existência de dúvida, mesmo entre alguns psi-
canalistas, se a chamada pedofilia é algo concernente à organização psíquica 
perversa freudiana ou se a sua ocorrência é, também, plausível no âmbito das 
outras organizações psíquicas. Nessas circunstâncias é que, primariamente, 
surgiu a ideia de desenvolver este trabalho a partir dessas constatações: as no-
tícias de violência sexual infantil horrorizando o mundo; a questão da castra-
ção química, como pena, para os pedófilos; a exigência, pelo movimento 
pedófilo, de inserção de sua prática sexual no contexto social; e o olhar psica-
nalítico sobre essa manifestação da sexualidade em alguns sujeitos.

Algumas considerações sobre o violentador sexual infantil

“Monstruosíssimas mãos, que apalpam e olham com lascívia e 
gozo a pureza dos corpos infantis”. (Anjos, 1998:72).

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders), de acordo com a Associação Ame-
ricana de Psiquiatria e frequentemente designado pela sigla DSM-IV e, tam-
bém, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems), publicada pela Organização Mundial de Saúde 
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e conhecida pela sigla CID-10, na seção refente aos “Trantornos Sexuais”, na 
parte relativa à classificação de “Parafilias”, é encontrado o diagnóstico, a clas-
sificação de “Pedofilia”.

Segundo esses documentos, o foco parafílico da pedofilia envolve a ativi-
dade sexual de um adulto com uma criança pré-púbere ou no início da puber-
dade. Os pedófilos, em suas ações, vêm a despir e observar a criança, exibir-se, 
masturbar-se na presença dela, ou, ainda, tocá-la e afagá-la. Além disso, alguns 
realizam a felação ou a cunilíngua, podendo, também, penetrar a vagina, a 
boca ou o ânus da criança com os seus dedos, o pênis ou outros objetos, utili-
zando variados graus de força para tanto. Os pedófilos podem limitar as suas 
atividades aos seus próprios filhos, aos parentes ou tomar como vítimas as 
crianças de fora de suas famílias.

Talvez as expressões violência e abuso sexual infantil sejam as mais difun-
didas e popularizadas para nomear os casos de violência sexual contra crianças 
e adolescentes, incluindo aqueles ocorridos no ambiente intrafamiliar, desig-
nados também como violência e abuso sexual doméstico – os incestos. No en-
tanto, como na palavra abuso pode estar implícito o entendimento da existência 
de um uso permitido que, a partir de um determinado ponto, torna-se excessi-
vo, abusivo, por vezes, esse termo estaria exposto a remeter à imaginação ab-
surda da possibilidade de algum uso sexual permitido das crianças por adultos. 
Em razão disso, no presente trabalho optou-se pela utilização exclusivamente 
da forma violência, que implica necessariamente uma relação assimétrica de 
poder – uma desigualdade de conhecimento, de autoridade, de experiência, de 
maturidade etc. –, com o intuito de dominar, de explorar e de oprimir o outro, 
de alguma maneira, reificando o outro. E, nessas circunstâncias, essa violência 
pode: não implicar contato físico, como no caso das seduções verbais; implicar 
atos físicos propriamente ditos, através das carícias, da masturbação, da pene-
tração etc.; ou, ainda, envolver situações de extrema violência, como nos estu-
pros, podendo, também, culminar com a morte da criança.

Nessa direção, em “As aberrações sexuais”, o primeiro dos “Três ensaios” 
(1905), Freud discorre sobre animais e pessoas sexualmente imaturas como 
objetos sexuais – desvios quanto ao objeto – e afirma: “casos em que pessoas 
sexualmente imaturas (crianças) são escolhidas como objetos sexuais são ime-
diatamente considerados como aberrações esporádicas” (Freud, 1905: 149). 
Nesse momento, é importante pontuar dois fatos dessa afirmativa; o primeiro 
é que não há dúvida de que tal desvio quanto ao objeto trata-se de uma aber-
ração, uma manifestação da sexualidade que escapa à aceitação da cultura, 
tanto no plano individual como no social; e o segundo ocupa-se da afirmação 
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de que é uma aberração esporádica, dando a entender que é pouco frequente 
de ocorrer em uma dimensão temporal e rara de acontecer, no sentido de que 
acomete, acidentalmente, um ou outro sujeito.

A seguir, dando continuidade àquela afirmação, Freud assevera: “é só ex-
cepcionalmente que as crianças constituem objetos sexuais exclusivos”. (Freud, 
1905: 149.) Nesse contexto, essa aberração permite formular, neste trabalho, a 
hipótese de que ela encerra em si o sujeito que será chamado de violentador 
sexual infantil estrutural e que analisaremos doravante. Em prosseguimento, 
Freud diz que as crianças “desempenham esse papel, geralmente, quando se 
trata de um sujeito covarde ou que ficou impotente, que as adota como substi-
tuto”. (Freud, 1905: 149.) Em síntese, nessa escolha de objeto sexual primeiro 
ocorre um desvio para as crianças, depois somente se tem as crianças como 
objeto e, enfim, frequentemente, o sujeito é também impotente ou covarde. 
Entretanto, nesse instante, Freud deslizando do objeto para o sujeito, propor-
ciona a oportunidade de se refletir sobre o entrelaçamento entre as pulsões – o 
grau de fusão entre as pulsões de morte e as pulsões de vida – que impulsio-
nam o aparato anímico desses sujeitos. 

Diga-se de passagem, é plausível que uma constituição sexual com tama-
nha diversidade de inter-relações – a sexualidade humana – possa vir a mani-
festar perturbações durante o seu desenvolvimento. Quando é assim, são 
encontradas fixações da libido – a ausência de sua livre mobilidade – que su-
plantam e substituem a normalidade em todas as ocasiões e que, na maioria 
das vezes, podem ser descritas como uma perversão (FREUD, 1940) – a orga-
nização psíquica do primeiro tipo de violentador em discussão.

Nesse instante, vale a pena trazer uma sucinta visão das perversões em 
Freud, principalmente a partir do momento em que ele encontra as neuroses 
como o seu negativo. Nos “Três ensaios” (1905), Freud diz que o grau de per-
versão permitido por cada sujeito é dependente da resistência proporcionada 
por forças psíquicas inibidoras, geralmente a vergonha e a repugnância, que 
costumeiramente orientam a pulsão sexual para o seu objetivo normal. Essa 
relação de dependência está ligada a fatores constitucionais ou acidentais cujas 
variações podem fixar e/ou conduzir a desvios o desenvolvimento normal da 
sexualidade, originando as neuroses, as perversões ou mesmo as psicoses.

Nessa situação, tais forças psíquicas inibidoras vão ser então, responsá-
veis, através do recalque, pelos sintomas neuróticos manifestados no retorno 
do recalcado e, nessa situação, esses sintomas podem ser vistos como uma 
forma de satisfação pulsional substitutiva do sujeito neurótico – a pulsão se 
satisfaz no sintoma. Além disso, as fantasias inconscientes das neuroses, teste-
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munhas da disposição perverso-polimorfa da sexualidade infantil, são, até nos 
menores detalhes, idênticas à fantasia consciente na perversão. (VALAS, 1990.) 
Nessas circunstâncias, a perversão é apresentada como a permanência na vida 
adulta da manifestação bruta e não recalcada da sexualidade infantil, pré-geni-
tal, em detrimento da sexualidade genital, adulta. E, ainda, ao contrário da 
sexualidade dos neuróticos, essa sexualidade perversa não reconhece a proibi-
ção do incesto, o recalque nem a sublimação. Diante de todas essas circunstân-
cias é que a neurose pode ser considerada como o negativo das perversões. 

Mas, é também a partir desse momento que Freud começa a se interessar 
pelas perversões, passando, então, de suas meras descrições para uma teoriza-
ção do seu mecanismo geral. Nessa situação, a sexualidade infantil, fragmenta-
da em pulsões parciais vagueando entre objeto e objetivos perversos, é uma 
fase normal do desenvolvimento dos sujeitos, na qual tudo é potencialidade. Já 
a sexualidade adulta perversa revela uma fixação na pré-genitalidade, que tem 
como consequência uma restrição ao exercício da sexualidade, um empobre-
cimento da vida amorosa e, até mesmo, o não reconhecimento da alteridade. 
Mais tarde, entretanto, essa interpretação torna-se insuficiente para Freud, 
passando, então, a perversão a ser situada no contexto do Édipo e especificada 
por um certo modo de o sujeito se situar em relação à angústia de castração. 
Em 1923, Freud introduz o conceito de recusa (da realidade) – Verleugnung – 
e, em 1927, no “Fetichismo” a abordou como o mecanismo de defesa que leva-
ria a compreender o fetichismo. Nessa oportunidade é que Freud identifica a 
dimensão fetichista de todas as formas de perversão, denotando que, nessas 
ocasiões, o fetiche é o portador de todos os outros objetos. O fetichismo, então, 
se torna o paradigma da perversão.

Nessa direção, faz-se necessário um breve entendimento do fetichismo. 
Segundo as teorias sexuais infantis, os meninos acreditam que todos possuem 
pênis. Então, depois que eles se defrontam com a realidade de sua ausência nas 
mulheres, o pênis que imaginavam na mãe agora terá que ser abandonado. A 
superação do complexo de castração – realização, pela criança, de construções 
psíquicas que deem conta dessa nova realidade – implica o reconhecimento da 
diferença entre os sexos, a ressignificação da ameaça de castração, o abandono 
dos desejos edipianos e o estabelecimento do superego – a saída do Édipo.

No entanto, alguns meninos não superam essa vivência, se recusando a 
admitir a ausência de pênis na mulher, e supõem a castração feminina ao to-
marem conhecimento da realidade de sua percepção. Mas, para eles, admitir 
essa descoberta – uma mulher castrada – remeteria à angústia de sua própria 
castração. É, então, na problemática da castração que o fetiche se inscreve e, 
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diante disso, é criado um substituto para esse pênis ausente, esses meninos fa-
bricam o objeto fetiche. 

Nesse contexto, emerge o conceito de recusa (da realidade) – Verleugnung 
– como o mecanismo de defesa em que o sujeito recusa a percepção que levaria 
à ameaça de castração e à constituição do fetiche, operando, ainda, necessaria-
mente, uma clivagem no ego. Nesse sentido, vale a pena esclarecer que a recu-
sa é a da castração, e não só da falta do pênis na mulher. A ausência do pênis é, 
a propósito, recusada porque é pressuposta a castração, isto é, o motivo princi-
pal para a recusa é o horror à castração, ou seja, uma reação do ego a uma re-
alidade externa intolerável.

Nessas circunstâncias é que Freud (1923) introduziu o conceito de recusa 
quando da reação dos meninos à ausência do pênis nas meninas. Nessa ocasião 
eles recusam a percepção, mas crêem, acreditam, ainda assim, que vêem um 
pênis. Não se trata de uma alucinação, mas da crença da existência dele, tratan-
do-se, pois, de um transtorno de crença e não de percepção. A percepção existiu 
e foi realizada uma reação muito enérgica para conservar a recusa. Nesse caso, 
depois que o menino fez a sua observação da mulher não é verdadeiro dizer que 
ele manteve inalterada a sua crença de que a mulher possui um pênis. Ele reteve 
essa crença, mas também a abandonou. Ainda nesse contexto, é importante ter 
a ideia de que se fala de recusa porque o menino percebeu a diferença, deduziu 
a ameaça sobre o seu próprio pênis – angústia de castração – e só aí a substituiu. 
Essa substituição – uma defesa – consistiu na criação do fetiche, uma realidade 
psíquica contrária à intolerável. Nessa ocasião, o menino, simultaneamente, re-
teve a crença e a abandonou, duas correntes paralelas, duas correntes que não se 
encontram, resultado da recusa associada à clivagem do ego.

Mas, em textos ulteriores Freud (1940), através da noção de clivagem do 
ego, vem mais claramente elucidar esse processo de defesa, essa possibilidade 
da coexistência de duas posições incompatíveis, abandonar e conservar simul-
taneamente uma crença, ao mesmo tempo aceitar e recusar, dizer sim e não, ser 
castrado e não castrado. Assim, no inconsciente ele crê e não crê na castração 
e, nesse contexto, o não crer é a recusa da crença provocadora de angústia. 

Segundo Stoller (apud LIMA; PROCHET, 2003), cujo olhar sobre a per-
versão é bastante esclarecedor, pode-se afirmar que perversão é tudo aquilo 
que afasta um ser humano do outro ser humano. Além disso, articulando esse 
olhar à possibilidade de se tomar como objeto-fetiche a criança tratando-a 
como coisa – uma criança-fetiche, uma criança-coisa emerge, neste texto, um 
sujeito que é denominado violentador sexual infantil estrutural: organização 
perversa. O fundamental é a absurda assimetria de poder existente entre o 
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adulto e a criança. Essa diferença é que coloca a criança no lugar do horror, no 
lugar do silêncio, no lugar do objeto inanimado, no lugar do objeto-fetiche, 
que é imprescindível no roteiro macabro do violentador para que a excitação 
possa acontecer, para que a satisfação pulsional possa ocorrer. Na perversão, a 
criança-fetiche é uma fantasia realizada e repetidamente atuada. 

Por outro lado, oportunamente esclarece Alberti (2005) que “o fato de o 
sujeito ser perverso não implica necessariamente uma perversidade, nem que 
toda perversidade é decorrente de uma estrutura perversa, nem tampouco ain-
da um triunfo sobre o outro” (ALBERTI, 2005, p. 356-357), mas sim decorre 
do posicionamento desse sujeito em relação à angústia de castração. Nesse 
sentido, o importante é, assim, pensar a perversão como um conceito psicana-
lítico que não está necessariamente vinculado à perversidade, à maldade, à 
depravação, com as quais por diversas vezes acaba sendo confundida. Cabe 
então distinguir entre a perversão como conceituada por Freud e os atos de 
perversidade. As perversões colocam em evidência as sérias implicações dos 
atos perversos, como na violência sexual infantil em suas diversas formas. En-
tretanto, vale pensar que tanto os sujeitos psicóticos como os neuróticos tam-
bém podem passar a atos de perversidade.

Dito isso e dando prosseguimento à ideia de animais e pessoas sexualmen-
te imaturas como objetos sexuais, Freud assevera: “ou quando uma pulsão ur-
gente (que não pode ser adiada) não pode se apoderar de qualquer objeto mais 
apropriado”. (FREUD, 1905, p. 149.) Nessa oração está inserido, por hipótese, o 
segundo tipo de violentador sexual infantil, o ocasional. Nesse caso, percebe-se 
que ele marca uma situação específica, porém eventual: a urgência pulsional 
associada à ausência de um objeto sexual mais adequado. É factível depreender 
que esse sujeito também tem como objeto um objeto sexual apropriado.

Prosseguindo: ao explicar essa condição, Freud compara a natureza da 
pulsão sexual com a da fome, afirmando que no caso da pulsão ela permite 
uma grande variedade e uma enorme vulgaridade de seu objeto, enquanto no 
caso da fome ela só permitiria tais situações em ocasiões extraordinariamente 
derradeiras. Segundo ele, o mesmo se aplica também à relação sexual com os 
animais, o que é frequente entre os camponeses, parecendo que a atração sexu-
al derruba “as barreiras da espécie”. (FREUD, 1905, p. 149.) Nessa linha de ra-
ciocínio, Freud prossegue dizendo que os impulsos da vida sexual são os menos 
controlados pelas atividades superiores do psiquismo, passando, até mesmo, 
pela comparação com a vida erótica da antiguidade, na qual a pulsão era mais 
valorizada do que o objeto – pelas pulsões, os antigos “reverenciavam até um 
objeto inferior”. (FREUD, 1905, p. 150.) Termina, então, por concluir que “sob 
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inúmeras condições e em um número surpreendentemente grande de sujeitos, 
a natureza e a importância do objeto sexual recuam para um plano secundá-
rio”. (FREUD, 1905, p. 150.)

Nessas circunstâncias recorremos a Ferenczi (1932), em seu texto clássico 
A linguagem da ternura e da paixão, quando conta como são produzidas as 
seduções incestuosas. Nesse trabalho, ele diz:

O jogo pode assumir uma forma erótica, mas [para a criança] 
conserva-se, porém, sempre no nível da ternura. Não é o que se 
passa com os adultos se tiverem tendências psicopatológicas, 
sobretudo se seu equilíbrio ou seu autodomínio foram pertur-
bados por qualquer infortúnio, pelo uso de estupefacientes ou 
de substâncias tóxicas. (FERENCZI, 1932, p. 101-102.)

Essa é a ocasião imediatamente anterior à violência sexual. Dessa afirma-
tiva, é possível perceber que as tendências psicopatológicas poderiam ser sufi-
cientemente entendidas como os traços primários de perversão, o que não 
necessariamente culminaria numa perversão, mas numa inclinação para um 
determinado tipo de neurose (FREUD, 1919). E, no conteúdo da segunda sen-
tença, poderia estar adequadamente inserido um neurótico com o seu ego 
temporariamente enfraquecido para a realização de suas tarefas, devido ao uso 
de drogas ou a desventuras em sua vida (FREUD, 1940).

E, ainda, em outro trecho sobre o estado confusional da criança após so-
frer a violência sexual, Ferenczi afirma: “some-se a isso o comportamento 
grosseiro do adulto, ainda mais irritado e atormentado pelo remorso”. (FE-
RENCZI, 1932, p. 102.) No que se refere a essa afirmação, o remorso designa a 
reação do ego a um sentimento de culpa e, nessa conjuntura, esse sentimento 
de culpa é aquele que se tem depois de se ter praticado uma má ação. Esse 
sentimento se refere ao ato que foi cometido e, evidentemente, pressupõe uma 
consciência – uma consciência moral – já existente, anterior àquele ato. Nesse 
contexto é percebida a ação do superego – a consciência moral –, em que o ego 
responderia às exigências conscientes de uma moral a ser seguida e de um 
ideal a ser esperado. E, nesse senso, tal atividade consciente do superego é en-
tendida pela inclusão no cerne do ego da lei de proibição do incesto, da influ-
ência crítica das figuras parentais e, por extensão, da sociedade como um todo. 
(NASIO, 1989.)

Nessa lógica, Freud (1930) assevera que nesses tipos de remorso o que 
acontece é o seguinte: “uma necessidade pulsional adquire intensidade para al-
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cançar satisfação, a despeito da consciência, que, afinal de contas, é limitada em 
sua força, e, com o debilitamento natural da necessidade, devido a ter sido sa-
tisfeita, o equilíbrio anterior de forças é restaurado”. (FREUD, 1930, p. 155-
156.) Dessa leitura é possível relacionar à “necessidade pulsional” a já aludida 
pulsão urgente; também é pertinente ressaltar que “a despeito da consciência 
limitada em sua força”, teria a ver com a questão da ausência de um objeto ade-
quado que, ao produzir um conflito de forças entre o superego e o id, poderia 
alterar a organização do ego, conseguindo, então, perturbar a sua relação corre-
ta com a realidade, enfraquecendo-o; logo a seguir, a satisfação alcançada teria 
a faculdade de ser vista como a realização da violência sexual; e, concluindo, 
com a restauração do equilíbrio de forças a consciência moral voltaria a preva-
lecer nessa dinâmica, surgindo o sentimento de culpa e, como consequência, o 
remorso no ego. Nesse contexto, a organização neurótica é admissível.

Nesse ambiente, Ferenczi continua: “após um tal evento, não é raro ver o 
sedutor aderir estreitamente a uma rígida moral ou a princípios religiosos, 
esforçando-se por meio dessa severidade em salvar a alma da criança”. (FE-
RENCZI, 1932, p. 103.) Na direção de correlacionar esse enunciado às ações 
do superego, no que se refere aos seus processos psíquicos inconscientes, e, 
ainda, de articulá-los com os componentes pulsionais agressivos (pulsões de 
morte), evoca-se Freud (1930) quando diz: “no decorrer de nosso trabalho 
analítico, descobrimos, para nossa surpresa, que talvez toda a neurose oculte 
uma quota de sentimento inconsciente de culpa, o qual, por sua vez, fortifica 
os sintomas, fazendo uso deles como punição”. (FREUD, 1930, p. 163.) Nessa 
situação, a agressividade devida ao impedimento preventivo de uma satisfação 
erótica é transformada em sentimento de culpa, por ter sido recalcada e trans-
mitida para o superego (FREUD, p. 1930). Ademais, a adesão à religião com a 
finalidade de salvar a criança – o sintoma neurótico – é usada a título de expia-
ção de maneira implacável, vigorosa e tirânica. Diante de tudo o que foi expos-
to, é razoável se inferir que o sujeito neurótico, eventualmente, é passível de 
atuar como um violentador sexual infantil. Essa é a conformação do sujeito 
que é nomeada, neste trabalho, de violentador sexual infantil ocasional – orga-
nização neurótica. Nesse sentido, na neurose, a criança-sintoma é uma fantasia 
imaginada e, ocasionalmente, atuada.

No que diz respeito à psicose, ainda quando Freud está examinando a te-
mática de animais e pessoas sexualmente imaturas como objetos sexuais, ele 
declara que os distúrbios da pulsão sexual “nos loucos não são diferentes dos 
que ocorrem com os sujeitos sãos (...) apenas demonstram tais aberrações de 
forma mais intensificadas (...) neles, elas podem se tornar exclusivas e substi-
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tuir completamente a satisfação sexual normal” (FREUD, 1905, p. 149-150). 
Ademais, é fundamental notar que um sujeito psicótico pode, perfeitamente, 
passar a um ato de grande perversidade, de intensa maldade – a violência se-
xual infantil –, alucinado, cegado que está para qualquer realidade que não seja 
a sua (ALBERTI, 2005). Nessa situação, emerge a terceira hipótese do trabalho. 
Tendo em vista a característica de episódios alucinatórios do sujeito psicótico, 
opta-se, então, por chamá-lo de violentador sexual infantil episódico – organi-
zação psicótica. Nesse sentido, na psicose a criança-objeto é uma fantasia real 
alucinada e episodicamente atuada.

Nessa ocasião, ocupando-se novamente do superego, com o propósito de 
estabelecer relação de uma de suas expressões com a violência sexual infantil, 
será examinada a sua versão tirânica e inconsciente. E não aquela outra faceta 
– a consciência moral –, talvez a mais conhecida. Nessa direção, Freud (1923) 
assevera: “erigindo esse superego, o ego dominou o complexo de Édipo e, ao 
mesmo tempo, colocou-se em sujeição ao id” (FREUD, 1923, p. 51). Sendo o 
superego o herdeiro do complexo de Édipo, isso significa dizer que ele repre-
senta, também, a manifestação das mais poderosas pulsões e das mais impor-
tantes vicissitudes libidinais do id. Nessas circunstâncias, enquanto o ego é 
fundamentalmente o representante do mundo externo, da realidade externa, o 
superego coloca-se em oposição a ele, em conflito com ele como o mandatário 
do mundo interno, do id.

Além disso, Freud (1923) esclarece que o suprimento de energia de inves-
timento aos conteúdos do superego tem origem em fontes que se acham no id. 
E a particularidade do sentimento inconsciente de culpa, que é despertado 
automaticamente pela ação punitiva do superego, é, por assim dizer, o predo-
mínio nele de uma cultura pura da pulsão de morte. Ademais, pelo viés do 
domínio pulsional e da moralidade, é admissível dizer que o id é totalmente 
amoral, o ego se esforça por ser moral e o superego pode ser supermoral, e, 
nessa ocasião, pode se tornar tão cruel como somente o id consegue ser. Nesse 
contexto, o caráter geral de severidade e crueldade do superego – o tirânico 
farás – é o resultado de uma inclinação à agressão e à destruição – parcela de 
agressividade recalcada e transmitida ao superego –, oriunda da desfusão pul-
sional quando da identificação com o pai, na criação do superego.

Nesse contexto, é factível se formar uma ideia de duas categorias, duas 
classes, duas espécies de superego. Uma, correspondendo à definição clássica 
de superego, assemelha-se à consciência – moral, crítica e produtora de valores 
ideais – e nesse sentido participa da promoção do bem-estar social. Já a outra 
é o superego tirânico, o cruel e que vem a ser o causador de imensas aflições na 
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sociedade e de atos de extrema maldade, perversidade etc., como o caso da 
violência sexual infantil. Assim, o superego tirânico ordena infringir qualquer 
limite e exorta ao prazer impossível, à satisfação completa do desejo, mesmo 
que tal ação, com frequência, conduza à perda e à destruição daquilo que pos-
sa ser mais caro, mais estimado pelo sujeito, como as vítimas das violências 
sexuais infantis – os próprios filhos, os parentes, os laços de amizade etc. (NA-
SIO, 1989.)

Reflexões sobre a violência sexual infantil

“A mão que afaga é a mesma que apedreja” (ANJOS, 1998, p. 43).

É inquestionável que a psicanálise produziu uma importante teoria sobre 
a causalidade sexual da subjetividade dos sujeitos, que tem em seu cerne a 
ideia de sujeito sexual – o que constitui um dos pilares fundamentais do pen-
samento psicanalítico. Além disso, é a tal conjunto de conhecimentos que o 
dualismo pulsional de Freud reservou um lugar vitalício.

Nessa teoria, na fase edipiana, o menino, devido ao efeito combinado de 
uma ameaça de castração e da visão da ausência de pênis nas meninas, experi-
menta o maior trauma de sua vida. Nessas circunstâncias, o Édipo aparece con-
dicionando os mecanismos de defesa, emergindo, então, a posição do sujeito 
diante da castração através da manifestação do recalque, da recusa ou da rejei-
ção. Nessa ocasião, o sujeito entraria em uma das três organizações psíquicas: a 
neurose, a perversão ou a psicose. Contudo, é importante realçar que tal ingresso 
em uma das organizações psíquicas é a consequência de um intricado processo 
inconsciente, ocorrido na passagem do sujeito pelo Édipo, não sendo facultada a 
ele qualquer possibilidade de escolha. Nesse senso, o sujeito é o resultado de um 
emaranhado processo de constituição que acontece à sua revelia.

No que se refere, especificamente, à castração, é importante destacar que 
se trata de uma experiência psíquica vivida inconscientemente pela criança, no 
âmago da situação edipiana, que de diferentes maneiras é repetida ao longo de 
toda a sua existência e que, em última análise, diz respeito a admitir, com pe-
sar, que os limites dos sujeitos são mais reduzidos do que os limites de seus 
desejos.

A respeito do superego, é possível se depreender que ele constitui, na vida 
psíquica do adulto, a garantia da continuidade dos três pontos fundamentais 
que marcaram a sua saída do Édipo: a renúncia da satisfação completa do de-
sejo proibido, o incesto; a preservação do desejo em relação a essa mesma sa-
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tisfação plena do desejo considerado inacessível; e a salvação do pênis da 
ameaça de castração – a salvação da integridade física e psíquica do perigo de 
despedaçamento do ego, caso ascendesse à satisfação completa do desejo trá-
gico do incesto. A partir desse entendimento, é reconhecido um superego que 
rege as condutas, julga e se oferece como modelo ideal – o herdeiro do comple-
xo de Édipo.

Por outro lado, o superego cruel e feroz não personifica a lei universal da 
interdição do incesto, mas seu simulacro, pois sua proibição é desmedida, ele 
condena; sua preservação do desejo através de seu encorajamento se torna 
uma ordem, um encorajamento sem medidas; e sua proteção se manifesta 
numa sufocação, ou seja, numa proteção sem limites. Nesse sentido, conforme 
Nasio (1989), o superego tirânico é o herdeiro de um trauma primitivo, sofrido 
pela criança quando as suas fantasias a fazem escutar a voz de um adulto, sob 
a forma de um brado que a aterroriza.

Nessa situação é que o sujeito, encurralado por essa pressão do superego 
cruel, é levado a praticar atos de invulgar violência contra si mesmo e o mun-
do. Nesse senso é que é possível imaginar que num violentador sexual infantil 
seu superego é possuidor de uma vigorosa força, e que ele está, então, respon-
dendo a esse superego tirânico que o ordena a levar seu desejo ao extremo. No 
entanto, é sabido que o desejo jamais atingirá a sua satisfação completa, repre-
sentando, apenas, satisfações parciais no percurso do sujeito à miragem dessa 
satisfação plena, dessa satisfação absoluta. Em outras palavras, serão meras 
repetições que sempre estarão condenadas ao fracasso, num superego em que 
reina uma pura cultura da pulsão de morte.

No que diz respeito ao tratamento, Freud (1933) legitima que o intento 
terapêutico da psicanálise é “fortalecer o ego, fazê-lo mais independente do 
superego, ampliar seu campo de percepção e expandir sua organização, de ma-
neira a poder assenhorear-se de novas partes do id. Onde estava o id, ali estará 
o ego” (FREUD, 1933, p. 102).

Nessa acepção, no caso do violentador ocasional, talvez seja possível se 
vislumbrar alguma possibilidade de tratamento. Nesse caso, o da estrutura 
neurótica, via de regra se trata de um conflito psíquico proveniente da história 
infantil do sujeito, em que o sintoma se manifesta de maneira simbolizada. De 
outra maneira, o que foi recalcado e o seu retorno, na forma de sintoma, são 
ambos de natureza simbólica, o que possibilita serem trabalhados através da 
fala – a elaboração de um discurso capaz de dar conta de uma verdade simbó-
lica e subjetiva. Em outras palavras, o tratamento psicanalítico possibilita aos 
conteúdos recalcados deslizarem no domínio das significações do sujeito e to-
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marem um outro destino, serem ressignificados, permitindo as elaborações. 
Ademais, como afirma De Masi (2008): “nós não estamos completamente de-
sarmados, na terapia da pedofilia, se conseguimos ‘entendê-la bem’” (DE MASI, 
2008, p. 19); entretanto, em outra direção nessa práxis, continua De Masi:

A característica fundamental do tratamento de pacientes pedó-
filos é a distância que separa analista e paciente. Por mais que o 
analista seja capaz de compreender e de ouvir empaticamente o 
paciente, o mundo da pedofilia lhe aparece, especialmente no 
início do tratamento, incompreensível e desoladamente distante 
(DE MASI, 2008, p. 1).

Segundo a experiência clínica de De Masi (2008), em relação à psicose, na 
qual a organização patológica é sustentada por um núcleo delirante, alguns 
casos “podem ser passíveis de mudanças” (DE MASI, 2008, p. 1) através do 
trabalho analítico.

No que se refere à perversão, pode-se afirmar que se a fixação na sexua-
lidade perversa polimorfa, sem reconhecimento da proibição do incesto, do 
recalque e da sublimação, e sem limites, permanecer até a maturidade, persis-
tirá então por toda a existência do sujeito, consumindo inteiramente a sua 
vida sexual e fixando-o definitivamente na perversão (FREUD, 1919). Nesse 
sentido, o tratamento através da palavra, provavelmente, estará destinado ao 
fracasso.

Enfim, esse primeiro entendimento, por assim dizer, sobre o funciona-
mento do psiquismo desses violentadores sexuais infantis – seja ele estrutural, 
ocasional ou episódico – em nada diminui a gravidade dos atos praticados por 
eles e, muito menos ainda, minimiza as dores de suas vítimas. Fora isso, é im-
portante destacar a constatação de Freud (1905) de que “abusar sexualmente 
das crianças é prática inquietantemente frequente entre professores e simples-
mente porque são eles que têm mais oportunidade de fazê-lo”. (FREUD, 1905, 
p. 149.) Além disso, é notório que os casos mais frequentes de violência sexual 
infantil são decorrentes de incesto ou praticados por pessoas que de alguma 
maneira são próximas à vítima, como do círculo de amizades da família ou, 
também, de profissões que favorecem uma contínua convivência com o mun-
do infantil e adolescente. Ou, em última análise, o violentador se aproveita de 
uma relação de confiança e afeto com a criança para, então, a violentar sexual-
mente, destruindo esse sujeito sexual ainda na fase da linguagem da ternura de 
sua sexualidade (FERENCZI, 1932).
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Finalmente, desse estado de coisas é legítimo pensar que a violência sexu-
al contra crianças e adolescentes pode ser atuada por sujeitos inseridos em 
quaisquer das três organizações psíquicas freudianas. Além disso, é sabido que 
tais violentadores normalmente seduzem a criança valendo-se da sua inexpe-
riência ou de sua confiança. É, então, nessas circunstâncias funestas que a mão 
que afaga, a mão do pai, do amigo, do professor... que deveria proteger, ampa-
rar, ensinar, orientar..., é a mesma que pode vir a apedrejar, metáfora daquele 
que violenta, destrói, mata, despedaça...
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