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 Introdução 

 

Compondo com o conjunto de pesquisadores e estudantes de pós-graduação o 

Grupo de Pesquisa e-urbano, do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb), 

apresentamos, neste texto, parte do percurso de reflexão de um trabalho em andamento2 

que tem por objetivo pensar o cybercrime3 materializado na prática da pedofilia, em 

tempos de internet.  Atentos aos objetivos do e-urbano, a saber: estudar, discutir e 

compreender o espaço urbano e o espaço digital, buscando entender como o espaço 

urbano se significa na estrutura e funcionamento do espaço digital e como o espaço 

digital se urbaniza, o nosso trabalho se volta para a presença material da pedofilia no 

ciberespaço, constituindo o corpo do sujeito e configurando um crime.  

Como material de análise (um lugar de estabelecimento de questões) 

apresentamos, nesse texto, parte da estrutura-funcionamento4 do site da organização 

não-governamental Safernet Brasil, destinado à denúncia e divulgação de diversos 

crimes praticados na internet. Interessa-nos pensar no movimento de sentido da 

denúncia o modo como a prática da pedofilia aparece configurada no ciberespaço. O 

nosso olhar se dirige para sessão notícias, em que se encontra armazenado, em forma de 

um banco de dados, textos da mídia impressa e virtual, tratando dos múltiplos crimes 
                                                
1 Pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB), da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). barbai@unicamp.br 
2 O nosso objetivo é estudar a questão da pedofilia observando o movimento de sentidos que essa prática 
inscreve materialmente no mundo. Queremos, assim, acessar o material que é produzido e circula no 
ciberespaço (para pensar a questão da autoria), tarefa nada fácil dada a necessidade de autorização da 
justiça e ética de pesquisa no que diz respeito a como estudar uma experiência trágica sem fazer ali 
apologia ao que se vê e se mostra.  
3 Fazemos opção neste trabalho pela grafia inglesa da palavra. 
4 Alusão ao trabalho de Michel Pêcheux “O discurso: estrutura ou funcionamento”, de 1980. 
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que são realizados na Internet, desde o ano de 2001. O nosso olhar se dirige para os 

textos que esse banco de dados armazena, porque ele é um espaço feed RSS, ou seja, 

conteúdo agregado e atualizado com frequência pelo site. Isso faz com esta página não 

só distribua, mas também se alimente constantemente das informações da mídia 

nacional e internacional, principalmente no que se refere aos crimes praticados na 

internet. 

Configuramos o nosso arquivo de trabalho selecionando matérias em que 

palavra pedofilia figurasse no título dos textos. De 2001 até maio de 2010 o banco de 

dados da Safernet conta, segundo nosso levantamento, com 171 textos em que a 

expressão pedofilia aparece registrada no título das matérias jornalísticas. Desse 

montante de texto, escolhemos 31 para compor a nossa base de dados nesse estudo, 

analisando aqui 5 deles. Acreditamos que este denso arquivo que se alimenta e se 

atualiza frequentemente é um lugar de construção e movimento do sentido e que pode 

nos auxiliar a compreender o o dito em um relação com o não-dito quando se fala em 

pedofilia. 

 

2- e-Urbano: o que é isso? 

 

Um dos desafios do e-urbano é refletir e trabalhar com a materialidade que 

coloca em articulação o espaço digital e o espaço urbano. Isso se dá, pois essa 

articulação impede, a nosso ver, que se tome noções primárias como a de reunião, a de 

relação, a sobredeterminação e a de fragmentação em espaços tão distintos que 

constituem o sujeito e o sentido. 

Assim, apostamos aqui na noção de intersecção, ou seja, aquilo que faz com que 

um elemento que pertence ao mesmo tempo a cada um dos conjuntos, irrompa no 

espaço da repetição discursiva, voltando-se sobre si mesmo, para se deixar atravessar, 

torcer, destruir, retornar e determinar.  

O elemento, o ponto de intersecção que tomamos para o estudo no jogo entre o 

espaço urbano e o espaço digital é o crime materializado na prática de pedofilia. Para 

nós, a complexidade que os crimes de pedofilia se revestem, em tempos de internet, 

exige que questionemos os discursos estabilizados da violência e da criminalização, 

abrindo uma perspectiva para compreender o que esse elemento em intersecção, 

portanto disjunto, abre para a escuta de sentidos outros.  
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Trabalhar com a intersecção é de certo modo recusar os espaços totalitários, 

acolhendo-se, como diz Orlandi (2004, p. 29), os flagrantes, (flashs) dos sentidos, em 

circulação. Isso só possível porque na perspectiva em que trabalha a Análise de 

Discurso, o sentido é relação a, é a janela de que se olha, podendo-se se ver aí, disjunto, 

o crime, tanto no digital quanto no urbano.  

A intersecção5 abre um lugar de constituição para o sujeito e para o sentido. Não 

estamos tratando de dois sujeitos e de dois tempos e espaços, mas de processos em que 

a forma-sujeito (a forma de existência histórica de cada indivíduo) reinventa o 

simbólico, para se engendrar nas relações de força que estabelecem o mundo. Tal qual a 

expressão de Clark (2003, p. 3) estamos face ao “the naked cyborg6”, no sentido de um 

humano-tecnologia, em que o corpo é “an eletronic virgin7” que se faz presença. Face 

aos “bad borgs” vale lembrar que “deceit, misinformation, truth, exploration and 

personal reinvention: the internet provides for them all8” (idem, p. 187).  

O cybercrime e particularmente aí a pedofilia – o apoderar-se sexualmente do 

corpo da criança sem a palavra – não pode ser considerado uma mera extensão do 

mundo real para o mundo virtual. Ao falar das três instâncias que constituem o discurso 

Orlandi (2001, p. 9) diz que o momento da circulação é aquele em que “os dizeres são 

como se mostram”, determinados pela memória discursiva. É preciso olhar o crime 

como um elemento disjunto entre os espaços urbano e digital, naquilo que ele mostra, 

ao circular, pelas redes filiação. Assim, é possível deslocar a reflexão do discurso tão 

banalizado da criminalidade para se olhar a autoria, já que a filiação é o seu fundamento 

princeps. 

 

3- O cybercrime 

 

Mike Presdee (2001, p. 77), no Sage Dictionary of Criminology, define 

cybercrime como “The use of eletronic communication for criminal and trangressive 

activities that involve the internet and web-based information and communication 

                                                
5 Falamos aqui da intersecção em uma relação, mesmo que breve, com a Matemática, sobretudo a teoria 
dos conjuntos.  
6 “o cyborg nu” – que não é incorporado por chips, tubos, marca-passo.  
7 “um virtual eletrônico” 
8 Engano, desinformação, verdade, exploração e reinvenção pessoal: a internet proporciona tudo isso”. 
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Technologies (ICTs)9. Assim, o cybercrime é tido como uma atividade mediada pelo 

computador e definida como um ato ilegal e ilícito na rede eletrônica global.  

O interessante dessa definição é que o ciberespaço é concebido como o lugar, o 

espaço da transgressão – o que faz-nos pensar na imbricação entre o urbano e o digital, 

já que a violência, materializada no crime, homogeneiza o particular da cidade, como 

também do ciberespaço. A tecnologia numérica, cuja matéria é codificada, produz um 

suporte material em que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, tendo a 

cidade e o ciberespaço um corpo significativo, em constante movimento. Nesse sentido 

o espaço em que se dá a prática do crime demanda sentido e interpretação e faz 

funcionar o jogo forma/substância dessa materialidade, inscrevendo a norma penal 

incriminadora, a autoria e os elementos que configuram o crime. 

Para além de uma divisão do espaço, pensando-se aí o urbano e o virtual, 

adotamos aqui outra perspectiva, ou seja, aquela em que o sentido investe o espaço e o 

sujeito. Nesse processo de investimento está “tanto o virtual como o real” (cf. Orlandi, 

2004, p. 29). A materialidade do urbano e do digital desestabiliza o efeito do semântico 

estável de todo espaço. Assim, para se pensar o crime (e a autoria aí em jogo) é preciso 

levar em conta o que converge discursivamente no espaço: o fato de ele não ser 

obsoleto.  

Em se tratando do crime, a internet oferece, segundo Presdee (idem),  

“the possibility of invisibility and anonymity to trangressors through the use of 

encryption, digital compression, steganography and remote storage and a result has 

become a major site of action for organized crime, petty crime, state crime and hate 

crime10”.  É esse lugar da passagem, da simbiose e da hibridez dos espaços o lugar em 

que, olhando para o sujeito e para o sentido, podemos pensar a materialidade do crime.  

A questão do engendramento do crime pela manipulação das mídias coloca 

como problema a questão da representação. Em um corpo cujo poder pode incidir para 

aprisionar e fazer valer as leis11 e punições, mecanismos outros são necessários quando 

                                                
9 O uso da comunicação eletrônica para crimes e atividades transgressivas que envolve a internet e 
informações web-baseadas e tecnologias de comunicação (ICTs).  
10 “a possibilidade de invisibilidade e anonimato para o transgressor através do uso de criptografia, 
senhas, compressão de arquivos, esteganografia, armazenamento remoto tornou-se uma grande 
ferramenta para o crime organizado, pequenos crimes, crimes contra a ordem pública e crimes 
hediondos”.  

11 Mencionamos aqui os artigos 241 e 241-A do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) que diz da 
pena de reclusão por venda, exposição de vídeo e registro contendo cenas de sexo explícito envolvendo 
crianças e adolescentes. Além disso, o oferecimento, troca, disponibilização, transmissão ou publicação 
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se trata de governança pensando-se a internet, já que ela é lugar de jogos outros do eu, 

na constituição do sujeito e do sentido. Como diz Debray12 (1994, p. 28) “Je suis 

pictogramme et alphabet, texte et hypertexte, manuscrit, page imprimée et écran 

rayonant13”. A relação do sujeito com o sentido é atravessada por uma natureza hibrida, 

isto é, humana e tecnológica, biotecnológica.  

A tela que brilha é suporte de travessias. Não só aquelas que nos fascinam, ou 

seja, a escritura eletrônica como possibilidade experimentação subjetiva e literária, mas 

aquelas que ao codificar, navegar, escrever e publicar torna material, no suporte ali 

dado, uma dimensão da experiência humana que se não foi negligenciada é hoje um fato 

espetacular: o drama da pedofilia.  

Violência praticada contra sujeitos no corpo da cidade, atravessada pela 

demanda do silêncio, do não-sentido, do segredo e do privado, dado o modo como o 

sexual é organizado e vivido em sociedade, a pedofilia (enquanto nome, prática e 

situação) circula no ciberespaço por aquilo que facilita o já desenvolvido e global 

mercado da pornografia e atividades sexuais. A sua prática, demonstrando que essa é 

uma questão da nossa negligência para com as crianças e adolescente e da nossa 

cegueira em não ver o drama subjetivo dos sujeitos pedófilos, dado os sentidos de uma 

pedofilia do espetáculo promovida socialmente, é fato do/no mundo.  

Assim, não é apenas o estabelecimento de um aparato legal buscando a 

governança do ciberespaço que vai ser capaz de coibir e interditar os sentidos do sexual 

lançado contra o corpo de um tipo particular de criança e adolescente. É preciso, por 

mais odioso, angustiante e enlouquecedor que seja, abrir-se para o fato de que, ao 

circular na internet imagens e vídeos de atividade sexual de adultos com menores (o 

nome menor já mostra aí a incidência da lei) que a pedofilia já está dada como fato do 

mundo. Ela é uma coisa-a-saber. Observar como esse fato reclama sentido e demanda 

interpretação, historicizando o sujeito no mundo, é que poderemos ir além de um 

elemento abstrato, virtual, alegórico. A pedofilia é semântica. 

 

4 - O infantil e a sexualidade 

 

                                                                                                                                          
por qualquer meio ou sistema eletrônico contendo cena de sexo ou pornografia envolvendo criança e 
adolescente.  
12 Régis Debray, Manifestes médiologiques. Paris, Gallimard, 1994. 
13 “Eu sou pictograma e alfabeto, texto e hipertexto, manuscrito, página impressa e tela brilhante.” 
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Pensar no lugar subjetivo e sexual da criança em nossa sociedade impõe como 

tarefa primeira refletir sobre a invenção moderna da noção de infância. Philippe Ariès 

(1978), no História Social da Criança e da Família, mostra como criança saindo do 

anonimato social, por conta de uma ausência do sentimento de infância na história, 

passou a ser objeto de preocupação e de atenção,  fazendo com que a sociedade dirigisse 

os olhos para suas necessidades. Esse fato produziu o estatuto de presença da criança no 

interior da família moderna como também na sociedade, com o menor do direito: 

absolutamente incapaz (até 16 anos) e relativamente incapaz (dos 16 aos 18 anos). De 

certa forma, diz o autor, “o nosso mundo se tornou obcecado pelos problemas físicos, 

morais e sexuais da infância” (idem, 194) – o que faz do infantil um acontecimento, 

uma coisa-a-saber.  

No entanto, em nossos tempos, a criança, diz Roure (2002), não só tem 

adquirido o status de uma mercadoria como também o desejo de “ter uma criança” 

nunca foi tão seguido de situações de abuso, agressão e violência tanto nas ruas quanto 

nas instituições destinadas a sua socialização, a saber, a escola, a igreja, entre outros e, 

particularmente, a família.  

O familiar, lugar dos laços afetivos entre pais e filhos, é a raiz no qual o infantil 

se faz presença, se faz corpo. Como diz Foucault (2002, p. 315) foi  

 
valorizando a sexualidade da criança, mais exatamente a atividade 

masturbatória da criança, foi valorizando o corpo da criança em perigo sexual 

que se deu aos pais a diretriz imperativa de reduzir o grande espaço 

polimorfo e perigoso da gente da casa e constituir com seus filhos, sua 

progenitura, uma espécie de corpo único, ligado pela preocupação com o 

auto-erotismo infantil e com a masturbação: pais, cuidem de suas filhas 

excitadas e das ereções de seus filhos, e é assim que vocês se tornarão 

verdadeiramente e plenamente pais! [...] Trata-se de constituir uma família-

canguru: o corpo da criança como elemento nuclear do corpo da família. 

 

Historicamente, ressalta o autor, é possível dizer que a família (sobretudo a 

família relacional) em que se tecem relações permitidas e proibidas, a interdição do 

incesto tem um fundo constitutivo. Se a pequena família afetiva, sólida, substancial, 

sobretudo a do fim do século XVIII, constitui-se a partir do incesto bolinante dos 

olhares e dos gestos em torno do corpo da criança (fato esse que Airès, 1978, atesta em 

seu estudo) é esse mesmo incesto, um incesto espistemofílico, ou seja, com um desejo 
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de entender a realidade, incesto do contato, do olhar e da vigilância que vai constituir a 

base da família moderna. 

O corpo da criança, no corpo da família, deve estar submetido a uma vigilância 

constante – o que faz o corpo da criança ser um objeto de atenção permanente. Atenção 

essa que se volta para a entourage: um cuidado com o auto-erotismo e contra a sedução 

sexual da criança pelos adultos e pelo seu imediato, isto é, os empregados, o tio, a tia, os 

primos e etc.  

Entretanto, o familiar pode sucumbir ao estranho, ou na expressão freudiana, o 

Unheimlich, o estranho familiar. A interdição ao incesto é algo que todo mundo 

compartilha. Porém, quando ele acontece é um segredo quase nunca revelado. O 

atentado sexual ao corpo da criança quando revelado passa por todo um processo de 

ritualização desse revelar: ele foi e ainda continua sendo científico, jurídico, 

psiquiátrico, religioso e, hoje, é digital. O burburinho da revelação da sexualidade, de 

uma revelação do atentado sexual, é quase sempre institucional.  

Assim, em nosso trabalho, optamos por tratar a pedofilia, ou seja, o desejo 

sexual de um sujeito adulto que se dirige a crianças como um acontecimento do 

discurso. Isso implica, a nosso ver, refletir sobre a sexualidade fazendo intervir a noção 

de ideologia. O sexual é um lugar teoricamente investido pela psicanálise, tendo o 

inconsciente ‘o’ seu lugar constitutivo. Trazer a ideologia como lugar de produção do 

sexual é abrir um espaço para se escutar o que falha nos investimentos do sujeito sobre 

o seu próprio corpo e o do outro. O sexual passa a ser considerado materialidade do 

sujeito. A ideologia, enquanto um ritual que falha, vem mostrar que sexual sempre 

escapa, na chamada linguagem e da sexualidade no sujeito.  

O nosso interesse é pensar a pedofilia enquanto um fato que reclama sentidos e 

demanda interpretação. Assim muito mais do que buscar uma definição da pedofilia 

queremos refleti-la em suas condições de produção. Isso exige que nos voltemos para a 

criança, já que a infância, como diz Hisgail (2007, p. 17), “é convocada pelo adulto a 

assumir uma identidade sexual”.  

A cobertura dos casos de pedofilia pela mídia tornou esta um fenômeno social, 

criminal e digital, de fato um espetáculo. No entanto, nos diz a autoria (idem), “a 

maioria dos cidadãos permanece desinformada perante a questão das vicissitudes do 

desejo na pedofilia, seja pelo tabu do incesto e vergonha social que inibem a 

investigação ou com a dificuldade dos pais e educadores de lidarem com as 

manifestações da sexualidade infantil”. 
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Inscrevendo o sexual onde ele era então impensável – na infância – Freud 

apontou a influência de uma ordem pulsional na instauração e no exercício da 

sexualidade. A genialidade de Freud está em ter estabelecido o sexual como 

estritamente ligado ao encontro com a linguagem. Nesse sentido, é Lacan, no seminário 

“Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, quem abre uma via interessante para 

se abordar o sexual. O autor diz que “perante a instância da sexualidade, todos os 

sujeitos são iguais, da criança ao adulto – que eles só têm de lidar com aquilo que, da 

sexualidade, passa nas redes da constituição subjetiva, nas redes significantes”.  

No trajeto das redes significantes, no trajeto das pulsões, uma montagem se dá a 

ponto da sexualidade participar e se desenvolver nas diversas formas da vida sexual sob 

a influência da vida. Lacan (idem) lembra uma definição de Freud presente no texto “Os 

três ensaios sobre a teoria da sexualidade”: ela [a sexualidade] é essencialmente 

polimorfa, aberrante.  

Do ponto de vista psicanalítico, ressalta Hisgail (idem) “a pedofilia representa 

uma perversão sexual que envolve fantasias sexuais da primeira infância abrigadas no 

complexo de Édipo, período de intensa ambivalência da criança com os pais. O ato 

pedófilo se dá pelo desafio da lei simbólica de interdição ao incesto. O adulto não só 

seduz como também impõe uma ligação sigilosa sobre a criança na tentativa de 

mascarar o abuso sexual. 

Entretanto, seguir estritamente a psicanálise implica adentrar no domínio das 

estruturas psíquicas, o que a nosso ver, por mais que seja uma direção para estudos da 

clínica, há um efeito de enrijecimento do exercício que é a subjetividade, engessamento 

que gira em torno da ligação do sujeito com o objeto sexual.  

Ao invés de se olhar para o pedófilo como o perverso, como o sádico, como o 

criminoso, olhemos o sujeito e não a função do sujeito. Fato esse importante para a 

infância que nós queremos proteger, infância essa que não deve ser mantida em um 

estado artificial, uma infância irreal.  

 

5 - A pedofilia: apoderar-se do corpo da criança sem a palavra 

 

Compreender o que significa a pedofilia é uma tarefa nada fácil. Como evidência 

do mundo semanticamente normal ela pode ser apreendida distinguindo dois níveis de 

discurso: aquele que tenta estabelecer o fato da pedofilia para em seguida qualificá-la (o 

que faz, por exemplo, o direito penal: toda relação sexual entre um adulto e uma criança 
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ou adolescente com uma idade fixada na lei) ou aqueles que descrevem o 

comportamento do pedófilo buscando estabelecer um modelo teórico da ação da 

pedofilia (o que faz a psicologia, a sexologia, mostrando uma dimensão subjetiva do ato 

– o que leva alguém a praticar a pedofilia). 

Para nós, a forma material pedofilia não tem um significado em si, ou seja, em 

seu conteúdo. É nos processos de constituição do sujeito e do sentido, em uma filiação a 

uma rede de memória, que seu estatuto discursivo material significa como força no 

mundo. Gesto simbólico atravessado pelo segredo, texto que surge como acontecimento 

a ler, o ato pedófilo, que em nosso cotidiano causa tanta surpresa e indignação, vem 

mostrar um drama subjetivo humano, uma dimensão da experiência humana. Como diz 

Nolasco (2010) “ela nos coloca diante de um conjunto de excitações que foram negadas, 

negligenciadas ou que o sujeito tentou eliminar de si mesmo. [...] violência do sujeito 

para consigo mesmo [que] resulta na expressão de violência contra a criança”. A 

pedofilia, lembra o autor, é considerada pela OMS um desvio sexual, que pode ser 

praticado por jovens púberes de 15 ou 16 anos, com crianças mais jovens que ele.  

Andrè (1999) diz que a pedofilia pode ser considerada “como sendo o amor 

pelas crianças, uma certa forma de amor, visando um certo tipo de criança”. O pedófilo 

vem a ser aquele que se interessa pela prática sexual em que o infantil se faz presente 

como uma expressão da sexualidade. Há assim uma relação de ambiguidade do adulto 

frente à criança: já que ele deixa margem para que a criança fique confusa no que diz 

respeito à abordagem sexual que lhe é feita. 

 No entanto, por uma necessidade teórica, a nosso ver, o ato pedófilo deve ser 

visto disjunto da pedofilia. Explicamos: a pedofilia é o desejo sexual e o investimento 

desses sentidos no corpo infantil. Esse acontecimento é da ordem daquilo que se suporta 

quando os investimentos sexuais incidem no corpo do sujeito. Suplantar esses sentidos 

no corpo da criança é transformar o interdito em permissão.  

Nós falamos isso porque é preciso entender o que está em jogo na pedofilia. Há 

sentidos se constituindo, do qual não temos acesso, e determinando uma identificação 

sexual, ou seja, presença de um o sujeito que experimenta sentidos com o corpo do 

outro. É se abrindo para a idéia, por mais odiosa que ela seja, de que há sujeitos que se 

alocam nesse sítio de significância, tornando o infantil um lugar sexual, que podemos 

mostrar que essa é uma questão que afeta a todo mundo.  

De fato, o que estamos dizendo é que determinar os envolvimentos sexuais com 

crianças e adolescentes como pedofilia, faz-nos olhar para a prática, impedindo-nos de 
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ver que o que a materializa é uma posição sujeito no sexual. Estar atento a isso nos faz 

olhar para a situação (para condições de produção) e não para os casos que a dia-a-dia 

circulam sem parar. Há um desvio sexual (que é um drama para muitos sujeitos) e não 

casos esporádicos pedofilia.  

A prática da pedofilia, momento em que ela se decide e o corpo do adulto 

suplanta sentidos no corpo infantil, deve ser diferenciado da questão do incesto. A 

proibição ao incesto é um princípio sobre o qual o processo de identificação da criança, 

no que tange ao sexual, é construído.  

Dunaigre (1999, p. 12) diz que em relação ao incesto dois tipos de realidade 

coexistem nos seres humanos: uma realidade exterior (por conta do sistema de 

parentesco) e uma realidade interior (uma proibição ao nível da fantasia). O incesto 

inscreve como cena um jogo muito sutil: em sua mise en scène (algo que faz o sujeito se 

ver, assistir uma cena) o corpo da criança pertence sempre aos pais. O incesto, que 

ocorre somente dentro das relações familiares (pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão ou 

parentes substitutos – alguém que a criança reconheça como da família) faz do corpo da 

criança uma extensão simbólica do corpo dos pais.  

A prática da pedofilia tem em sua cena outra configuração. O infantil é tomado 

como um objeto de gozo e amor pelo adulto. O adulto ai envolvido tem algum poder 

sobre a criança exercendo, assim, a sedução e a coerção sobre ela. Vemos nesse ato 

explicitamente o abuso sexual. A isso se junta todo o jogo tão atual de produção e 

consumo de pornografia infantil. Há todo um funcionamento que apreende o sexual do 

corpo infantil, via pornografia, configurando um dispositivo voyeur. Dispositivo a se 

alocar, se excitar, fazer circular no ciberespaço, dimensão essa que produz, enquanto 

situação, o cybercrime. 

O ato da pedofilia parece ter uma dimensão extra-familiar, marcado por 

circunstâncias não só da exposição e dos estímulos sexuais de crianças e de 

adolescentes impróprios nessa idade, como muitas vezes no uso da força e do 

convencimento para que eles participem da relação sexual, não tendo muitas vezes a 

condição simbólica de lidar com sentidos que estão sendo suplantados em seu corpo. 

Os estudiosos da pedofilia comumente acentuam algumas nuances de sua 

prática. Ela se estabelece por vínculos passionais e sensuais com a criança já que o 

pedófilo pensa haver uma permissão da criança para praticar o laço amoroso. A 

transformação da proibição em permissão faz com que o contato sexual, marcado por 

um consentimento imaginado por parte do adulto, desencadeie o abuso sexual.  
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Nas palavras de Hamad (2010)  

 
O sexo propriamente dito é o adulto que o introduz na vida da 

criança quando esta confia seu corpo e pulsão à arbitrariedade de 

um adulto incapaz de respeitar seu corpo e sua pessoa. [...] A 

pedofilia é o ato sexual que o adulto faz a criança sofrer quando 

ela se encontra na relação de confiança com ele. [...] O pedófilo é 

atraído pelo não-saber da criança ou, para dizê-lo em linguagem 

corrente, por sua inocência.  

 

Temos hoje todo um dispositivo pornográfico que enquadra a infância em 

situações libidinais montadas, na qual muitas vezes a criança não sabe o que está 

acontecendo embora desconfie do que estão fazendo. Hisgail (idem, 79) ressalta que 

essas cenas montadas servem para poder ver o jamais visto, por exemplo: juntar um 

pênis e um bebê, amarrado e amordaçado na cama ou ainda o adulto nú sentado e 

carregando no colo uma criança pequena passando a mão em suas genitais. Essas cenas 

mostram o imagético do objeto e o olho ofuscado do receptor. “A criança se torna um 

objeto erótico ao alcance das mãos (através dos olhos)” – idem.  

Mas o que a prática da pedofilia tem de mais sutil e mortífera é a ausência da 

palavra que lhe acompanha. Isso se dá porque o consentimento do outro é 

completamente calado, o que faz o silêncio falar. Dizer que a pedofilia é o apoderar-se 

do corpo da criança sem a palavra não é ver ali a ausência do sentido. Na ausência da 

palavra, naquilo que cala o consentimento do outro, é o silêncio que significa. E quando 

ele não fala, diz Orlandi (1997, p. 33) o “silêncio significa. Ou melhor: no silêncio o 

sentido é”.  

A pedofilia, diz Lacquer (2010), era praticada antes de se tornar um crime. Ela 

foi criminalizada a partir da legislação do final do século XIX, levando em conta a idade 

e as condições de consentimento ao sexo. Hoje, a criminalização da pedofilia se sustenta  

na demanda por uma lei atravessada por um espetáculo social. Olha-se para o horror do 

sexual, criminaliza-se o sujeito, cala-se a criança e a família, mas há um desfiladeiro 

que precisa ser transposto: não normalizar e normatizar esse discurso, pois é só assim 

que o podemos compreender, podendo interferir na memória que ai se inscreve, 

produzindo uma evidência.  

 

6 - A produção da pedofilia em tempos de internet 
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Rompendo o domínio do segredo e do sigilo no qual a prática da pedofilia se faz 

presente enquanto uma coisa no mundo, em tempos de internet, o convite tem sido 

outro: não mais ruído no seio da família, o burburinho na boca de vizinhos ou o ritual 

institucionalizado de sua revelação. Os sentidos da pedofilia tem se materializado e 

convocando um tempo e objeto semântico outro para tomar corpo, retornar, se inscrever 

e se fazer reconhecer.  

Quer sob a forma da pornografia infantil, de comunidades virtuais organizadas 

que reúnem adeptos desse ato sexual ou ainda sites pedófilos, a ordem de hoje não é a 

de guardar o segredo, mas fazê-lo ser um objeto presente no mundo. Esse 

acontecimento faz o sentido transitar e configurar a pedofilia como um objeto semântico 

legível, o que nos impõe condições de legibilidade e inteligibilidade.  

Para adentrar nesse universo em que os sentidos da pedofilia se mostram e se 

escondem, no hipertexto da internet, e diante do problema e da dificuldade que é ter 

acesso ao material que configura essa prática, além das questões de justiça, éticas e de 

pesquisa que isso implica, escolhemos como o lugar de visibilidade de sua presença no 

ciberespaço o site da ONG Safernet Brasil.  

É fato que o material que a ONG organiza em seu bancos de dados direciona 

uma certa leitura da questão da pedofilia, mostrando-a como um crime. No entanto, 

como sabemos que o sentido pode ser sempre outro, aquilo que dá unidade à pedofilia, 

um corpo textual de sua presença no mundo, é justamente a dispersão e fluidez do 

sentido, provocada pelo encontro material da linguagem com a tecnologia, do urbano 

com o digital. Ao digitar o endereço eletrônico www.safernet.org.br o internauta é 

recebido por uma página: 
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Olhando-se para a página, temos um jogo interessante no site, sobretudo no 

funcionamento enunciativo da ONG dizendo de si mesma:  

1- Safernet Brasil – Protegendo os Direitos Humanos na Internet 

2- Safernet Brasil – Protegendo os Direitos Humanos na Sociedade da 

Informação 

3- Crimes na Internet? Denuncie. 

 

No deslizamento do próximo em próximo o mesmo abre-se ao diferente. 

Proteger os direitos na internet e proteger os direitos humanos na sociedade de 

informação não é a mesma coisa. Porém, a pergunta esse jogo ressoa é outra: quer se 

proteger os Direitos Humanos de um sujeito X contra quem? E mais: quem é que se 

coloca como capaz de proteger e de receber uma denúncia? 

Vemos aqui as questões que suscitam a governança na internet e também aquilo 

que Focault já anunciara em seu trabalho: o que estamos deixando para trás é a 

sociedade da disciplina já que elas estão sendo substituídas pela sociedade de controle. 

Na sociedade de controle, ressalta Deleuze (1992, p. 222), “Os indivíduos tornaram-se 

“dividuais”, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou 

‘bancos’”. É preciso detectar a posição de cada um no sistema, seja ela lícita ou ilícita.  
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Vale ainda ressaltar que o dizer da segurança e da denúncia é sustentado pelo 

discurso de uma organização não-governamental, significando a relação do Estado com 

a sociedade. Isso implica em uma instituição que funciona paralela ao Estado, 

colocando o Estado, como diz Orlandi (2010, p. 18) na situação de co-adjuvante: “O 

Estado falha e significa porque falha”. Esse lugar dá legitimidade para o discurso da 

ong, que se oferece como espaço de laço de significação na relação de segurança que 

demanda a sociedade. Face a uma ONG, que não tem o poder governamental investido 

de um Estado, o que significa essa segurança que ela oferece e o que é e quem é, em seu 

discurso, o criminoso de quem ela quer proteger toda sociedade?  

Partindo do pressuposto de que a assunção da palavra, tomada a partir da  

definição de discurso, o “efeito de sentido entre locutores”, que produz efeito em quem 

diz e quem ouve, por conta do funcionamento da memória discursiva, a palavra 

denunciar inscreve um conjunto de efeitos: acusar uma falta alheia, publicar, declarar o 

que era um segredo, anunciar publicamente um fato. Nesse sentido, a denúncia que a 

ong Safernet se propõe fazer implica demonstrar os indícios e sinais de perigo no 

ciberespaço, apontando que a rede mundial interligadas por computadores é um 

ambiente hostil, perigoso e que acolhe criminosos. Aliás, o próprio nome da ong cuja 

raiz tem  o safe (de seguro, segurança) e net (em menção a internet) constitui 

semanticamente a questão da segurança.  

Navegando pelo site da Safernet Brasil é possível se ver as margens que 

estabelecem o seu campo de significância. Os quatro links presentes (ao redor e 

agregados pela questão chave “Crimes na Internet? Denuncie” (Institucional, 

Prevenção, Colaborar, Indicadores), inscrevem o panorama de ação da ong, 

configurando e ancorando a sua posição no ciberespaço.  

Cada uma dessas entradas, no universo discursivo do site, permite uma análise 

daquilo que, circulando, dá estabilidade para discurso que a ong quer ser a enunciadora. 

Há uma ordem do discurso que aí significa, configurando-se a ong na porta-voz de uma 

sociedade da informação cujos direitos humanos estão ameaçados. No entanto, a entrada 

que escolhemos para a análise nesse texto é outra. Na página principal encontramos um 

espaço designado “Notícia”. Há ali, armazenada em forma de um banco de dados, desde 

o ano de 2001, notícias que circulam na mídia impressa e eletrônica, sobre os crimes 

praticados na internet. Esse arquivo é atualizado constantemente, dando unidade para o 

crime digital na dispersão constitutiva que ele é. De fato, é como se os sentidos em 
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trânsito, em circulação, fossem monitorados para serem agrupados e configurarem uma 

unidade que pode ser lida, detectada, perseguida e capturada. 

Clicando no link “ver todos” tem-se à disposição um mecanismo que seleciona e 

organiza o modo de leitura de acordo com o interesse e o objetivo do leitor. Ali, as 

notícias aparecem por data de publicação, por veículo de imprensa (se nacional ou 

internacional; se impresso ou eletrônico) e pelo título da notícia. 

Chamou-nos ainda a atenção, nesta página, o funcionamento desse gesto 

simbólico, ou seja, monitorar informações que contenham em seu corpo crimes 

praticados na internet. Lendo as notícias publicadas sobre crimes de pedofilia, 

observamos uma repetição interessante “Pedofilia na Internet”. Essa expressão nos faz 

pensar na relação que se estabelece entre os termos: temos aí um termo regente e termo 

regido.  

Listamos, assim, todas as notícias que continham a expressão “Pedofilia na 

Internet” e expressões que inscrevessem a relação entre a pedofilia e o universo 

semântico da internet. Chegamos ao número de 171 reportagens até março de 2010. 

Desse levantamento alguns jogos de linguagem podem ser vistos: 

 
Pedofilia na internet Pedofilia no orkut 

 

Sites pedófilos 

 

Pedofilia por meio da internet  

Pedofilia na web 

 

Internautas investigados por pedofilia 

Pedófilo que atuava na web 

 

Pedófilos que usam a internet 

Rede de pedofilia  

 

Suposta rede de pedofilia 

Exploração sexual na internet 

 

Pedofilia na classe média 

Pedófilo virtual e real 

 

Banco de dados de pedófilos 

Aliciamento na internet 

 

Perfis suspeitos de pedofilia 

Pedofilia online 

 

Vítima de pedofilia 
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Considerando o que diz Orlandi e Guimarães (1988, p. 17) de que “o discurso é 

uma dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito”, há todo jogo presente no 

hipertextual do ciberespaço em que palavra pedofilia, pedófilo e pedófilos é regida por 

todo um jogo polissêmico. A pedofilia enquanto posição autor, presente no ciberespaço, 

é índice de uma dispersão do sujeito que pode vir a tomar diferentes posições. Ele nós 

dá a pensar que, muito mais do que presença, há uma marca do sujeito pedófilo no 

ciberespaço. Das 31 reportagens que selecionamos apresentaremos aqui a análise de 

cinco textos. Vejamos:  

 

TEXTO 1 
11/10/2001 

Pedofilia na Internet - um crime grotesco, de autores quase invisíveis. 
Enviado por admin, ter, 10/07/2008 - 13:36 11/10/2001  

Fonte: Revista do Terceiro Setor  Veículo de Imprensa: Veículo Nacional  

 
Pirulito, carrinho, boneca, foto com a cara suja de chocolate. Isso lembra criança. 

Prostituição infantil, foto de meninos e meninas nus em posições eróticas ou fazendo sexo 

com adultos e outras crianças. Isso é crime. A questão é que esse crime é difícil de ser punido 

quando o cenário é a Internet.  

 

Neste recorte, se nos detivermos no título da notícia, podemos ver o modo como 

a pedofilia na internet é descrita: um crime grotesco. O interessante desse título é o 

modo como a autor do crime é qualificado: quase invisíveis. Há, por conta denúncia e 

do sítio de significância que agrega a notícia, um atenuador da invisibilidade do autor. 

Ele é quase invisível. O advérbio de modo aponta enquanto marca um estatuto do autor, 

que pela força da formulação, quer mostrar um sujeito não potente em sua 

invisibilidade. O interessante é que a formulação não desestabiliza algo dos criminosos 

pedófilos na internet: a invisibilidade que lhe é constitutiva.  

Detendo-nos no primeiro parágrafo é possível ver ali um funcionamento 

interessante. Dois universos são aí definidos tendo como lugar de batimento do sentido 

a figura da criança. Numa primeira direção os elementos que se entrelaçam no fio do 

dizer instauram um efeito de uma presença histórica de objetos do universo infantil 

“Pirulito, carrinho, boneca”. Há aí ainda a expressão “foto com a cara suja de 

chocolate” designando a figura que se quer estabelecer. O enunciado “Isso lembra 
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criança”, que tem na formulação um efeito resumidor, atualiza, pela memória 

discursiva, um cenário em que todos que estejam a frente desses objetos não só devem 

saber o que é uma criança como ter a lembrança de uma. 

No entanto, pelo avesso do sentido, um outro cenário é inscrito no fio dizer. 

Dessa vez a criança é capturada como elemento de um mundo outro, atando a seu corpo 

determinados sentidos que se contra-identificam com o universo infantil. Uma voz ecoa 

no enunciado lembrando que essa prática se trata de um crime.  

O contraste entre os enunciados: “Isso lembra criança” (efeito resumidor) e 

“Isso é crime” (efeito que enumera para resumir) demonstra fortemente o sentido de 

litígio que se quer instalar, fazer funcionar. Entretanto, o que permite a presença da 

criança no sexual do adulto é apagamento de que isso se trata de um crime, já que aquilo 

que lembra criança (e no enunciado temos “foto com a cara suja de chocolate”) pode 

ser também registrado como “foto de meninos e meninas nus em posições eróticas ou 

fazendo sexo com adultos e outras crianças”. O enunciado “Isso lembra criança” 

abre-se para o equívoco, porque lembrar-se de uma criança depende muito da posição 

sujeito de quem lembra.  

A captura da criança pelo adulto se dá, pela formulação, no cenário da internet. 

Assim, a internet se abre como um espaço em que a criança pode ser capturada em uma 

significação sexual. A criança não pertence a esse universo, já que isto não lembra 

criança, lembra um crime. Há nesta formulação um apagamento da figura do criminoso. 

É como se o cenário fosse o próprio autor do crime. Tem-se aqui um sentido 

materializado para a internet.  

 
TEXTO 2 
18/03/2005 

90% dos internautas apóiam monitoração de sites pedófilos 

Enviado por admin, ter, 10/07/2008 - 13:38 

18/03/2005 Fonte:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u18185.shtml  

Autor: Da Redação  

Veículo de Imprensa: Folha Online  

 

Na opinião de 90% dos internautas, os sites com conteúdo pedófilo deveriam ser monitorados 

ou ter seus acessos bloqueados. O número faz parte de uma pesquisa realizada pela empresa 

britânica Mori, que ouviu 1.005 britânicos maiores de 16 anos. 
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Chamamos a atenção neste enunciado para a marca lingüística “ou”. Esta 

formulação lembra o funcionamento das orações coordenadas alternativas. Tentando 

definir a opinião dos internautas (e notemos aqui que expressão “90% dos internautas” 

instaura um efeito discursivo de completude de uma opinião ou de uma pesquisa) o que 

se tem é o apagamento da opinião. Há ambiguidade na formulação porque monitorar os 

sites com conteúdo pedófilo não significa não permitir que ele esteja na internet e ter o 

acesso bloqueado não significa o fechamento da hospedagem do site. A formulação 

inscreve a pedofilia como fazendo parte do campo da internet e apaga mais uma vez o 

sujeito que se significa ao consumir simbolicamente este conteúdo. Há marca do 

discurso digital em proteger o pedófilo, de não fazê-lo aparecer. 

 
TEXTO 3 
24/03/2005 

Projeto prevê prisão para pedofilia na web 
Enviado por admin, ter, 10/07/2008 - 13:38 24/03/2005  

Fonte: http://idgnow.uol.com.br/internet/2005/03/24/idgnoticia.2006-03-

12.9188281932/IDGNoticia_view Autor: Da Redação Veículo de Imprensa: IDG NOW!  

 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4851/05, que classifica como crime, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o ato de fotografar ou filmar, oferecer ou 

facilitar o acesso a cenas de sexo explícito ou pornográficas com criança ou adolescente, na 
internet.  

 

Nesta formulação define-se no fio do dizer um conjunto de ações que 

caracterizam na internet um crime. Os verbos fotografar, filmar, oferecer, facilitar, 

acessar “cenas de sexo explícito ou pornográficas com criança ou adolescente” 

caracterizam e dão um perfil ao crime e ao autor do crime. O interessante neste 

enunciado é a pontuação que se dá no seguinte recorte: “o ato de fotografar ou filmar, 

oferecer ou facilitar o acesso a cenas de sexo explícito ou pornográficas com 

criança ou adolescente, na internet.” A expressão “a internet” entra aqui como um 

acréscimo, como gesto universal da lei em tentar domesticar o sentido que a pedofilia 

dever ter: um crime. A pontuação aqui dá o indício de que é o advento da internet que 

transforma a prática da pedofilia em crime. De fato, ao circular no ciberespaço cenas de 

sexo com crianças e adolescentes, publiciza-se sentidos da sexualidade humana presente 
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no domínio do privado. O sujeito que pratica a pedofilia demonstra publicamente e 

socialmente o explícito e vivido do sexual em si, um sexual que se dirige para crianças e 

adolescentes.  

 
TEXTO 06 
08/06/2005 

Polícia Federal lança megaoperação contra rede de pedofilia na internet 

Enviado por admin, ter, 10/07/2008 - 13:39 08/06/2005  

Fonte: http://www.modulo.com.br/pt/page_i.jsp?page=3&catid=7&objid=3916&pagecounter=0

&idiom= 

Autor: Da Redação Veículo de Imprensa: Veículo Nacional  

A operação Anjo da Guarda, deflagrada nesta semana pela Polícia Federal em oito estados 

brasileiros, resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão. Computadores, 

fitas VHS, disquetes e CDs - a maioria contendo pornografia infantil - serão analisados para 

confirmar o envolvimento dos proprietários de e-mails numa rede nacional e internacional 

de pedofilia. A análise do material apreendido deverá ser concluída no início da semana que 

vem, o que pode resultar em novas prisões.  

O professor de lutas marciais Anderson Luís Juliano Borges Costa, de 33 anos, foi preso na 

terça-feira, dia 07/06, em sua casa, no Bairro Belvedere, em Volta Redonda (RJ), por ter 

produzido, divulgado e trocado no exterior, via internet, fotos e vídeos de atos sexuais com 
menores de idade, incluindo um menino de aproximadamente três anos de idade.  

 

Neste enunciado é interessante o nome da operação da Polícia Federal: “Anjo da 

Guarda”. A polícia, aparelho de segurança do Estado, se figura através de uma entidade 

espiritual, de modo a proteger não como polícia, mas sim como espírito, as crianças. 

Toda criança precisa e tem a sua disposição um anjo da guarda.  

Notemos que os supostos sujeitos envolvidos nos crimes de pedofilia são 

designados na formulação como proprietários de e-mail. Essa designação genérica 

apaga o sentido que pode ter o pedófilo na internet. Assim, todos os proprietários de e-

mail podem ser pedófilos em potencial.  

O sujeito professor ao ser preso por ter “produzido, divulgado e trocado no 

exterior, via internet, fotos e vídeos de atos sexuais com menores de idade” é 

designado como professor e não como internauta. A materialidade do crime lhe concede 

uma identificação, não mais aquela do internauta, mas o do sujeito que tem nome, idade 

e profissão.  
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Note-se ainda a pontuação (o aposto) em que a expressão internet aparece no 

enunciado. Se o sujeito tivesse produzido, divulgado e trocado fotos e vídeos de atos 

sexuais com menores de idade (sem o uso da internet) ele certamente não estaria preso, 

ou não teria sido pego pela polícia. A internet entra aí como o ambiente determinante e 

determinador para a identificação do sujeito, por conta dos traços que ali ele deixou.  

 

TEXTO 08 

22/01/2008Aliciamento na internet: Pedófilo filma menina de 13 anos nua e põe no !YouTube 

Enviado por admin, ter, 10/07/2008 - 13:56 22/01/2008 

Fonte: http://www.tribunademinas.com.br Autor: Ana Cláudia Barros e Daniela 

Arbex%0d%0aAna Cláudia Barros e Daniela Arbex Veículo de Imprensa: Veículo Nacional  

Um dia depois de a Tribuna denunciar o aliciamento de crianças de Juiz de Fora por pedófilos 

na internet, mais um inquérito foi instaurado, ontem, para apurar novo caso na cidade, o terceiro 

que chega às autoridades em apenas sete meses. Desta vez, a vítima é uma garota de 13 anos, 

moradora da Zona Norte, que, após ser aliciada por um adulto no Orkut, site de 

relacionamentos, foi convencida a se despir diante do computador, sendo filmada por uma 

webcam. O homem, que aparenta ter 30 anos, gravou um vídeo com cenas da menina nua e, em 

dezembro de 2007, postou as imagens no YouTube, um site que disponibiliza vídeos em todo o 

mundo. O material foi assistido pelos colegas da escola particular onde a garota estuda e, 

provavelmente, por milhares de internautas, levando a família da adolescente a pedir 

providências ao Ministério Público, para localizar o autor, suspeito de ter feito o mesmo com 

outras cinco meninas do município.  

 

Há, nesta formulação, pelo efeito de mise en scène (o que faz assistir a cena) 

toda uma narratividade que compõe o crime de pedofilia na internet. A indicação 

temporal (um dia, ontem, sete meses), o sujeito vítima (13 anos), o sujeito agressor 

(homem de 30 anos), os sítios de significância na internet (Orkut, Youtube), a 

ferramenta utilizada para materializar o gesto simbólico de pedofilia (webcam), os 

sujeitos em rede (milhares de internautas).  

Vemos aqui a filiação agitar as redes de memória e circular no ciberespaço 

atando pelo corpo dos sentidos os sujeitos. Não há aqui o silenciamento do gesto de 

pedofilia. Ele por conta da constituição dos sentidos e dos sujeitos não pode não 

circular. Ele é uma carta perdida que se endereça para um destinatário anônimo na 

certeza de que ela não pode voltar. Mas há cartas que voltam para cumprir o seu 

destino, determinando o desfecho de uma história que pode e deve ter um fim. 
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Vale salientar aqui um dizer Foucault, em Vigiar e Punir, que pinçamos para 

este trabalho e o importante desdobramento que ele permite nos fazer. Diz a autor  

 
A isso se acrescentava um longo trabalho para impor à percepção que se 

tinha dos delinqüentes contornos bem determinados: apresentá-los como bem 

próximos, presentes em toda a parte e em toda parte temíveis. É a função do 

noticiário policial que invade parte da imprensa e começa a ter seus próprios 

jornais. A notícia policial, por sua redundância cotidiana, torna aceitável o 

conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a sociedade; conta 

dia a dia uma espécie de batalha interna contra um inimigo sem rosto; nessa 

guerra constitui o boletim cotidiano de alarme ou de vitória” (cf. Foucault, 

1987, p. 251).  

 

Denunciar os crimes na internet, em plena sociedade da informação, é um modo 

de se proteger contra esse inimigo sem rosto que fere os direitos humanos. O crime, 

materializado digitalmente, exige procedimentos para ser detectado e combatido. Para 

isso é necessário uma percepção clara e determinada de quem é o cybercriminoso e se 

engajar nessa luta contra esse inimigo da sociedade da informação em sua totalidade. É 

preciso, portanto, cyber-segurança. 

 

7 - Considerações Finais 

 

 Nos demos como tarefa, dentro do grupo de pesquisa e-urbano, a reflexão e a 

escuta do cybercrime, materializado na prática da pedofilia na internet. Este trabalho 

levou-nos ao conceito de cybercrime e o de circulação, em Análise de Discurso, 

partindo do pressuposto de que ela é uma das instâncias de produção do discurso e de 

constituição do sujeito e do sentido. 

Para isso, lançamo-nos na tentativa de ler discursivamente aquilo que entrelaça o 

infantil e a sexualidade. Chegamos assim ao domínio constitutivo da família na 

modernidade: não só prover, mas cuidar, vigiar e zelar o corpo infantil, objeto de sonhos 

e de investimentos dos pais e da sociedade como um todo. A questão que o nosso 

trabalho suscita toca uma relação odiosa: erigir a infância como um lugar de exercício e 

vivência sexual por um adulto.  

Ao recusarmos considerar a pedofilia como a simples transgressão da ordem da 

interdição ao sexo com o infantil, nós adentramos no terreno da constituição do sujeito e 
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do sentido, vendo na pedofilia um drama, uma experiência de sexualidade. Esta postura 

nos impede de nos localizarmos única e exclusivamente nos casos que se produzem na 

nossa atual conjuntura e de tomar o sujeito pedófilo como aquele idêntico aos papéis 

sociais.  

A pedofilia – o infantil investido sexualmente – é objeto material de um 

comércio íntimo, em tempos de internet. A produção de pornografia infantil e a 

divulgação de vídeos em que adultos praticam sexo com crianças, tem circulado no 

ciberespaço, rompendo com a sexualidade como um nicho da subjetividade do privado.  

Mais do que uma sexualidade subjetiva do público o que estamos vivendo é a 

tomada do corpo do outro – e aqui do infantil – por aquilo que é fluido, que reinventa o 

sexual em seu corpo e com o corpo do outro, que não é mais nem “la chair” [a carne 

humana] e nem “la viande” [a carne animal].  

Pensar os sentidos do cybercrime, sobretudo atravessado pela denúncia, que se 

sustenta na enunciação de uma organização não-governamental, que se coloca na 

posição daquele que quer e pode proteger pessoas de crimes que são praticados na web, 

é adentrar em um imaginário que une um grupo, face à evidência de que, na falha do 

Estado como articulador simbólico, “formas contemporâneas de comunitarismo” (cf. 

Orlandi, 2010, p. 16) podem ser mais eficazes. Há um jogo de sentido diferente quando 

se é protegido pelos aparelhos de Estados (como a família e a polícia) e quando se é 

protegido por uma organização não-governamental. O funcionamento simbólico é 

completamente diferente. 

A denúncia a que a Safernet institui enquanto campo de significação permite-nos 

ver a pedofilia como algo regendo o ciberespaço. No domínio do público essa prática 

dá-se a ver em fotografias, vídeos, e no jogo de posse e compartilhamento de material 

pornográfico contendo cenas de sexo com crianças e adolescentes. O trabalho 

importante dessa organização não-governamental, a constituir um banco de dados com 

notícias de crimes praticados na internet, mostra o movimento, a fluidez e o espaço de 

transgressão que pode ser o ciberespaço. A violência, fato corriqueiro do urbano, dado a 

concentração e quantidade de pessoas vivendo juntas, não é algo “natural” da cidade (cf. 

Orlandi, 2011, p. 191) – e acrescento do ciberespaço. As condições de vida não 

formadoras de sociabilidade mostram o que não vai bem quando não se vive junto, 

quando forças reprimem aquilo que diz respeito à sexualidade humana.  

O pedófilo é um sujeito que experimenta, nos processos de constituição da 

subjetividade, aquilo que um organismo cibernético é: internauta, proprietário de email, 



e-urbano                                                                                                                                                     Marcos Aurélio BARBAI 

 

47 

perfil do Orkut, videonauta do Youtube, visitante de um site. A sua unidade também se 

garante naquilo que a tecnologia lhe permite vivenciar e produzir simbolicamente: fotos, 

vídeos, bate-papos em chats, consumo de pornografia.  

No entanto, um crime simbólico foi praticado e, no trajeto dos sentidos, em suas 

zonas de mobilidade, há algo materializado e evidente: o corpo de uma criança foi 

investido sexualmente. A nossa forma histórica de existência se dá em uma formação 

social. E a nossa formação digisocial é a do capitalismo. Aí somos sujeitos de deveres e 

direitos.  

Somos, para lembrar Agamben (2002, p. 130), um corpus. Corpus vem de 

Hábeas Corpus – exibir o corpo para a autoridade e impedir o aprisionamento desse 

corpo. Corpos foram exibidos, mas corpos não podem impedir, por sua vontade, os 

aprisionamentos. A constituição do corpo, ressalatava Jean-Jacques Courtine, em seu 

seminário “Anthropologie du corps, discours, représentations pratiques” na Sorbonne, 

em 2007, é indissociável do olhar humano. O olhar humano pode identificar a pedofilia, 

mas é a memória discursiva que vai fazer com que isso circule, tenha sentido e demande 

interpretação e prisão.   
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