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“Às vezes, só a loucura nos faz o que realmente somos.” 

 

“A loucura é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho.” 



RESUMO 

 

O presente trabalho, ao tratar das questões correlatas entre o Direito e Psiquiatria 

Forense, busca traçar uma linha de afinidade entre essas áreas do conhecimento de forma a 

esclarecer tema específico na área jurídica, relativo aos crimes sexuais praticados contra 

crianças. O objetivo do trabalho foi o de esclarecer como se dá a percepção, o diagnóstico, o 

tratamento e a análise psiquiátrica daquele que comete o delito, dentro da perspectiva da 

Psiquiatria Forense, vez que necessário ao atendimento do propósito da pena no âmbito do 

Direito. Para tanto, busca-se um aprofundamento nas práticas dos crimes sexuais contra 

crianças, enfocando a compreensão a respeito do autor do crime, como também nas 

consequências sobre aquele que sofre a prática delituosa, o que demanda, por parte do Direito, 

a busca de suporte nos conhecimentos da ótica psiquiátrica. É que a psiquiatria forense pode 

ser útil no combate aos crimes sexuais contra crianças ao identificar padrões de 

comportamento que estão na base dos atos que o Direito pune por serem criminosos e lesivos 

à sociedade. Assim, o objetivo é entender o papel que a psiquiatria forense pode desempenhar, 

juntamente com o Direito, como auxilio no combate efetivo aos delitos sexuais contra 

crianças. 

Palavras-chave: Crimes sexuais contra crianças; Imputabilidade; Perfil do criminoso; 

Psiquiatria Forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The presente work, when dealing with related issues between the Law and Forensic 

Psychiatry, seeking to draw a line affinity between these areas of knowledge in order to 

clarify specific topic in the legal field concerning sexual offenses committed against children. 

The objective was to clarify how is the perception, the diagnosis , treatment and psychiatric 

analysis of the one who commits the crime , from the perspective of forensic psychiatry, as 

necessary to service the purpose of the sentence under the law. Therefore, it seeks to be a 

deepening in the practices of sex offenders, focusing on the understanding of the offender, as 

well as the consequences of one who suffers the criminal practice, which requires, by the law, 

to support search in knowledge of psychiatric perspective. Is that the forensic psychiatry may 

be useful in combating sexual offenses against children to identify patterns of behavior that 

are the basis of the acts that the law punishes as criminal and harmful to society. So, the 

objective is to understand the role that forensic psychiatry can play along with the law, as an 

aid in the effective combating sexual offenses against children. 

Keywords: Sexual offenses committed against children; Liability; Criminal Profile; 

Forensy Psychiatry. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Psiquiatria Forense está cada vez mais se aproximando das áreas conexas, em 

especial do Direito. Sua influência está crescendo a cada caso concreto em que a sua ajuda se 

faz necessária. É cada vez mais perceptível a importância que os temas tratados por essa área 

de conhecimento têm na relação com o Direito, especialmente no momento em que se tenta 

busca entender as motivações do criminoso e seus objetivos ao praticar determinado delito. É 

justamente nesse liame de interdisciplinaridade que o presente projeto se assenta e busca 

trazer maiores informações e mais detalhes a respeito dessa relação tão próxima entre o 

Direito e a Psiquiatria Forense. 

Através de análise de casos concretos e através da revisão da literatura acerca de 

ambos os temas, objetivamos perceber a importância de uma área sobre outra; entender o 

perfil do criminoso que pratica crimes sexuais contra crianças; compreender em que a 

Psiquiatria Forense pode ser útil no combate a esses crimes que tanto chocam as pessoas, dada 

a sua crueldade pois os estudos da Psiquiatria possibilitam entender o que passa na cabeça do 

criminoso e ainda quais são as consequências desse ato tão vil na vida e no psicológico das 

crianças vítimas desses crimes.  

Para tanto, no primeiro capítulo, cuidamos de levantar o que a Psiquiatria Forense 

oferece como informação a respeito do perfil dos criminosos que focam suas ações sobre 

crianças. É que a área sinaliza a existência de padrões de natureza psíquica, a merecer atenção 

para que possam resultar em efetiva alteração de comportamento, via Direito e aplicação das 

medidas legais necessárias. 

No segundo capítulo, agregamos o debate do Direito a respeito da inimputabilidade. 

Sem isso, não há como perceber a estreita relação de suporte que existe entre as duas áreas 

temáticas. 

Por fim, após identificarmos os conhecimentos necessários de serem aportados por 

cada uma das temáticas, cuidamos no terceiro capítulo de costurar a ligação produtiva que 

pode resultar do uso conjunto desses dois saberes para o combate à prática dos crimes sexuais 

contra crianças e o correto tratamento a ser dado, pelo Direito, a seus autores. 

Agregamos no trabalho a literatura a respeito do tema e casos concretos onde foi 

discutida a questão da influência da Psiquiatria com o objetivo de instigar os leitores a 

buscarem conhecer mais sobre essas relações que o Direito estabelece com diversas 

disciplinas, não só a Psiquiatria Forense, mas também a Psicologia, a Medicina, entre outros, 

prova de que o conhecimento é único e deve ser utilizado de forma global em prol da 
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sociedade. O presente trabalho não tem a intenção de esgotar todas as fontes de pesquisa a 

respeito do tema, pelo contrário, esperamos contribuir para fomentar a discussão e o interesse 

por assuntos de ampla importância social e cidadã. 
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CAPÍTULO I – PERFIL DO AUTOR DO DELITO 

 

O abuso sexual e a exploração sexual de crianças vêm se tornando um tipo de maus-

tratos na infância cada vez mais difundido, com implicações psicossociais, legais e médicas. 

Entretanto, a violência física e sexual com crianças e adolescentes ainda é um fator de 

surpresa em nossa sociedade (Flores & Caminha, 1994). Sugar (1992) aponta para o fato de 

que muitas pessoas, inclusive profissionais, têm dificuldade de aceitar que o abuso sexual de 

crianças ocorra com aqueles de variado grau de consanguinidade e de proximidade. 

As agressões sexuais contra crianças sempre existiram na maioria das civilizações. 

Entretanto, antigamente, a sexualidade geralmente era considerada um tabu e havia pouca 

pesquisa a respeito desse tema. Atualmente, todavia, a situação de abuso sexual na infância 

tem recebido crescente atenção tanto dos meios de comunicação como do meio acadêmico. 

Furniss (1993) afirma que a consciência cada vez maior do abuso sexual da criança 

por parte dos profissionais tem sua origem em duas fontes. A primeira é o crescente 

movimento dos direitos da criança, enquanto que a segunda fonte é o crescente conhecimento 

e preocupação com a saúde física e mental da criança
1
. Mas, infelizmente, observa-se um 

"despreparo generalizado envolvendo desde os profissionais da área de saúde, educadores e 

juristas até as instituições escolares, hospitalares e jurídicas, em manejar e tratar 

adequadamente os casos surgidos"
2
. Apesar da crescente atenção por parte dos pesquisadores 

para o tema do abuso sexual de crianças, o trabalho nesse campo é fragmentado, 

desorganizado e em geral metodologicamente difuso. 

O abuso sexual da criança é tanto uma questão normativa e política quanto clínica, 

apresentando importantes aspectos sociológicos e antropológicos. Vale salientar que, sendo 

esse um tema sexista é um campo minado para fortes opiniões. É muito interessante a 

afirmação que, para os profissionais, os quais precisam lidar com as consequências, o abuso 

sexual da criança é um campo repleto de complexidade e confusão, tanto pessoal como 

profissionalmente, assim como uma ameaça aos papéis profissionais tradicionais. 

Essa afirmação sugere que deve haver uma reorganização da rede profissional 

responsável pelo manejo e pelo tratamento das vítimas de abuso sexual e suas respectivas 

famílias. Furniss (1993) salienta que trabalhar com crianças que sofreram abuso sexual e com 

suas famílias é basicamente complicado devido a quatro fatores: 

                                                 
1
 Furniss, T. (1993). Abuso sexual da criança: Uma abordagem multidisciplinar - Manejo, terapia e 

intervenção legal integrados. Porto Alegre: Artes Médicas. 
2
 FLORES, R. Z., & Caminha, R. M. (1994). Violência sexual contra crianças e adolescentes: Algumas 

sugestões para facilitar o diagnóstico correto. Revista de Psiquiatria do RS, 16, p; 158 
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"Como um problema multidisciplinar, requer a estreita cooperação de uma ampla gama de 

diferentes profissionais com diferentes tarefas. Como um problema legal e terapêutico, requer, 

por parte de todos os profissionais envolvidos, o conhecimento dos aspectos criminais e de 

proteção da criança, assim como dos aspectos psicológicos. Envolve as crianças como seres 

humanos estruturalmente dependentes, que são pessoas com seus próprios direitos, mas que 

não podem exercer esse direito elas mesmas, precisando de proteção e do cuidado dos pais. A 

natureza específica do abuso sexual da criança como uma síndrome conectadora de segredo 

para a criança, a pessoa que cometeu o abuso e a família, e como uma síndrome de adição 

para a pessoa que cometeu o abuso complica tanto a intervenção legal quanto a intervenção 

protetora da criança, assim como a própria terapia."
3
 

Tendo em vista a problemática apontada quanto à dificuldade de manejar e de tratar 

adequadamente a criança vítima de abuso sexual e sua família, faz-se necessária a capacitação 

de diversos profissionais, a fim de abordar o assunto sob um ponto de vista multidisciplinar. É 

de suma importância que os psicólogos, sendo profissionais da saúde, disponham de 

conhecimentos profundos sobre a dinâmica do abuso sexual na infância e suas implicações na 

vida da criança, da família e da pessoa que abusa, visando um melhor desempenho 

profissional e uma melhoria na qualidade das intervenções terapêuticas. 

Existem muitas definições de abuso sexual, que variam de acordo com os 

comportamentos, situações e circunstâncias que possam ser considerados ou não abusivos. 

Tanto as definições legais como a visão pública variam sobre o que constitui o abuso sexual 

de crianças. 

A definição de Christoffell, Scheldt, Agran, Kraus, McLoughlin, e Paulson (1992) é 

bastante ampla. De acordo com esses autores, abuso é um termo usado para definir uma forma 

de maus-tratos de crianças e adolescentes, que apresenta tanto violência física como 

psicológica, geralmente repetitivo e intencional. Por isso, é praticado mais frequentemente por 

familiares ou responsáveis.
4
 

Ademais se pode definir abuso sexual como qualquer atividade ou interação onde a 

intenção é estimular e/ou controlar a sexualidade da criança. Além disso, Watson destaca que 

devem ser observados três fatores, a fim de distinguir atos abusivos de atos não-abusivos: 

 

                                                 
3
 (Furniss, 1993, p.5) 

4
 Christoffel, K. K., Scheldt, P., Agran, P. H., Kraus, J. F., McLoughlin, E., & Paulson, J. (1992). 

Standart definition for childhood injury research. Washington, DC: NICHD. 
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- Um poder diferencial, implicando em que uma das partes exerce controle 

sobre a outra e que a relação não é mutuamente concebida e compreendida; 

- Um conhecimento diferencial devido à idade cronológica mais avançada do 

agressor, a um maior avanço desenvolvimental do mesmo ou a uma 

inteligência superior à da vítima; 

- Uma gratificação diferencial, reconhecendo que o propósito da relação é a 

satisfação do agressor e que qualquer prazer por parte da vítima é acidental e 

de interesse para o prazer de quem abusa.
5
 

 

Em relação ao abuso sexual infantil, o estudo de Blanchard (1996) demonstra que, 

nesse tipo de relação, existe um adulto em posição de autoridade e uma criança que, devido à 

fase de desenvolvimento em que se encontra, é incapaz de entender a natureza desse contato 

sexual. Além disso, salienta-se que o abuso sexual também envolve abuso físico e emocional. 

Em outras palavras, o abuso sexual pode ser definido como o envolvimento de 

crianças e adolescentes em atividades sexuais que não compreendem em sua totalidade e com 

as quais não estão aptos a concordar. Desse modo, o abuso sexual da criança configura-se 

como uma relação que viola as regras sociais e familiares de nossa cultura. 

Finkelhor e Hotaling (1984) argumentam que as definições de abuso sexual devem 

incluir as diferenças de idade e os elementos de coerção, assim como o tipo de 

comportamento envolvido. Os autores recomendam que deve haver uma diferença de idade de 

cinco anos ou mais quando a vítima é menor de 12 anos e uma diferença de dez anos ou mais 

quando a criança tiver entre 13 e 16 anos. Segundo esses autores, entretanto, o uso de força, 

de ameaça ou de exploração da autoridade, independentemente das diferenças de idade, 

sempre deveria ser considerado um comportamento abusivo. 

Cumpre salientar que os estudos que tratam do abuso sexual da criança deveriam 

abordar, como principal fator em sua definição, a habilidade de consentir livremente para 

participar de um determinado comportamento. Dessa forma, seria eliminada a ênfase em uma 

variável particular (idade, nível cognitivo, força, habilidades sociais, maturidade física, etc.) e 

haveria uma análise completa da situação por parte do promotor (na decisão da acusação) e do 

juiz ou do júri (na decisão de culpa ou inocência). Essa perspectiva pode estender-se à prática 

terapêutica com a criança e sua família, pois o profissional da saúde disporá de todas as 

variáveis relevantes para diagnosticar o abuso sexual. 

                                                 
5
 Watson, K. (1994). Substitute care providers: Helping abused and neglected children.Washington, DC: 

National Center on Child Abuse and Neglect. 
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Outra questão a ser considerada na definição de abuso sexual diz respeito à 

relatividade cultural, conforme foi apontado por Kristensen (1996). A percepção do que seja 

um comportamento abusivo é algo definido pela sociedade, e varia tanto no espaço geográfico 

como na dimensão temporal. Portanto, ao avaliar um caso de abuso sexual, deve-se 

contextualizar a situação das pessoas envolvidas. 

Ainda, o abuso sexual pode ser definido e explicado como tendo origem na estrutura 

biossocial do macho e da fêmea humanos. Segundo Flores e Caminha (1994), na perspectiva 

evolucionista, o indivíduo melhor sucedido é aquele com maior sucesso reprodutivo. Essa 

perspectiva reconhece que, no caso da espécie humana, existe outro agente mediando os 

comportamentos: a cultura. Entretanto, esse agente sempre será determinado pelo genótipo. 

De acordo com essa perspectiva, o estupro seria um comportamento adaptativo usado por 

machos com habilidades precárias de competição. 

Além de relatar as diversas definições de abuso sexual, faz-se necessário descrever as 

diferentes categorias. A lei da maioria dos essados americanos faz uma distinção entre abuso 

sexual e estupro. Para ser considerado abuso sexual, os atos devem ser cometidos por uma 

pessoa responsável pelo cuidado da criança (um parente, uma babysitter, ou outra pessoa 

responsável pela criança). Estupro é usualmente definido quando os atos sexuais são 

cometidos por uma pessoa que não é responsável pelo cuidado da criança (DePanfilis & 

Salus, 1992) e caracteriza-se por uma agressão sexual que inclui relação sexual contra a 

vontade da vítima (Coons, Cole, Pellow, & Milstein, 1990). 

A primeira categoria de abuso sexual definida acima também pode ser entendida como 

incesto (Kaplan & Sadock, 1990), que geralmente dura por um longo período de tempo com 

uma relação de confiança essabelecida e ocorre com o conhecimento, aprovação e cobertura 

de outros membros da família (Watson, 1994). Em nossa cultura, o incesto é um dos abusos 

sexuais mais freqüentes e que apresentam conseqüências mais danosas às vítimas. 

Operacionalmente, o incesto seria qualquer contato sexual entre pessoas que tenham um grau 

de parentesco, incluindo padrastos, tutores e qualquer pessoa que assuma o papel dos pais 

(Flores & Caminha, 1994). 

Outra categoria é o abuso sexual familiar sistêmico, como foi apontado por Watson 

(1994). O sistema familiar lança a criança no processo de vitimação e o abuso acontece dentro 

da família, sendo que geralmente há vários abusadores. Normalmente, os pais participam ou 

encorajam o abuso; no mínimo, eles falham em oferecer a supervisão e proteção necessárias e 

permitem que o abuso continue. Geralmente, a atividade sexual é iniciada na infância e a 

criança se desenvolve até a vida adulta sem reconhecer o comportamento como abusivo. 
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A pedofilia também é considerada outra categoria de abuso sexual. É um distúrbio 

sexual incluído no grupo das parafilias, cuja definição diagnóstica no DSM-IV, American 

Psychiatric Associaton (1994), é descrita a seguir: 

 

"Por um período de ao menos 6 meses, intensas fantasias sexualmente 

excitantes, impulsos sexuais recorrentes, ou comportamentos envolvendo 

atividade sexual com uma criança pré-púbere. A pessoa tem ao menos 16 

anos de idade e ao menos cinco anos mais do que a criança. Para indivíduos 

no final da adolescência, não se especifica a diferença precisa de idade, e 

deve ser usado o julgamento clínico; tanto a maturidade sexual da criança 

como a diferença de idade devem ser levadas em conta."
6
 

 

Sabe-se que o abuso sexual vem sendo reconhecido nos últimos tempos como um 

relevante problema social e de saúde pública. Contudo, deve-se fazer um levantamento dos 

dados a respeito de sua ocorrência, a fim de propiciar um conhecimento sobre a dimensão do 

fenômeno. De acordo com Knutson (1995), os dados epidemiológicos disponíveis sobre 

maus-tratos na infância são determinados pelas definições adotadas pelos pesquisadores. 

Dessa forma, uma definição limitada tende a reduzir a real ocorrência de abuso sexual 

(Kalichman, 1993). Assim sendo, faz-se necessária uma capacitação especial de modo a 

observar a real ocorrência do abuso sexual infantil. 

De acordo com as estimativas do National Committee for the Prevention of Child 

Abuse, a cada ano são relatados aproximadamente 150.000 a 200.000 novos casos de abuso 

sexual infantil (Kaplan, Sadock, & Grebb, 1997). Entretanto, as taxas de ocorrência reais são 

provavelmente mais elevadas do que as estimativas existentes, já que muitas crianças 

maltratadas não são reconhecidas nem diagnosticadas (Kaplan & Sadock, 1990). Ainda, 

outros fatores podem influenciar os dados, como a amostra escolhida, o método utilizado para 

perguntar questões relacionadas ao abuso sexual, bem como a atitude da família em denunciar 

ou não a ocorrência do abuso (Kristensen, 1996). 

Conforme Kaplan e Sadock (1990), a maioria dos casos de abuso sexual envolvendo 

crianças nunca é revelada devido aos sentimentos de culpa, vergonha, ignorância e tolerância 

da vítima. Combinados a isso observa-se a relutância de alguns profissionais em reconhecer e 

relatar o abuso sexual, a insistência dos tribunais em regras estritas de evidência e o medo por 

parte das famílias, da dissolução das mesmas, se o fato for descoberto. 

                                                 
6
 (American Psychiatric Association, 1994, pp. 527-528). 
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Um estudo com mulheres adultas em São Francisco, dirigido por Russell (1984), 

demonstrou que mesmo após excluir eventos menores (vítima de exibicionismo sem contato 

físico), 16% da amostra reportou abuso sexual intrafamiliar antes dos 18 anos e 12% antes dos 

14 anos. Abuso sexual extrafamiliar envolvendo sexo genital antes dos 18 anos foi referido 

por 31% da amostra, e 20% reportou tais atividades antes dos 14 anos. Dentre o abuso sexual 

extrafamiliar antes dos 18 anos, somente 15% foi perpetrado por um estranho. Raramente as 

mulheres eram identificadas como perpetradoras.
7
 

Knutson (1995) cita um estudo realizado com estudantes universitários de New 

England, o qual revelou que mais de 19% das mulheres e 8,6% dos homens haviam sofrido 

vitimação sexual. A maior parte dos casos eram ocorrências únicas, mas 40% dos mesmos 

caracterizaram-se por períodos mais longos. Segundo outro estudo de Finkelhor, Hotaling, 

Lewis e Smith (1990), nos Estados Unidos, 27% das mulheres e 16% dos homens apontaram 

pelo menos uma experiência de abuso sexual na infância. Abuso cometido por estranhos era 

mais prevalente nos meninos (40%) do que nas meninas (21%), e abuso intrafamiliar 

acontecia mais com garotas (29%) do que com garotos (11%). Os homens eram a maioria dos 

abusadores tanto contra meninas (98%) como contra meninos (83%).
8
 

Finkelhor (1994) realizou um estudo epidemiológico com 21 países, e concluiu que o 

abuso sexual de crianças é, de fato, um problema internacional. Em todos os locais em que foi 

estudado, os pesquisadores demonstraram sua existência em níveis altos o suficiente para ser 

detectados com uma amostra de apenas 100 sujeitos na população em geral. O estudo não 

incluía o Brasil, mas acredita-se que, aqui, os dados sejam semelhantes. Mulheres sofreram 

abuso sexual na infância numa variação de freqüência entre 7% a 36% e para os homens a 

variação oscilava entre 3% a 29%. Essa variação entre os países seria explicada pelas 

diferentes concepções de abuso sexual de crianças, bem como pelas distintas abordagens 

metodológicas utilizadas.
9
 

Quanto ao incesto, Finkelhor (1994) observou nos diversos estudos que o abuso 

intrafamiliar apresentava-se entre um terço à metade das experiências de abuso sexual da 

menina. Porém, a incidência de casos entre meninos também é significativa (American 

Academy of Pediatrics, 1988). Outros autores (DePanfilis & Salus, 1992; Kaplan & Sadock, 
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1990; Watson, 1994) confirmam que o incesto é a forma mais comum de abuso sexual na 

infância. 

Quanto à relação entre abuso de meninos e meninas, o estudo de Finkelhor (1994) 

demonstrou que as meninas, em relação aos meninos, são abusadas em uma razão de 1,5 a 3 

vezes. Os dados epidemiológicos não permitem que se faça uma afirmação absoluta da 

verdade da prevalência do abuso sexual, mas nos indicam que o problema é de magnitude 

suficiente para ser considerado um risco significativo para a saúde da criança. 

Pesquisas efetuadas sobre o tema da pedofilia apontam que a maioria dos casos de 

abuso sexuais de crianças é cometida por homens, índice correspondente entre 91% a 97%. 

Entretanto, pesquisas recentes apontaram que 20% e 25% equivalem a abusadoras mulheres. 

Essa discrepância entre os índices pode ser consequência da socialização dos sexos, tendo em 

vista que as mulheres são encorajadas a interiorizar ou ignorar qualquer ato de agressão, e os 

homens são incentivados a externar ou revidar qualquer agressão praticada contra eles. Em 

outras palavras, essa conduta, de certa forma, é resultado de uma violência sofrida na infância, 

esquecida pelas mulheres e revivida pelos homens. Independentemente do sexo, na fase da 

adolescência, quando a maioria das pessoas julga os colegas atraentes, os sonhos de um 

pedófilo têm como padrão estar cercado de crianças bem mais novas. Nessa fase, os pedófilos 

começam a se masturbar com essas fantasias de sexo com crianças e, para alguns deles, isso 

se torna a forma exclusiva de fantasia sexual, ou seja, um padrão de excitação pervertido 

parece começar cedo e ser tão forte quanto as preferências heterossexuais e homossexuais. 

Consequentemente a essas fantasias, o pedófilo passa a associar a imagem de crianças ou a 

fantasia com excitação sexual e, em decorrência disso, cada vez que pensa ou se aproxima de 

uma delas fica sexualmente excitado. Progressivamente, o ciclo, em que o pedófilo se envolva 

nesse desejo incontrolado pela criança, vai se tornando menos satisfatório, o que o conduz a 

procurar novas experiências, geralmente seguindo uma ordem já delineada por diversos 

doutrinadores: Fantasias sexuais  Eróticas e sádicas e Compulsões  Facilitador para as 

primeiras experiências  Obsessões  Primeiras experiências sádicas  Violência Externa 

 Primeira Experiência de Abuso Sexual  Mutilações  Estupro  Homicídios.
10

 

Importante ainda, nesta oportunidade, esclarecer que as obsessões, em suma, são 

aqueles pensamentos involuntários, indesejados, repetitivos e recorrentes que tomam conta da 

consciência da pessoa. Em virtude de não conseguir ignorá-los, tampouco suprimi-los, o 

indivíduo fica extremamente agoniado, uma vez que a frustação de não conseguir obter o que 
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deseja, ou ainda, não achar um subterfúgio para saciar o desejo, gera uma sensação de aflição. 

Essa agonia, por sua vez, gera as compulsões, as quais, normalmente, vêm associadas a uma 

luta ou um desejo de resistir às obsessões, ocasionando no pedófilo uma sensação de impulso 

irracional para efetuar alguma ação. 

Ademais, vale assinalar que os pedófilos são indivíduos que, geralmente, estão 

inseridos na sociedade e aparentam normalidade.
11

 Em outras palavras, aos olhos da 

sociedade, são pessoas acima de qualquer suspeita, tendo em vista que, na maioria dos casos, 

conseguem preservar as demais áreas da sua vida, tais como: profissão, família, amigos e, 

muitas vezes, possuem um vasto conhecimento intelectual, ou seja, um indivíduo com uma 

vida “perfeita” e de conduta “ilibada”. 

As denúncias relacionadas a casos de pedofilia são raras, o que contribui para a 

dificuldade em definir um perfil exato sobre os pedófilos, pois o conhecimento sobre eles é 

limitado, uma vez que somente 10% dos casos chegam ao conhecimento da justiça criminal, 

ou seja, sabe-se muito pouco sobre o 90% restantes. Diante desse fato, os clínicos e 

pesquisadores do tema têm de deduzir qual a importância dos tipos de violência sexual que 

podem ocorrer com a criança e o que motiva os abusadores a cometê-las. 

Aponta-se que o pedófilo, em princípio, não é um perverso sádico – ou seja, não busca 

o sexo com o objetivo de causar dor ou machucar a outra parte, tampouco explorador, mas 

alguém que tem interesse por uma prática sexual, em que a criança está presente de forma 

natural. O pedófilo cria com a criança uma relação passional e sexual, pois entende que ela 

permite essa aproximação e o vínculo amoroso. 

Ainda salienta-se que o pedófilo procura instituir essa relação, pois acredita que a 

criança é uma espécie de compensação a uma carência precoce. Além disso, esse indivíduo 

acredita que não conseguiria obter sucesso na sua atividade sexual com pessoas adultas. Logo, 

ele cria uma fantasia que só seria capaz de ter relação sexual como criança, ou seja, com 

criança, demonstrando imaturidade.
12

 

O que se tem constatado, conforme afirmações de psicoterapeutas que atuam com 

pedófilos, é que eles demonstram ter uma percepção distorcida dos delitos praticados. A 

primeira distorção é que o abuso sexual não é algo prejudicial, pois, para eles, é como se fosse 

uma ajuda para a iniciação na vida sexual da criança ou do adolescente, ou seja, pensam que 
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estão fazendo um favor à vítima e, quando são indagados sobre os danos causados, negam e 

mencionam que tais suposições não passam de invenções dos psicólogos. Outra percepção 

errônea é dizer que foi a criança que os procurou e provocou, portanto, como a criança é a 

culpada pelo abuso sexual sofrido, eles não teriam responsabilidade, tampouco culpa alguma 

pelo abuso sexual. Em síntese, “as distorções cognitivas caracterizam-se por negar, minimizar 

o ocorrido e racionalizar o feito, afirmando que o sexo foi benéfico para a criança”. 

Embora sejam inúmeras as formas de violência e maus-tratos praticados contra a 

criança, o abuso sexual, especificamente o intrafamiliar, assume maior relevância, pois, 

“ainda que a violência com visibilidade seja a que ocorre fora de casa, o lar continua sendo a 

maior fonte de violência”. Pesquisa realizada, em 1997, pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, apontou que, em uma amostra de 1.579 crianças e adolescentes em situação de 

rua, 23,4% não retornavam para casa para fugir dos maus-tratos. Flores e cols.(1998) 

estimaram que “18% das mulheres de Porto Alegre, com menos de 18 anos, sofreram algum 

tipo de assédio sexual cometido por pessoas de sua família”.  

A violência sexual é “todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual entre um 

ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente 

esta criança ou adolescente ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa 

ou de outra pessoa”. É também definida como o envolvimento de crianças e adolescentes 

dependentes e imaturos quanto ao seu desenvolvimento em atividades sexuais que eles não 

têm condições de compreender plenamente e para as quais são incapazes de dar 

consentimento, ou que violam as regras sociais e os papéis familiares. Incluem a pedofilia, os 

abusos sexuais violentos e o incesto, sendo que os estudos sobre a frequência da violência 

sexual são mais raros dos que os que envolvem a violência física. O abuso sexual pode ser 

dividido em intrafamiliar e extrafamiliar. Autores apontam que “aproximadamente 80% são 

praticados por membros da família ou por pessoa conhecida confiável”, sendo que cinco tipos 

de relações incestuosas são conhecidos: pai-filha, irmão-irmã, mãe –filho, pai-filho e mãe-

filha. É possível que o mais comum seja entre irmão-irmã; o mais relatado, entre pai-filha 

(75% dos casos), e o mais patológico, entre mãe-filho, frequentemente relacionado com 

psicose.  

A violência sexual intrafamiliar praticada contra a criança “retém os aspectos do abuso 

relativos ao apelo sexual feito à criança, bem como destaca tal ocorrência no interior da 

família”. Ao mesmo grupo familiar pertencem os dois polos da ação, agressor e vítima, sendo 

que “as crianças, vítimas inocentes e silenciosas do sistema e da prática de velhos hábitos e 

costumes arraigados na cultura do nosso povo, são as maiores prejudicadas neste contexto 
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calamitoso”. Pode-se dizer que a violência sexual intrafamiliar praticada contra a criança “está 

envolta em relações complexas da família, pois os abusadores são parentes ou próximos das 

vítimas, vinculando sua ação, ao mesmo tempo, à sedução e à ameaça”. Resulta de relações de 

poder, expressas não somente no uso da força física do adulto, “mas também pelas artimanhas 

da sedução, da persuasão e do uso do imaginário, de tal forma que a criança vitimizada pareça 

uma preferida; ela é convidada a dormir com o pai, quando assim é o caso, o que se lhe 

afigura como protetor, socializador”. Esse abuso de poder que envolve a relação do adulto 

sobre a criança, como assinala Carla Simone Beuter, “não se restringe apenas à dominação e à 

apropriação do seu destino, mas também ao desrespeito à criança, ao seu corpo, à sua 

identidade e ao ser humano como sujeito de direitos”.  

Na agressão incestuosa, a violência e distorção da posição de autoridade invadem a 

família, apagando as diferenças sexuais, o espaçamento entre as gerações, instalando uma 

confusão que deixa sem opção a vítima. Esta mesma situação atinge a equipe que, de alguma 

forma, recebe, trata e decide sobre o destino da vítima e sua família. A perplexidade 

compartilhada, as confusões dos papéis, os mal-entendidos nas relações sustentam o segredo 

familiar, tanto na família como nos órgãos oficias de atendimento da criança.  

Os profissionais não são imunes às concepções sociais sobre o abuso sexual nem às 

suas vivências pessoais. O desejo de negar, evitar, não ver ou escapar do problema esconde o 

medo, a intolerância, a identificação com o agressor e com a relação de poder. O horror leva a 

equipe a encorajar o esquecimento do problema e a retomada (tocar para frente) da vida e do 

futuro. A ansiedade e a confusão atacam a capacidade de pensar e desvirtuam o papel 

profissional da equipe. A culpa leva à proteção inadequada da vítima, permitindo situações 

especiais, extravasando o problema para fora do âmbito profissional, o que pode atingir até 

mesmo a vida pessoal. A impotência, o desamparo e a vergonha podem resultar em 

desvalorização da própria equipe, o que determinará a paralisia dos cuidados. A paranóia ante 

a sensação de medo de processo, medo das autoridades, dos familiares e colegas aumenta a 

paralisia pela fantasia de devastação da vida profissional.  

As inúmeras dificuldades para efetuar a denúncia, pelas próprias características do 

evento, assim como os entraves verificados no atendimento dos casos de violência sexual, 

quer pelos profissionais quer por parte da família, justifica a estimativa da Organização 

Mundial da Saúde no sentido de que “apenas um em cada 20 casos chega a ser notificado, 

ocultando assim reais situações de violência”.  

Além dos entraves para comunicação dos casos de violência sexual intrafamiliar 

praticada contra a criança aos órgãos responsáveis (Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia), 
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mesmo quando a denúncia se efetiva, outras dificuldades se apresentam, recaindo, na maioria 

dos casos, na pessoa da vítima, a responsabilidade pela produção da prova. 

Um aspecto interessante é que os pedófilos são classificados em três categorias, 

conforme o tipo de criança pelo qual sentem atração: “tipo clássico: é atraído sexualmente por 

crianças pré-púberes (geralmente com menos de 11 anos); tipo hebefílico atraído sexualmente 

por crianças da pubescência (geralmente dos 11 aos 14 anos); tipo pedohebefílico: atraído por 

ambas”.  

 

Tipo e Características dos pedófilos 

Tipo Características 

Pedófilos Predadores 

a) Raptam para efetivar o abuso sexual. 

b) Em nenhum momento, tentam obter o consentimento da vítima._ 

c) São hostis e frios. 

d) O pedófilo, geralmente, é sádico. 

e) Ameaçam as vítimas. 

Pedófilos não predadores 

a) Imaginam que as crianças gostam de sexo. 

b) Preparam armadilhas para as crianças, usando sua influência e poder para se 

aproximar e formar um relacionamento. 

c) Imaginam que o silêncio da criança ou o comportamento tolerante são evidências de 

consentimento. 

Tipo Características 

Pedófilos não predadores 

Compulsivos 

a) Assumem o papel de pai, ou melhor amigo. 

b) Seu interesse sexual é totalmente voltado para crianças. 

c) Suas atitudes são previsíveis, são sedutores, detalhistas, atenciosos, modernos e 

organizados. 

d) Usam material de pornografia infantil, relacionam-se com outros pedófilos, 

compartilham informações. 

e) Não se casam, costumam viver com os pais ou sozinhos. 

f) Têm preferência por crianças de uma determinada faixa etária. 

Regressivos 
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a) Sentem atração por pessoas adultas, com as quais chegam a manter relações 

sexuais, pois, em geral, são casados. 

b) O interesse por criança surge na maioridade, através de impulsos. 

c) O estresse pode propiciar o aumento e a diminuição da excitação._ 

d) A criança é vista como um “adulto”.
13

 

 

As características ora apontadas indicam que o pedófilo compulsivo é o mais comum e 

frequente dentre os portadores dessa parafilia - é um padrão de comportamento sexual no 

qual, em geral, a fonte predominante de prazer não se encontra na cópula, mas em alguma 

outra atividade, enfim, é essa categoria que está mais propensa a tornar a criança uma de suas 

vítimas. Salienta-se também que, para envolver a criança, essa categoria de pedófilos passa a 

ter padrões de comportamento previsíveis, muitas vezes, considerados como “normais”. Esse 

tipo de pedófilo abusa de um grande número de crianças, em sua trajetória, esse número pode 

representar entre 150 a 200 crianças. 

Portadores desse distúrbio sexual são numerosos e ardilosos, os quais encontraram na 

Internet um meio rápido e prático para transformar uma anomalia individual em uma 

organização criminosa. O pedófilo, nesse contexto, pode se esconder em uma “pele de 

cordeiro”, ou na pele de um moralista, ou seja, pode ser o pai, o padrasto, o guardinha da 

escola, o motorista do transporte escolar, o pai da amiga, o vizinho atencioso, enfim, pode 

fazer uso de diversos artifícios e adquirir várias personalidades. Diante disso, conclui-se que, 

para o pedófilo, enganar os outros faz parte da perversão, fato que se torna tão excitante 

quanto o abuso propriamente dito. 

Nesse ínterim, menciona-se que os pedófilos são exemplo clássico de psicopatas, 

tendo em vista que ficam articulando o ataque à criança, usando-a como objeto e diversão. 

Como se sabe, nem sempre a loucura foi encarcerada. No início do século XV o louco 

- então denominado lunático, pecador - usufruía de relativa liberdade e era apoiado pela 

caridade alheia. Em algumas localidades da Europa era comum deixar-se que o louco vagasse 

pelos campos, enquanto que em outras sociedades europeias ele convivia livremente junto aos 

mendigos, mágicos, libertinos, enfim, àqueles considerados como diferentes dos demais. Fato 

é que a loucura, com suas características muitas vezes extravagantes, era considerada 

expressão da vontade divina. Via-se o louco como detentor de uma sabedoria, aquele que em 

seu delírio proferia a verdade, aquele glorificado tanto por seu saber hermético quanto por sua 

                                                 
13

 SANDERSON, Christiane; Abuso sexual em crianças: fortalecendo pais e professores para proteger 

crianças contra abusos sexuais e pedofilia.; São Paulo; M. Books; 2008. 



23 

 

ingênua franqueza. Deve-se ressaltar, contudo, que essa prática em lidar com a loucura 

variava de local para local, podendo encontrar-se cidades que recolhiam seus loucos em 

dormitórios ou ainda outras que os escorraçavam a pedradas. Enfim, como leciona Michel 

Foucault (2009 a), cada sociedade produzia a sua forma mesma de organização para lidar com 

a loucura. Algumas entendiam que - como se tratava de população que não trabalhava -, esses 

indivíduos eram considerados marginais e improdutivos e, assim, não lhes deveria ser 

permitido compartilhar o espaço social. As cidades começam, então, a expulsá-los. 

Nesta lógica da exclusão Foucault traz a imagem ficcional da Nau dos loucos
14

 que, no 

entanto, teve uma existência concreta nas sociedades europeias entre o século XIV e XVI. Na 

embarcação, o louco fica a mercê da sua própria errância; melhor dizendo, preso em sua 

própria liberdade. Louco e desterritorializado ele vagueia pelos mares até ser definitivamente 

excluído de todo e qualquer contato com o mundo. 

Ironicamente - apesar da voz do louco anunciar a morte e o caos e, com isso ser 

afastado do convívio dos demais cidadãos -, a loucura não era algo se prendesse, e sim algo 

que circulava. Ao expulsá-lo para longe de seus domínios, impediam-no de circular pelas 

ruas, tornando-se, deste modo, um estorvo para a população. Embarcado, navegante de 

grandes mares e rios, era-lhe impossível escapar, pois “prisioneiro no meio da mais livre, da 

mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita encruzilhada” (Foucault, 2009, p. 

12). O louco não se encontra, ainda, enclausurado: ele é aquele sujeito que fala sobre algo que 

o não-louco se surpreende, se inquieta, não entende, mas, ao mesmo tempo, fascinado, quer se 

aproximar e ouvir: trata-se da concepção trágica da loucura, quando esta ainda é tolerada por 

não apresentar nenhuma ameaça aparente.  

As viagens a céu aberto nas estranhas e loucas barcaças vão dando lugar, pouco mais 

de um século depois, a sólidos locais fincados em terra firme: já não existe mais a nau; em seu 

lugar, aporta o hospital. Cria-se, então, uma nova forma de assistência no que diz respeito à 

questão da loucura: o encarceramento dos insanos. O século XVII faz acontecer o „grande 

confinamento‟. Aí já não mais se ouve a voz do louco, mas tão somente o seu silêncio. 

Assim, foi proposta uma assistência intramuros, assegurando-se, deste modo, a 

quietude daqueles que habitavam o espaço extramuros. O internamento passa a ganhar novos 

contornos: determina-se aos insanos a exclusão com cuidados médicos, o que significava que, 
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apesar de encarcerados, ser-lhes-ia dado o benefício de tratamento. Destarte, inventa-se o 

asilo e nasce um corpo de conhecimento e de especialidade. Assim, nasce a psiquiatria, 

saudada como a ciência que desvenda a verdade da loucura, ou seja, a loucura como doença 

mental. O louco, agora transformado em doente mental, torna-se o seu objeto, e o asilo o 

espaço institucional de sua intervenção. 

Esta visão asilar da loucura, ironicamente chamada de libertação dos alienados, deu-se 

a partir da lendária atitude de Pinel ao desacorrentar os loucos. Contudo, ela não permitiu 

conceder aos alienados uma atenção médica nem sequer filantrópica; muito pelo contrário, 

jamais se uniu, de forma tão rija e solidamente a loucura ao internamento. Em sua História da 

Loucura, Foucault desmistifica o humanismo terapêutico e libertador de Pinel, desmascarando 

a psiquiatria como sendo a responsável pelo tratamento da loucura. 

Deste modo, segundo Michel Foucault, perde-se, definitivamente, a relação com a 

loucura e mantém-se uma ligação lastimável com a doença mental, lá, onde se imagina o 

perigo, a revelação, a verdade; lá, onde surge “o temor, incessantemente repetido durante 

séculos, de ver a estiagem da loucura elevar-se e submergir o mundo”  (Foucault, 1964, p. 

213). De acordo com o autor, o sujeito-louco só pôde ser novamente ouvido, de fato, a partir 

da contribuição da obra de Sigmund Freud, quando, então, dá-se a palavra ao louco e ouve-se 

seu delírio, aparentemente sem sentido.   

Foucault se ocupou, não em fazer uma arqueologia da psiquiatria, mas, sim, em 

construir uma arqueologia do silêncio dos loucos, através da reconstrução das práticas e dos 

saberes que determinam a percepção social da loucura. Em seu Foucault: o silêncio dos 

sujeitos, José Carlos Bruni demonstra como os saberes estabelecem e objetivam o louco, “o 

imaginário que nele se investe, o medo que dele se tem, a proteção que dele se necessita, o 

espaço peculiar onde é enclausurado [...], o olhar que o objetiva”
15

 

Por esta razão, indagamo-nos por que as instâncias médicas-jurídicas têm insistido na 

busca incessante em definir quem é o „louco-criminoso‟? Qual o interesse das ciências em 

produzirem formas de objetivação do sujeito: o doente e o sadio, o bom e o mau, o 

delinquente e o correto, o louco e o são? Foucault (1995) analisa que o sujeito passa a ser 

dividido e comparado em relação a outros sujeitos; tentam-no objetivá-lo, transformá-lo de 

indivíduo em sujeito-sujeitado e, assim, excluem-no do „mundo humano‟, como se fosse um 

„não-humano‟. 
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Sabe-se, historicamente, que o paciente encarcerado em manicômio teve a sua fala 

negada ou metamorfoseada ao longo dos tempos. E esse tempo parece estar longe de se 

findar: a lógica da produção do silêncio impera até os dias de hoje nos espaços da exclusão, 

seja ele o manicômio ou a penitenciária. Entretanto, as brechas existem! Assim, acreditamos 

que saídas poderão sempre ocorrer, tanto através da invenção de táticas e estratégias, 

„bricolagens‟, golpes e astúcias – como nos ensina Michel de Certeau (2005) - quanto por 

intermédio da criação de linhas de fuga que fomentem a produção de um pensamento crítico, 

de uma visão reflexiva e de um livre questionamento a respeito das engrenagens produzidas 

no campo do instituído. 

Faz-se imperioso abandonar as antigas e cronificadas soluções até então utilizadas e, 

em seu lugar, buscar novas práticas, novas maneiras de ser e de fazer, novas ações para se 

lidar com o cotidiano institucional, visando uma análise micropolítica que incite vigor e 

potência na lógica instituída, podendo-se, assim, produzir outros modos de subjetivação. 

Enfim, como afirmou Foucault em um de seus cursos, é preciso encontrar os pontos de 

resistência, através do quais as passagens se façam possíveis. 

O que não podemos mais suportar é continuar repetindo as antigas práticas jurídico-

institucionais, nem tampouco permanecer atrelados a uma visão arcaica e obsoleta com 

relação à loucura. Acreditamos que exista um sujeito por trás da máscara nosológica conferida 

ao paciente inimputável e é preciso olhá-lo, considerando-o como alguém singular, como um 

sujeito de direito, capaz de respostas e atitudes que não aquelas preconizadas pela fatídica 

presunção de periculosidade. Desta feita, somos de opinião de que a singularidade presente 

em cada sujeito não pode ser reduzida ao simples vocábulo de „louco-criminoso‟, carregado 

de preconceito e historicamente construído ao longo dos séculos. 
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CAPÍTULO II – A QUESTÃO DA INIMPUTABILIDADE 

 

Questão de grande relevância tratada nesse assunto tão polêmico é a atinente à 

imputabilidade do autor desse crime tão perverso. Uma vez que sempre caberá a indagação de 

quais instrumentos podem ser usados para comprovar empiricamente que uma pessoa é 

materialmente sã ou doente, ou, inclusive que era momentaneamente desconhecedora do que 

fazia? E, ainda ao admitir que se consiga saber sobre esses fenômenos psicológicos, em que 

medida a doença mental ou a inconsciência, detectadas, são suficientes, para o Direito, a 

ponto de excluir ou atenuar a culpabilidade?  

Essas dificuldades ainda são, em grande parte, insuperáveis, mesmo com os esforços 

realizados pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência, para distinguir, atendendo à sua 

intensidade, os diferentes graus de inimputabilidade, do dolo, da culpa: enfermidade ou semi-

enfermidade, dolo intencional ou dolo eventual, dolo genérico ou dolo específico, dolo de 

ímpeto e dolo de propósito, dolo de dano ou dolo de perigo, culpa simples ou culpa com 

previsão, culpa consciente ou culpa inconsciente. 

Para melhor compreensão acerca do tema debatido, convém elucidar os diversos 

termos utilizados no que diz respeito à questão da imputabilidade trazida no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

A imputabilidade vem encartada no art. 26, que traz no caput o conceito da 

inimputabilidade, associado a uma doença mental ou a algum retardo mental, que torna o 

agente inteiramente incapaz de entender o ato ilícito praticado. Entretanto, no parágrafo único 

percebe-se uma exceção, uma causa de diminuição de pena, que o legislador chamou de semi-

inimputabilidade ou semi-enfermidade, atribuindo ao agente perturbação da saúde mental ou 

desenvolvimento mental incompleto. 

A incapacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação diante da 

conduta criminosa, portanto, constituem requisitos da inimputabilidade. O parágrafo único do 

art. 26, por sua vez, admitiu a hipótese da imputabilidade parcial ou semi-imputabilidade, 

quando o indivíduo possui meia consciência da ilicitude ou da liberdade de agir. São os casos 

fronteiriços, em que o agente tem sua capacidade diminuída. 

Nesta hipótese, a pena pode ser reduzida de um a dois terços se o mesmo, em virtude 

de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não 

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

entendimento. 
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O citado dispositivo, ao tratar da semi-imputabilidade, emprega a expressão 

"perturbação de saúde mental", no lugar de doença mental, o que constitui um minus, isto é, 

uma mera turbação na capacidade intelectiva e volitiva, onde há perda parcial da capacidade 

de entender e de querer. 

O dolo situa-se, na moderna estrutura finalista do delito, como constitutivo essencial 

da parte subjetiva do tipo de injusto. 

Esta sistematização resulta de se entender a ação integrante do tipo em seu momento 

dinâmico objetivo-subjetivo. A vontade determina-se, é verdade, de modo primário, pelas 

circunstâncias objetivas (realidade social), mas, por outro lado, a resposta humana (conduta) a 

uma situação não se determina tão-somente pelo lado objetivo momentâneo, senão também 

pelo seu processo ontogenético de aquisição (passado) e ainda pela função seletiva da 

atividade refletora da consciência (futuro) no sentido de conservar, alterar ou transformar a 

condição objetiva. A esta conduta humana, dialeticamente determinada, de relevância social, 

regida pela vontade dirigida a um determinado resultado, é que chamamos de ação. O tipo de 

injusto constitui-se, fundamentalmente, desta ação e, se houver, do resultado produzido. O 

dolo seria, em um dizer mais simples, a vontade diretora da ação típica ou, mais em detalhes, 

a consciência e vontade em relação aos elementos objetivos pertencentes ao tipo. A 

importância desta configuração decorre da exigência de se corresponderem as partes objetiva 

e subjetiva do tipo. É possível, entretanto, que, às vezes, em virtude de defeito de congruência 

decorrente do próprio tipo (tipos originariamente incongruentes) ou da forma de manifestação 

concreta do delito, não se verifique esta correspondência. No primeiro caso, conforme haja 

supremacia ou da parte subjetiva ou da parte objetiva, ocorrerão, respectivamente, os 

chamados delitos de intenção ou tendência (com elementos subjetivos especiais) e os 

qualificados pelo resultado. Quando os tipos se apresentam originariamente congruentes, mas 

se a parte subjetiva ultrapassa a objetiva ou se a parte objetiva ultrapassa a subjetiva, 

apresentar-se-ão, respectivamente, as situações de tentativa e erro de tipo. 

Partindo desta configuração sistemática do delito, pode-se obter uma melhor 

focalização do dolo e dos outrora chamados elementos subjetivos do injusto. 

As classificações anteriores quanto às espécies de dolo, devem reduzir-se, 

simplesmente, a duas categorias: dolo direto e dolo eventual. Não há mesmo razão científica 

alguma na apreciação de terminologias de dolo de ímpeto, de dolo alternativo, dolo 

determinado, dolo indireto, dolo específico ou dolo genérico, que podem somente trazer 

confusão à matéria e que se enquadram ou entre os elementos subjetivos do tipo ou nas duas 

espécies mencionadas. 
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Para uma diferenciação destas duas espécies, é necessário um retrospecto ao conteúdo 

do dolo. Podemos compreendê-lo como constituído de duas partes: um elemento intelectivo e 

outro volitivo. O primeiro se refere ao conhecimento de todas as circunstâncias objetivas do 

tipo legal. Nesse momento figuram três situações distintas em relação às circunstâncias do 

tipo, conforme o autor efetivamente as represente, tome-as em consideração ou apenas tenha 

pensado nelas, correspondentemente a: 

 elegê-las em objetivo final; 

 tomá-las como meio para um outro objetivo; ou 

 havê-las pensado como circunstâncias acompanhantes ao fato a ser realizado. 

Estas três posições correspondem, assim, a graus de intensidade da consciência e 

devem ser tomadas em consideração na determinação da vontade delituosa. 

Os elementos volitivos pressupõem primeiramente uma vontade incondicional por 

parte do agente. A dúvida acerca do querer ilide a consideração volitiva. Não há 

evidentemente dolo no exemplo da pessoa quer interpelada pela autoridade policial, saca de 

uma pistola sem haver decidido se empregará a arma tão somente para ameaçar ou para 

disparar sobre seu desafeto. Aqui não se falará de dolo alternativo que pressupõe vontade 

certa no sentido das duas alternativas, estando pois o agente disposto a qualquer preço a matar 

ou a ameaçar, já havendo se decidido por ambos. Além, entretanto da incondicionalidade deve 

o elemento volitivo dirigir-se à realização do tipo. Vontade de realização não significa 

vontade de ambicionar ou de possuir alguma coisa, mas sim de realizar algo em concreto, que 

só pode ser tomado por base em relação ao tipo. Esta vontade pressupõe que o autor atribua a 

si mesmo uma possibilidade de influência concreta sobre o acontecimento real. Assim, não há 

dolo, mas apenas desejo ou esperança, no caso citado por Welzel, da pessoa que manda seu 

adversário a um bosque, em meio a uma tempestade, desejando ou na esperança que seja 

atingido por um raio. Mesmo se tal ocorrer inexistirá vontade de matar, pois esta não pode ser 

compreendida por uma simples esperança. É o que se dá, nas mesmas proporções, com o caso 

do sobrinho, que interessado na morte da tia, a instiga a realizar uma viagem em uma estrada 

de ferro, onde poderá ocorrer um desastre fatal para a sua vida. Neste caso, fala-se, que não 

chegará a haver até mesmo a própria causalidade segundo a teoria da causalidade adequada. 

Mesmo admitindo-se, contudo, o nexo causal, com base na equivalência dos antecedentes, 

inexistirá o tipo penal, por ausência de dolo. Tudo o que se localiza assim fora da 

possibilidade de influência concreta do agente pode ser desejado ou esperado mas não 

significa querer realizar. Esta possibilidade de influência concreta, tomada em sentido 

positivo, é que dá ao aspecto volitivo um caráter realístico, afastando-o das meras 
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especulações abstratas. Entretanto sendo o dolo um querer realizar compreende nesta sua 

tarefa as categorias ditadas pelo seu elemento intelectivo. A vontade de realização, portanto 

funde-se, numa unidade dialética, aos graus de intensidade da consciência, do que resultam as 

três posições assumidas com respeito à representação das circunstâncias típicas, com objetivo 

final, meio para o alcance de outros objetivos ou simplesmente consequências paralelas ou 

acompanhantes do fato. Estas atuações intelectivo-volitivas originam as duas espécies de dolo 

conhecidas: dolo direto e dolo eventual, bem como darão os elementos para diferenciar esta 

ultima espécie da discutida culpa consciente. 

Diz-se que há dolo direto, quando a vontade de realização associa-se necessariamente 

à representação das circunstâncias típicas como objetivo final de sua ação, meio para a 

consecução de outros objetivos ou como consequências acompanhantes ao fato. Em outras 

palavras, conforme a precisão de Maurach, atua com dolo direto quem representa como 

desejáveis ou como necessárias as consequências de seu obrar. No dolo direto o agente quer o 

resultado típico ou toma-o como necessário para a consecução de outros propósitos ou como 

consequência necessária de sua atividade. 

Agir com dolo eventual significa que “autor toma a realização do tipo seriamente 

como possível e com isto se conforma". O autor neste caso representa as consequências como 

possíveis de serem derivadas do emprego de meios ou do alcance do objetivo e se conforma 

com a sua verificação. A diferenciação com o dolo direto deve se dar, primeiramente, em que 

naquele, a associação representativa se fixa na certeza de que as consequências ligar-se-ão 

necessariamente aos meios ou ao fim, enquanto que neste esta ligação se representa apenas 

como possível na mente do autor. O caráter de ligação necessária ou somente possível na 

mente do autor é que marca já, dentro do momento intelectivo, a linha divisória entre as duas 

espécies de dolo. 

No que diz respeito à imputabilidade, a medição do grau está na dependência da 

patologia e do nexo da mesma com a prática delituosa. Na maioria dos casos, as parafilias 

ocorrem em indivíduos compreendidos como limítrofes ou fronteiriços, que são aqueles não 

caracterizados nem como loucos, nem como normais. É analisando o grau da patologia e sua 

relação com o crime, que se definirá a medição da imputabilidade, uma vez que se o grau é 

leve, a imputabilidade será plena, mas se se constatar que a patologia escraviza de tal forma o 

individuo, poderá ser diminuída a imputabilidade. 

O fato é que a questão da imputabilidade ainda é bastante controvertida, e gera 

bastante polêmica, especialmente na esfera penal. Porque ainda há de se tratar da 

imputabilidade na esfera civil, principalmente no tocante ao direito de família e as questões 
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atinentes ao casamento e à sua dissolução. Entretanto, é na esfera penal, que as parafilias se 

tomam de uma importância maior e geram maiores questionamentos e dúvidas. 

É certo que a inimputabilidade está presente no ordenamento jurídico brasileiro e de 

outros países também, mas será que realmente é a solução mais adequada? Será que é uma 

forma correta de excluir a pena? Será que não condenar esses criminosos não é uma forma de 

incentivar o comportamento delituoso e gerar uma onda de crimes sexuais cada vez mais 

impactantes? 

Em grande parte dos debates que envolvem o assunto pedofilia, raramente há uma 

certeza plena sobre as afirmações que são lançadas, por ainda se tratar de um tema 

relativamente novo que instiga a novos estudos. Outra não podia ser a posição quando o 

objeto da discussão traz à tona a condição de imputabilidade, ou não, do indivíduo portador 

desse transtorno parafílico. 

O Código Penal, em seu artigo 26, descreve as situações que devem ser verificadas 

para que um indivíduo seja “beneficiado” pela declaração de inimputabilidade ou mesmo 

semi-imputabilidade. O citado texto legal assim dispõe: 

Inimputáveis 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Redução de pena 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 

virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 

de acordo com esse entendimento.
16

 

De acordo com um relatório elaborado pela Polícia Federal, a maioria dos pedófilos 

presos pela prática de atos sexuais em face de crianças detinha conhecimento do que estavam 

praticando, sendo, portanto, imputáveis. Segundo a PF, a porcentagem dos delinquentes 

cientes dos atos que praticavam varia entre 80% e 90%.
17

 

Já, segundo afirmações tecidas pela doutrina de Matilde Conti, estudos realizados 

demonstram que 70% (setenta por cento) dos contraventores sexuais não apresentam nenhum 

sinal de alienação mental, sendo, portanto, imputáveis penalmente. Em 30% (trinta por cento) 

                                                 
16

 BRASIL. Código Penal. Lei n.º 2.848/40, de 07 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, 

Brasília, 31 dez. 1940. Disponível em: . Acesso em 28 de maio de 2015. 
17

 ALMEIDA, Raquel. Conheça o pedófilo. In: Infonet. Aracajú, 11 out. 2008. Disponível em: 

<http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=78649&titulo=especial>. Acesso em: 16 abr. 2009. 



31 

 

estariam as pessoas com evidentes transtornos da personalidade, com ou sem perturbações 

sexuais manifestas – aqui se incluem os psicopatas, sociopatas, boderlines, anti-sociais, além 

de que um grupo minoritário de 10% (dez por cento) é composto por indivíduos com graves 

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

maioria, seriam juridicamente inimputáveis.
18

 

De acordo com entendimento da psiquiatra Talvane de Moraes, o pedófilo mantém o 

juízo e, portanto, deve ser punido. Apesar de possuir um distúrbio, tem consciência do que 

faz, assim, não pode ser considerado um incapaz no tribunal, como acontece com os 

esquizofrênicos e outros portadores de distúrbios mentais, que, por não terem consciência de 

seus atos, terminam com a pena aliviada.
19

 

Ressaltando a existência da citada discussão, Jorge Trindade salienta que, a despeito 

de a pedofilia estar elencada nos sistemas classificatórios vigentes (CID-10 e DSM-IV), tem 

sido considerada uma entidade atípica.
20

 De acordo com o estudioso, seria ela melhor descrita 

como uma desordem moral, não encerrando “a condição plena de doença ou perturbação 

mental como qualificativos restritos do sujeito-corpo”.
21

 

Afirma ainda Trindade que como doença mental, a pedofilia colocaria o sujeito no 

registro dos inimputáveis; como perturbação mental, no quadro daqueles considerados de 

responsabilidade penal diminuída. Em qualquer das hipóteses, com limitada possibilidade de 

um tratamento curativo definitivo. Todavia, como doença moral, a pedofilia não retiraria a 

responsabilidade do agente, e o pedófilo seria inteiramente responsável por seus atos. 

Portanto, do ponto de vista jurídico, plenamente capaz.
22

 

Diante de tais lucubrações, há a clara percepção que grande parte dos portadores dos 

sintomas da pedofilia possui a capacidade de determinar-se. Contudo, admite-se a 

possibilidade de existência de desequilíbrio entre o instrumental psicológico de autocontrole e 

a intensidade dos impulsos. Com o fim de analisar esta situação, deve ser apreciada pelos 

peritos uma série de itens que, se presentes, demonstram uma diminuição na capacidade de 

contenção dos estímulos. 

1. Ausência de premeditação ou planejamento, caracterizando o ato como impulsivo. 

No período de planejamento, o indivíduo fantasia o ato delituoso sem estar submetido a um 
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impulso incoercível, enquanto ainda pode avaliar suas consequências e tem tempo de 

providenciar solução lícita para o desejo - tratamento ou medidas preventivas, como evitar 

situações propícias. 

2. Traços da personalidade com baixa tolerância à frustração, especialmente os 

imaturos e explosivos. 

3. Presença de inteligência limítrofe (retardo mental subclínico). 

4. Intenção de não praticá-lo, caráter de luta interna entre o impulso e os escrúpulos, o 

respeito à lei e ao sofrimento do outro. 

5. Tentativas de lidar com o impulso patológico de maneira adequada, evidenciadas 

por tentativas de tratamento ou providências para evitar o surgimento de situações propícias à 

conduta criminosa. 

6. Caráter de ato isolado ou infrequente. 

7. Extraordinária intensidade do impulso, habitualmente revelada pelo sofrimento 

inerente ao seu controle. 

8. Existência de arrependimento e preocupação com o sofrimento da vítima.
23

 

Ainda assim, há entendimento de que a caracterização da total inimputabilidade do 

agente pedofílico, ou seja, de ser “inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse 

entendimento”, deve ser vista com certa reserva, tendo em vista que as presenças desses 

casos, em comparação com os demais, beiram à raridade. Entretanto, deixa-se claro que a 

noção de inimputabilidade aqui tratada decorre unicamente da pedofilia, não se levando em 

conta condutas que são praticadas em face de outros distúrbios mentais que eventualmente o 

indivíduo venha a possuir. 

A despeito do debate acima referido, citam-se, abaixo, trechos de decisões proferidas 

pelo Poder Judiciário, em julgamentos em que houve a alegação de que o réu era portador do 

transtorno pedofílico: Discussão diagnóstica: O exame psiquiátrico do examinado, a história 

coletada, não indicam a presença de uma doença mental, na acepção do artigo 26 do Código 

Penal Brasileiro, em seu caput. Não há a presença de alterações orgânicas, sintomas 

psicóticos, alterações cognitivas, ou problemas significativos nem dependência química o que 

corrobora a afirmação acima, quanto a ausência de doença mental. 

O problema relatado nos autos do processo diz respeito a uma alteração do 

comportamento. A pedofilia refere-se a comportamento envolvendo atividade sexual com 
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uma (ou mais de uma) criança pré-púbere (geralmente com menos de 13 anos de idade). O 

comportamento sexual em questão causa prejuízo no funcionamento social e familiar. Muitas 

vezes, o indivíduo pedofílico ameaça a criança para evitar a revelação dos seus atos. É comum 

que sintam o seu comportamento como ego-sintônico, ou seja, não havendo um 

estranhamento em relação à sua conduta. Frequentemente procuram ocultar o seu 

comportamento, sua conduta, omitindo-os, uma vez que tem a noção de que o seu 

comportamento não é sancionado socialmente e legalmente. 

Pelo que foi exposto, vemos que o diagnóstico da pedofilia implica a presença de um 

comportamento envolvendo atividade sexual com crianças. O comportamento não é 

observado pelo psiquiatra, assim como o é um sintoma, ou um sinal clínico, mas é referido a 

partir de uma variedade de fontes e contextos: a história coletada, os autos do processo que 

descrevem um comportamento, a confissão da criança a um médico ou a familiares, entre 

outros. Nem sempre se dispõe de todas essas fontes, haja vista que há com freqüência a 

tentativa de ocultar o ato perverso. 

Desta forma, como o examinando nega a presença de fantasias sexuais com a menor, 

que seriam a motivação do seu comportamento, resta a evidência do próprio comportamento, 

evidência esta que, embora não seja fornecida pelo examinado, é descrita em várias outras 

fontes, em diferentes contextos: a denúncia, os depoimentos da mãe, da vítima e o parecer da 

equipe do Serviço de Psiquiatria da infância e adolescência do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre. 

Diagnóstico positivo: Pedofilia. 

Comentários médico legais: Consideramos o examinado portador de Pedofilia, o que 

corresponde ao conceito jurídico de perturbação de saúde mental de que fala o parágrafo 

único do artigo 26 do Código Penal Brasileiro, correspondendo a semi-imputabilidade. O 

nexo causal se estabelece por uma redução na capacidade de determinação, haja vista que a 

perversão tem um caráter compulsivo e impulsivo.
24

 

Por outro lado, o laudo pericial concluiu que o apelante era capaz de entender o caráter 

criminoso, mas sua determinação é marcada pela compulsão doentia de atividade sexual com 

crianças, ou seja, a pedofilia. Ocorre que isso não o beneficia, nos termos do art. 26 do 

Código Penal. Tentou dissimular a sua conduta perante o Juízo, mas contou com detalhes no 
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inquérito. Em razão disso, a absolvição pretendida, com medida de segurança, não merece 

acolhimento.
25

 

Conforme se pôde perceber dos julgamentos supra transcritos, há divergências de 

aplicações dentre os casos concretos. O primeiro dos casos, julgado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, reconhece a semi-imputabilidade do acusado após a 

realização de extenso laudo pericial que concluiu que o réu não possuía doença mental, que o 

considerasse inimputável penalmente. Na circunstância, entretanto, entendeu-se ser ele 

portador do transtorno de comportamento pedofílico. 

Por sua vez, no que tange ao segundo caso posto em exame, percebe-se que o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo sequer considerou o transtorno pedofílico alegado no feito 

passível da benesse de diminuição de pena, mantendo a condenação inicial ao acusado. 

Cabe por fim, analisar ainda neste ponto, o que acima foi mencionado quando da 

citação de autoria de Trindade, qual seja, a dificuldade de tratamento curativo do pedófilo. 

Mesmo que se busque em casos concretos a declaração de inimputabilidade do agente 

pedofílico devido aos transtornos que o afetam, é interessante destacar a dificuldade 

encontrada pelos profissionais que buscam a melhora clínica de tais pessoas. 

Em geral, pedófilos não sentem remorso nem culpa pela prática de seus atos, 

imputando, inclusive, a autoria destes à sedução desenvolvida pela criança. Aliás, segundo 

Jorge Trindade, por não sentir qualquer perturbação emocional no seu agir, o agente 

pedofílico, como os parafílicos de um modo geral, não possui qualquer espécie de motivação 

para mudar seu comportamento, “muito menos para aquelas propostas por um tratamento 

psicológico, a não ser quando seu comportamento traz problemas para o casal, para a família 

ou para a sociedade.”
26

 

Segundo o referido autor, os pedófilos somente procuram algum tipo de tratamento 

quando se vêem premidos por dificuldades perante a lei – problemas com a Polícia, Justiça ou 

Ministério Público-, o que significa mais uma tentativa de auto-proteção do que um 

verdadeiro interesse em receber ajuda ou tratamento. Entretanto, mascarados pela busca de 

ajuda ou de tratamento, o que realmente desejam é evitar a ação da justiça e alcançar 

benefícios secundários para prosseguirem na trajetória do abuso sem serem incomodados. 
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A partir de tais dados, encontram-se fortes discussões na área da medicina forense 

quanto a real condição do pedófilo em apresentar relativa melhora com tratamento concedido 

pela medida de segurança, até mesmo diante da percepção de alguns estudiosos quanto à 

inexistência de cura para tal distúrbio. Isso, de acordo com tal posicionamento, levaria o 

portador a ser observado por toda a sua vida, o que acabaria criando um custo social e de 

reincidência consideravelmente elevado. 

Em vista das dificuldades existentes para o tratamento da pessoa portadora do 

transtorno pedofílico, alguns países já recorreram a algumas atitudes mais severas do ponto de 

vista clínico. Há países em que, em casos extremos, tem-se aplicado a denominada castração 

química, situação que hoje também vem sendo discutida pelo Congresso Brasileiro. Trata-se 

da utilização de fármacos inibidores da libido, que são drogas que bloqueiam os hormônios 

sexuais produzidos pelos testículos. Em outros, todavia, tem sido utilizada a chamada 

castração física, na qual são removidos os testículos. Porém, esta, diante dos princípios 

constitucionais da inviolabilidade física e da integridade corporal, não poderia ser sequer 

cogitada no território brasileiro. 

Face a essas controvertidas situações, salienta-se que o tema deve ser mais 

profundamente estudado pelo legislador brasileiro antes da edição de qualquer lei mais 

específica do assunto, como vem se pretendendo com o projeto de lei que busca implantar a 

castração química no território nacional para os indivíduos considerados pedófilos. Ressalta-

se tal posição, principalmente, diante da posição de inúmeros pesquisadores da área que 

afirmam que o pedófilo é irrecuperável. Com isso, caso viesse a receber tratamento 

medicamentoso por parte dos profissionais habilitados para tanto, surgiriam algumas 

indagações, tais como: quem iria controlar o uso do medicamento pelo pedófilo durante o 

tratamento? O País teria uma estrutura de pessoal condizente com esta finalidade? E se o 

pedófilo não tomasse tais fármacos, haveria alguma outra sanção? 

Em razão de tais posições e questionamentos, resta ao legislador ser mais racional, 

estudando melhor a questão, a tomar uma decisão com base no clamor social, sendo induzido 

emocionalmente a uma posição que pode logo ali adiante constatar-se não ser a mais 

adequada. 

No que diz respeito à imputabilidade, a medição do grau está na dependência da 

patologia e do nexo da mesma com a prática delituosa. Na maioria dos casos, as parafilias 

ocorrem em indivíduos compreendidos como limítrofes ou fronteiriços, que são aqueles não 

caracterizados nem como loucos, nem como normais. É analisando o grau da patologia e sua 

relação com o crime, que se definirá a medição da imputabilidade, uma vez que se o grau é 
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leve, a imputabilidade será plena, mas se se constatar que a patologia escraviza de tal forma o 

individuo, poderá ser diminuída a imputabilidade. 

O fato é que a questão da imputabilidade ainda é bastante controvertida, e gera 

bastante polêmica, especialmente na esfera penal. Porque ainda há de se tratar da 

imputabilidade na esfera civil, principalmente no tocante ao direito de família e as questões 

atinentes ao casamento e à sua dissolução. Entretanto, é na esfera penal, que as parafilias se 

tomam de uma importância maior e geram maiores questionamentos e dúvidas. 

É certo que a inimputabilidade está presente no ordenamento jurídico brasileiro e de 

outros países também, mas será que realmente é a solução mais adequada? Será que é uma 

forma correta de excluir a pena? Será que não condenar esses criminosos não é uma forma de 

incentivar o comportamento delituoso e gerar uma onda de crimes sexuais cada vez mais 

impactantes? 

Foi aplicando as noções das funções psíquicas à ética que se supôs da existência de, no 

mínimo, duas situações determinantes entre a pessoa e o ato; a situação voluntária (volitiva) e 

a situação involuntária (ou impulsiva, casual). Levando-se para o direito a distinção entre 

essas duas modalidades de relacionamento entre o sujeito e o objeto, nasceu a distinção 

jurídica entre dolo e culpa. 

Havendo dolo ou culpa a pessoa será considerada punível, portanto, imputável. Não 

havendo nenhum dos dois, será dita inimputável. Entre um estado e outro estão os casos 

considerados semi-imputáveis. A semi-imputabilidade ou Responsabilidade Diminuída são os 

chamados casos fronteiriços, isto é, as pessoas que não tem em sua plenitude, as capacidades 

intelectivas e volitivas. Aparece nas formas menos graves de oligofrenia e de doenças 

mentais. A semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade, sendo tão somente uma causa 

especial de diminuição de pena. 

Assim sendo, as bases da imputabilidade estão solidamente condicionadas à saúde 

mental e a normalidade psíquica. Representa a condição de quem tem a capacidade de realizar 

um ato com pleno discernimento e com a vivência de direcionar suas atitudes. 

Para a psicopatologia a imputabilidade estaria condicionada a pelo menos duas 

funções psíquicas plenas e uma função psíquica relativa. As duas funções psíquicas plenas, 

são o juízo da realidade e o controle da vontade. A função psíquica relativa é o conhecimento 

da ilicitude. Essa é uma função psíquica relativa porque envolve condições que podem 

ultrapassar os limites da patologia (cultural, ambiental, educacional, etc). 

O juízo de realidade é conceituado como sendo a capacidade de estabelecer valores ou 

atributos que dá-se aos objetos, expressando-se através do pensamento. A volição corresponde 



37 

 

à vontade, uma atividade psíquica coordenadora dos atos voluntários e definida como sendo a 

consciência do arbítrio. A escolha e decisão da atitude humana definem a vontade ou o 

exercício do arbítrio. 

Cabe distinguir imputabilidade de culpabilidade. Esta é quando não houve previsão do 

resultado previsível de uma ação prejudicial no momento em que se manifestou a vontade. 

Portanto, enquanto a imputabilidade diz respeito exclusivamente ao sujeito, sendo dele um 

atributo, a culpabilidade (com ou sem dolo) se refere às relações desse sujeito com a ação ou 

acontecimento em tais e quais circunstâncias. O tipo dessa relação sujeito-ação se vê através 

da intencionalidade do ato, como vimos acima. 

Apesar do filósofo Kant ter afirmado que "não é necessário ser médico para 

determinar se uma pessoa é alienada Mental, basta um pouco de bom senso", poderíamos 

acrescentar que também “não é necessário ser médico para determinar se uma pessoa está 

normal, bastando um pouco de bom senso”. Mas a questão não diz respeito apenas a esses 

dois extremos do vasto espectro da existência humana. O que nos preocupa são os 

variadíssimos casos situados entre esses dois extremos; a doença franca e o normal evidente. 

Com a evolução das ciências, criou-se a certeza de que havia uma origem doentia nos 

Transtornos Mentais e que eles não se manifestavam de maneira simplesmente binária, como 

ocorre na obstetrícia com as grávidas e não-grávidas. Nas questões emocionais e mentais há 

graduações de sofrimento e comprometimento. A partir de então a justiça sentiu, vendo que 

tinha à frente algum determinado fato patológico, necessidade de recorrer aos médicos. Foi 

neste momento, quando se recorreu aos médicos para avaliação científica do Estado Mental 

do criminoso, que surgiu a Psicopatologia Forense. 

Ainda que a medicina, através da Psiquiatria Forense, subsidie a justiça naquilo que 

ela quer saber, a noção de imputabilidade e inimputabilidade é exclusivamente jurídica e não 

médica. Ela diz respeito à "insuficiência das faculdades mentais, a alterações mórbidas das 

faculdades mentais ou a um estado de inconsciência (de juízo)" necessários para a 

compreensão do aspecto criminoso do ato e para a pessoa autodeterminar-se e dirigir suas 

ações. 

A medicina, no caso a Psiquiatria Forense, apenas oferece à justiça os subsídios que 

facilitam a decisão do juiz. Portanto, não seria lícito à psiquiatria, atestar a imputabilidade 

mas sim, antes disso, atestar a qualidade da consciência crítica e das faculdades mentais, 

deixando para a justiça a decretação de imputabilidade ou não. 

A base teórica dessa legislação remonta à segunda metade do Século XIX e toma por 

base o “Teste M‟Naghten”, um conjunto de princípios amplamente usados pelos tribunais, 
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tanto na Grã-Bretanha como nos EUA. A parte principal dessa teoria diz o seguinte: "Para 

estabelecer uma defesa com base na loucura é preciso estar comprovado que no momento de 

cometer o ato o acusado agia sob tal falha da razão, resultante de doença mental, ignorando 

portanto a natureza e a qualidade do ato que praticava; ou, caso a conhecesse, ignorava ser 

errado o que fazia". 

Os tribunais britânicos não aceitavam o ponto de vista romano, de que a loucura era 

punição suficiente para o criminoso insano. Em vez disso, o acusado inglês era considerado 

"culpado, mas louco", e mantido em custódia sob severa vigilância. 

Assim sendo, teoricamente, para haver imputabilidade há necessidade, sine qua non, 

de haver integridade da cognição. 
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CAPÍTULO III – A AJUDA DA PSIQUIATRIA FORENSE NO COMBATE AOS 

CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS 

 

Para finalizar, importante atender ao propósito de analisar melhor o tratamento 

adotado para que tal atitude criminosa não volte a ocorrer. Um deles é a castração química, ou 

seja, a administração de medicamentos com a finalidade de reduzir a libido e a atividade 

sexual, usualmente na tentativa de prevenir a repetição de crimes sexuais, especialmente 

contra crianças. Destoante da castração cirúrgica, onde os epidídimos são seccionados através 

de procedimento cirúrgico no escroto. A castração química apenas reduz temporariamente a 

libido tornando a pessoa “incapaz” de sentir atração sexual. A castração química é, 

geralmente tida como reversível quando se interrompe a medicação, não ocorrendo, até o 

presente momento mudanças físicas e ou psicológicas nos sujeitos que se submeteram ao 

tratamento.  

O tratamento na castração química se da na forma de administração através de injeção 

de medicamentos. Alguns países como Polônia, Alemanha e alguns estados dos EUA já 

realizam tratamentos de castração química em condenados por crimes sexuais, porém ainda é 

vaga a resposta de efetivos resultados a respeito do tratamento como eficácia na diminuição 

de tais crimes.  

Existem questões controvertidas, em relação ao tema específico da pedofilia, assim 

como o das parafilias em geral, tendo mobilizado, em todas as épocas, estudiosos, cientistas e 

profissionais de diversas áreas de atuação, pois envolve uma questão multifacetada que atrai a 

opinião de vários segmentos da sociedade e implica uma leitura de diferentes disciplinas, sob 

diferentes enfoques, não apenas do jurista, mas também do psicólogo, do sociólogo, do 

policial, do professor, do político e do legislador, assim como também das pessoas do povo, 

cada qual com uma opinião, todas merecedoras de consideração e respeito. 

O trabalho do psiquiatra forense, dentro dessa questão da análise dos crimes sexuais, é 

dois mais complicados e delicados, uma vez que ele lida diretamente com a questão 

psicológica e comportamental de diversos indivíduos. Ao se deparar com uma prática 

criminosa tida como uma parafilia, a pedofilia por exemplo, o papel da psiquiatria é analisar a 

qualidade e a quantidade da manifestação patológica. E, ademais, qual o grau de subordinação 

do indivíduo à sua tara. Tendo como base, esses três aspectos, será possível determinar o grau 

de gravidade do transtorno sexual e dividi-lo em leve, moderado e grave. 

Esses questionamentos todos devem ser respondidos sob o prisma tanto de Direito, 

como também pela Psiquiatria Forense, uma vez que a correlação entre essas duas áreas se 
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mostra bastante tênue e importante, sobretudo nessas questões mais complicadas e que 

envolvam conhecimentos tão distintos dessas duas áreas. 

Os tribunais brasileiros têm mantido a concepção de que criminosos sexuais 

parafílicos devem ser considerados imputáveis. As parafilias não provocam turvação de 

consciência ou do juízo da realidade, porém admite a possibilidade de haver uma 

desarticulação entre a faculdade de autocontrole e a intensidade do impulso, havendo assim a 

possibilidade de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 

Portanto, além do bom senso e da análise rigorosa do caso realizada pelo perito, é de 

extrema necessidade a presença dos seguintes itens: traços de personalidade com baixa 

tolerância à frustração, presença de inteligência limítrofe, intenção de não praticá-lo, caráter 

de luta interna entre o impulso e os escrúpulos, o respeito à lei e ao sofrimento do outro, 

tentativas de lidar com o impulso patológico de maneira adequada, evidenciadas por tentativas 

de tratamento, caráter de ato isolado, extraordinária intensidade do impulso, habitualmente 

revelada pelo sofrimento inerente ao seu controlador e existência de arrependimento. Mesmo 

inferindo todos estes critérios de um criminoso sexual, sabe-se que a doutrina nacional, com 

mínimas exceções, não permite o enquadramento de um parafílico no artigo 26 do Código 

Penal Brasileiro. De qualquer forma, não se deve cometer o erro de generalizar todas as 

parafilias, rotulando seus portadores como imputáveis penalmente ou mesmo equivocar-se 

pensando que toda a parafilia corresponde a um comportamento criminoso. Assim, o papel de 

discernir em até que grau a lucidez está corrompida é de responsabilidade exclusiva do perito 

forense. 

Por mais que se fale sobre o tema relacionado à pedofilia é muito difícil pretender-se 

esgotá-lo e mais difícil ainda concluir-se haver posto termo ao assunto, eis que a matéria não 

se esgota, nos mais diversos campos que se queira e possa aprofundar o estudo pesquisa e 

aprendizado. A prática sexual de uma pessoa adulta com uma criança – púbere ou impúbere, 

desperta emoções extremamente negativas não só nos envolvidos com o abuso sexual - 

vítimas, pais, irmãos e parentes próximos, mas também naqueles que nunca tiveram ou 

viveram um caso concreto na família.  

Constantemente vemos estampado no rosto da sociedade, sentimentos de revolta, 

medo, constrangimento, embaraço, vergonha, culpa, asco, repúdio, nojo, raiva, ira, 

traduzindo, quando tomam ciência dos abusos sofridos por crianças por agressores sexuais, 

pedófilos ou não. A sociedade no entanto, há muito já entendeu que tratar o assunto de forma 

apenas emocional não tem surtido o efeito esperado, muito pelo contrário. Espera-se, que os 

atos sexuais praticados contra crianças e adolescentes por agressores sexuais, quer se trate de 
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pedófilos, quer se trate simplesmente de agressor perverso, além de serem repudiados e 

punidos como criminosos, como doentes ou criminosos e doentes, que sejam os autores e 

vítimas dos atos tratados no campo da medicina e da psiquiatria. 

É preciso entender que na medida em que a sociedade evoluía e se modificava, 

ampliando os seus conceitos e trazendo consigo novas formas de entendimento e de práticas, 

o Direito, juntamente com seu ordenamento jurídico buscou se atualizar e se adaptar às 

mudanças advindas da modernidade. Com relação aos crimes sexuais não foi diferente, na 

proporção em que se entendia melhor esses delitos, o Direito foi buscando compreender e 

englobar cada vez mais essas práticas criminosas. 

Embora, o conceito de crimes sexuais seja bem amplo, englobando diversas categorias 

e diversos tipos penais, é necessário entender que somente são objetos do Direito, aquelas 

condutas tidas como criminosas, realizadas sem o consentimento da outra pessoa, uma vez 

que somente é criminalizada aquela conduta que leva outra pessoa a agir de uma forma em 

que ela não está confortável e é obrigada. 

E é exatamente nesse contexto em que a Psiquiatria Forense se correlaciona com o 

Direito porque seu objeto de análise são os relacionamentos sexuais tidos como criminosos. 

As parafilias serão estudadas e compreendidas pela Psiquiatria a partir do momento em que as 

outras pessoas são levadas a participarem da ação sem o consentimento, de maneira forçada, 

contra a vontade delas.  

“O abuso sexual contra a criança caracteriza-se pelo não consentimento desta na 

relação sexual com o adulto, sendo presumida pela lei penal a violência, sempre que praticada 

em desfavor de menor de 14 anos, pelo simples fato que a lei substantiva civil considera-a 

totalmente incapaz de exercer os atos de consentimento de vontade.”
27

 

Outro problema encontrado quando se trata de crimes sexuais praticados contra 

crianças, é a dificuldade em se mensurar a quantidade das ocorrências, uma vez que as 

denuncias realizadas não significam a totalidade dos casos, pelo contrário, a maioria dos casos 

de violência sexual não são delatados e acabam ficando no anonimato e continuam impunes. 

Muitas pessoas tem dificuldade de comunicar possíveis casos de abuso sexual às 

autoridades. No entanto, as consequências de não notificar o abuso sexual podem ser fatais. 

Um outro fator que atrapalha a denúncia é a descrença nas possíveis soluções, pois, na prática, 

nem todos os casos são legalmente comprováveis em razão de não existir uma estrutura 

judicial e policial satisfatória, sob o ponto de vista da investigação. A Constituição Federal, o 
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Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13.07.1990) dispõe 

sobre a proteção da criança e do adolescente contra qualquer forma de abuso sexual e 

determinam penalidades, não apenas para os que praticam o ato, mas também, para aqueles 

que se omitem. A Constituição Federal de 1988 estabelece no seu artigo 227 – É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (...) Parágrafo 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

da criança e do adolescente. 

 A principal causa dos maus tratos e abuso sexual nessa idade ocorre exatamente pelo 

medo que as pessoas têm de denunciarem o praticante desses maus tratos e abuso sexual. Até 

com acompanhamento psiquiátrico, as vítimas deste tipo de abuso sexual acabam ficando com 

graves sequelas emocionais, psíquicas e sociais. A lesão emocional e psicológica em 

consequência dessas desagradáveis experiências pode ser aterradora.  

 Com essa violência sexual o bem estar da criança ou adolescente é prejudicado, 

circunstância que clama uma resposta ampla e abrangente do sistema legal, conectada e 

coordenada com a estrutura social criada para garantir os direitos das crianças vítimas e 

corrigir os agressores e abusadores.  

Hodiernamente, o abuso sexual de menores é um crime cada vez mais presente na 

ótica das preocupações da sociedade. Detestados pelo cidadão comum, alguns pedófilos, 

chegam a acreditar que estão fazendo bem às crianças. A medicina já trabalha com 

tratamentos que, embora não tenham eficácia garantida, ajudam a diminuir a reincidência. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua a pedofilia como um desvio da sexualidade 

constituído pela atração de um adulto por crianças que ainda não atingiram a idade púbere. 

A maior lesão provocada pela atuação do pedófilo é aquela provocada na mente da 

criança, que é tomada pela concretização das fantasias sexuais características da infância e 

que deveriam ocorrer apenas em seu imaginário. 

Na identificação do abuso sexual, um grande problema é que atos libidinosos podem 

não deixar vestígios, assim como marcas decorrentes de abuso físico podem desaparecer até a 

data em que for realizada a perícia médica (Dobke, 2001; Echeburúa & Subijana, 2008; 

Magalhães et al., 1998).
28

 Na ausência de provas físicas, não há um indicador específico que 
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determine se uma criança foi sexualmente abusada e, em virtude disso, especialistas ressaltam 

que análises abrangentes são as mais indicadas, já que uma boa avaliação também reflete um 

processo integrado que vai muito além de qualquer pontuação num teste isolado (Finnilä-

Tuohimaa, Santtila, Sainio, Niemi & Sandnabba, 2009; Friedrich, 2001).
29

 

A perícia psicológica realizada em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes 

deve incluir entrevistas com os responsáveis e com a vítima (Friedrich, 2001). Uma 

possibilidade é realizar alguma dessas entrevistas conjuntamente, com vistas à observação da 

dinâmica familiar. Nesses casos, o psicólogo adquire um papel de julgador, devendo atentar 

para o grau de incongruência entre as necessidades da criança e as habilidades parentais 

despendidas. O psicólogo destaca e analisa os aspectos psicológicos das pessoas envolvidas, 

ocultos por trás das relações processuais. O principal objetivo da perícia psicológica é auxiliar 

o juiz na tomada de uma decisão, garantindo, consequentemente, os direitos e o bem-estar da 

criança e/ou adolescente. 

É necessário que se atente para o maior número possível de elementos disponíveis, 

como a coleta do relato da situação vivenciada, a análise das repercussões físicas e 

psicológicas, entrevistas com os responsáveis, registros escolares, entre outros, a fim de que 

se obtenham conclusões confiáveis com relação às situações relatadas. Também é importante 

considerar se a situação descrita é condizente com experiências narradas por outras vítimas, se 

o afeto é correspondente ao conteúdo da verbalização, se o estilo de exposição se modifica 

quando o assunto específico da situação abusiva é introduzido e se há evidências de 

treinamento, indução, sugestão ou alguma motivação para aquela denúncia. 

A entrevista psicológica é uma técnica privilegiada no processo de perícia, pois 

possibilita, através da análise da comunicação verbal e não verbal, conhecer dados 

provenientes de diversas fontes. Portanto, deve ser realizada em um ambiente protegido e 

empático, permitindo a manifestação das emoções e dos pensamentos do periciado, isentando-

o da culpa (Echeburúa & Subijana, 2008). É preciso que o perito considere a faixa etária da 

vítima, bem como a situação emocional desencadeada pelo possível abuso vivenciado 

(Echeburúa & Subijana, 2008).
30

 

Dessa maneira, o relato da vítima constitui, na maioria das vezes, um dos principais 

elementos de prova e, por sua importância no processo, há grande ênfase, atualmente, na 
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credibilidade do testemunho da vítima. Logo, a análise dos critérios de confiabilidade e 

validade do relato emitido pela criança ou adolescente a respeito da suposta situação abusiva 

vivenciada mostra-se fundamental. Um método que tem sido amplamente utilizado é o 

Statement Validity Assessment (SVA; Steller & Boychuk, 1992), que é composto por três 

etapas: entrevista semiestruturada, análise de conteúdo baseada em critérios (Criteria-Based 

Content Analysis - CBCA), em que se avalia a presença de critérios específicos considerados 

indicadores de credibilidade, e a lista de controle de validade dos resultados obtidos pelo 

CBCA (Vrij, 2005).
31

 

Echeburúa e Subijana (2008) afirmam que a entrevista psicológica, junto à 

observação, é um meio fundamental de avaliação de abusos sexuais. Segundo os autores, na 

realização da entrevista devem ser levados em consideração o estado emocional da criança, 

seu desenvolvimento evolutivo, seus recursos psicológicos, suas aflições, suas fontes de apoio 

familiar e social e sua adaptação na vida cotidiana. Dessa forma, é possível detectar 

indicadores significativos relacionados à existência de abuso sexual e, portanto, verificar se as 

respostas emocionais, comportamentais e físicas emitidas pelas crianças são compatíveis com 

os sintomas comumente considerados efeitos do abuso sexual. 

Do ponto de vista técnico, Echeburúa e Subijana (2008) afirmam que a entrevista deve 

utilizar uma técnica de recordação livre, organizada em torno de uma bateria de perguntas 

abertas e não diretivas, evitando perguntas fechadas de natureza sugestiva ou indutora. 

Segundo os autores, a entrevista deve ser realizada individualmente, não deve possuir um tom 

paternalista ou de interrogatório e deve ser gravada. Com os dados da gravação da entrevista, 

deve ser realizada a avaliação da veracidade da declaração fornecida pela criança, por meio do 

uso da técnica Statement Validity Assessment (SVA). Todos esses dados devem ser 

complementados com outras fontes de conhecimento, tal como o próprio processo judicial ou 

entrevistas com os pais ou responsáveis, de modo a obter informações sobre a dinâmica 

familiar, o histórico desenvolvimental da criança ou adolescente e seu grau de adaptação à 

vida cotidiana. Considerando, portanto, a complexidade do testemunho de abuso sexual, a 

proposta de Echeburúa e Subijana é a de uma avaliação cuidadosa e baseada em métodos 

múltiplos e fontes de informações diversas. 

Apesar da avaliação pericial não ter como objetivo atuar como uma intervenção 

psicossocial e estabelecer vínculo terapêutico, a possibilidade de relatar a situação abusiva 
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num ambiente neutro, seguro, confiável e com técnicos capacitados para evitar possíveis 

sugestões e abusos, pode constituir uma experiência extremamente benéfica para a vítima, que 

se torna parte ativa do processo e consciente de seus direitos. A emissão do relato pode ativar 

e reorganizar a memória traumática, além de reestruturar crenças distorcidas sobre culpa, 

autoimagem e diferenças em relação aos pares. A partir de uma pesquisa realizada com 

meninos vítimas de abuso sexual, Kristensen et al. (2003) relatam que a valorização do 

processo comunicativo utilizado nas entrevistas iniciais acaba desempenhando, também, uma 

função terapêutica, na medida em que traz para o plano reflexivo a percepção das reações 

experienciadas, bem como os contextos, a revelação e os prejuízos da situação abusiva, entre 

outros aspectos. Além disso, nesse estudo, foi constatado que o processo de revelação estava 

diretamente relacionado com a noção das vítimas sobre as consequências futuras desse ato. 

Além de entrevistas com as vítimas e responsáveis, o uso complementar de testes 

psicológicos é um procedimento bastante utilizado, cujo objetivo é buscar sinais e sintomas 

cognitivos, emocionais e comportamentais compatíveis com a ocorrência do abuso sexual. No 

Brasil, os psicólogos devem selecionar, a partir dos instrumentos de psicologia reconhecidos 

pelo Conselho Federal de Psicologia, aqueles que mais atendam à criança e/ou ao adolescente, 

levando em consideração alguns critérios como a idade, as características da vítima e as 

circunstâncias de cada caso. 

Convém ressaltar que não existem instrumentos psicológicos específicos direcionados 

para a constatação da violência sexual. Portanto, destaca-se prudência na busca por 

manifestações comportamentais compatíveis com essa vitimização, tendo em vista que muitos 

sintomas são inespecíficos e podem estar presentes em outros quadros, produzindo falso-

positivos (Friedrich, 2001). Em virtude disso, é relevante uma análise da causalidade (nexo 

causal) entre o evento traumático experienciado e os sintomas manifestados, avaliando a 

presença de outros aspectos no histórico e no contexto de vida da criança que podem estar 

contribuindo para o quadro sintomatológico. Recursos lúdicos também são utilizados, visto 

que a brincadeira pode auxiliar o vínculo e fornecer indicadores sobre quais aspectos 

necessitam de investigações adicionais, além de corroborar impressões prévias sobre o nível 

de desenvolvimento e o funcionamento geral da criança. 

De maneira geral, destaca-se a importância dos peritos respeitarem o ritmo de discurso 

da vítima e não emitirem julgamentos sobre o que está sendo relatado (Magalhães & Ribeiro, 

2007). Devem estar atentos para a comunicação não verbal, para a tonalidade emocional e 

para a postura, aceitando possíveis incoerências, lacunas de informação e contradições no 
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discurso do periciado (Magalhães & Ribeiro, 2007)
32

. Além disso, deve-se cuidar para não 

contaminar os dados fornecidos pela vítima, criando falsas memórias. 

Estudos têm investigado o processo de falsas memórias no relato de testemunhos, 

identificando que perguntas feitas de forma tendenciosa podem influenciar o relato, 

conduzindo a falsas confissões e a informações equivocadas, resultando, consequentemente, 

em depoimentos inverídicos. Deve-se, portanto, fazer perguntas abertas, não tendenciosas, de 

forma a não influenciar a vítima (Felix & Pergher, 2010; Stein et al., 2009). 

Ao mesmo tempo, na realização da perícia psicológica, é preciso estar atento para a 

possibilidade de falsas denúncias, como em casos de divórcio, disputas de guarda, pensão 

alimentícia e alienação parental, situações nas quais um dos cuidadores pode influenciar a 

criança ou o adolescente a relatar uma situação abusiva com o intuito de prejudicar o genitor 

que está sendo acusado ou para obter algum tipo de vantagem. Assim, o psicólogo necessita 

constantemente atentar para esses inúmeros aspectos, considerando, também, que manipular a 

criança ou o adolescente a dar um depoimento falso pode ser considerado um tipo de 

violência e, inclusive, acarretar em sérias implicações para o seu desenvolvimento. Portanto, a 

atividade pericial requer tanto conhecimento aprofundado no assunto, quanto boa capacidade 

de tomada de decisão (Finnilä-Tuohimaa et al., 2009). 

Atualmente, tem se discutido sobre a escuta de crianças e adolescentes vítimas de 

situações abusivas (Conselho Federal de Psicologia, 2010). Com a intenção de minimizar os 

impactos do depoimento da vítima em juízo, foram propostas alternativas para que a referida 

escuta seja realizada em ambiente mais adequado, humanizado e acolhedor. Especificamente 

na avaliação pericial, conforme já mencionado, o psicólogo considera, além da escuta das 

vítimas e dos responsáveis, uma análise da sintomatologia e do contexto, identificando 

possíveis pressões e/ou motivações para depoimentos inverídicos e, até mesmo, a 

possibilidade de produzir falsas memórias. É essencial que o profissional possa obter o 

discurso do periciado de forma neutra, deparando-se com um relato livre, minimizando, dessa 

maneira, a possibilidade de contaminação ou sugestionabilidade. Também é relevante 

entender o momento e o contexto em que ocorreram a denúncia e a revelação, compreendendo 

se esta última decorreu do relato espontâneo da criança ou se foi verbalizada a partir de 

questionamentos de adultos (familiares, outros profissionais, etc.). 

Percebe-se, portanto, que o depoimento da criança em juízo (prova testemunhal) e a 

perícia psicológica (prova material/pericial) não são procedimentos equivalentes, visto que 
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possuem peculiaridades próprias e ocorrem em momentos distintos. Apesar disso, ambas as 

ferramentas são importantes, complementares e têm como objetivo comum auxiliar no 

esclarecimento do caso. 

No requerimento de perícias psicológicas, em casos de suspeita de abuso sexual 

cometido contra crianças e adolescentes, o fato a ser esclarecido, em geral, é a própria 

suspeita do abuso. Embora haja um consenso sobre a importância do perito psicólogo nessas 

situações, não parece consensual o modo de realização dessa perícia, como será mostrado a 

seguir, a partir da exposição desse tipo de perícia por autores de diferentes contextos no 

cenário mundial. 

Chagnon (2010), na França, apresenta a concepção de que a perícia psicológica 

realizada nas vítimas deve abarcar, em geral, três objetivos. O primeiro, de acordo com esse 

autor, consiste em avaliar se o sujeito que se diz vítima apresenta transtornos ou deficiências 

que poderiam influenciar o seu comportamento, verificando também se apresenta tendências 

mitomaníacas, perversas ou de fabulação. O segundo objetivo consiste em apresentar uma 

avaliação global do periciado, determinando seu grau de inteligência, de atenção, de memória 

e de representação do real. Como terceiro objetivo a ser atingido, o perito deve avaliar a 

repercussão dos fatos no psiquismo da vítima, em relação à etapa desenvolvimental em que 

esta se encontra.
33

 

Para atingir os objetivos propostos, Chagnon (2010) propõe que seja realizada, 

primeiramente, uma entrevista com os responsáveis pela criança, por meio da qual se busca 

realizar uma anamnese e obter informações acerca da dinâmica familiar. A entrevista com a 

suposta vítima permitirá obter, dentre outros dados, informações acerca do seu nível de 

desenvolvimento intelectual articulado a sua dinâmica afetiva. Dessa avaliação global do caso 

depende a próxima etapa, em que são avaliados a credibilidade do relato e o traumatismo 

apresentado pelo periciado. Na avaliação da credibilidade, Chagnon propõe que sejam 

analisadas as características das declarações da criança, suas modalidades gerais, as 

particularidades do conteúdo e as motivações da declaração, sempre considerando o contexto 

da relação eventualmente pré-existente com o agressor. Junto à avaliação da credibilidade, 

deve ser realizada a avaliação do traumatismo, isto é, das consequências decorrentes da 

suposta agressão sofrida. Com as informações dessa etapa, junto aos dados obtidos nas 

entrevistas com os responsáveis e o periciado, é elaborado o relatório. Para o autor, o relatório 
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deve enfatizar a descrição do desenvolvimento e da organização da personalidade do 

periciado anterior e posterior às supostas agressões, sendo esta a etapa final na realização da 

perícia. 

Uma vez realizada a análise dos documentos e a entrevista com o cuidador, a criança 

deve ser entrevistada individualmente. Segundo a APSAC (1997), é importante que o 

entrevistador possua conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil, além da dinâmica e 

das consequências possivelmente associadas ao abuso sexual, de modo que possa considerar 

estes dados durante a entrevista. Não é necessário utilizar um protocolo de entrevista, mas 

esta deve ser iniciada com questões gerais sobre tópicos neutros, tais como a escola e a 

família. Num segundo momento, podem ser utilizadas perguntas abertas para questionar sobre 

o motivo que ensejou a perícia e, apenas num terceiro momento, deve ser feito uso de 

questões específicas. O guia propõe ainda que encontros conjuntos com a criança e o cuidador 

não acusado ou mesmo com o indivíduo suspeito podem ser úteis para a obtenção de 

informações sobre a qualidade geral das relações. Tais sessões conjuntas, contudo, não devem 

ser conduzidas com a finalidade de determinar se o abuso ocorreu com base nas reações da 

criança e dos adultos envolvidos. Segundo o guia, o uso de testes psicológicos não é 

necessário para provar ou refutar uma história de abuso sexual, mas podem ser úteis para 

obter informações acerca do nível intelectual e estado emocional da criança. A etapa final da 

avaliação consiste na escrita do relatório. Segundo o guia prático de avaliação em casos de 

suspeita de abuso sexual (APSAC, 1997), o avaliador pode emitir uma opinião sobre a 

ocorrência do abuso, sobre a probabilidade de ocorrência do abuso ou, ainda, apenas fornecer 

uma descrição da análise da informação recolhida.
34

 

No Canadá, Casoni (2001) propõe que a avaliação das alegações de agressão sexual 

contra as crianças seja realizada em três etapas. A autora afirma que antes mesmo de iniciar a 

primeira etapa, o perito psicólogo necessita estar aberto e disponível a enxergar todas as 

hipóteses possíveis, sem se colocar de um ou de outro lado das pessoas em causa. Estando 

isso assegurado, a primeira etapa da avaliação consiste numa avaliação contextual, em que o 

perito psicólogo deve estar seguro de possuir todos os documentos e informações 

relacionados à alegação de abuso sexual. Segundo Casoni, nessa etapa é importante saber se a 

primeira verbalização feita pela criança aconteceu de modo espontâneo, isto é, sem 

questionamento ou pressão por parte de um adulto, o que, segundo a autora, traria mais 
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credibilidade ao caso. Na segunda etapa, a autora propõe a avaliação psicológica de todas as 

pessoas envolvidas no caso, a fim de traçar um perfil da personalidade e das motivações de 

cada um. Em relação a essa etapa da avaliação, a psicóloga lembra que nenhum instrumento 

psicométrico ou projetivo permite determinar se uma criança, adolescente ou adulto foi ou 

não vítima de agressão, e que, portanto, o perito deve estar ciente destas limitações durante a 

avaliação. Na terceira etapa, é proposta a observação das interações entre a criança e os 

parentes, assim como a observação entre a criança e o próprio suspeito. Segundo a autora, 

essa reunião não deve ser encarada como suscetível de constituir uma revelação da verdade, 

mas pode permitir a coleta de alguma informação relevante, tal como o grau de dominação 

que um dos parentes exerce sobre o filho. 

Javiera Rivera e Olea (2007) explicam que, no pilar da avaliação psicodiagnóstica, 

deve ser realizada uma descrição do funcionamento global do periciado, avaliando- o em seus 

funcionamentos cognitivo, afetivo, social, familiar, escolar e comportamental. Os métodos 

utilizados para esses fins são a entrevista forense e a psicometria. O pilar do contexto, por sua 

vez, refere-se a descrições que permitem situar os fatos investigados em um cenário concreto. 

Essa avaliação deve ocorrer em duas áreas: a do contexto da denúncia e a do contexto do 

desenvolvimento do examinado. Os métodos utilizados para essa avaliação são a própria 

entrevista de investigação e a análise das investigações já realizadas pelo Ministério Público. 

Por fim, o pilar de análise de credibilidade se refere à avaliação, por parte de um perito em 

Psicologia, do grau de ajuste do relato a critérios de credibilidade definidos a priori. Para essa 

etapa, os métodos utilizados são o Criteria-Based Content Analysis (CBCA) e o Statement 

Validity Assessment (SVA).
35

 

No Brasil, Serafim e Saffi (2009) propõem cinco etapas para a realização de uma 

perícia psicológica nos casos de suspeita de abuso sexual. A primeira etapa deve ser a de 

estudos dos documentos relativos ao caso, importante para levantar questões a serem 

investigadas na entrevista. A segunda etapa é a de entrevista. Nessa entrevista, a primeira 

coisa a ser feita é o contrato de trabalho, explicando ao periciado o motivo de ele estar ali, 

delimitando em quantos encontros será realizada a perícia e avisando que tudo o que for 

importante para entender o caso será posto em relatório, pedindo autorização, por escrito, para 

que a perícia seja realizada. Com o consentimento assinado, a entrevista começa com o relato 

do ocorrido. Depois, são coletados dados de anamnese completa, como de gestação, parto, 

desenvolvimento neuropsicomotor, sociabilidade, doenças prévias e antecedentes hereditários. 
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Segundo os autores, a anamnese é importante para comparar o funcionamento prévio do 

sujeito, isto é, antes do suposto fato, com o funcionamento na época da realização da perícia. 

A terceira etapa é a de avaliação cognitiva, em que é realizada uma análise das principais 

funções cognitivas para visualizar o funcionamento global do periciado e saber se ele 

apresenta algum déficit que possa comprometer sua capacidade de compreensão e/ou 

autodeterminação. Na quarta etapa, uma avaliação de personalidade fornece informações 

tanto de características estruturais como da dinâmica da personalidade, percebendo como o 

periciado lida com o mundo que o circunda e com situações difíceis. Por fim, na etapa de 

análise de dados e conclusão, são considerados todos os dados levantados nas etapas 

anteriores e é elaborada uma conclusão sobre o periciado e o fato em que ele está envolvido. 

Pode ser observada, portanto, uma diversidade dos modos de realização da perícia 

psicológica, descritos por diferentes autores situados em variados contextos do cenário 

mundial, o que pode auxiliar o leitor na compreensão da complexidade envolvida na avaliação 

pericial nos casos de abuso sexual. Contudo, frente a essa diversidade, ao menos alguns 

pontos parecem consensuais entre os autores, como, por exemplo, a exigência da entrevista 

com a criança ou adolescente supostamente vítima. Reconhecendo a capacidade infantil de 

fornecer um relato sobre o episódio abusivo, há atualmente uma série de técnicas ou 

recomendações gerais sobre a entrevista, visando obter tanta informação quanto possível de 

crianças por meio de uma narrativa livre. 

Atualmente, um protocolo de entrevista investigativa estruturado e largamente 

utilizado no contexto internacional é o NICHD (Lamb, Hershkowitz, Orbach, & Esplin, 2008; 

Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007), desenvolvido por pesquisadores do 

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). O protocolo propõe 

uma fase introdutória em que o entrevistador se apresenta, esclarece que a criança deverá 

descrever os eventos com detalhes e deve dizer somente a verdade. Também é importante 

esclarecer que a criança pode e deve responder “Eu não me lembro” ou “Eu não sei” quando 

for o caso, além de corrigir o entrevistador quando achar necessário. Segue-se, então, a fase 

de rapport, cujo objetivo é criar um ambiente descontraído e de apoio, para que seja 

estabelecido um vínculo entre a criança e o entrevistador. Ainda nessa fase, é pedido à criança 

que descreva com detalhes algum evento neutro vivenciado recentemente. Com isso, busca-se 

verificar o nível de detalhamento apresentado pela criança, demonstrando, se for o caso, a 

qualidade das informações que dela é esperada. Se o entrevistador, por exemplo, pergunta à 

criança como foi o seu dia anterior e ela responde que “foi tudo bem”, cabe ao entrevistador 

demonstrar que este não é o tipo de resposta esperada, demonstrando que a criança deve 



51 

 

responder com um nível maior de detalhamento. Essa etapa é de extrema importância, pois 

atua como “um treino” para as etapas posteriores, no qual a criança relatará sobre o episódio 

sexualmente abusivo. Após a fase de rapport, com perguntas não sugestivas e abertas, isto é, 

que demandam a livre recordação da criança, o entrevistador tenta identificar, no relato da 

criança, o evento que está sendo investigado, isto é, o abuso sexual. Se a criança fizer uma 

acusação, a denominada fase da narrativa livre tem início com um convite para que a criança 

relate sobre o ocorrido (“Me conte tudo o que aconteceu”). Após a primeira declaração, 

visando à obtenção de maiores informações, o entrevistador deve guiar a criança ainda com as 

perguntas ou orientações abertas. Para guiá-la, por exemplo, o entrevistador pode dizer “O 

que aconteceu depois?” ou “Você mencionou [uma pessoa/um objeto/uma ação]. Conte-me 

tudo sobre isso”. Se após essa fase ainda faltarem detalhes cruciais, o entrevistador pode usar 

perguntas cuja resposta é sim/não (por exemplo: “ele pedia pra você deitar no sofá?”) ou de 

escolha forçada, na qual a criança escolhe uma dentre as respostas oferecidas (por exemplo: 

“vocês estavam no seu quarto, na sala ou no quarto dos seus pais?”). Ao final da entrevista, 

deve-se retomar a conversa da suposta vítima com temas neutros, agradecendo, perguntando 

se ela tem algo mais a dizer e respondendo a qualquer pergunta que a criança tenha para 

fazer.
36

 

Deve ser ressaltado que esse protocolo, embora seja utilizado por psicólogos, não é de 

uso exclusivo dos profissionais da saúde mental, sendo utilizado em algumas localidades por 

policiais. Cabe ainda dizer que mais de um terço das crianças supostamente vítimas de abuso 

sexual não revelam o abuso no contexto das entrevistas investigativas. Embora o protocolo 

NICHD auxilie o entrevistador a estabelecer o vínculo com a criança, facilitando a emissão do 

relato abusivo, ele não oferece alternativas de manejo dos fatores motivacionais que fazem 

com que as crianças não revelem o abuso. A perícia psicológica, pelo fato de não se restringir 

à entrevista (embora essa seja de extrema importância), possibilita o manejo de fatores 

emocionais e motivacionais, fornecendo maior suporte à criança na emissão de seu relato. 

Além da exigência da entrevista com a criança ou adolescente supostamente vítima, 

também parece consensual a necessidade da entrevista com os responsáveis. Embora essa não 

seja explicitamente citada por Serafim e Saffi (2009) e por Javiera Rivera e Olea (2007), estes 

autores sugerem a coleta de dados acerca do desenvolvimento neuropsicomotor e história 

clínica do periciado, o que, no caso da criança, em geral, é realizada a partir de entrevista com 
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o responsável. Parece consensual ainda a relevância de o perito realizar a análise de 

documentos provenientes das investigações, o que foi referido por todos os autores, à exceção 

de Chagnon (2010). No Brasil, esses documentos consistem basicamente nos autos do 

inquérito policial, quando a investigação está na fase préprocessual, e nos autos do processo 

judicial, quando se encontra na fase processual (Távora & Alencar, 2010). Não tão 

consensual, contudo, parece ser o uso da entrevista conjunta com a criança e o suposto 

agressor. Dentre as seis propostas de procedimentos periciais em casos de suspeita de abuso 

sexual, apenas duas apontam o seu uso (APSAC,1997; Casoni, 2001). Ainda assim, a APSAC 

(1997) ressalta que essa entrevista conjunta só deve ser realizada se não trouxer sofrimento 

significativo para a criança. 

Por fim, há outros dois aspectos que estão envolvidos nesses modos de fazer perícia e 

que merecem destaque pelas dificuldades que suas aplicações práticas suscitam. Trata-se, 

primeiramente, da avaliação relativa às possíveis alterações emocionais e comportamentais 

apresentadas pelo periciado na época do suposto acontecimento, e em segundo lugar, da 

avaliação da credibilidade do relato fornecido pelo periciado. Considerando a importância 

desses aspectos, Machado (2005), ao fazer uma revisão acerca de aspectos consensuais e 

controversos na realização da perícia psicológica nas alegações de abuso sexual, aponta que a 

perícia é usualmente solicitada com vistas justamente à clarificação destas duas questões. 

Considerando a relevância tanto da avaliação do impacto psíquico dos eventuais fatos na 

vítima bem como da avaliação da credibilidade do relato, são descritas a seguir as 

justificativas, na prática pericial, para a realização de cada uma destas duas avaliações, 

apontando as dificuldades que suas aplicações suscitam. 

Para melhor elucidação da atuação do Psiquiatra Forense nos estudos contra os crimes 

sexuais, passando pela entrevista e pela colaboração primordial que esse estudioso 

desempenha no decorrer do processo, vale trazer a contribuição pragmática, em que se fazem 

presentes os elementos da entrevista e é possível notar os artifícios utilizados por esse 

profissional  a fim de ver solucionada situação, garantindo a integridade da criança abusada 

bem como a eficácia da lei na punição ao abusador. 

 Para tanto, em anexo, é possível visualizar dois casos interessantes a respeito do crime 

do abuso sexual, enxergando a maneira como se dá a perícia psiquiátrica, passo a passo, 

destrinchando de maneira detalhada as etapas que constituem tão importante ferramenta no 

combate a essas práticas delituosas. É através da leitura desse casos anexos que se demonstra 

mais claramente o papel desempenhado pela Psiquiatria, como também pela Psicologia, no 



53 

 

auxílio ao Direito, mostrando a função exercida por cada pessoa envolvida, seja o psiquiatra 

em si, bem como o periciado, a família ou o autor do delito. 

Por fim, a análise dos dois casos trazidos ao contexto do trabalho, visa a corroborar 

todos os argumentos aqui traçados, buscando aliar a prática, o dia a dia, aos conceitos e às 

teorias acima levantadas, de forma a contribuir cada vez mais com a elucidação do importante 

papel que a Psiquiatria vem ganhando nos campos do Direito, contribuindo, e muito, na 

solução e no deslinde de diversos casos nos quais o Direito encontra dificuldades e 

obstáculos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observado com detalhamento, o crime sexual contra crianças se mostra complexo e 

multifacetado, com variados perfis de criminosos se engajando nessa prática, por diversos 

motivos. O perfil psicológico para identificar criminosos sexuais ainda requer melhor 

validação científica, visto que seus procedimentos são em sua maioria decorrentes de 

pesquisas empíricas. 

A violência sexual vem sendo perpetrada desde a antiguidade em todos os lugares do 

mundo, em todas as classes socioeconômicas, sendo fenômeno complexo, com multiplicidade 

tanto de causas quanto de consequências para as vítimas. Os crimes sexuais são aqueles que 

mais instigam o ódio e o asco da sociedade. Com recorrência, os portadores dos distúrbios 

sexuais e parafilias são marcados com os rótulos de tarados e maníacos. 

Diante disso, todavia, tal prática é muitas vezes necessária na esfera da psiquiatria e da 

psicologia forense, não só como forma de ampliação do conhecimento da dinâmica do 

indivíduo agressor, mas também contribuindo para a determinação da sua capacidade de 

entendimento e autocontrole. 

Reforça-se que estabelecer sólidas bases para a classificação de criminosos sexuais de 

acordo com comportamento, tipo de vítima, motivação e risco de reincidência só é possível 

em um contexto interdisciplinar. Fica claro que a confluência dos saberes do psiquiatra, apto a 

diagnosticar transtornos mentais com seu instrumental específico; do psicólogo, 

cuja expertise se dá na direção da análise do comportamento, das motivações e da 

psicodinâmica subjacente aos atos; do assistente social, capaz de identificar elementos do 

contexto socioeconômico e familiar implicados nas situações; enfim, de equipe 

verdadeiramente comprometida com o trabalho conjunto, deve ser ativamente perseguido, se 

o objetivo é traçar perfil fidedigno das pessoas envolvidas em atitudes, como os crimes 

sexuais, uma vez que o comportamento de agressores sexuais não apresenta uma causa única, 

tem origem sabidamente multifatorial e envolve o complexo imbricamento de vários fatores. 

Só assim haverá, de fato, possibilidades para uma contribuição de forma técnica tanto para a 

possível identificação do ofensor como para o planejamento de tratamentos individualizados, 

auxiliando na definição de qual intervenção é mais efetiva e para quem. 

Faz-se necessário, hoje e a cada dia mais, uma discussão maior sobre a proteção das 

crianças desses criminosos, especialmente na era da informática, do facebook, e de tantos 

meios tecnológicos que aproximam as crianças dos doentes sexuais e tornam possível a 

prática desses crimes. O que se pôde observar é que as respostas adequadas para a solução dos 
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problemas passam pela abertura do Direito a outras áreas do conhecimento, em um trabalho 

em rede que traga eficiência e eficácia à lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ANEXOS 

 

Caso 1 

 

 

“Solicitação: Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Atendimento a Mulher – 

Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública – Polícia Civil do Estado de Mato 

Grosso do Sul a fim de instruir Inquérito Policial, que versa sobre “Investigação Clínica para 

diagnóstico de Risco de vida e Abuso Sexual”, onde figuram como vítimas três irmãs, a 

primeira com 10 anos, a segunda com 8 anos e a terceira com 6 anos. A mãe tem 29 anos, 

doméstica, e o pai 31 anos, carvoeiro, tendo como indiciado, o tio materno com 26 anos, 

desempregado, usuário de drogas.  

Análise: A Informante foi a mãe com a queixa principal – Abuso Sexual por 

manipulação manual dos genitais de suas três filhas. Hipótese diagnóstica: CID: Z61.4 - 

Z61.6 Abuso Sexual Instrumentos psicológicos utilizados para Diagnóstico Diferencial 

durante a perícia: Entrevista familiar, Anamnese, Exame clínico lúdico, Teste projetivo de 

personalidade HTP, Análise das habilidades escolares.  

Entrevista Inicial – Síntese de dados a cerca da ocorrência do Abuso. A mãe disse que 

tomou conhecimento dos fatos, através de sua prima, que foi até seu trabalho e disse que suas 

filhas teriam reclamado que o tio, irmão da mãe havia abusado sexualmente delas. A prima 

estava muito nervosa e chorava muito. Relatou que na mesma hora, mesmo estando muito 

nervosa, foi ao juizado de menores para prestar queixa contra o irmão, e que lá a 

encaminharam para a delegacia de atendimento á mulher. A família morava num mesmo 

quintal onde havia duas casas, numa morava o tio materno e na outra a mãe com as filhas, 

ficando o pai ausente durante a semana, trabalhava em uma carvoaria na zona rural. Neste 

mesmo período, sua filha mais nova, com 6 anos, apresentava queixas físicas tais como; dores 

muito fortes na barriga, febre alta e mancava, foi hospitalizada. A criança de 6 anos teria dito 

a prima da mãe o que o tio lhe fazia. A mãe ficando apavorada com a situação, levou a criança 

até o hospital para averiguar, mas o exame nada detectou. Os dados referidos a este fato são 

confusos, ora a mãe relatava que sua prima havia feito a denuncia, outras vezes dizia que era 

uma irmã. Salientava a todo o momento que a menina teria sofrido abuso, e que o mal estar da 

criança seria sintoma do abuso. Consta nos autos do processo que a patroa da mãe 

denunciante confirma a denúncia feita pela prima da mãe, assim como dito na primeira 

entrevista. A mãe relatou que sua filha mais nova, de 6 anos disse-lhe que seu tio, o indiciado, 
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colocou a mão na vagina de sua filha mais velha, (10 anos), mas que esta filha, nega o fato e 

diz que é mentira. Segundo a mãe o fato teria ocorrido durante uns três meses, porém, a 

mesma não sabe precisar a data com exatidão. O irmão da Mãe é apenas um dos acusados, 

pois, segundo a própria mãe, há um vizinho e outro homem cujos nomes a mãe não conhecia, 

também eram suspeitos de terem abusado das crianças. Com tais falas, levantou-se a hipótese 

de tentativa de descaracterização de um único suspeito. Posteriormente, durante atendimento 

individual das crianças, houve um relato clínico das duas crianças mais novas, onde são 

referidos dois vizinhos, novos suspeitos, conhecidos apenas por apelidos, o que demonstrou 

uma tentativa das crianças em diagnóstico de confundir os fatos, temendo as conseqüências 

(incriminação segundo a lei), talvez por influência da mãe. Um destes vizinhos já foi acusado 

de ter cometido abuso sexual contra sua enteada, e que provavelmente sua esposa o teria 

deixado por este motivo. A mãe relatou que um homem, “colega de trabalho do esposo da 

carvoaria, estava residindo por uns tempos com a família, já que não têm dinheiro e nem lugar 

para ficar, mas é só até ele voltar para carvoaria”. A delegada Titular da Delegacia de Defesa 

da Mulher orientou a mãe da criança de que poderia estar havendo o abuso por manipulação 

dos órgãos genitais, e que seria necessário averiguar os fatos para prevenção, pois, se não 

houve o abuso por meio dos órgãos genitais, o mesmo poderia vir a acontecer. Segundo a 

mãe, foi realizado exame de corpo de delito e nada foi diagnosticado. Durante o inquérito 

policial a família residiu por 6 meses num novo endereço, casa da avó materna, afastadas do 

convívio com o tio, segundo o relato da mãe, estariam mais calmas. A mãe demonstrou não 

querer que as filhas fossem interrogadas quanto ao fato denunciado, disse que ela mesma não 

o faz para não traumatizá-las. Nos últimos dois meses, as crianças e a mãe voltaram a morar 

no mesmo quintal ao lado do tio suspeito e indiciado.  

Observações clínicas durante a entrevista A mãe enquanto informante apresentou-se 

quase sempre muito confusa, pensava muito para responder as perguntas, deixando dúvidas 

quanto à exatidão dos fatos, emocionava-se, embargava a voz e marejava lágrimas nos olhos 

sempre que tocava no assunto do Abuso. Apresentou-se com vestes apropriadas para as 

entrevistas, de forma humilde conforme suas posses, porém, com discrição, nunca com 

maquiagem, ou excesso de adornos. Havia necessidade de lembrá-la o horário rotineiro dos 

atendimentos psicológicos das filhas, e só compareciam as entrevistas quando solicitadas, 

alegando esquecimento, mostrando-se dispersa, relapsa, portanto negligenciando o 

compromisso com a clínica de psicologia.  

Síntese de Anamnese A mãe das crianças tinha 19 anos quando engravidou pela 

primeira vez, não vive em relação estável com seu marido, passando por muitos conflitos. 
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Teve quatro filhos. Durante as gestações sua pressão arterial oscilava, ficando alta e 

ocasionando risco para a gravidez. Por duas vezes tentou induzir aborto, ingerindo ervas 

abortivas populares e a cada nova gravidez se desesperava com o fato. O marido é seu parente 

consangüíneo (primo de 1° grau), podendo por esta razão o filho primogênito com 12 anos, 

possuir problemas graves de saúde, que a mãe denominou “crises de ausência”, fazendo 

convulsões sendo medicado. Referiu-se a si própria como depressiva, fez tratamento 

medicamentoso e disse ter constantes crises explosivas de humor, acompanhadas de idéias 

suicidas. Verificou-se que seu instinto materno de preservação a vida é instável, alguns 

inconscientes outros não. Na gravidez tentava o aborto, não teve disposição de amamentar os 

dois filhos mais velhos e a caçula. Ela fez uma amamentação prolongada da terceira criança 

provavelmente compensando a culpa das tentativas homicidas (abortos). A atitude da mãe de 

não vacinar sua prole também é vista como uma negligência, apoiada em uma crença 

supersticiosa e dissimulada, colocava a vida das crianças em risco e impedindo a imunidade e 

o direito de preservação da vida. Constituiu sua prole pensando que era fruto da falta de 

desejo sexual, numa relação conjugal conflituosa e sempre indesejada. As dificuldades 

financeiras da família, assim como a desestrutura psicológica familiar, retrataram uma adulta 

imatura para assumir o papel de esposa e mãe. O pai sempre ausente do lar trabalhava na zona 

rural, retornando nos finais de semana, era alcoolista, agressivo e violento. As três irmãs 

apresentaram sintomas comuns a crianças abusadas: Tensão, enurese, bruxismo, sono agitado, 

pesadelos, condutas erotizadas prematuras, tendências a pequenas mentiras, roíam as unhas, 

condutas de manha, agressividade, ansiedade e voracidade para comer, reações 

psicossomáticas respiratórias, dormiam frequentemente no leito do casal, apresentavam 

queixas escolares, exceto a de 6 anos. Assumiam precocemente funções domésticas. Com 

apenas 10 anos a criança demonstrou preocupação com os problemas econômicos da família, 

tais como, fazer o controle dos gastos promovidos pela mãe, que pareceram não ter limite, 

chegando a ter atitudes de repreensão contra os irmãos, visando o controle do orçamento 

doméstico e outras ações. Sofreu várias perdas e frustrações durante seu desenvolvimento na 

fase fálica, segundo Freud. É uma púbere curiosa sobre a sexualidade, e apresentou 

comportamentos de uma adolescente de 15 anos, repertório comum a vítimas de abuso sexual. 

No relacionamento familiar era sempre passiva tinha medo de pessoas mais velhas, um 

sintoma do abuso sofrido. A criança de 8 anos não apresentou dificuldades de relacionamento, 

sem medo do desconhecido (situação de perícia), mostrou-se corajosa frente aos fatos que lhe 

interessavam, soube impor-se, e requerer o que desejava. Demonstrou falta de crítica em 

relação às referências morais comumente instituídas numa família, isto a levou agir com 
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naturalidade e sem a noção real do risco em relações estreitas entre pares ou estranhos do sexo 

oposto. Este funcionamento segundo a psicanálise se deve aos instintos de defesa da culpa e 

repressão do ato proibido. Demonstrou notório medo de pessoas mais velhas, o que a faz 

desconfiar das pessoas e das situações em que se encontra. Este fato ficou evidente na 

primeira sessão de diagnóstico junto à psicóloga. A menina de 6 anos apresentou 

características e comportamentos próprios ao esperado para a idade. Não atribuíam a ela 

atividades domésticas, porém, a mãe relatou que às vezes esta criança ajudava as irmãs nos 

afazeres. Preocupa-se com a proteção familiar, pois acredita e chegou a verbalizar que a mãe 

vai dá-la para uma antiga cuidadora da creche, outras vezes a uma tia. Por fim, havia 

momentos em que acreditava que o pai iria levá-la para longe da sua mãe, isto provocava na 

criança uma sensação de abandono constante, “eu vou morar com a tia...”; “minha mãe vai me 

dar...”.. Não demonstrou ações libidinosas, como sua irmã mais velha, mas durante as sessões 

relatou conversas que teve com as irmãs sobre as cenas da molestação sexual sofrida. Tem 

relativa noção de pudor, não apresentando prejuízo na sociabilidade.  

Observações gerais. A mãe tem baixas expectativas de estudo para suas filhas, 

alegando à falta de condições financeiras, espera que as filhas concluam o ensino médio. 

Numa sessão posterior se contradiz, dizendo possuir boas expectativas, pois desejava que suas 

filhas cursassem a universidade “mesmo sendo muito lentas”. 

As três meninas fazem vínculos sociais com crianças menores, devido à necessidade 

de se impor frente eles, o que as faz sentir-se seguras e ter algum controle no ambiente. 

Investigando os antecedentes familiares, constatou-se vários parentes com problemas 

emocionais, toxicômanos, alcoolistas e doenças psicossomáticas. O filho primogênito tem 

certa “debilidade mental”, mas não foi possível identificar o diagnóstico exato do mesmo, a 

mãe descrevia cenas de desmaios e possíveis convulsões. A família apresenta um repertório 

de adjetivos grosseiros gerando fantasias ameaçadoras. Segundo a criança de 10 anos a avó 

dizia: “... ela fica lá enfiando a mangueirinha...” Quando indagada sobre a veracidade destes 

fatos a mãe não acredita que a criança o faça. As meninas de 10 e 8 anos colocam em seus 

desenhos uma margem que cerca toda a folha representando o enquadre da cena de abuso 

devido ao pudor e o escondido. Identificouse a ambivalência na busca do prazer, versus a dor, 

causada pelo desconforto e prazer das carícias. A casa com porta fechada e sem janela indica 

a existência do segredo, algo a ser escondido. Os enredos das histórias indicavam meninas 

que ora se sentem perdidas e ora demonstram preocupações e desejos de adolescente. O sol 

com olhos fechados e cara de “gozo”, denota prazer oculto, o abuso não lhe parecia agressivo. 

Na produção da menina de 10 anos percebeu-se a necessidade de especificar suas caricaturas, 



60 

 

colocando legendas, o que denota necessidade de se ter garantias sobre o que ela está 

passando, um estado de confusão e medo, já que a descoberta do abuso causa vergonha e 

culpa. Seus escritos em legendas revelaram necessidade de estabilidade e confiança, a falta de 

preocupação com a acentuação gramatical demonstra que a criança ainda não atingiu 

repertório escolar esperado para sua faixa etária. Percebeu-se em suas ações, quase sempre, 

certo retraimento, com a necessidade de esconder e encobrir suas brincadeiras. Embora 

demonstrasse o desejo de ser aceita, não consegue impor-se, coloca em suas brincadeiras 

cenas de contos de fadas que demonstram sua preocupação implícita com sexualidade, é 

possível identificar isto numa cena do lobo mau com o chapeuzinho vermelho, colocando-o 

como personagem, este, faz de conta que ele é bonzinho, mas na verdade é mau, outros 

personagens se transformam em pai, mãe, isto está implícito, mas revela sua desconfiança e 

prazer pela mentira, conforme literatura ( Bruno Bettelheim, 1903-1990). Sua tristeza revelase 

na cor roxa, representada nos borrões do papel retratando sua instabilidade familiar, sua 

fantasia mostra o desejo de esquecer assim como o luto pelo sofrimento e vivência nnum 

mundo caótico no qual sobrevive. Existe a negação do fato, o que parece facilitar o 

esquecimento de seus medos e angústias, o que não significa que a criança não os sinta. A 

falta de acolhimento familiar fica explicita no desenho da figura da mãe sem braços, sem 

apoio e amparo. A menina de 8 anos demonstrou em seus desenhos, que sua curiosidade é 

maior que o medo do desconhecido, por isto, por vezes, a criança se coloca em risco. 

Desenhava árvore tombada, representando a falta de proteção da família, o uso excessivo de 

cola e de brilhos na pintura, indicava sua fantasia de brilho e vaidade de estar unida a alguém. 

Nas cenas lúdicas, brincando de casinha colocou sempre duas pessoas juntas na mesma cama. 

Era irreverente no jogo, tendia a trapacear, subtraindo as regras. A criança de 6 anos percebia 

a instabilidade familiar, o desenho de sua casa não possui alicerce seguro, suas paredes eram 

tortas e desestruturadas. Assim como na representação de suas irmãs, seus desenhos 

demonstram a ambivalência dos sentimentos. Suas brincadeiras eram quase sempre 

agressivas, demonstravam o desejo de posse e proteção, não apresentava preferências lúdicas, 

exigindo atenção e reconhecimento de suas necessidades. A criança com 10 anos, 

demonstrava desejo de ser adulta, devido à responsabilidade imposta por sua mãe nos 

cuidados da casa e da família, causando-lhe angústia e preocupação. A criança de 8 anos, não 

percebia as implicações de sua realidade, os danos da cena do abuso e a possibilidade de 

superação do sofrimento psíquico. Negava o abuso e quando lhe perguntavam sobre o fato, 

defendia o tio, quando este era acusado por sua mãe, alega que suas irmãs mentem muito. A 

criança de 6 anos, não tinha noção real do acontecimento, relatou os fatos com naturalidade e 
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ingenuidade, anunciando forte indicio da cena de abuso durante as sessões psicológicas. 

Segue abaixo algumas falas da criança de 6 anos: “... a gente brincava de rela- rela, colocava a 

mão na florzinha....” “... mas não doía não...” “... a gente corria e ele pegava ai colocava a 

mão lá..” “…a (irmã de 10 anos) queria sempre...” “... mamãe bateu” “... não pode ficar 

falando disso...” 

Considerações finais: a mãe tem pouco apego aos filhos, é regredida, imatura, infantil, 

com movimento inconsciente de ataque aos filhos. Deposita nas crianças a fantasia e 

interesses de namoro e vaidade, que as leva a condutas erotizadas acima do esperado para sua 

idade. A ausência do pai no lar impede a experiência positiva esperada num vínculo paterno. 

Quando presente, o mesmo se encontra alcoolizado e muitas vezes agressivo, denegrindo sua 

imagem, este fato pode ter favorecido a aproximação e idealização da figura do tio, que se 

corrompeu pelos comportamentos incestuosos inadequados e uso de drogas ilícitas. Esta 

família já apresentava um padrão de vínculos frágeis e frouxos produzindo relações pseudo 

incestogênicas; os pais das crianças são primos de primeiro grau, o que pode ainda mais, 

confundir os elos de relações das crianças. A mãe tentou descaracterizar o abusador, 

levantando suspeita de atitude abusadora de seus vizinhos, sem contar o desejo da mesma, em 

voltar à antiga residência, onde o tio indiciado mora, alegando dificuldade financeira. Além 

destes problemas, o casal acolheu um amigo desempregado. A prole está em constante risco, 

necessitam de adultos que se responsabilizem pela sua guarda, proteção e desenvolvimento. 

Apresentaram o desejo idealizado de família harmoniosa. A avaliação diagnóstica diferencial 

indicou comportamentos abusadores de manipulação de genitais e molestação, nas meninas de 

10 e 8 anos, sendo a criança de 6 anos a denunciadora ocular e verbal dos fatos. A mesma não 

apresentou indícios de ter sido molestada sua fala espontânea era motivada por não ter 

capacidade de julgamento e valores morais, enquanto que as mais velhas já têm certo grau de 

senso de justiça (Segundo Piaget, 1978). Sua fala foi mudando conforme percebia a gravidade 

do ocorrido e fez a denúncia. Baseado nos dados foi feito o Laudo Pericial e enviado a 

solicitante, com a indicação terapêutica: Orientação familiar; Acompanhamento Psicossocial 

às crianças. O prognóstico é favorável com restrições, uma vez que a família responsável 

pelas crianças ficava muito ausente no cuidado delas e a mãe negligenciava nos horários 

agendados para o atendimento psicológico sugerido. Espera-se que a Ciência Psicologia faça 

uso dos recursos que a Psicanálise infantil pode oferecer, facilitando a comunicação entre 

indivíduos, aliviando o sofrimento psíquico humano, preservando os direitos humanos e a 

ética, através da leitura projetiva da associação livre das idéias, sonhos, atos falhos e 

produções gráficas ou atividades lúdicas.” 
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Caso 2 

 

“O homossexualismo integrou o diagnóstico de Antonio (334), na capa de seu 

prontuário o Dr. Rothfuchs anotou: “oligofrenia; debilidade mental; pederastia passiva”. 

Antonio vivia em Bento Gonçalves, tinha 22 anos e declarou ao delegado que não tinha 

profissão. Foi denunciado por furto junto com três cúmplices, acusados de receptação; os 

crimes vinham acontecendo há três anos.  

O depoimento de uma sobrinha do acusado informou que ele nunca havia trabalhado, 

apesar dos insistentes pedidos da família, e que saía todas as noites de casa, sem dizer aonde 

ia.  

Durante o depoimento de outra testemunha, o advogado de Antonio indagou se ele não 

possuía “qualquer outro vício, além do de roubar, ou qualquer outra anomalia psíquica ou 

física”. A testemunha, um homem, declarou que “ouviu dizer que o denunciado era „meio 

pederasta‟” e também que “não era bem certo”. O depoente ouviu da mãe de Antonio que 

este, quando estava servindo no Exército, costumava fugir e se esconder nos matos, razão pela 

qual teria sido dispensado do serviço militar, sendo considerado incapaz por não ser “bem 

certo”.  

O advogado de defesa, Isaac Melzer, requereu a internação do acusado no MJRS para 

avaliação, anexando ao pedido um atestado do médico Miguel Ros, de Bento Gonçalves. 

Neste atestado, o médico descreveu Antonio da seguinte maneira:  

Indivíduo de facies cretinóides, onanista inveterado, noctívago, gosta de 

roubo, mormente quando praticado à noite ou então quando solicitado para 

tal ato: conta que há dois anos foi excluído do Exército, após ter servido 

apenas três meses, por incapacidade física, pois era constantemente 

perseguido por colegas julgando-o pederasta passivo; vive isolado. Tratando-

se de um caso de provável psicose crônica, é conveniente ser o paciente 

internado no Manicômio para observação minuciosa.  

 

O juiz de Bento Gonçalves, João Alfredo Soares Pitrez, deferiu o pedido de exame 

psiquiátrico já que Antonio respondia por mais dois processos de roubo e havia, nos mesmos, 

“referências a um provável desequilíbrio mental” do acusado. Além disso, a conduta mantida 

por ele durante a prova dos processos levava a duvidar de sua “integridade mental”, deste 

modo seria indispensável “a palavra da ciência que, por intermédio de seus técnicos 

especializados na matéria, poderá esclarecer, de modo preciso e claro, a questão levantada a 

respeito da insanidade do acusado”.  
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Antonio ficou um ano internado no MJRS, de janeiro de 1938 a janeiro de 1939, 

quando foi produzido o laudo de Rothfuchs, com o diagnóstico acima referido. O médico 

concluiu que no paciente “a inteligência, a memória, a atenção e a afetividade não se 

mostravam grandemente prejudicadas, sobressaindo, contudo, uma vontade inexpressiva, 

frouxa, quase nula”. Não demonstrava interesse pelo destino de seu caso, não fez amizade 

com os outros internados, não conversava com os enfermeiros, procurava a solidão. Quanto 

ao homossexualismo:  

Na denúncia da Promotoria, testemunhas há que afirmaram ser o réu 

conhecido como “meio pederasta” e de fato, inquirido sobre este ponto, 

ruboriza-se e defende-se sem veemência. Em indivíduo débil da vontade, 

como no caso presente, temos elementos para supor que embora não seja 

uranista, será daqueles que cederão na prática do homossexualismo, atuando 

como pederasta passivo desde que se vejam assediados. 

 

Com o diagnóstico de “oligofrenia, debilidade mental, pederasta passivo”, a 

capacidade penal de Antonio foi considerada diminuída. O denunciado voltou para Bento 

Gonçalves e em maio de 1939 começou a cumprir pena de cinco anos e três meses de prisão 

na CC. Depois de alguns dias de prisão voltou para o MJRS para ser observado, onde ficou 

internado até junho de 1942, sendo reconduzido para a CC.  

Outro tipo de desvio da sexualidade aparece no caso de Orlando (376), onde um ato de 

libidinagem com a própria filha foi explicado por médicos de Santa Maria como resultado de 

sarna na pele. O acusado tinha 59 anos, era estofador e vivia com sua mulher e três filhos. 

Orlando introduziu o pênis entre as pernas de sua filha de sete anos, fato confessado por ele e 

confirmado pelo depoimento da criança. Em seu depoimento, Orlando declarou que agiu desta 

maneira “levado por uma tentação de momento”, que não consumou o ato porque foi 

surpreendido em flagrante por sua cunhada, mas que esta teria sido a única vez que agira deste 

modo. A cunhada afirmou que sua irmã não deixava a criança a sós com o pai temendo este 

tipo de agressão. Na súmula encontramos também o depoimento da mãe, Jurema, costureira 

de 30 anos de idade; esta afirmou que o primeiro episódio de libidinagem do pai com a filha 

aconteceu quando a menina tinha cinco anos. Na ocasião, a depoente não levou o fato ao 

conhecimento das autoridades porque não havia testemunhas e o marido ameaçou-a, dizendo 

que lhe retiraria os filhos. Perguntada se o acusado se dava ao vício da embriaguez, respondeu 

que ele tinha sido um ébrio habitual, mas atualmente só bebia vinho às refeições. Quando lhe 

perguntaram se Orlando era bom pai e carinhoso com os filhos, respondeu afirmativamente. 
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Acrescentou que o acusado atentara contra a honra de meninas filhas de compadres e amigos 

por duas vezes, há nove anos atrás.  

O juiz solicitou um exame médico no acusado, que foi realizado pelos doutores 

Otacílo Vargas e Valentim Fernandes, em Santa Maria. Os médicos declararam que o 

denunciado, apesar de seu temperamento tímido e apático, não era um degenerado; “antes o 

efeito da ignorância, combinado com a ausência dos princípios básicos da educação da 

vontade, que o torna um indivíduo de mentalidade fraca; é portanto mais um vencido”. 

Comprovavam esta avaliação o aspecto envelhecido do paciente e a timidez com que 

respondia às perguntas. Não é possível saber como os médicos obtiveram informações que os 

levaram a declarar que “foi ainda por aquelas mesmas razões, um fracassado na esfera genital, 

pois sua vida sexual esteve muito aquém da normalidade dos indivíduos obreiros sob 

idênticas condições de conforto e alimentação às do denunciado”. O “paradoxo” entre a 

observação médica e o ato libidinoso do acusado foi explicado por sua doença de pele, sarna. 

O atrito provocado pelo contato com o corpo da criança trouxe “sensação de bem-estar, a 

princípio, e prazer lúbrico, posteriormente”. Com seu psiquismo enfraquecido pela ignorância 

e pela pouca educação da vontade “consentiu que a libido inibisse por completo a ação 

frenadora dos centros que presidem o raciocínio, daí o crime que o denunciado sabe ter 

cometido sem contudo compreendê-lo”.  

Orlando ficou internado no MJRS de maio de 1939 a julho de 1940, em observação, e 

o diagnóstico de Luiz Rothfuchs foi “não alienado; tímido constitucional; reação 

obsessivaimpulsiva com desvio do senso genital”. O psiquiatra aceitou parte da perícia 

realizada em Santa Maria, sobre a timidez e fracasso genital do paciente, comentando:  

Estamos, inquestionavelmente, diante de um tímido constitucional, ou seja de 

um indivíduo cujo temperamento é feito especialmente do exagero de reações 

nervosas e circulatórias frente às emoções. Indivíduos no geral falidos para a 

realização integral do coito, já que se põem transidos, quase que em pânico 

diante da mulher, cometem imediatamente após no recesso de sua 

imaginação atos da mais desbragada luxúria. Vezes umas, acompanhados da 

realização de manobras masturbatórias, vezes outras na prática de ações 

libidinosas com infantes..... Assim é que, em certas ocasiões é o sátiro 

expressão de variedade sexual do tímido, que na sua impotência diante da 

fêmea, desesperado de sua inferioridade, entrega-se à prática de atos 

anormais, na extravasão de impulsões obsessivas, sem o preciso controle, 

pois que tal como no caso em apreço, se servem até dos próprios filhos......  
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O psiquiatra concluiu que o paciente agiu com consciência, mas sob a ação de 

irresistíveis impulsões de categoria sexual, daí sua capacidade de imputação ser diminuída. A 

dificuldade com mulheres que os médicos atribuíram ao paciente não encontra justificativa na 

documentação. Em seu depoimento, Orlando declarou que tinha três filhos com a esposa 

atual. Informou também que havia sido casado na Argentina, tendo quatro filhos deste 

matrimônio.  

Na história de Oscar (432), o homossexualismo do acusado foi um dos elementos 

levantados pela defesa para caracterizá-lo como doente, logo irresponsável. Oscar era solteiro, 

negro, motorista profissional e cumpria pena na CC em 1940, quando foi internado pela 

primeira vez no MJRS, durante um mês. A segunda internação também foi curta, de dezoito 

dias, em 1945. Os documentos encontrados no prontuário são dois laudos psiquiátricos e a 

cópia da súmula do processo, da comarca de Rio Pardo, com data de dezembro de 1945. 

Oscar declarou ao juiz que nasceu em outubro de 1920, teria portanto 19 anos quando foi 

internado em abril de 1940. No laudo redigido por Luiz Rothfuchs na época, o diagnóstico do 

observando foi “não alienado; simulação de loucura”. A internação foi motivada por uma 

solicitação do médico do presídio, que o encaminhou ao MJRS com a justificativa de que ele 

vinha apresentando “sintomas de debilidade mental (distúrbios psíquicos variados, 

transformação da personalidade e atos anormais delituosos)”. O diretor do MJRS lamentou a 

exigüidade das informações, declarando que sua missão seria facilitada se o médico da CC 

relatasse com pormenores, sem preocupações diagnósticas, os atos praticados pelo réu que 

motivaram o pedido de internação. No dia em que foi internado, Oscar foi interrogado por 

Rothfuchs e declarou que simulara loucura para se livrar da CC, descrevendo os atos que 

praticara conscienciosamente: agressão a um guarda, bater com a caneca para fazer barulho, 

etc. O psiquiatra afirmou que nada havia sido constatado que justificasse sua permanência no 

manicômio e o presidiário voltou para a CC.  

No interrogatório realizado em agosto de 1945, Oscar confessou os furtos dos quais 

estava sendo acusado, declarando ao juiz que se sentia “arrastado como que por uma força 

oculta a praticar os referidos fatos. (...) Não é que tenha vontade de furtar. É que não pode 

resistir à força que o arrasta a esses atos”. Declarou também que tinha vida sexual normal, 

“mas logo depois acrescenta que não se interessa nem nunca se interessou por mulheres”. O 

advogado de defesa justificou o pedido de avaliação psiquiátrica com as declarações do réu 

em juízo, salientando sua condição de tuberculoso, a “força oculta” que o levou a furtar e o 

homossexualismo. O advogado Apeles Quadros assim se expressou: “não será Oscar um 
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doente? Um cleptomaníaco, agravado pelas circunstâncias da tuberculose e da inversão 

sexual?”.  

O segundo laudo foi redigido por Luiz Rothfuchs e Anissem Messina, em outubro de 

1945, e o diagnóstico foi “personalidade psicopática, de caráter neurótico, com perversão 

sexual. Clinicamente, tuberculose pulmonar evolutiva”. O parecer descreve a “história social” 

do paciente: sua infância com a família, trabalhando na agricultura; dos 11 aos 21 anos 

trabalhou em uma fazenda, quando esta trocou de proprietário Oscar foi para a cidade, 

passando a viver sem profissão definida e praticando pequenos furtos. Mais tarde viveu em 

Curitiba, onde aprendeu a profissão de motorista; de volta ao Rio Grande do Sul, começou 

novamente a roubar. Já havia sido processado por duas vezes e cumpriu pena na CC. Sobre a 

vida sexual, informou que nunca havia mantido relações heterossexuais, somente 

homossexuais. No item “exame psíquico” os psiquiatras informaram que o paciente narrou os 

roubos que vinha praticando denotando visível arrependimento. A discussão do caso é a 

seguinte:  

O estudo do caso em apreço revela um indivíduo que apresentou duas fases 

perfeitamente distintas em sua história social. Num primeiro período mostra-

se um indivíduo trabalhador, honesto e cumpridor de seus deveres. Era 

“capataz” de uma estância e gozava de boa reputação entre seus 

companheiros de trabalho. Houve, porém, uma “quebra no seu esquema de 

vida”. Seu patrão e amigo vende a estância. O novo proprietário, como era 

136 natural, tinha seus “homens de preferência”. O denunciado, então, 

abandona o seu trabalho. Sem dinheiro, sem residência e sem outra profissão, 

procura os grandes centros. Passa “fome e miséria”. Começa aqui o segundo 

período de sua vida. A profissão para que fora preparado não encontra 

aplicação nas grandes cidades. E como se trata de um indivíduo sem 

capacidade de adaptação para situações novas, procura o caminho mais fácil 

para garantir sua subsistência: o roubo. (...) É flagrante a falta de harmonia 

intra-psíquica que revela o denunciado. Um outro indivíduo psiquicamente 

normal, teria reagido de outra forma em face de uma situação difícil, ao se 

afastar da estância onde se criara e trabalhara. O paciente, porém, reagiu da 

maneira que lhe é própria, isto é, de uma forma anormal. Os índices colhidos 

no Inventário Pessoal de Benreuter são, por um lado, a expressão fiel da 

personalidade do denunciado. Apresenta, com efeito, franca tendência à 

neurose, insegurança, introversão e tendência à submissão. Por outro lado, a 

homossexualidade a que se entrega nesta fase de sua vida é outro índice 

importante para caracterizar sua anormalidade. 
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Na conclusão, os médicos declararam que a personalidade anormal do denunciado 

tornava sua capacidade de imputação grandemente diminuída. Recomendaram a internação 

em Colônia Agrícola, mais adequada a sua formação no meio rural, que deveria se realizar 

depois que o paciente recebesse tratamento para a tuberculose. As lesões provocadas pela 

doença haviam diminuído muito seu índice de periculosidade.  

Perversões sexuais, homossexualismo como sintoma de doença mental, mulheres que 

enfraquecem os homens com suas exigências eróticas: parece que a sexualidade assombrava 

os médicos da época, e provavelmente não só a eles. Nos laudos que avaliaram mulheres, com 

freqüência a sexualidade foi destacada. Luis Guedes propôs a limitação do conceito de 

histeria, como vimos, mas nos laudos a noção permaneceu vaga. Em uma das mulheres que 

recebeu este diagnóstico o médico destacou a “hipersexualidade”, já o homem histérico foi 

caracterizado como impotente. Na medicina produzida pelos homens encontramos as 

tradicionais representações do feminino e masculino, demonstrando a dificuldade dos médicos 

em estabelecer limites entre o conhecimento científico e os preconceitos e preceitos morais de 

sua época.” 
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