
Manifesto de Psicologia Contra a 

Apologia à Pedofilia que foi 

protagonizada pelo CRP 4º Região 

 

Com mediação da conselheira Lívia de Paula Soares, a transmissão 

ao vivo com participação do psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli 

aconteceu no dia 04 de agosto de 2020 pela plataforma YouTube. 

Intitulada “O sofrimento psíquico do pedófilo e a prevenção ao 

abuso sexual”, o conteúdo da palestra online aborda uma 

representatividade e defesa objetiva de pedófilos, com grande 

participação de educadores infantis.  

 

Paulo é doutor em psicopatologia e psicanálise, é professor e orientador do mestrado 

em psicologia da faculdade de medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais). 

 

Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que afirma que é 

necessário estimular reflexões que considerem a profissão como um todo, e não 

apenas em suas práticas particulares, pontuando que os principais dilemas éticos 

não são restritos a práticas específicas. (D) 

Ficando estabelecido que o psicólogo deverá promover a saúde e a qualidade 

de vida, eliminando negligências, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão; atuará com responsabilidade através de contínuo aprimoramento 

profissional no campo científico; contribuirá com a promoção do acesso da 

população às informações a respeito da ciência psicológica, serviços e padrões 

éticos da profissão; rejeitará aviltação da psicologia; considerará o poder nos 



contextos que atual e os impactos dessas relações sobre suas atividades 

profissionais. 

É determinado que em suas responsabilidades profissionais, o psicólogo 

deverá assumir atividades para as quais seja capacitado teoricamente e 

tecnicamente; prestará serviços utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 

profissional.  

Ficando vetado praticar ou ser conivente com qualquer ato que caracterize 

discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão; induzir convicções 

políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de 

preconceito em exercício de suas funções; praticar conivência com erros, faltas 

éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por 

psicólogos na prestação de serviços de ordem profissional; vincular o título de 

psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos ou técnicas 

não estejam regulamentados. 

 

Considerando o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

determina: 

• Segundo o Código Penal: 

215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. 

216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ( § 2o  A 

pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.) 

216-B.  Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com 

cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes. 

217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 1º  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 



para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência.           

§ 3º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de 10 

(dez) a 20 (vinte) anos.              

§ 4º  Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

§ 5º  As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido 

relações sexuais anteriormente ao crime.   

218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:      

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.               

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente    

218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a 

presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia 

própria ou de outrem:          

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.              

218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, 

não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou 

dificultar que a abandone:                

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.            

§ 1º  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa.                

§ 2º  Incorre nas mesmas penas:             

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;          

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3º  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.                 



Art. 218-C.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, 

distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de 

comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo 

ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de 

vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento 

da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:  (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.   

§ 1º  A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado 

por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou 

com o fim de vingança ou humilhação.    

• Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 

qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 

vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:  

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput deste artigo;  

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, 

cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.  

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1 o deste artigo são puníveis 

quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa 

de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.  

 Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou 

outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 

material a que se refere o caput deste artigo. 



Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo 

explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de 

fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou 

armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei 

nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  

Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem:  

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito 

ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança 

a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.  

Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo 

explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou 

adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos 

órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.  

 

Considerando a fala do ministrante Paulo Roberto Ceccarelli, devidamente 

resumida no tocante da defesa condicional e parcial do pedófilo que deu a origem a 

união de diversos psicólogos para feitura deste manifesto. 

Ao início da transmissão a mediadora e representante do CRP – MG, Livia, 

informa que a promoção da palestra está sendo realizada pelo O Fórum 

Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais (Fevcamg), pelo 



Conselho Regional de Psicologia da 4º Região, pela Oficina de Imagens, em 

colaboração com a Comissão de Assistência Social do Conselho referido. 

Durante a transmissão são abordadas questões sobre a percepção pessoal e 

parcial do pedófilo, ignorando de forma totalitária os danos psicossomáticos, 

traumáticos e físicos que podem perpetuar por toda vida da vítima. 

Paulo, que já foi conselheiro no CRP, relata que o assunto pedofilia o tocou 

quando foi construir a sua tese que foi intitulada como “A formação do sentimento de 

identidade sexual no transexual”, sob orientação da filósofa francesa Sophie de 

Mijolla-Mellor.  

O ministrante considera, segundo sua própria percepção – como afirma, que 

o sofrimento psíquico pedófilo é visto como invisível, sem culpas e sentimentos, mas 

segundo a fenomenologia da pedofilia que ele observa segundo o filósofo Michel 

Foucault, sempre existiu, pontuando que o Foucault escreveu sobre a Grécia antiga 

e a prática de pederastia (explicado adiante), argumentando que a moral sexual que 

rege a noção de certo ou errado e sobre permitido e proibido sobre a sexualidade é 

regida pela noção de certo ou errado baseada culturalmente, que no caso do Brasil 

é discutida segundo a moral judaico-cristã. 

Para Paulo, a utilização da criança como objeto sexual é um fenômeno que 

sempre existiu, baseando sua afirmação em Richard von Krafft-Ebing (psiquiatra 

alemão que estudou conceitos de sadismo, masoquismo e fetichismo no 

comportamento sexual) que qualificou o termo pedofilia, entendendo que ao alguém 

gostar de crianças, era classificado as sexualidades que desviavam do padrão de 

normalidade culturais que mudam conforme os governos em suas aceitações e 

proibições legais “pelo poder de quem está ditando (as leis)”. 

Cita o acesso ao submundo da internet, deep web, que mostra cenas claras 

de pedofilia, abuso sexual e afins, e pontua que se existe público para isso logo se 

tem uma primeira abordagem sobre a questão. Ele considera que essa fantasia está 

presente na mente dos homens e que algumas pessoas vivem com isso e outras 

não, comparando a demanda com oferta de produtos sexuais em canais da internet 

e turismo sexual que acontece no Brasil gerando muito dinheiro em mercados 

paralelos que não param de crescer. 



Paulo acredita que a mídia e setores da sociedade consideram qualquer coisa 

pedofilia (sic) mas que alguns autores dizem que é uma idealização da inocência da 

infância na atualidade, onde a criança não é inocente no sentido que não de nada, 

só não tem o mesmo valor que o adulto tem em relação ao ato sexual. Para o 

ministrante, as brincadeiras infantis que todo mundo fez na infância toma uma 

proporção diferente quando uma criança é surpreendida e a situação é revelada para 

ela como algo horroroso, como pecado e que ela iria para o inferno, que essa atitude 

poderia trazer traumas, segundo ele baseia nos próprios casos, de pessoas que tem 

uma fantasia pedófila porque foi surpreendido de forma traumática quando estava 

no ato infantil sem entender a leitura que o adulto que flagrou o ato deu naquele 

momento. Ele acredita que isso é traumatizante para criança, segundo o ponto de 

fixação da psicanálise que descreve o desenvolvimento psicossexual, a criança 

ficaria parada naquele momento traumático. 

Ceccarelli afirma que o pedófilo na verdade estaria investindo em uma 

tentativa não violenta, diferente do que ele considera o abusador sexual que seria 

quem é violento com a criança, tendo algum tipo de psicopatia. Que a pedofilia, 

segundo dados dos casos próprios, são pessoas que tentam viver no momento 

presente o momento que ele foi surpreendido quando era criança e que não sabia 

que era errado. Para ele a tentativa do pedófilo para o que procura não tem violência, 

que ele gosta de crianças que ainda não se sabe se são meninos ou meninas, o que 

ele considera uma criança pura e assexuada; Paulo pontua que homens e mulheres 

já viveram as diferenças sexuais, e neste momento de plenitude (sic) o pedófilo 

remete ao que ele já viveu procurando ser amigo da criança e que a passagem para 

o ato sexual não seria comum, que seria apenas uma oferta de carinho que este não 

teria tido. 

Segundo o ministrante, a descoberta da sexualidade e como ela foi 

apresentada para o sujeito durante a infância, pode ser traumático e o pedófilo na 

verdade tentaria reestabelecer a situação do trauma, como se não tivesse passado 

por aquela situação, o que considera uma vitória momentânea da pureza da infância 

maravilhosa e pura (sic). 

Considera que pedofilia e incesto são diferentes, que muitas lembranças da 

infância maravilhosa e incrível não são verdadeiras, porque as pessoas esquecem e 

não têm lembranças, o que configuraria que o incesto é diferente porque na pedofilia 

o homem consegue ser um pai de família exemplar e ser pedófilo fora de casa. Que 



o lar, que deveria ser o abrigo mais seguro, ao se tornar um local violento e abusivo, 

sem que a criança tenha onde recorrer e que os pais não acreditam no relato de 

abuso dos filhos, segundo casos pessoais de atendimento, caracterizaria o abuso 

sexual. 

Defende categoricamente que a pedofilia estaria mais relacionada com a 

posição da libido e sexualidade humana, e que necessita de uma escuta para 

entender “como isso pode acontecer”, que atualmente há um excesso ao pensar que 

tudo leva ao abuso sexual, que os programas escolares que ensinam as crianças a 

detectar um pedófilo não são corretos, porque se você ensina uma criança identificar 

que um adulto tem desejo, logo você estaria estimulando na criança uma sexualidade 

que ela não havia pensado. 

 Afirma que não há um tratamento onde a pessoa deixe de ser aquilo, assim 

como são com outros desvios e transtornos, ou como todos neuróticos que não 

passam a ser uma pessoa diferente, que continuam com as mesmas questões 

apenas lidando de forma diferente, e que a pedofilia seria igual. 

Cita como exemplo o que vivenciou na França e na Holanda, sugerindo como 

exemplo para o Conselho e o Ministério Público acolher o pedófilo, que seja criado 

um espaço onde ele possa falar sobre suas fantasias e medo, em um centro 

específico como os franceses, assim como as pessoas que tem dificuldade de 

manter um relacionamento, que sofreu com a separação dos pais, durante o 

processo de terapia psicanalítica podem reviver o trauma da infância, que a marca 

nunca vai sumir mas que através da escuta poderia conseguir lidar com os fatos, e 

ele defende o mesmo modelo para os pedófilos. Segundo ele, a passagem do ato 

consumado (abuso infantil) seria uma maneira do adulto dar vasão a fantasia e que 

se ele falasse sobre isso, segundo análise dos seus casos, ele não realizaria o ato. 

Ironiza dizendo que não há tratamento para corrupção, para que alguém deixe 

de ser corrupto.  

Questiona qual a qualificação de um profissional para ouvir um pedófilo como 

qualquer outra forma de perversão. Que o profissional precisa estar com o mundo 

interno dele bem para que possa entender o pedófilo como outro modelo de 

perversão e deve suportar a regressão através da fala, relembrar os pontos de 

fixação com qual o pedófilo se encontra preso, para que consiga fala sobre isso. 

Pois, para a psicanálise, o desejo incestuoso fez parte de todos quando criança e o 



profissional pode ter horror ao se identificar com a criança passada e censurar o 

pedófilo. 

 Fala que não há uma fantasia normal, que as fantasias não complicadas e 

que fantasiar é diferente de colocar em prática, cita como exemplo que ao fantasiar 

que estamos matando alguém não necessariamente significa que vamos matar a 

pessoa, e que o profissional precisa ter condição para que o pedófilo chegue nesse 

ponto da terapia e elabore isso de uma forma diferente. 

 Defende que qualquer forma de sexualidade, que cada indivíduo vive, pode 

causar atração ou repulsa, mas que é uma forma de viver psiquicamente, cita como 

exemplo a música de Caetano Veloso que diz que “cada um sabe a dor e a delícia 

de ser como é”, afirmando que toda pessoa durante a infância criou soluções 

psíquicas para o que podia ou não podia fazer, estímulos horríveis que foi preciso 

criar solução para não torna-se psicótico, encontrando cada um sua saída e 

sobrevivência psíquica. Para ele nem todas são aceitas culturalmente ou 

moralmente mas que as relações inconscientes da sexualidade devem ser ouvidas 

fora do padrão, julgamento e cultura do jurídico; pois são poucas formas de 

perversão que a lei pune, que a lei só pune o que a pessoa quer impondo ao outro 

aquilo que ele não quer (sic), que no caso da criança, ela não quer, mas se entrega 

ao adulto pois pensa que ele é ‘bonzinho’, e este cuida da criança projetando a 

criança que ele foi e ao consumar o ato sexual (abuso infantil) afirma que a criança 

quis e que era uma brincadeira. Para ele, nessa dinâmica pulsional existem duas 

crianças e não uma adulta, pois ele está apenas revivendo a brincadeira sexual. 

 Paulo acredita que o pedófilo não é um monstro, que tem uma manifestação 

da sexualidade humana, que tem uma história que nem sempre é feliz. O que o 

diferenciaria do abusador que não leva em consideração a vontade da criança (ou 

do outro) e se excita com a recusa, e quando esse abusador vai para cadeia ele 

também é abusado, num ato falho Paulo diz que “com pedófilo às vezes acontece 

isso”.  

 O ministrante simplifica dizendo que pedofilia significa amigo da criança, que 

o pedófilo tenta chegar na criança, ser um pai perfeito que ama incondicionalmente, 

que leva para sair, presenteia, agrada, e as vezes fica só no cuidado da criança pura 

e inocente e ele estaria preso nesse ponto da história revivendo esse trauma de 

forma construtiva, ficando apenas na fantasia, que quando chega na sexualidade 



(abuso infantil) ele afirma que a criança quis, que só passou a mão durante um 

banho. Diz que a situação do Édipo é uma coisa, que incesto é outra e pedofilia outra.  

 Paulo orienta aos professores que questionaram como trabalhar essas 

questões com os alunos dizendo que segundo a própria experiência (atendendo 

chamados em escolas para falar de sexualidade na sala de aula – segundo ele 

somente com os educadores – ele pode perceber que nos relatos de criança que 

abaixou a calcinha da outra e coisas do tipo, os professores manifestaram reações 

demonstrando que reviveram a sexualidade infantil, que se essa educação da 

sexualidade é reprimida por mais que tente ser neutro o professor pode impor suas 

percepções. Para ele não há uma receita de como reagir a isso, cita um exemplo de 

uma faxineira que pegou dois garotos no banheiro e relatou para diretoria que 

acionou os pais, um entendeu como brincadeira e o outro pai resolveu bater no filho, 

que a sugestão dele é que converse sobre o acontecimento, não pode tratar como 

se tivesse um ato demoníaco – porque ele considera que isso seria um abuso, sendo 

importante que o professor faça uma escuta e que “se não der conta, chame um 

colega”, para conversar da mesma forma que faria com uma criança que roubou lápis 

ou merenda da outra, explicando que sexualidade apesar de prazeroso não deve ser 

feita em público. 

 Para o ministrante a percepção diferente acerca da sexualidade humana é ver 

que casa caso é um caso, e que Freud considerou que era injusto querer que todos 

tivessem a mesma performance sexual.  

Justificando que héteros tem fantasias sexuais diferentes como variação de 

parceiro que mexe no psiquismo de forma diferente, e relativiza dizendo que há ainda 

as fantasias com crianças, ou com ser amarrado, apanhar e bater, se pendurar e que 

essas são manifestação da sexualidade. Dessa forma, não se pode considerar o 

pedófilo um doente, porque diferente da medicina a psique é diferente desde a 

Grécia Antiga que já se sofria perdas, amores, separações. Para Paulo não há uma 

noção de realidade para dizer que certas manifestações são patológicas e que isso 

seria questão dos valores ditados pela igreja, pela medicina e pelo jurídico, para 

julgar alguém como doente precisaria de um critério de normalidade construído. 

Afirma que o pedófilo é como qualquer outra pessoa que não se encaixa nos padrões 

de normalidade como uma mulher divorciada, por exemplo, pessoas que fogem do 

que é estabelecido socialmente como normal e que esses comportamentos causam 

sofrimento, que a proposta seria que essas pessoas não fossem tratadas como 



doentes, mas apenas por uma escuta e pela cura pela palavra. Fala que não tem 

cura gay, cura hétero ou cura de pedofilia e que não há nada de anormal na 

sexualidade humana sendo a cultura que dita isso. 

 

Considerando o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

que no seu tópico E específica que indivíduos com disfunções sexuais poderá indicar 

etiologias e intervenções diferentes, pode ser referido ao problema sexual presente 

desde as primeiras experiências sexuais, além dos subtipos que devem ser 

considerados como, em uma das citações, fatores relacionados a vulnerabilidade, 

como história de abuso sexual e/ou emocional; fatores relacionados a cultura ou 

religião. 

 Afirmando o Transtorno do Desejo Sexual Masculino Hipoativo Critérios nos 

critérios diagnósticos, sendo F52.0, como pensamentos ou fantasias sexuais 

eróticas e desejo para atividade sexual deficiente ou ausente, de forma persistente 

ou recorrente.  

Dentro das Disfunções Sexuais além dos subtipos: ao longo da vida, 

adquirido, generalizado ou situacional, considerando os fatores relacionados a 

vulnerabilidade individual, como por exemplo a história de abuso sexual, proibições 

de atividade sexual. 

De forma que cada um desses fatores pode contribuir de maneiras distintos 

para os sintomas apresentados por diferentes homens com esse transtorno. 

 

Considerando a Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) na sigla F65 que trata dos Transtornos da Preferência 

sexual, com a pedofilia especificada no F65.4. 

 Pontuando que segundo a psicopatologia, a pedofilia não é limitada aos 

sentimentos de gostar ou ter afinidade com crianças, mas em ter desejos sexuais 

para com ela, sendo definida no dicionário como uma perversão onde o indivíduo 

tem atração sexual por crianças e como a prática efetiva de atos sexuais com 

crianças, sejam elas carícias, estimulação genital ou a penetração anal ou vaginal. 

 



Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em define em 

seus Artigos: 

Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo V - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante. 

Artigo XII - Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, 

em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo 

ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo XVI - A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção da sociedade e do Estado. 

Artigo XXV 1. - Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência em circuns tâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas 

as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção 

social. 

Artigo XXIX 1. - Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o 

livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

 

Considerando a Organização Mundial da Saúde que define a violência sexual 

como todo ato sexual ou tentativa de consumar ato sexual, ou insinuações sexuais 

indesejadas, ou ainda ações para comercializar ou usar de qualquer modo a 

sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, independente da 

relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar. 

 Definindo que a coerção pode ocorrer de diversas formas e por meio do uso 

de diferentes graus de força, intimidação psicológica, extorsão e ameaças. Também 

pode haver violência sexual se a pessoa não estiver em condições de dar seu 

consentimento, em caso de estar sob efeito do álcool e outras drogas, dormindo ou 

mentalmente incapacitada, entre outros. 



A violência sexual abrange, entre outros pontos: estupro dentro de um 

relacionamento; estupro por pessoas desconhecidas ou até mesmo conhecidas; 

tentativas sexuais indesejadas ou assédio sexual, que podem acontecer na escola, 

no local de trabalho e outros ambientes; violação sistemática e outras formas de 

violência, particularmente comuns em situações de conflito armado (como a 

fertilização forçada); abuso de pessoas com incapacidades físicas ou mentais; 

estupro e abuso sexual de crianças; e formas “tradicionais” de violência sexual, como 

casamento ou coabitação forçada. 

 Pontuando que os dados indicam que sobreviventes da violência sexual 

podem sofrer consequências comportamentais, sociais e de saúde mental. Não 

obstante, as meninas e mulheres suportam a maior carga de lesões e doenças 

resultantes da violência e coerção sexual, não só porque constituem a maioria das 

vítimas, mas também porque são vulneráveis às consequências para a saúde sexual 

e reprodutiva, como gestações não planejadas, abortos inseguros e um maior risco 

de contrair infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. 

Dando exemplos de consequências da violência e coerção sexual para a 

saúde das mulheres: saúde reprodutiva, gravidez não planejada, aborto inseguro, 

disfunção sexual, infecções sexualmente transmissíveis - incluindo HIV, fístula 

traumática, saúde mental, depressão, transtorno por estresse pós-traumático, 

ansiedade, dificuldade para dormir, sintomas somáticos, comportamento suicida, 

transtorno de pânico, sem contar que muitas vezes, a violência sexual resulta em 

morte (cometida pelo agressor ou pelos problemas de saúde causados pela própria 

violência - como suicídio e aborto inseguro). 

 

 Dada as considerações a respeitos dos fatores e órgãos de referência, 

analisaremos o contexto empregado de forma equivocada acerca da pedofilia. 

 

Título I – Grécia Antiga citada em referência a Foucault  

A pederastia, que é a atividade sexual entre um homem adulto e um menino, 

praticada na Grécia Antiga era a relação de um ritual de passagem onde os 

estudiosos apontaram a origem em um ritual de iniciação onde o mancebo passaria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pederastia


para vida adulta; tal rito era associada com a entrada na vida militar e na religião de 

Zeus na ilha de Creta. 

A paiderastia que deu origem ao termo pederastia, significa paîs: criança e 

erân: amar, dentro de um conceito de processo preparatório para vida em sociedade, 

preparação militar, concepção de cidadania. No entanto, não era visto de forma 

uniforme, sendo crítica ou idealizada, não constando nos poemas 

Épicos de Homero  e somente era praticado com consentimento e apenas para o 

consenso de aplicação do ensino. 

 As relações sexuais pederásticas eram praticadas pelo erasta, que se tratava 

de um homem com mais de trinta anos, e pelo eromeno, que se tratava de uma 

criança ou jovem entre 12 e 18 anos; este último deveria aceitar ou recusar o convite 

do erasta para refinar a educação eupátridas e só poderia ser realizada por cidadãos 

ou futuros cidadãos da alta classe. 

 A educação aristocrática chamada Paideia Grega – que era todo sistema 

educacional de formação em retórica, história, filosofia, geografia, gramática, música 

e ginástica – era considera a forma de trazer a harmonia entre a mente, corpo e 

coração.  

 Em Esparta os jovens eram treinados pelos guerreiros mais velhos para serem 

preparados para guerra, e a afetividade da pederastia influenciava esse processo de 

formação. Em Atenas a pederastia foi a forma encontrada para “formar” rapazes 

socialmente e intelectualmente e era exigido que houvesse uma relevante diferença 

de idade entres os ambos: acreditava-se que o mais velho transmitia o conhecimento 

e experiência, enquanto o mais novo permitia que este desfrutasse da sua beleza e 

juventude.  

 

Importante saber:  Foucault era um ativista pró-pedofilia, com histórico de 

internação psiquiátrica, junto a outros filósofos contemporâneos da época como 

Simone de Beauvoir e Paulo Sartre.  

 Michel Foucault defendeu abertamente a pedofilia, afirmando: "Nós teremos 

uma sociedade de perigos, com, de um lado, aqueles que estão em perigo, e do 

outro, aqueles que são perigosos (…) A sexualidade se tornará uma ameaça em 

todas as relações sociais, em todas as relações entre membros de diferentes faixas 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89picos_de_Homero&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homero


etárias, em todas as relações entre indivíduos. E a sexualidade não será mais um 

tipo de comportamento marcado por proibições precisas, mas um tipo de perigo 

pairante, um tipo de fantasma onipresente, um fantasma que se apresentará entre 

homens e mulheres, crianças e adultos, e possivelmente entre os próprios adultos." 

 Para ele o legislador não justificaria as medidas propostas, tornando a 

sexualidade dos outros um perigo permanente, onde a sexualidade teria um regime 

de supervisão com a intervenção de instituições médicas e instituições legais, para 

ele o “perigoso está aí”, pois a mudança de foco para o indivíduo a legislação tem 

um apelo ao conhecimento médico, dando direito para os psiquiatras intervirem duas 

vezes: primeiro dizendo que crianças tem de fato uma sexualidade e em segundo 

determinando que a sexualidade da criança é um território que o adulto não deve 

entrar. 

 O filósofo ainda ironizou especialistas dizendo: "Pode ser que a criança, com 

sua própria sexualidade, pode ter desejado aquele adulto, ela pode até ter 

consentido, ela pode até ter feito os movimentos de aproximação. Nós podemos até 

concordar que foi ela que seduziu o adulto. Mas nós, especialistas, com nosso 

conhecimento psicológico, sabemos perfeitamente bem que mesmo a criança 

sedutora corre um risco - o de ser prejudicada e traumatizada. (…) 

Consequentemente, a criança precisa ser ‘protegida dos seus próprios desejos’, 

mesmo quando seus desejos a levam em direção a um adulto".  

 Ainda falou sobre a credibilidade de crianças para depor em juízo, que 

oficialmente é suposto que as crianças têm uma sexualidade que jamais pode ser 

direcionada a um adulto, e que também se supõe que ela não é capaz de falar por 

si mesma de modo suficientemente lúcido; ele argumentou dizendo: “Afinal de 

contas, ouvir a uma criança, ouvir ela falar, ouvir ela explicar quais foram realmente 

suas relações com alguém, adulto ou não, contanto que alguém ouça com sintonia 

o bastante, deve permitir que alguém estabeleça mais ou menos o grau de violência 

- se houve alguma - foi usado e que grau de consentimento foi dado.(...) assumir que 

uma criança é incapaz de explicar o que aconteceu e que foi incapaz de dar o seu 

consentimento, são dois abusos intoleráveis, e mesmo inaceitáveis. (…) Pode-se 

confiar na criança para que diga se estava ou não sujeita à violência”. 

 Foucault militou contra a separação sexual entre crianças e adultos. As suas 

ideias em defesa a pedofilia ainda estão no jornal Le Monde e Libération. 



Título II – A psique do pedófilo 

 Para Freud, na psicanálise, para a realização plena do ato sexual é necessário 

que ocorra a superação das fases psicossexuais e se ocorre uma experiência 

desagradável ou traumática em uma dessas fase pode surgir uma fixação libidinal, 

em suma, o sujeito fica preso em uma fase ou objeto anterior à fase genital e acredita 

que chegará ao gozo através de uma finalidade exclusiva, onde ocorre a perversão. 

 As fantasias, impulsos e comportamentos pedófilos causam sintomas de 

sofrimento significativo, prejudicando todo o funcionamento social e ocupacional da 

vida do sujeito. Apresentando uma sexualidade imatura e pouco desenvolvida que 

ocasiona medo diante de uma relação adulta e o faz criar a identificação com 

crianças, considerando a criança uma parceira para jogos sexuais de forma que ele 

mantém a ilusória potência perante a vítima. 

 Ferenczi afirma que o adulto quando tem uma predisposição psicopatológica 

não consegue distinguir as brincadeiras, ele acredita que a criança é dotada de 

maturidade sexual e comete o abuso sexual sem pensar nas consequências. Os 

abusos podem acontecer tanto numa relação heterossexual como numa relação 

homossexual. 

 No entanto o pedófilo possui consciência do que está fazendo, tendo plena 

noção da realidade, passando a praticar de forma velada e sedutora a incitação 

sexual com a criança. Ele é portador de um núcleo perverso, e tem percepção do 

que é a dor e o prazer. No ato de sedução e convencimento da vítima cria 

justificativas, acreditando que a criança está pronta e receptiva para concretização 

do seu próprio prazer, fantasiando nesse processo de autoconvencimento para fugir 

da responsabilidade no ato da violação da criança. 

  

Título III – Os danos psíquicos psicossomáticos e físicos da vítima de pedofilia 

 Que devem ser estruturados segundo as abordagens técnicas e científicas 

que são baseadas em pesquisas realizadas segundo metodologias específicas. 

 Atualmente, cerca de 204 milhões menores de dezoito anos são vítimas de 

exploração sexual, sendo 22,9% destas vítimas de abuso físico e 29,1% sofrem 

danos emocionais. 



 Buscando base na psicanálise, observamos que para Freud a sexualidade 

não designa apenas a atividade e o prazer, uma vez que isso depende do aparelho 

genital, mas considera toda série de excitação de atividades presentes desde a 

infância que proporcionam o prazer. 

 A satisfação é uma necessidade fundamental, tal como respiração, fome, 

excreção, e se encontra a título de componentes na forma normal do amor sexual. 

 Entende-se por normal, tudo aquilo que foi normatizado, ou seja, com um 

padrão de análise de uma maioria quantitativa e qualitativa alcançou um resultado 

normativo. 

 Freud comprova nos estudos de 1931, que tratou da relação do objeto libidinal 

do ponto de vista do sujeito, que protótipos fisiológicos serão a base que a psique 

emergirá se transformando completamente. Na primeira etapa da base fisiológica 

estão os primeiros impulsos de sobrevivência, que são as pulsões oral, anal e genital; 

a estruturação para psique que antecede a fala; o parasitismo, que é o momento que 

a criança está completa com a mãe, sem distinção ou diferenciação dela e da mãe, 

tornando-se uma coisa só; sem mecanismos de defesa. 

 Na segunda etapa estão as fases do simbolismo, o pensamento simbólico; a 

psique como um organismo com consciência, percepção e sensação; a simbiose, 

onde a criança inicia o processo de percepções dela e da mãe; o rêverie, que é a 

conexão intrapsíquica entre a mãe e o filho, sendo esta a base para o 

desenvolvimento e transferência. 

 Ao analisar como a psique irá emergir ao conceito de libido e sexualidade, 

denominado por Freud, observa-se que a construção se desenvolve primordialmente 

de acordo como o citado, sendo uma estrutura de sobrevivência e formação que 

começa pela primeira relação objetal com a mãe e se desenvolve ao longo de toda 

a vida. 

 É notável o desenvolvimento da criança em várias idades e etapas, como 

mostra as pesquisas realizadas por Piaget que revelam, por exemplo, que quando a 

criança chupa o dedo está fazendo uma compensação em movimento regressivo. 

  Contata-se que para libido chegar ao ponto de maturidade da pulsão orgástica 

de forma libidinal erótica, esta passa pelo processo de maturação. E a hiper 



sexualização precoce, não respeita os processos estruturais físicos e emocionais da 

criança, ocasionando traumas e danos em ambas fases. 

 Nos estudos de conferência de psicanálise entre 1915 e 1917, Freud 

questionou: “Por que haveis de temais em já chamar, sexualidade essas 

manifestações da infância que sois os primeiros a considerar indetermináveis e a 

partir das quais o sexual vai mais tarde constituir-se? Por que não dizer 

simplesmente, contentando-vos apenas com a descrição fisiológica, que já no 

lactente são observadas atividades, como a sucção e a retenção dos excrementos 

que nos mostram que a criança visa o prazer de órgão (Organlust)?” 

 A criança não tem a noção de prazer equivalente ao prazer da adolescência 

avançada, a partir dos dezesseis anos quando começa a estruturação física e 

psíquica do entendimento da sexualidade erótica. 

 Ferenczi, em seus estudos de 1933, pontuou que os recém-nascidos não 

experimentam as coisas de forma monista, mas que se trata de um estímulo externo 

do processo psíquico, somente mais tarde a criança aprende o que é malícia de 

algumas coisas inacessíveis à introspecção. Explica que geralmente a criança se 

sente física e moralmente indefesa, pois sua personalidade ainda é frágil, o que não 

a permite protestar nem mesmo em pensamento contra a força e autoridade 

esmagadora dos adultos que emudecem, inclusive causando perda de consciência; 

por esse motivo são obrigadas a submeter-se a vontade do agressor, esquecendo 

de si mesmas e passando a se identificar com o agressor, por introjeção, que o torna 

intrapsíquico. Esclarece que a criança vítima de abuso sexual pode subitamente 

manifestar as emoções de um adulto maduro devido a urgência traumática, com 

regressão de hábito na progressão traumática – patológica ou de pré maturação – 

patológica, onde ficam maduros forçadamente. Para Ferenczi o amor forçado e as 

medias punitivas têm o efeito de fixação. 

 Freud entendeu que “a reunião dos instintos parciais e sua subordinação à 

primazia dos genitais não chega a ocorrer na infância, ou ocorre de maneira bastante 

incompleta. E o estabelecimento desse primado, a serviço da reprodução, é a última 

fase por que passa a organização sexual.”  

 Jung define que “a criança é portanto também "renatus in novam infantiam", 

não sendo portanto apenas um ser do começo mas também um ser do fim. O ser do 

começo existiu antes do homem, e o ser do fim continua depois dele. 



Psicologicamente, esta afirmação significa que a "criança" simboliza a essência 

humana pré-consciente e pós-consciente. O seu ser pré-consciente é o estado 

inconsciente da primeiríssima infância; o pós-consciente é uma antecipação “per 

analogiam” da vida além da morte.”  E que “no estágio infantil da consciência, ainda 

não há problemas; nada depende do sujeito, porque a própria criança ainda depende 

inteiramente dos pais. É como se não tivesse nascido ainda inteiramente, mas se 

achasse mergulhada na atmosfera dos pais. O nascimento psíquico e, com ele, a 

diferenciação consciente em relação aos pais só ocorrem na puberdade, com a 

irrupção da sexualidade. A mudança fisiológica é acompanhada também de uma 

revolução espiritual. Isto é, as várias manifestações corporais acentuam de tal 

maneira o eu, que este frequentemente se impõe desmedidamente. Daí o nome que 

se dá a esta fase: "os anos difíceis" da adolescência.” Pontuando que “o neurótico 

é, antes, alguém que jamais consegue que as coisas corram para ele como gostaria 

que fossem no momento presente, e, por isto, não é capaz de se alegrar com o 

passado. Da mesma forma como antigamente ele não se libertou da infância, assim 

também agora se mostra incapaz de renunciar à juventude. Teme os pensamentos 

sombrios da velhice que se aproxima, e como a perspectiva do futuro lhe parece 

insuportável, ele se volta desesperadamente para o passado. Da mesma forma que 

o indivíduo preso à infância recua apavorado diante da incógnita do mundo e da 

existência humana, assim também o homem adulto recua assustado diante da 

segunda metade da vida, como se o aguardassem tarefas desconhecidas e 

perigosas, ou como se sentisse ameaçado por sacrifícios e perdas que ele não teria 

condições de assumir, ou ainda como se a existência que ele levara até agora lhe 

parecesse tão bela e tão preciosa, que ele já não seria capaz de passar sem ela.” 

 Todo o desenvolvimento da criança é marcado pela predominância das 

etapas que ocorrem da seguinte maneira: entre os dois e três anos acontece a fase 

sensorial e motora; entre os três e cinco anos acontece a fase do desenvolvimento 

afetivo; a partir dos seis anos acontece a fase das atividades individuais.  

 Quando uma criança é vítima de violência sexual, essa base de formação 

psíquica, e física, sofrem uma desestruturação com impacto tão radical sobre as 

fases de desenvolvimento que irá comprometer toda a formação da afetividade, 

personalidade, modificando a forma como ela irá encarar o adulto, todos os valores 

familiares, de proteção, carinho, amor, que passam a ser distorcidos e são 



destruídos, socialmente falando, podendo refletir socialmente com rompimento de 

vínculos e violência, onde o respeito e valorização da vida tornam-se inexistentes. 

 Um dos principais danos do abuso sexual infantil são os transtornos e 

distúrbios psicológicos do sono, alimentar, sentimentos de medo, culpa, abandono, 

hostilidade ao sexo oposto, depressão, complexos de inferioridade, compulsões 

sexuais, complexos de superioridade, angústias, agressividade, problemas 

cognitivos que afetaram o aprendizado escolar, síndrome do pânico, fobias 

remanescentes, impulsividade, sintomas de nervosismo como roer as unhas, 

neuroses, ideação suicida, isolamento social, drogadicção, problemas familiares, 

delinquência, prostituição, dificuldade em estabelecer um relacionamento. 

 Segundo Kendall – Tackett, Williams e Finkelhor, os impactos da violência 

sexual para crianças entre 0 e 6 anos são: ansiedade, pesadelos, transtorno de 

estresse pós-traumático e comportamento sexual inapropriado; entre 7 a 12 abis são: 

compreendem o medo, distúrbios neuróticos, agressão, pesadelos, problemas 

escolares, hiperatividade e comportamento regressivo; entre 13 e 18 anos são: 

depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, 

atos ilegais, fugas, abuso de substâncias e comportamento sexual inadequado. Em 

todas as fases há evidências de pesadelos, depressão, retraimento, distúrbios 

neuróticos, agressividade e regressão. 

A pedofilia, ou abuso sexual infantil, danifica a estrutura e funcionalidades do 

cérebro, como memória, emoções, cognição, comportamentos destrutivos, retardo 

mental, e aumenta significativamente o risco do desenvolvimento de transtorno 

mentais. 

 Na ordem física, essa violência pode provocar dores genitais permanentes, 

hemorragias, hematomas, fraturas, laceração da mucosa anal, contração de 

doenças sexualmente transmissíveis, dependendo da idade pode surgir uma 

gestação indesejada, além de sequelas orgânicas (que surge devido a uma 

perturbação ou alteração de um órgão) que impedirão ou dificultarão a concretização 

do ato sexual na vida adulta, relações insatisfatórias, com dificuldades de adaptação 

afetiva, ajustamento sexual, preocupação excessiva com assuntos sexuais, 

promiscuidade. 



 Durante o abuso que gerou o trauma da infância, alguns músculos esqueletais 

se contraem de tal forma que não voltam a relaxar, retém a memória corporal da 

mesma forma que a mente manterá a memória traumática. 

 Uma criança vítima de abuso pode manifestar dois movimentos específicos: 

terror em relação com adultos, ou afeição por adultos com insinuações sexuais, 

fantasiando e agindo como se tivesse uma idade superior. 

 Os danos causados pelo pedófilo na criança, que é a vítima, são muitas vezes 

irreparáveis e irreversíveis, causando perturbações psicológicas por toda a vida.  

 

Conclusão 

 Analisando todas as considerações legais e científicas, reconhecendo o 

pedófilo como um potencial abusador sexual e esclarecendo de forma pontual, 

técnica e comprobatória os danos severos causados a criança vítima de violência 

sexual, conclui-se que a transmissão idealizada pelo Conselho Regional de 

Psicologia em parceira com o psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli não abordou em 

nenhuma instância os danos psíquico-físicos causados a vítima, que a oferta 

debatida protege incondicionalmente o pedófilo e sua doença patológica, registrada 

no CID, justificando a defesa em experiências práticas próprias – o que contraria 

todo e qualquer estudo de cunho psicológico que visa qualificar uma comprovação. 

 É notório que a condição traumática da vítima é subestimada para dar lugar, 

tão somente, ao sofrimento do pedófilo que por sua vez é também o abusador sexual 

infantil, como esclarece o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 Devido a responsabilidade que a figura profissional do psicólogo influencia 

sobre decisões e referências para pessoas em geral, devido à alta participação de 

educadores infantis na palestra online e o desserviço de ridicularizar os atos 

preventivos à pedofilia ensinados nos ambientes de ensino, colocando em risco a 

percepção da criança, a percepção do educador para com a criança e a relativização 

do é um crime, profissionais psicológicos e ademais profissionais, assinam esse 

manifesto de repúdio a protagonização do CRP em promoção ao pedófilo e 

interiorização do dano causado a vítima. 



Vide assinaturas no link de acesso: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xjxac9P7m8C0PG09KdxQ1Ikhm80rBwca

w-Wa5GKnshg/edit?usp=sharing 
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 Transmissão ao vivo referida: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pkittu2xOPQ&feature=youtu.be 

 Conselho Regional de Psicologia da 4 Região (Minas Gerais): https://crp04.org.br/ 

 Anúncio da palestra online na página do CRP-MG: 

https://www.facebook.com/crpmg/photos/a.322877074448756/3160512840685151/?type=3&th

eater 

 Site pessoal do ministrante citado durante a transmissão: http://www.ceccarelli.psc.br/ 

 Mediadores Oficina de Imagem: http://oficinadeimagens.org.br/ (no momento de finalização 

desse artigo a página se encontrava fora do ar) 

 O Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais (Fevcamg), citado durante a 
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transmissão, corresponde a mesma organização (Oficina de Imagens) e também está 

inacessível como mostra imagem abaixo. 

 

 Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição ou DSM-5  

 Declaração Universal dos Direitos Humanos https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2018/10/DUDH.pdf 

 Organização Mundial da Saúde: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5720:neste-dia-

laranja-opas-oms-aborda-violencia-sexual-e-suas-consequencias-para-as-vitimas&Itemid=820 

 Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: http://www.niip.com.br/wp-

content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-

pdf.pdf 

 Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde: 

https://www.medicinanet.com.br/cid10.htm 

 

 

 

CONTATO FRENTE NACIONAL DE COMBATE A PEDOFILIA 

Facebook: https://www.facebook.com/frentenacionaldecombateapedofilia/ 

Site: https://sites.google.com/view/frentedecombateapedofilia/ 

Assine o manifesto online: https://forms.gle/SdcZCgUwFTcbBjE3A 
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