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O tema de pesquisa se refere à Pedofilia na internet, que consiste em um transtorno 
psiquiátrico comportamental, ou seja, uma doença em que a pessoa sente atração 
sexual por crianças ou pré-adolescentes. A tecnologia proporciona a fácil 
acessibilidade de qualquer pessoa independentemente de sua faixa etária, sem 
restrições e proibições a milhares de sites, vídeos, fotos, perfis, e comunicação. 
Desta forma facilita a ação de pedófilos que compartilham vídeos, e fotos 
pornográficas de crianças e adolescentes, caracterizando-se por ser a Pedofilia 
virtual. O pedófilo pode ter sofrido uma ausência de supervisão parental na infância, 
ou até mesmo abuso sexual, que geram comportamentos sexualmente inadequados 
na vida adulta. O problema enfrentado por essa pesquisa é o mesmo que acontece 
quanto aos crimes virtuais, uma maior dificuldade do Direito lidar com a dimensão 
espacial abordada pela internet. O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo, 
pois se preocupa com o conteúdo do tema tratado, e de como ele será 
compreendido pelas pessoas, também foi realizado uma pesquisa de campo para 
que haja uma coleta de dados acerca da realidade que está sendo estudada, e uma 
pesquisa teórica que faz uma análise sobre determinada teoria. A pesquisa tem 
como objetivos esclarecer o conceito de pedofilia e da pedofilia virtual, abrangendo 
todas as questões legais e psicológicas relacionadas ao tema abordado. A 
conclusão desta pesquisa consiste em definir as respectivas características do perfil 
desviante de um pedófilo, quais a medidas devem ser tomadas para evitar tal crime 
dentro das questões legais, as consequências psicológicas das vítimas e do 
pedófilo, e a distinção entre a pedofilia sexual e a virtual. 
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