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O tema de pesquisa abordado no artigo científico, é sobre a Pedofilia e a 
função do Estado. Pedofilia é um termo feito para designar indivíduos adultos 
que apresentem interesses por crianças, e está entre as doenças classificadas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre os transtornos da 
preferência sexual. Pedófilos, são pessoas adultas (homens ou mulheres) que 
têm preferência sexual por crianças, geralmente pré-púberes (que ainda não 
atingiram a puberdade) ou no início da puberdade, de acordo com a OMS. Há 
diversos modos no qual os Pedófilos chegam até as vítimas e alguns deles 
serão abordados. A pedofilia em si não é crime, no entanto, o Código Penal 
considera crime a relação sexual ou ato libidinoso (todo ato de satisfação do 
desejo, ou apetite sexual da pessoa) praticado por adultos com criança ou 
adolescente menor de 14 anos e outros crimes no qual a pedofilia poderá ser 
encaixada no Código Penal. A metodologia utilizada teve em base o 
Referencial Teórico, o Comportamentalista (ação e reação), já que tem como 
foco um comportamento que ocorre na sociedade. O Método Hipotético-
Dedutivo, pois parte de uma observação particular e não há justificação para a 
sua generalização a todos os casos. Por causa de haver a possibilidade de 
fatos ainda não observados que já aconteceram ou fatos futuros virem a 
contradizer com conclusão. Com o objetivo de abordar as consequências 
psicológicas das vítimas de pedofilia, o comportamento delas após o abuso, 
como é feito o acompanhamento psicológico e se afetará futuramente a vítima. 
Destacando a intervenção do Estado, como punições para esses casos, e 
quais são algumas das leis que abordam do tema. Os objetivos foram 
alcançados no decorrer das pesquisas. E em vista dos argumentos 
apresentados a conclusão da pesquisa consiste em abordar o comportamento 
das crianças abusadas e no que o abuso pode afetar futuramente em seu 
psicológico e como o Estado lida com esses casos, punições e as intervenções 
que deverão ser tomadas. 
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