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O seguinte trabalho busca estudar e analisar o crime de pedofilia considerando suas 
características e formas de abordagem que vieram juntos com os avanços 
tecnológicos. A internet é um local ideal para a práticas de crimes por conta do 
anonimato e por ainda ser considerado uma “terra de ninguém”, por conta de não 
haver um controle total do Estado e da polícia sobre ela. E dentro deste meio ocorre o 
crime de pedofilia virtual, pois encontrou no cenário cibernético o meio ideal para a 
transmissão e comercialização de imagens e vídeos de abuso sexuais envolvendo 
crianças e adolescentes. Para a realização da pesquisa será utilizado o referencial 
teórico pós-positivismo, uma vez que o tema encontra-se positivado em textos legais, 
artigos científicos. O método científico será o meio de pesquisa hipotético-dedutivo, 
pois uma vez que será analisadas várias fontes de pesquisas, para então obter o 
objetivo esperado deste trabalho. Não será utilizado o método auxiliar. Sendo assim o 
método de pesquisa será o de pesquisa bibliográfica tentando explicar um problema 
através de teorias publicadas em livros ou obras do mesmo gênero. O objetivo a ser 
atingido com o seguinte trabalho será o de analisar qual a influência que a internet 
tem na pedofilia nos dias de hoje, pontuando o conceito de pedofilia, perfil e também 
motivos que fazem um pedófilo agir, como está sendo feita uma proteção contra 
crianças e adolescentes e como isso é visto aos olhos do Direito, as consequências 
para as crianças e famílias vítimas deste crime e também a consequência que isso 
tem para o Estado. Até o momento foram concluído os dois primeiros capítulos, são 
eles: os crimes contra as crianças e o conceito de pedofilia, faltando apenas um 
capitulo a ser concluído sendo esse falando sobre as consequências.  
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