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Resumo: Desde meados do século XX, onde as crianças passaram a, de fato, 

serem consideradas como tal, e não como pequenos adultos, surgiu uma certa 

preocupação em garantir seus direitos, e também acerca de sua sexualidade, 

sendo, esse projeto, reflexo disso. O abuso sexual infantil na internet é o crime 

mais praticado em meio virtual atualmente, chegando a 24.480 denúncias 

confirmadas somente no primeiro semestre do ano de 2019. Tal fato pode se dar 

pela facilidade de divulgação e acesso a esse tipo de conteúdo, além da falta de 

delegacias e profissionais especializados em combater esse ato ilícito. Diante 

desse alto índice, e tendo em mente que o uso da rede mundial de computadores 

aumentou em 112% no Brasil, graças ao isolamento social decorrente da 

pandemia do novo coronavírus, surgiu a necessidade de um estudo que 

contextualizasse e levantasse dados acerca desse delito durante o período 

supracitado. Desenvolvido através da pesquisa bibliográfica, em conjunto com a 

qualitativa e quantitativa, esse projeto tem como objetivo principal fazer um 

comparativo entre o número de casos de pedofilia virtual antes e durante a 

pandemia, identificando o que pode ter causado a variação dos casos e suas 

consequências. Através de investigação, levantamento de estatísticas e leitura 

de fontes bibliográficas, a hipótese levantada inicialmente no trabalho foi 

confirmada, já que pôde-se concluir que os casos realmente aumentaram 

durante a quarentena, especificamente, 89% em relação aos mesmos meses no 

ano passado. Por fim, é válido ressaltar que é muito provável que as vítimas 

desse abuso apresentem psicopatologias graves que podem prejudicar não só 

o âmbito psicológico, mas também o afetivo e social, como, por exemplo: 

sintomas psicóticos, isolamento social, quadros fóbico-ansiosos, depressão, 

ansiedade, entre outros.  
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