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RESUMO: A pesquisa tem por objetivo demonstrar que a pornografia atual tem influenciado nos crimes 

contra a dignidade sexual, pois a cena tem se pautado em violência física e moral contra as mulheres nos 

atos sexuais e ainda por muitas vezes a indústria pornográfica veste mulheres como crianças para que 

telespectadores tenham a sensação de que quem está na cena é uma criança ou adolescente e todo esse 

contexto, torna seus telespectadores sedentos para pôr em pratica tais cenas que lhe causam tanto 

prazer, o que faz a pornografia ser uma forma de incentivo ao abuso contra mulheres e crianças. A 

pornografia pesada se tornou tão comum que atualmente não mais existe pornografia leve, todas se 

pautam em violência principalmente contra as atrizes, tornando-as um objeto de prazer, onde se tem a 

sensação de que uma mulher não merece respeito, aos fins do ato as mulheres são humilhadas, xingadas 

e ainda recebem gozo no rosto. É impossível não pensar que tais cenas não influenciam seus 

telespectadores, estupradores, pedófilos veem na mulher esse objeto de prazer que a própria 

pornografia proporciona, desta forma a pesquisa propõe tais discussões sobre o tema, demonstrando 

crimes e casos concretos onde homens foram presos por crimes contra a dignidade sexual e guardavam 

em seus aparelhos eletrônicos cenas de pornografia violenta e que ainda em seus discursos trazem a 

influência da pornografia para a vida e a pratica do crime. A pesquisa tem por grande inspiração a 

professora Gail Dines que discute a temática de forma firme e representativa, trazendo diversos dados 

que possibilitam a comprovação das discussões entre pornografia e crimes sexuais. Uma outra discussão 

relevante é a pornografia ser tão de fácil acesso como hoje, crianças e adolescente em apenas um click 

podem assistir pornografia e assim essa cultura de que sexo forçado é melhor, tornará tais crianças mais 

propensas a cometer crimes sexuais. Por fim, a pesquisa é de caráter de metodologia bibliográfica onde 

será utilizado materiais confiáveis para provar que a pornografia tem influenciado e muito nos crimes 

sexuais e é prejudicial a sociedade. 
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