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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL NO BANCO 

DE DADOS SCIELO A PARTIR DE 2001 

1. RESUMO 

A violência sexual está presente em todas as sociedades do mundo; é considerada 

uma das diversas formas de violação dos Direitos Humanos e causa danos físicos e 

psicológicos gravíssimos a todos que circundam esse ato. Desenvolveu-se esta 

pesquisa com o objetivo de analisar as produções científicas acerca da temática 

violência sexual na base de dados SciELO. Os descritores utilizados foram violência 

sexual e Psicologia. Analisou-se o número de vocábulos dos títulos; o tipo e gênero 

de autoria; a estrutura dos resumos: frase inicial, objetivo, participantes, método, 

resultados e conclusão; instrumentos utilizados; população contemplada; tipo de 

estudo e tipo de análise. Foram levantados 56 artigos; eliminando 42 artigos repetidos 

e que não atendiam ao objetivo do estudo, ou devido à ausência de resumo, 

totalizaram-se 14 artigos para a análise. Os resultados revelaram que: 58,0% das 

publicações era de autoria múltipla, sendo 83,4% dos autores do gênero feminino; a 

maioria dos resumos contém estrutura adequada às normas de produção científica; o 

instrumento predominante foi a entrevista; a população mais contemplada pelas 

produções encontradas foi a de crianças e/ou adolescentes; os estudos de 

levantamento e de análise qualitativa foram os mais utilizados. Conclui-se que com o 

uso do termo "abuso sexual" seria possível encontrar mais trabalhos acadêmicos para 

análise. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Cortez e Souza (2008) que citam a definição de Chauí (1999) 

para violência, esta é atribuída “como conversão da diferença numa relação de 

desigualdade, e que objetiva a dominação, a exploração e a opressão do outro por 

meio de sua coisificação” (p.171).  

Conforme exposto por Faleiros e Campos (2000, p. 9), a literatura acerca do 

tema atenta-se muitas vezes a apartar as violências entre física, psicológica e sexual, 

acrescentando referências às violências estrutural e institucional – ou, ainda, violência 



intra ou extrafamiliar. Tais divisões, entretanto, podem vir a confundir, estas formas 

de violência tendem a se perpassar umas às outras, ou seja, a ser concomitantes. 

Por se tratar de um tema complexo, abordado por diferentes autores, a 

violência sexual é definida de formas distintas. Uma especificação ou peculiaridade 

da violência sexual é o abuso sexual, e “conceitualmente o abuso sexual é 

considerado e nomeado ora como maus tratos ora como violência” (Faleiros & 

Campos, 2000, p.6) e embora tais expressões sejam usadas como sinônimos por 

alguns autores, Faleiros e Campos (2000) discordam de tal uso, apontando diferenças 

epistemológicas entre os termos “violência sexual”, “abuso sexual” e “maus tratos”: a 

violência [sexual] seria “a categoria explicativa da vitimização sexual; refere-se (...) à 

natureza da relação (de poder) estabelecida quando do abuso sexual” (p.10), abuso 

sexual 

é a situação de uso excessivo, de ultrapassagem de limites: dos direitos 

humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e familiares e de tabus, 

do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe, compreende, pode 

consentir e fazer (p.10) 

e que maus tratos “seria a descrição empírica do abuso sexual, referindo-se ao que é 

praticado pelo agressor e sofrido pela vítima, ou seja, os atos e consequências do 

abuso” (Faleiros & Campos, 2000, citadas por Inoue & Ristum, 2008, p.13).  

O uso da expressão “abuso sexual” referindo-se a crianças e adolescentes é 

problematizado por Gabel (1997, citada por Inoue & Ristum, 2008), pois, segundo 

Inoue e Ristum (2008), na etimologia de abuso (uso excessivo, além do permitido) 

“estaria implícito um uso sexual permitido de crianças e adolescentes por adultos. 

Assim, o abuso seria o uso sexual de crianças e adolescentes além do permitido” 

(p.13). Considerada tal problematização, manteve-se em nosso tema o termo 

“violência sexual”, pois abrange seu correlato “abuso sexual” e pode ser utilizado para 

referir-se a vítimas dos diversos grupos. 

O Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) define que 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. O documento diz ainda, 

no 4º artigo, que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos”. 



Entretanto, o papel da família instaurado no ECA (1990) não condiz com a realidade 

vivida por muitas crianças e adolescentes do Brasil. Muitas vezes a violência e a 

negligência são perpetradas no próprio círculo da família, tendo-se a chamada 

violência intrafamiliar, que, de acordo com Antoni, Habigzang, Koller e Yunes (2011) 

“é o abuso que ocorre no âmbito familiar, com pessoas próximas e com laços afetivos 

ou de parentesco, como pai, padrasto ou outros” (p.99). Além do abuso intrafamiliar, 

há também o abuso extrafamiliar, que "não ocorre necessariamente no âmbito das 

relações familiares. Geralmente é ocasionado por um adulto sem laços parentais e 

que pode ser conhecido ou não da família” (Antoni et al., 2011, p.99). 

Segundo os artigos 7º, 15º, 16º, 17º e 19º do ECA (1990) referindo-se à 

violência sexual contra crianças e adolescentes, esta “caracteriza-se por atos 

praticados com finalidade sexual que, por serem lesivos ao corpo e a mente do sujeito 

violado (crianças e adolescentes), desrespeitam os direitos e as garantias individuais 

como liberdade, respeito e dignidade previstos”. O Ministério da Saúde (2002, citado 

por Inoue & Ristum, 2008), define abuso sexual contra crianças e adolescentes como 

“todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual cujo agressor está 

em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou 

adolescente. Tem por intenção (...) utilizá-la para obter satisfação sexual” (p.13), 

apresentando-se “sob a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à criança e ao 

adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade” (p.13). 

Tratando-se da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha (2006) é uma 

das importantes ferramentas de defesa frente a diversas violações, dentre elas, a 

violência sexual, que, de acordo com o 7º artigo desta Lei, é “entendida como qualquer 

conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 

desejada (...) ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos”. 

A violência sexual perpassa todos os âmbitos da sociedade; sabe-se que há 

fatores que aumentam diretamente a vulnerabilidade das vítimas de violência sexual, 

dentre eles estão o nível socioeconômico, questões ligadas a idade, gênero, etnia e a 

falta de conhecimento dos direitos individuais em caso de ocorrência da violência. 

Assim, a despeito de não haver consenso a respeito das definições dos termos 

empregados acerca da temática violência sexual, é importante conhecer as 



discussões etimológicas que a permeiam para que se possa compreender a dimensão 

do tema e discorrer a seu respeito com propriedade e consciência. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral foi realizar uma revisão sistemática das produções científicas 

publicadas nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), sobre 

temática da violência sexual. 

Objetivou-se avaliar as seguintes variáveis nos artigos científicos: número de 

vocábulos do título; autoria (única, coautoria, múltipla) e gênero (masculino, feminino, 

indefinido); estrutura discursiva dos resumos; método de amostragem e número de 

participantes (documentos); tipo de pesquisa; estratégias e tipo de análise de dados, 

instrumentos utilizados e a categoria de participante envolvido nas pesquisas (criança, 

adolescente, adulto). 

4. METODOLOGIA 

Esse estudo é uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2008) “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” (p.50), do tipo documental, que, segundo o autor, “vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (p.51). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a coleta de dados foram utilizadas palavras – chaves “violência sexual e 

Psicologia” no SciELO (Scientific Electronic Library Online), como pode ser visto na 

Figura 1.  

Inicialmente, apenas com os filtros que limitavam os resultados ao “Brasil” e ao 

“idioma Português” foram encontrados 56 artigos científicos na base de dados.  

Com a leitura de seus títulos, foram eliminados 11 artigos que não eram 

referentes à temática do estudo, como por exemplo trabalhos jurídicos e da área da 

Medicina.  

Com a leitura dos resumos dos artigos, excluiu-se artigos repetidos; artigos cujo 

foco estivesse no autor da violência; artigos cuja data de publicação fosse anterior a 

2001; e artigos que não possuíssem estrutura de delineamento característica da 

produção de artigos científicos (como introdução, método, discussão e conclusão). 



Assim, devido a estes aspectos, foram excluídos 31 estudos, perfazendo 14 artigos 

para a análise, os quais foram lidos integralmente. 

Foi utilizada uma ficha de registro atendendo aos objetivos específicos 

propostos. 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção de artigos sobre violência sexual. 

Os dados foram analisados com o software SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versão 21.0. Para descrever os dados foram usadas frequência e 

porcentagem. Foi utilizado o teste do qui-quadrado de uma amostra e o nível de 

significância adotado foi 0,05. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados 14 trabalhos científicos com a temática Violência Sexual 

obtidos na base de dados SciELO; todos eles eram artigos. Dos títulos destes artigos, 

8 (57,1%) continham o número de vocábulos adequados, enquanto 6 possuíam mais 

de doze vocábulos (42,9%), não seguindo às normas propostas pela American 

Psychological Association (APA, 2012). Os resultados obtidos na pesquisa de Witter 

e Buriti (2007, p. 27), entretanto, foram opostos: a maioria dos artigos possuía mais 

de 12 vocábulos. 

Dos 14 artigos, 3 foram escritos por um único autor, 6 em coautoria e 5 escritos 

por múltiplos autores. Ao todo, 36 autores estiveram envolvidos nessas publicações, 

como pode ser observado na Tabela 1, sendo em sua maioria do gênero feminino. Ao 



comparar os dados da Tabela 1 com os resultados que Buriti, Gama, Nogueira, Silva 

& Witter (2013, p. 194) obtiveram em sua pesquisa, nota-se que a maioria dos autores 

também produziu os artigos em múltipla autoria e que a maior parte dos autores cujo 

gênero é especificado é do gênero feminino. 

 

Tabela 1 

Número e gênero de autores nos artigos analisados (n=14) 

Autoria 

Gênero 

Masculino Feminino Total 

n % n %  % 

Única 1 17% 2 7% 3 8% 

Coautoria 2 33% 10 33% 12 33% 

Múltipla 3 50% 18 60% 21 58% 

Total 6 100% 30 100% 36 100% 

 

Pode-se observar na Tabela 2 a maior frequência de objetivos, descrição dos 

participantes e resultados nos resumos dos artigos. A frase inicial, o método e a 

conclusão aparecem em alguns artigos, requerendo do leitor sua busca no texto. 

Estes mesmos resultados podem ser observados na análise de produção acadêmica 

de Buriti et al. (2013). 

 

Tabela 2 

Análise da estrutura discursiva dos resumos 

Itens do Resumo 
Presente Ausente 

2 p 
N % n % 

Frase inicial 9 64,3 5 35,7 1,143 0,285 

Objetivos 11 78,6 3 21,4 4,571 0,033 

Descrição dos 

participantes 
12 92,3 1 7,7 9,308 0,002 

Método 8 57,1 6 42,9 0,286 0,593 

Resultados 12 85,7 2 14,3 7,143 0,008 



 

A Tabela 3 apresenta os instrumentos utilizados pelos autores. Em grande 

parte dos artigos analisados foi utilizado o método de entrevista; enquanto 

questionários, escalas e inventários foram utilizados apenas em um artigo.  

A utilização de outros instrumentos (50,0%) consistia de registros de sessões 

de terapia, testes psicológicos, análise de protocolos, fichas de avaliação, registros de 

intervenção grupal  

 

Tabela 3 

Análise dos artigos quanto aos instrumentos utilizados 

Instrumentos Frequência % 

Questionário 1 6,7 

Entrevista 6 40,0 

Escala 1 6,7 

Inventário 1 6,7 

Outros 6 40,0 

 

Comparando os resultados desta análise dos artigos quanto aos instrumentos 

utilizados com os da análise feita por Phelippe, Buriti e Witter (2007, p.42) verifica-se 

que o uso de Questionário e de Escala é proporcional e pouco, e enquanto o de 

Entrevista é o segundo maior em ambas as pesquisas, a maior parte dos artigos é 

classificada como “Sem Instrumento” e “Outros”.  

Segundo Phelippe et al. (2007), “é relevante saber para que tipo de pessoas os 

pesquisadores estão mais atentos” (p.42). Assim, foi observado que a população 

predominante nos artigos analisados sobre violência sexual é de crianças e 

adolescentes (Tabela 4). Surpreendentemente apenas um artigo relatava casos de 

violência conjugal, apresentado por 4 mulheres, que se encaixa na população adultos. 

 

Tabela 4 

População afetada pela violência sexual 

População Frequência % 

Conclusão 7 50,0 7 50,0 0 1 



Crianças 2 14,3 

Adolescentes 2 14,3 

Jovens adultos 0 0 

Adultos 1 7,1 

Crianças e adolescentes 7 50 

Não citado 2 14,3 

Total 14 100 

 

A relação entre a idade das vítimas e a vulnerabilidade à vitimização por 

violência sexual está expressa no fato de a maioria dos artigos pesquisados se referir 

à violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes, indicando a provável 

relação de poder de adultos para com esta população. 

É relevante à análise dos artigos examinar os tipos de estudos contidos nestas 

produções acadêmicas. Nesta amostra, 9 estudos foram de levantamento ou 

correlacional (64,3%) e 5 de revisão bibliográfica ou documental, apenas 1 era análise 

de produção, que analisou 22 protocolos de atendimento de um programa estadual 

de denúncia e assistência a vítimas de violência sexual. Devido à forma de abordagem 

do tema e o número de participantes, a maior parte dos artigos utilizou-se de análise 

qualitativa (n=6), três utilizaram análise quantitativa e apenas um artigo fez uso de 

ambos os tipos de análise de dados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados, compreende-se que houve predominância de 

número de vocábulos adequados e prevalência de coautoria, sendo em sua maioria 

do gênero feminino. Analisando a estrutura discursiva dos resumos, foi observada em 

alguns artigos a ausência de itens essenciais, como frase inicial, método e conclusão. 

O instrumento mais aplicado foi a entrevista e a população mais contemplada pelas 

produções encontradas são as crianças e/ou adolescentes; os estudos de 

levantamento e de análise qualitativa foram os mais utilizados.  

No decorrer da pesquisa foi constatado predominantemente o uso do termo 

“abuso sexual”, o que, somado à dificuldade de encontrar definições de “violência 

sexual”, levanta a hipótese de que com o uso do primeiro termo seria possível 

encontrar mais trabalhos acadêmicos para análise. Percebeu-se que a população 



mais contemplada pelo estudo científico da temática foi de crianças e adolescentes; a 

despeito do recente aumento da discussão sobre violência contra a mulher, apenas 

um estudo enfocou esta vitimização específica. Embora esta pesquisa tenha se 

restringido a estudos em língua portuguesa, publicados no Brasil em apenas um 

banco de dados, fica explícita a necessidade de contínuas produções científicas 

acerca do tema – sobretudo na área da Psicologia – e de contínuas análises das 

produções acadêmicas, visando a um paulatino aprimoramento do saber científico e 

ao seu investimento nesta problemática.  
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