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Que o homem não te define 

Sua casa não te define 

Sua carne não te define 

Você é seu próprio lar 

 (Francisco, El Hombre, 2016) 



RESUMO 

Este trabalho busca compreender os determinantes do feminicídio nos municípios do 
Rio de Janeiro e nos bairros da capital através de uma análise descritiva e da 
estimação do modelo pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Para isso foi 
feito uma revisão da literatura sobre violência doméstica contra a mulher e feminicídio. 
Também foram abordados modelos econômicos que estudam a família e a violência 
doméstica contra a mulher. Através dessa revisão foi possível compreender melhor 
quais fatores afetam o feminicídio e, a partir daí, testamos a partir de um modelo 
econométrico possíveis determinantes. Os resultados indicaram que a mulher que 
vive ou já viveu com o parceiro apresenta maior probabilidade de ser assassinada. 

Palavras-chave: Feminicídio. Violência doméstica. Violência contra a mulher. 
Economia do crime. 



ABSTRACT 

This paper aims to understand the factors of femicide in the cities of Rio de Janeiro 
and in the districts of the capital through a descriptive analysis and the estimation of 
the model by the Ordinary Least Squares method. To this end, a literature review on 
domestic violence against women and femicide was made. Economic models that 
study the family and domestic violence against women were also addressed. Through 
this review, it was possible to better understand which factors affect femicide and, 
therefore, some factors were chosen to be tested by the model. Results indicated that 
a woman who lives or has lived with her partner is more likely to be murdered. 

Keywords: Femicide. Domestic violence. Domestic violence against woman. 
Economics of crime.  
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1 INTRODUÇÃO 

A violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas e está 

presente em todas as classes sociais, etnias e faixas etárias. No ano de 2017, os 

homicídios de mulheres atingiram o recorde de 4.936 mulheres assassinadas no 

Brasil, cerca de 13 assassinatos por dia, segundo dados do Atlas da Violência (2019). 

Pouco se sabe sobre essas mortes, mas é possível afirmar que muitas mulheres 

morrem apenas por serem mulheres. A desigualdade de poder existente na sociedade 

coloca as mulheres em uma situação de vulnerabilidade e risco. Nesse sentido, é de 

suma importância nomear os homicídios de mulheres por razão de gênero como 

feminicídio ou femicídio e desta forma conscientizar e sensibilizar as instituições e a 

sociedade sobre a sua ocorrência.  

Assim, é preciso entender quais fatores afetam os feminicídios. Será que a 

mulher participar do mercado de trabalho resulta numa queda da violência sofrida? 

Será que uma mulher negra, que além de sofrer discriminação racial e a discriminação 

de gênero, também possui mais chances de ser assassinada? É nesse sentido que o 

presente trabalho atuará. 

O objetivo desse estudo é compreender quais são esses fatores para que seja 

possível analisar a eficácia das medidas que vêm sendo tomadas e pensar em 

políticas que englobem todas as instituições da sociedade em prol da diminuição, e 

consequentemente da aniquilação, dessa desigualdade entre os gêneros. 

Para estimar os determinantes do feminicídios, será utilizado o método de 

Mínimos Quadrados Ordinários numa regressão em cross-section do ano de 2010 

para os municípios do Estado do Rio de Janeiro e bairros cariocas. Com resultados 

significativos foi estimado que as mulheres negras e jovens possuem maiores chances 

de serem assassinadas, assim como as mulheres que vivem ou que viveram com o 

cônjuge. 

Para uma melhor compreensão sobre este tema, o trabalho foi dividido em 

três capítulos, além das considerações finais. O próximo capítulo faz uma revisão da 

literatura acerca dos temas de violência doméstica, feminicídio e dos modelos 

econômicos que estudam a família e a violência doméstica. No capítulo 3, são 

explicados quais dados e metodologia utilizados. No capítulo 4, estão os resultados e 

também uma análise descritiva dos dados e do contexto da violência contra a mulher 

no Rio de Janeiro. 
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2 CAPÍTULO - REVISÃO DA LITERATURA 

Esse capítulo trata de uma revisão bibliográfica sobre os temas violência 

doméstica contra a mulher, feminicídio e os modelos econômicos sobre a família e 

sobre a violência doméstica. Ele foi dividido em três subseções conforme os temas de 

violência contra a mulher e feminicídios, abordando suas definições no Brasil e no 

mundo, e também sobre os modelos econômicos. 

 

2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

A violência doméstica contra a mulher está presente no mundo todo e 

independente de sua classe social e de sua raça/cor, ela está sujeita sofrer algum tipo 

de violência durante a sua vida. Nos Estados Unidos da América, 28% das mulheres 

são violentadas pelos seus parceiros uma vez na vida. Estudos da área social indicam 

que em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 28% e entre 18% e 67% das 

mulheres reportaram ao menos um caso de violência física, respectivamente 

(KOCACIK; KUTLAR; ERSELCAN, 2007).  

A Organização Mundial da Saúde (1996) definiu a violência contra a mulher 

em dois tipos: a violência estrutural, que inclui qualquer ato ou omissão que cause 

danos à mulher ou coloque-a em uma situação de subordinação, como por exemplo, 

acesso desigual aos serviços de saúde e à educação. Esse tipo de violência está 

fortemente associado a uma discriminação por gênero.  

O outro tipo de violência proposto pela OMS foi baseado na definição feita 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993 no qual caracteriza a violência 

contra a mulher como “qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa 

resultar em dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento a mulher, inclusive ameaças 

de tais atos, coerção ou privação da liberdade, quer ocorra na vida privada ou em 

público”. (WHO, 1996). 

Como grande parte da violência sofrida pela mulher é praticada pelo parceiro, 

torna-se de suma importância definir a violência doméstica contra a mulher. Além 

disso, essa necessidade é reforçada pelo uso frequente de termos genéricos, tais 

como “agressão doméstica”, “violência familiar”, “agressão a esposa” e/ou “abuso de 

mulheres”, que não esclarecem a natureza de gênero da violência e nem delimitam o 
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espaço legal do ambiente doméstico ou familiar. Portanto, a OMS definiu violência 

doméstica contra a mulher como (esta também foi baseada na Assembleia da ONU 

de 1993): 

Physical, sexual and psychological violence occurring in the family and in the 
general community including battering, sexual abuse of female children, 
dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other 
traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence 
related to exploitation, sexual harassment, and intimidation at work, in 
educational institutions and elsewhere, trafficking in women, forced 
prostitution, and violence perpetrated or condoned by the state. (WHO, 1996, 
p. 6). 

Após dez anos da OMS ter classificado essa agressão e publicado um 

documento-referência para a consulta dos governos, o governo brasileiro criou a Lei 

Maria da Penha, a qual além de estabelecer e classificar, também pune os 

perpetradores de tais violências. Segundo o Art. 1º da Lei Nº 11.340, de 7 de agosto 

de 2006, o objetivo dessa lei é “criar mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher” e também, segundo o Art. 3º, garante os direitos 

humanos das mulheres “Serão asseguradas às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 

à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. A Lei 

Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher: 

Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. I - no 
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (Brasil, 2006). 

Ademais essa violência que foi explicitada acima, que pode ser chamada de 

violência geracional, há também a violência intergeracional, na qual as mulheres que 

sofreram violência na infância tendem a reproduzir comportamentos agressivos na 

adolescência e na fase adulta (GOMES, 2007). Essa espiral de agressividade também 
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se manifesta quando mulheres agredidas afirmam que violentariam seus filhos, caso 

fosse necessário (KOCACIK; KUTLAR; ERSELCAN, 2007). 

Day et al. (2003) citaram alguns fatores pessoais do agressor para tal 

comportamento, dentre eles estão o fato de ser homem, de consumir drogas, de ter 

presenciado violência conjugal quando criança e de ter sofrido algum abuso quando 

criança. Esses dois últimos vão de encontro a violência intergeracional comentada 

acima. 

Algumas situações também foram observadas como “gatilhos” para a 

agressão do parceiro, tais como, não obedecer ao homem, não ter comida na hora 

que ele deseja, não cuidar adequadamente dos filhos ou do lar, questionar sobre 

dinheiro ou sobre amantes, recusar sexo e também sair/passear sem a autorização 

dele (KRUG et al, 2002). 

As consequências negativas da violência afetam a saúde mental e física das 

vítimas, assim como o bem-estar de seus filhos, sua capacidade laboral e sua 

produtividade no trabalho. Segundo a OMS (1996), as implicações para a saúde física 

da mulher podem ser lesões, gravidez indesejada, problemas ginecológicos, abortos 

espontâneos, doenças sexualmente transmissíveis, dores de cabeça, deficiências 

permanentes, entre outros. As implicações para a saúde mental são depressão, medo, 

ansiedade, baixa autoestima, disfunção sexual, problemas alimentares e estresse 

pós-traumático. Além dessas consequências, ainda há a possibilidade da vítima 

cometer suicídio ou então da exponencial de violência culminar em um homicídio, 

caso que será abordado na seção seguinte deste capítulo. 

 

Como exemplo dos efeitos na vítima, a citação abaixo foi feita pela OMS 

(1996) mas merece ser reproduzida aqui também: 

In fact the body mends soon enough. Only the scars remain… But the wounds 
inflicted upon the soul take a much longer to heal. And each time I re-live these 
moments, they start bleeding all over again. The broken spirit has taken the 
longest to mend; the damage to the personality the most difficult to overcome. 
(Asian and Pacific Women’s Network: 176, as cited in Richters, 1994 apud 
WHO, 1996, p. 11). 

Os impactos no mercado de trabalho foram relatados por Carvalho e Oliveira 

(2016), no qual a vítima sofre tanto no curto como no longo prazo, conforme é possível 
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observar na Figura 1. No curto prazo, a produtividade e a capacidade laboral são as 

mais afetadas através de faltas e atrasos ao trabalho, por exemplo. No longo prazo, 

os impactos se manifestam na oscilação entre intervalos ocupada e desocupada. 

Figura 1 - Mecanismo de Transmissão dos Impactos da Violência Doméstica no Mercado de 
Trabalho 

 

Fonte: Carvalho e Oliveira (2016) 

 

2.2 FEMINICÍDIO 

Uma das formas que a violência contra a mulher se manifesta é em um escalar 

de violência contendo ameaças, controles e agressões muitas vezes culminando no 

assassinato da vítima. Esse homicídio pode ser chamado feminicídio (KRUG et al., 

2002). 

Feminicídio ou femicídio, são expressões que surgiram na década de 1970 

mas se popularizaram a partir dos anos 2000. Elas surgiram pela necessidade de se 

contrapor a neutralidade presente na expressão “homicídio de mulheres”, que não 

expõe o fato da mulher ter sido assassinada por ser mulher (PASINATO, 2016). 

Uma das definições de feminicídio inidica como as mortes intencionais de 

mulheres, como as mortes associadas à violência sexual e praticadas em defesa da 

honra, por exemplo. Assim como também está associada as mortes não intencionais, 

como uma prática cultural que afeta os direitos das mulheres com o seu corpo, como 

por exemplo sequelas de mutilações sexuais (PASINATO, 2016). 
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No Brasil, o feminicídio tornou-se crime hediondo em 2015. A Lei Nº 13.104 

de 9 de março de 2015 caracteriza feminicídio como aquele “contra a mulher por 

razões de sexo feminino”, no qual considera razão de condição de sexo feminino 

quando envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher. Ao incluir o feminicídio como uma das circunstâncias 

qualificadoras do homicídio, o Estado assume a responsabilidade de garantir a 

proteção e os direitos das mulheres. 

Para melhor compreensão do que se trata o feminicídio, este é catalogado em 

13 denominações: íntimo, não íntimo, infantil, familiar, conexão, sexual sistêmico, 

prostituição ou ocupações estigmatizadas, tráfico de pessoas, contrabando de 

pessoas, transfóbico, lesbofóbico, racista e por mutilação genital feminina.  

O feminicídio íntimo, como o próprio nome diz, representa o homicídio da 

mulher cometido por um homem no qual a vítima possuía ou já tinha possuído algum 

tipo de relação sentimental ou sexual. O não íntimo representa o homicídio da mulher 

por um homem desconhecido, no qual a mulher não tinha nenhum tipo de relação.  

O feminicídio infantil retrata a morte de uma menina com menos de 14 anos 

de idade executada por um homem que possuía uma relação de responsabilidade, 

confiança ou poder para com a ela.  

A morte familiar de uma mulher retrata uma relação de parentesco entre a 

vítima e o assassino. O homicídio por conexão configura a morte da mulher que se 

encontra no mesmo local onde um homem mata ou tenta matar outra mulher.  

O homicídio sexual sistêmico representa o assassinato de mulheres que 

foram previamente sequestradas, torturadas e/ou estupradas, podendo ser 

desorganizado ou organizado.  

A morte por prostituição descreve o homicídio de uma mulher que exercia tal 

ocupação ou outra ocupação estigmatizada por um ou vários homens. A morte por 

tráfico de pessoas, como o próprio nome diz, representa a morte de mulheres em 

situação de tráfico de pessoas.  

O homicídio por contrabando de pessoas exprime o homicídio de mulheres 

em situação de contrabando de migrantes.  

O assassinato transfóbico se trata da morte de uma mulher transexual ou 

transgênero pela sua condição. O assassinato lesbofóbico representa a morte de uma 

mulher pela sua orientação sexual. O homicídio racista exprime o homicídio de uma 

mulher pela sua etnia ou raça/cor.  



19 

E, por último, a morte por mutilação genital feminina significa o que o próprio 

nome diz, a morte de uma mulher resultante da prática de mutilação genital 

(PASINATO, 2016). 

Esses homicídios de mulheres são caracterizados pela desigualdade de poder 

nas relações entre homens e mulheres onde se estabelece o patriarcado. O 

patriarcado representa um sistema de dominação masculina sobre mulheres e 

crianças na família que se estende à sociedade. Em outras palavras, os homens 

detêm o poder nas instituições e não permitem que as mulheres tenham acesso a elas 

(LEDESMA, 2019). 

Assim, os homens possuem o poder público e o controle sobre a família e 

sobre as mulheres e seus corpos. A família patriarcal se organiza em torno do homem, 

figura de autoridade máxima, que para manter e reafirmar sua autoridade recorre a 

violência, seja ela de maneira efetiva ou simbólica (LEDESMA, 2019). Essa violência 

simbólica se manifesta através restrições a frequência de certos lugares ou normas 

de comportamento, e ao reforçar incisivamente essas imposições elas chegam ao 

ponto de serem naturalizadas. 

É valido, então, compreender que o conceito de gênero, originado nas 

ciências sociais, serve como referência para o estudo da desigualdade entre o que é 

conferido ao homem e à mulher. De fato, a sociedade ensina papéis de gêneros como 

condição de ser homem ou mulher, idealizando o masculino e o feminino (GOMES, 

2007). 

Inseridas nessa sociedade e ensinadas sobre o “papel da mulher”, muitas 

mulheres não questionam sua inferioridade social e diversas vezes reproduzem esses 

discursos dominantes, não compreendendo que lhe é direito ter controle sobre seu 

corpo e suas decisões. Em muitos casos conhecem a lei (Maria da Penha) que lhe 

garante, ou pelo menos tenta garantir, segurança mas acreditam pertencerem ou 

serem submissas ao homem, marido ou pai.  

Isso evidencia, que apenas a criação da Lei Maria da Penha e do Feminicídio 

não são suficientes para acabar com a violência contra a mulher (LEDESMA, 2019; 

DAY et al., 2003). É preciso que políticas englobem todos as instituições sociais como 

por exemplo a escola, através da desconstrução desses papéis de gênero desde a 

infância e da construção de uma cultura que valorize e respeite a mulher. 

Em suma, para melhor compreender que o feminicídio é um crime de poder, 

divide-se a violência contra a mulher em quatro estruturas, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Condições estruturais das mortes violentas de mulheres por razões de gênero 

 

Fonte: PASINATO, 2016 

 

 

 

2.3 MODELOS ECONÔMICOS 

Nas últimas décadas, temas fora do “mercado monetário” têm despertado o 

interesse de economistas que passaram a estudar diversas áreas com uma 

abordagem econômica e, dentre elas, estão o crime e a família. Ambos os temas 

foram inaugurados na literatura econômica por Gary Becker (1968 e 1973). Partindo 

da origem, a seção discorre sobre quatro artigos na ordem cronológica que se 

debruçaram sobre o tema da família e da violência doméstica. 

Becker em 1973 estreou a análise econômica sobre a família abordando as 

decisões em torno do casamento. Dentre uma grande variedade de casamentos que 

existem na sociedade, como casamento sob pagamento de dote, casamento por 

amor, casamento arranjado pela família, entre outros, o tipo de união abordado por 

Becker é o casamento voluntário por ambas as partes. Para Becker, um pressuposto 

para a união é que as pessoas fiquem melhor do que estariam se estivessem solteiras, 

ou seja, a utilidade delas é maior no casamento do que na vida de solteiro. 

A utilidade depende das “commodities” produzidas pela família, que podem 

ser amor, filhos, lazer e outros. Essas commodities são agregadas em uma cesta 

conforme a equação (1): 

 𝑍 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑡1, … , 𝑡𝑘, 𝐸) ,                                                                    eq. (1) 

onde 𝑥𝑖 representa o bem ou serviço presentes no mercado, 𝑡𝑗 representa o 

tempo gasto pelo membro da família e 𝐸 as variáveis do ambiente familiar. A restrição 



21 

orçamentária é ∑ 𝑝𝑖
𝑛 𝑥𝑖 =  ∑ 𝑤𝑗

𝑘 𝑙𝑗 + 𝑣 em que 𝑣 equivale ao valor da propriedade 

familiar, 𝑙𝑗 o tempo gasto no trabalho pelo indivíduo, 𝑤𝑗 o salário e 𝑝𝑖 o preço do bem 

ou serviço.  

Como o tempo total, 𝑇, é limitado, 𝑇 =  𝑡𝑗 + 𝑙𝑗 descreve a restrição temporal 

que os membros da família estão sujeitos. Então, ele cria uma renda agregada, 𝑆, que 

é máxima alcançável e iguala-a a restrição orçamentária: ∑ 𝑝𝑖
𝑛 𝑥𝑖 + ∑ 𝑤𝑗

𝑘 𝑡𝑗 =

∑ 𝑤𝑗
𝑘 𝑇𝑗 + 𝑣 = 𝑆 . Assume-se que se 𝑍 diminui, nenhum membro fica melhor mas 

alguns pioram. Dessa forma, o modelo familiar é cooperativo em que cada membro 

aloca seu tempo em prol da maximização de 𝑍. Além disso, aumentos no valor da 

propriedade familiar aumenta o incentivo ao casamento, ao passo que aumentos no 

salário podem ou não aumentar o incentivo a casar. 

Segundo essa lógica as pessoas tomam a decisão de casar ou não, em que 

elas maximizam a sua utilidade esperada obtida no casamento e comparam com a 

utilidade maximizada de suas vidas de solteiro, levando em conta os custos de 

procurar um parceiro e os custos legais de casar. Se casar resultar em uma satisfação 

maior, haverá uma quantidade maior de pessoas casadas. 

Uma motivação dada por Becker (1973) para casamento, além da atração 

física, sexual e emocional entre os parceiros, está no desejo de ter e criar um filho: 

“sexual gratification, cleaning, feeding, and other services can be purchased, but not 

own children”. Essa afirmação é desatualizada com o interesse das pessoas no 

momento e também é muito generalizante, pois nem todas os casais têm interesse 

em ter filhos, como é relatado por Camarano e Fernandes (2014) que o número de 

casais sem filhos no Brasil aumentou assim como o número de casais com filhos 

diminuiu, o que indica que essa talvez não seja a maior motivação para união entre 

pessoas. 

Outra parte da análise de Becker (1973) está no “mercado” de pretendentes. 

Esse mercado é caracterizado pela informação completa entre as pessoas, em outras 

palavras, elas sabem todas as informações relevantes sobre o pretendente e seus 

“retornos”. 

É compreensível que, por ser o modelo inicial sobre o assunto, alguns 

pressupostos frágeis foram feitos, porém ressalvas sobre estes precisam ser feitas 

mesmo assim. Um “mercado” de pretendentes com informação completa está distante 

da realidade. Não se sabe, na prática todas as informações sobre o parceiro assim 
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como não é possível prever com alta precisão o outcome de um casamento. Uma 

prova está nos casamentos com a presença de violência doméstica, pois se fosse 

possível prever eficientemente o casamento, essas uniões não seriam formadas. 

Assim, a maximização do casal pode ser descrita: 

 𝑍𝑘 = ∑ 𝑍𝑖𝑗𝑖∈𝑀,   𝑗 ∈𝐹        𝑘 = 1, … , 𝑛!   

 𝑍∗ = ∑ 𝑍𝑖𝑖
𝑛
𝑖=𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑘 𝑍𝑘 ≥ 𝑍𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑘 

Portanto, o casal formado, que maximizou sua utilidade, não poderia formar 

outro casal que melhorasse um parceiro sem piorar o outro. Ou seja, atingiu-se o ótimo 

de Pareto e o mercado se encontra em equilíbrio. 

Sobre esse ponto, é necessária uma ressalva, pois não é possível observar 

de fato esse equilíbrio no mercado já que muitas pessoas se divorciam e se casam 

novamente, com parceiros diferentes. Talvez se incluísse uma dinâmica temporal 

nesse equilíbrio, o modelo ficaria mais verossímil com a realidade. 

Já Brown e Manser (1980) modelaram a decisão de casar de uma forma 

diferente. Para eles, os cônjuges possuem utilidades diferentes e individuais que são 

independentes do estado civil deles, o que significa que as suas preferências não 

mudam com o casamento. As pessoas também se casam se houver ganhos com isso, 

que pode ser com a maximização da utilidade ao casar ser maior do que se ficar 

solteiro, mas também pode ser pelo consumo de bens que só podem ser consumidos 

em casal, um exemplo seria um bem público no qual o consumo de cada um não 

afetaria o consumo do outro e nem impossibilitaria o outro. Além de compartilharem 

amor e companheirismo. 

Outra novidade no modelo é o altruísmo dos cônjuges, que possuem em suas 

funções utilidades o elemento α que depende do outro, podendo ser positivo ou 

negativo. Então, se o parceiro 𝑖 desgostar do parceiro 𝑗, sua utilidade de casado 

maximizada estará abaixo da sua utilidade de solteiro. 

As pessoas se casam se o conjunto de utilidades do casal estiver na fronteira 

da curva de fronteira de utilidade, enquanto o conjunto de utilidades de solteiros ficar 

para dentro dessa curva, e como ninguém tem interesse em piorar, nenhum dos 

indivíduos ficará pior do que estariam se estivessem solteiros, o que significa que a 

utilidade de solteiro é o ponto de partida. 

Outra contribuição de Brown e Manser (1980) foi na maximização da utilidade 

quando casados. Em contraposição a Becker (1973), no qual os indivíduos 
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maximizam a função utilidade da família sujeita a uma renda e restrição orçamentária 

agregadas, Brown e Manser (1980) levaram em conta utilidades individuais. Mesmo 

que essas utilidades cheguem a ser agregadas, o fato delas serem singulares faz com 

que os parceiros barganhem entre si para atingir as suas utilidades máximas. 

Partindo desses pressupostos, eles abordaram dois modelos de barganha 

extremos, um modelo ditatorial e um modelo simétrico. No modelo ditatorial, um dos 

cônjuges possui o poder de decidir quanto cada um vai ganhar com o casamento, 

então ele maximiza o seu ganho garantindo um mínimo para que o outro não deixe a 

relação. No modelo simétrico, cada cônjuge é tratado de forma simétrica. 

Tauchen, Witte e Long (1991) uniram os modelos de economia do crime e da 

família para analisar a violência doméstica com uma abordagem econômica. Eles 

entendem que o modelo de barganha ditatorial seria adequado para uma família com 

a presença de violência pelo fato das funções utilidades dos membros serem 

diferentes, em comparação com o modelo cooperativo de família, porém as reações 

a violência não podem ser previstas, o que torna o modelo ditatorial não tão adequado. 

Tauchen et al. (1991) entendem a violência não apenas como um fim em si 

mesmo, no caso de satisfação direta, seja pelo alívio de alguma tensão seja pelo 

prazer no sofrimento alheio, mas também entendem o uso da violência como forma 

de controle. Por isso, incorporam o nível de violência na função de utilidade do homem 

(também assumem que o homem seja o perpetrador da violência, já que na maioria 

dos casos eles são).  

O marido impõe um comportamento para a esposa através de regras que 

podem ser um controle financeiro, controle social sobre os relacionamentos dela ou 

serviços para casa ou para ele mesmo. Conforme essas regras forem quebradas o 

nível de violência praticada pelo marido varia.  

Essa abordagem me parece plausível e vai de acordo com a família patriarcal, 

pois ao desobedecer e sair do papel que de mulher/esposa que lhe é imposto, o 

homem utilizará da violência para reforçar sua autoridade. 

A utilidade do marido depende do nível de violência praticado, dos serviços 

feitos pela esposa e das respostas dela a violência sofrida. Como é de se esperar, a 

utilidade dele é positivamente relacionada aos serviços da esposa e negativamente 

relacionado as suas respostas. 

Nesse modelo, o homem não sabe qual será a reação da mulher às regras 

estabelecidas, não obedecer, aceitar ou ir embora. Se desobedecer, o homem será 
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agressivo. Essa reação, então, representa o componente estocástico do modelo. O 

argumento utilizado pelos autores para esse componente desconhecido está 

relacionado a violência praticada, no sentido de que se ele soubesse a sua reação 

bastaria ameaçar e não haveria necessidade de partir para agressão (no caso da 

violência instrumental). 

A utilidade da mulher depende negativamente do nível de violência sofrida, 

negativamente dos serviços providos e depende de um componente aleatório que 

representa suas preferências. Assim, como em um modelo ditatorial, o marido 

maximiza sua utilidade garantindo um mínimo esperado para que a esposa não saia 

do relacionamento. 

Farmer e Tiefenthauler (1997) também seguiram os passos de Tauchen et al. 

(1991) ao estudar a violência doméstica através de um modelo com uma abordagem 

econômica. Elas propuseram um modelo de interação estratégica não cooperativo 

entre os cônjuges no qual eles maximizam sua utilidade garantindo um mínimo para 

que o outro não vá embora. Caso o equilíbrio não seja atingido haverá divórcio. Um 

diferencial do modelo dessas autoras está no fator altruísmo que elas não 

desconsideraram do modelo. 

A utilidade do marido depende positivamente do nível de violência praticada, 

positivamente do seu consumo e da renda adquirida com o casamento (caso solteiro, 

essa renda não existe). Assim, ele maximiza sua utilidade sujeito a restrição 

orçamentária e ao mínimo para que sua esposa não vá embora. 

Nesse modelo a mulher, além de sua renda do trabalho, recebe uma 

transferência do marido mas o oposto não acontece. Essa suposição é frágil pois a 

mulher possui sua própria renda e também por que não é feito nenhuma distinção em 

relação ao quanto cada um recebe em relação ao outro. Caso o homem possuísse 

uma renda consideravelmente maior haveria sentido essa transferência. 

Uma novidade do modelo está na oportunidade de renda para a mulher ao se 

divorciar, que ela leva em conta ao maximizar sua utilidade. Então se a sua renda fora 

do casamento for maior (devido ao acordo do divórcio e dos serviços de proteção) que 

as transferências feitas pelo marido, ela optará pela separação. 

O equilíbrio se dá pelo trade-off de violência e transferências de renda, 

conforme a Figura 3 expressa o ponto de tangência entre as curvas de indiferença 

dos cônjuges. 
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Figura 3 – Nível ótimo de violência e consumo do marido 

 

Fonte: Farm e Tiefenthauler (1997) 

 

O aspecto interativo do modelo está na barganha do marido e na barganha 

da esposa. O marido barganha violência pela transferência feita para a esposa e ela 

barganha a redução da violência pelo seu salário ou rendas externas. Essa 

abordagem é um tanto problemática pois representa a violência doméstica como uma 

questão financeira, em grande parte, e também por atribuir um certo controle a mulher 

sobre o nível de violência sofrida. 
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3 CAPÍTULO - DADOS E METODOLOGIA 

3.1 BASE DE DADOS 

No Brasil, há uma deficiência em dados de qualidade para tratar de violência 

e de mortes violentas, por isso, a literatura nacional sobre crime se utiliza de dados 

da saúde para estudar este fenômeno. 

Assim, para captar os feminicídios em 2010, foram utilizados os homicídios de 

mulheres para o mesmo ano como proxy deste fenômeno. Estes foram extraídos dos 

microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde 

(SIM/MS), através do portal do DATASUS de informações de saúde, o TABNET. 

A definição de homicídios segue a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10a revisão (CID-10) e é composto 

pelas categorias X85 até X99, Y01 até Y09 e também Y35 e Y36, que representam 

agressão (X85-Y09) e intervenção legal (Y35-Y36), presentes no capítulo XX sobre 

causas externas de morbidade e mortalidade. 

Os dados de agressão (X85-Y09) são compostos por diversos tipos, como por 

exemplo a agressão por arma de fogo (X93-X95), agressão por meio de drogas, 

agressão sexual por meio de força física, negligência e abandono, agressão por meio 

de enforcamento, estrangulamento e sufocação, agressão por meio de afogamento, 

entre outros vários tipos de agressão. Os homicídios de intervenção legal, ou auto de 

resistência (Y35-Y36) são compostos por intervenção legal (Y35) e por operações de 

guerra (Y36). 

Para os dados socioeconômicos foram utilizados os microdados da amostra 

do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(Censo 2010/IBGE). O Censo Demográfico é a mais complexa operação estatística 

realizada por um país, quando são investigadas as características de toda a 

população e dos domicílios do território nacional. 

A área de atuação estudada nesse trabalho são os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro e a capital que foi dividida pelos seus bairros, para uma análise mais 

profunda. Os bairros cariocas foram agregados em regiões para uma melhor 

inferência, e estas regiões são compostas por bairros adjacentes com característica 

comum, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Região e bairros da capital do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Cerqueira e Coelho, 2017. Elaboração própria. 

 
 

 

Região Bairro Região Bairro

Bangu Cachambi
Conjuntos Vila Kennedy, Estrada do Quafá e Estrada 

Sargento Miguel Filho
Riachuelo, Sampaio, Rocha, Jacaré e São Francisco 

Xavier
Jardim Sulacap, Vila Militar, Deodoro e Campo dos Afonsos Engenho de Dentro

Magalhães Bastos Engenho Novo

Padre Miguel Fazenda Coqueiro, Jacaré e Coréia

Realengo Jacarezinho

Senador Camará Lins de Vasconcelos

Barra da Tijuca Méier

Itanhangá Piedade

Recreio dos Bandeirantes Pilares

Vargem Pequena, Vargem Grande e Camorim Encantado, Abolição e Água Santa

Campo Grande Acari e Parque Colúmbia

Cosmos Anchieta

Inhoaíba Coelho Neto

Santíssimo Costa Barros e Barros Filho

Senador Vasconcelos Guadalupe

Benfica e Mangueira Parque Anchieta

Caju, Gamboa, Santo Cristo e Saúde Pavuna

Centro Ricardo de Albuquerque

Estácio, Catumbi e Cidade Nova Brás de Pina

Paquetá Cordovil

Rio Comprido Complexo da Penha e Caricó

Santa Teresa Jardim América

São Cristóvão e Vasco da Gama Parada de Lucas

Guaratiba Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba Penha

Freguesia e Bancários Penha Circular

Galeão Vigário Geral

Jardim Carioca Bonsucesso

Jardim Guanabara Manguinhos

Pitangueiras, Cacuia, Praia da Bandeira, Cocotá, Ribeira e 

Zumbi
Olaria

Portuguesa e Moneró Maré

Tauá Ramos

Complexo do Alemão Paciência

Del Castilho, Higienópolis e Maria da Graça Santa Cruz

Engenho da Rainha Sepetiba

Inhaúma Andaraí

Tomás Coelho Grajaú

Anil e Gardênia Azul Maracanã

Cidade de Deus Tijuca

Curicica Alto da Boa Vista

Freguesia Jacarepaguá Praça da Bandeira

Jacarepaguá Vila Isabel

Pechincha Botafogo e Urca

Praça Seca Catete e Glória

Rio das Pedras Copacabana

Tanque Flamengo

Taquara Humaitá

Vila Valqueire Ipanema

Bento Ribeiro Jardim Botânico e Gávea

Cascadura, Cavalcanti e Engenheiro Leal Lagoa

Colégio Laranjeiras e Cosme Velho

Honório Gurgel Leblon

Irajá e Vista Alegre Leme

Madureira Rocinha

Marechal Hermes Vidigal e São Conrado

Oswaldo Cruz e Campinho

Quintino Bocaiúva

Rocha Miranda

Turiaçú e Vaz Lobo

Vicente de Carvalho e Vila Kosmos

Vila da Penha

Méier

Pavuna

Santa Cruz

Tijuca

Zona Sul

Jacarepaguá

Madureira

Bangu

Barra da 

Tijuca

Campo 

Grande

Centro

Ilha do 

Governador

Inhaúma
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3.2 METODOLOGIA 

Para estimar quais fatores se relacionam com o feminicídio, será utilizado o 

método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)1. A equação que estimada é: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝑢𝑖, 

onde 𝑢𝑖 é o termo de erro que contém todos os fatores que explicam 𝑦𝑖 além 

de 𝑥𝑖. 

O método de MQO tem como uma das suas hipóteses que os resíduos 

apresentem uma distribuição normal e para verificar tal hipótese o Teste Kolmogorov-

Smirnov foi utilizado. Neste teste a hipótese nula assume normalidade na distribuição 

dos dados testados e a hipótese alternativa assume não normalidade da distribuição. 

Outra hipótese de MQO é a homocedasticidade dos resíduos, ou seja, a 

variância do erro é constante. Para detectar a homocedasticidade foi utilizado o Teste 

de White, em que sua hipótese nula representa a homocedasticidade e a hipótese 

alternativa a heterocedasticidade. 

Neste modelo, a variável explicada, 𝑦𝑖, é o número de homicídios de mulheres 

e as explicativas, 𝑥𝑖, são as mulheres negras, mulheres ocupadas, mulheres jovens, 

mulheres sem instrução e mulheres que vivem ou viveram com o cônjuge. Ou seja, 

este trabalho busca inferir como a presença de mulheres ocupadas afetam os 

feminicídios, por exemplo. 

A variável de mulheres negras representa o percentual de mulheres que se 

autodeclararam pretas e pardas daquele município ou bairro. A variável de mulheres 

sem instrução expressa nível educacional através do percentual de mulheres sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto. A variável de mulheres jovens 

representa o percentual de mulheres com idade entre quinze e vinte nove anos de 

idade. 

A mulher que vive ou viveu com o cônjuge expressa a convivência com o 

parceiro através do percentual de mulheres que moram com o companheiro ou que 

moraram (o companheiro perdeu a condição de morador ou terminaram o 

relacionamento). 

 
1 Todos procedimentos estatísticos e econométricos foram realizados a partir do software R Studio. 
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A variável de mulheres ocupadas, como o próprio nome diz, representa o 

percentual de mulheres que estavam ocupadas naquele município ou bairro. Um 

resumo das variáveis se encontra na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resumos das variáveis 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS e Censo 2010/IBGE. Elaboração própria. 

A escolha por essas variáveis foi fortemente baseada na literatura 

econométrica sobre o tema, com o intuito de testá-las nos municípios e bairros 

cariocas mas também de observar se os dados se alinham com a teoria. Estudar 

esses dados de uma forma descritiva já explicita muito do problema mas juntar isso 

com um estudo econométrico reforça ainda mais a dimensão e os aspectos desse 

problema. 

Por exemplo, segundo a teoria da racionalidade (econômica), a presença da 

mulher no mercado de trabalho representa um empoderamento financeiro que 

aumenta seu poder de barganha e, portanto, poderia “negociar” ou recusar uma 

agressão. Porém há pesquisas, inclusive este trabalho, que, com base em estudos 

econométricos, observam o contrário (CERQUEIRA; MOURA; PASINATO, 2019; 

TAUCHEN et al, 1991).  

O interesse de observar a relação da mulher com o possível perpetrador da 

agressão, através da variável que observa se ela mora ou morou com o companheiro, 

está em entender e explicitar a presença de uma desigualdade de poder entre homens 

e mulheres, principalmente no ambiente doméstico. Historicamente as mulheres foram 

(e são) tratadas como objetos e seres subservientes ao homem e isso fica explícito 

ao observar que a mulher, ao morar com o seu amante (a princípio a pessoa que teria 

menor probabilidade de te agredir) possui mais chances de ser violentada e até 

assassinada. Isso indica a desigualdade de poder entre os sexos, já que o homem 

não possui essas mesmas chances, inclusive muito pelo contrário (CERQUEIRA et 

al., 2019; CERQUEIRA; REIS; et al. 2019). 

 

Variável Descrição Média Variável Descrição Média

Homicídios
número de homicídios 

de mulheres
2.90

Mulheres sem 

instrução

percentual de mulheres sem 

instrução ou com ensino 

fundamental incompleto

0.28

Mulheres 

negras

percentual de mulheres 

negras
0.25

Mulheres que vivem 

ou viveram com o 

cônjuge

percentual de mulheres que 

moram com o companheiro ou 

que moraram

0.34

Mulheres 

jovens

percentual de mulheres 

com idade entre 15 e 

29 anos

0.12 Mulheres ocupadas
percentual de mulheres 

ocupadas
0.20
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4 CAPÍTULO - RESULTADOS SOBRE VIOLÊNCIA NO RIO DE JANEIRO 

Este capítulo se divide em três partes, primeiro é apresentado um panorama 

geral dos casos de violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Em seguida, é feito 

uma análise descritiva dos dados coletados e trabalhados e, por fim, são 

apresentados os resultados do modelo estimado. 

 

4.1 VIOLÊNCIA NO RIO DE JANEIRO EM DADOS: QUADRO GERAL DA 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO RIO DE JANEIRO 

A violência contra a mulher acontece tanto no âmbito privado como no público, 

em circunstâncias e contextos diversos, no qual as discriminações e menosprezos 

com a condição feminina assumem diversas formas. Um desencadear extremo da 

violência, o feminicídio, pode ser cometido pelo parceiro ou ex-parceiro e ou por 

familiar, também pode ser cometido por um único indivíduo ou um grupo. Os casos 

em que a mulher é violentada pelo parceiro ou ex-parceiro ao ponto de sua morte são 

relatado como feminicídio: 

 Quando essa violência resulta em morte, quando esta morte se dá nesse 
contexto de discriminação e desigualdade, é que falamos em feminicídios. 
Então falamos de Eloá, Eliza, Mércia, Isabella, Michelle, Sandra, Daniella, 
Maristela, Ângela e tantas outras mulheres que foram mortas por não 
aceitarem permanecer numa relação violenta, por não aceitarem cumprir com 
as regras ou expectativas de seus companheiros ou da sociedade, por serem 
vistas como objetos sexuais, por terem sido invisíveis ao Estado e ao sistema 
de justiça, que na maioria dos casos não foram capazes de ouvi-las e, 
portanto, de prevenir tais mortes anunciadas. (YAMAMOTO; COLARES, 
2015, p. 5). 

Para uma melhor contextualização desses eventos no Estado do Rio de 

Janeiro algumas fontes de dados e informações extraordinárias ao Sistema de 

Informação de Mortalidade-SIM são utilizadas nesse capítulo. 

Analisando o histórico de homicídios de mulheres no Estado do Rio de 

Janeiro, nota-se o provável impacto que a Lei Maria da Penha teve sobre a vida das 

mulheres. Essas mortes que vinham em uma queda lenta desde os anos 2000, caíram 

com uma velocidade muito maior após a aprovação dessa lei. Ao decompor esses 

homicídios pela raça ou cor da pele, é possível perceber que esse impacto é 
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distribuído de forma desigual para as mulheres negras e não negras. Apesar de ambas 

sofrerem quedas após 2006, as mortes das mulheres não negras continuaram baixas 

em relação ao patamar pré-lei, enquanto as mortes das mulheres negras superaram 

esse valor em 2014, conforme o Gráfico 2. 

Gráfico 1 – Homicídios de mulheres no Estado do Rio de Janeiro, de 1996 a 2017 

 

Fonte: SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Gráfico 2 – Homicídios de mulheres por raça/cor no Estado do Rio de Janeiro, de 1996 a 2017 

 

Fonte: SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Uma fonte alternativa de informações para dimensionar a violência contra as 

mulheres é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP). Seus dados são 

os registros de ocorrências que as mulheres vítimas fizeram nas delegacias de polícia 

do Estado. Como pode ser visto no Gráfico 3, no ano de 2018, apenas (4,4%) das 
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vítimas sofreram violência patrimonial e as outras vítimas sofreram violência física, 

moral, psicológica e sexual. Isso pode indicar que grande parte da violência sofrida 

pela mulher é pelo fato de ser mulher e não com o seu patrimônio.  

Além disso, 59,4% das vítimas sofreram o delito em suas residências, mais 

um fator indicando que grande parte da violência sofrida tem razão em seu gênero, 

segundo o Gráfico 4. Para complementar essa hipótese, (74%) das vítimas possuíam 

alguma relação com o perpetrador, tais como amigo, vizinho, companheiro, ex-

companheiro, padrasto, madrasta, pai, mãe, parente, do ambiente de trabalho e 

ensino. 
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Gráfico  3 – Tipo de violência sofrida pela mulher em 2018 

 

Fonte e elaboração: ISP. 

 

Gráfico 4 – Local da violência sofrida pela mulher em 2018 

 

Fonte e elaboração: ISP. 

 

Gráfico  5 – Relação com o perpetrador da violência 2018 

 

Fonte e elaboração: ISP. 

 

Contemplando uma perspectiva nacional, os dados do Relatório Anual de 

2018 do Disque 100/Disque Direitos Humanos acompanham os dados do ISP no 

sentido de que menos de 10% das violências denunciadas corresponde a violência 

patrimonial. Segundo o Relatório, mais de 50% das denúncias relatam vítimas do sexo 

feminino e a cada 7 minutos uma mulher é agredida. 
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Gráfico  6 – Vítimas do sexo feminino – tipo de violação em 2018 no Brasil 

 

Fonte e elaboração: Relatório Anual Disque 100. 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

Em 2010, 315 mulheres foram assassinadas no Rio de Janeiro sendo 1172 na 

capital e 198 nos outros municípios do estado, conforme os microdados do SIM/MS e 

expresso na Figura 4. Os municípios que apresentaram os maiores números de 

feminicídios se concentram na Região Metropolitana, com exceção de Campos de 

Goytacazes. Já na capital carioca, houve uma maior prevalência de feminicídios na 

Zona Oeste, conforme a Figura 5. 

 
2 Dentre os 117 homicídios da cidade do Rio de Janeiro, 5 deles não tinham dados sobre o bairro. 
Portanto, neste trabalho foram utilizadas 112 mortes de mulheres para os bairros cariocas. 
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Figura 4 – Mapa dos homicídios de mulheres no Estado do Rio de Janeiro em 2010. 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Figura 5 – Mapa dos homicídios de mulheres na cidade do Rio de Janeiro em 2010 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Analisando mais profundamente os bairros cariocas observa-se que o 

percentual de mulheres jovens não varia muito entre os bairros já o percentual de 

mulheres negras quase dobra entre o bairro mais pacífico e o mais violento. Outro 
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aspecto interessante está na diferença entre a renda média domiciliar dos bairros, no 

qual o bairro mais pacífico apresentou uma renda quatro vezes maior que a do bairro 

mais violento. 

Tabela 3 – Aspectos socioeconômicos dos bairros cariocas em 2010 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS e Censo 2010/IBGE. Elaboração própria. 

 

Nota-se que os homicídios de mulheres em 2010 tiveram um quesito racial 

presente, assim como historicamente foi mostrado antes, onde mais da metade das 

mulheres assassinadas eram negras. Outra estatística que vai de acordo com as 

informações expostas está na alta prevalência dos homicídios ocorridos na residência. 

Tabela 4 – Dados sobre raça/cor e local do óbito dos feminicídios em 2010 

 

Fonte: Microdados SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Um aspecto muito interessante e que vale a pena destacar são os 

instrumentos utilizados no assassinato. Observa-se que mais de 50% dos homicídios 

ocorreram através do uso de armas de fogo, segundo a Tabela 5. Esse alto valor leva 

ao questionamento sobre a seguridade que a arma de fogo proporciona. Será, então, 

que a posse de uma arma de fogo realmente nos torna mais seguros? E, caso sim, 

quem torna mais seguro? As mulheres? Pois como grande parte das mulheres 

violentadas e assassinadas estavam em sua residência no ato e a maioria delas, no 

Bairro
Número de 

homicídios

% de 

mulheres 

jovens

% de 

mulheres 

negras

% de 

mulheres 

sem 

instrução

% de 

mulheres com 

ensino 

fundamental 

completo

% de 

mulheres com 

ensino médio 

completo

% de 

mulheres com 

ensino 

superior 

completo

% de 

mulheres que 

vivem ou 

viveram com 

o cônjuge

% de 

mulheres 

ocupadas

Rendimento 

domiciliar 

médio

Barra da Tijuca 1 0.12 0.15 0.18 0.06 0.11 0.16 0.35 0.26 10681.04

Ilha do Governador 1 0.12 0.22 0.20 0.08 0.16 0.08 0.35 0.23 4126.96

Inhaúma 2 0.13 0.27 0.25 0.09 0.14 0.05 0.34 0.22 2572.07

Ramos 2 0.13 0.27 0.26 0.10 0.13 0.03 0.34 0.22 2338.65

Guaratiba 5 0.13 0.28 0.28 0.09 0.12 0.02 0.34 0.18 1977.32

Tijuca 5 0.11 0.15 0.15 0.07 0.16 0.18 0.37 0.27 7836.25

Jacarepaguá 7 0.13 0.24 0.23 0.08 0.14 0.07 0.35 0.24 3881.17

Pavuna 7 0.13 0.32 0.27 0.10 0.13 0.02 0.33 0.19 2030.51

Centro 8 0.12 0.27 0.26 0.10 0.13 0.04 0.34 0.23 2718.21

Zona Sul 8 0.11 0.12 0.14 0.06 0.14 0.22 0.37 0.28 10233.86

Madureira 9 0.12 0.26 0.21 0.10 0.17 0.06 0.36 0.22 3054.80

Penha 9 0.13 0.28 0.24 0.10 0.14 0.04 0.33 0.20 2671.01

Bangu 10 0.12 0.30 0.24 0.10 0.15 0.04 0.34 0.20 2762.26

Méier 10 0.12 0.24 0.20 0.09 0.16 0.09 0.35 0.23 3730.54

Santa Cruz 13 0.13 0.33 0.28 0.10 0.12 0.02 0.33 0.18 1790.88

Campo Grande 15 0.12 0.29 0.23 0.10 0.15 0.04 0.34 0.20 2637.85

Raça/cor n % Local do óbito n %

Branca 122 38.7% Residência 88 27.9%

Preta 43 13.7% Escolas 2 0.6%

Parda 143 45.4% Esportes 1 0.3%

Indígena 1 0.3% Rua/Estrada 113 35.9%

Desconhecido 6 1.9% Comércio 9 2.9%

Raça/cor n % Fazenda 1 0.3%

Negras 186 59.0% Outros 16 5.1%

Não Negras 123 39.0% Desconhecido 85 27.0%
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Rio de Janeiro, foram mortas por armas de fogo, isto é um forte indicativo que a 

presença de armas de fogo não traz segurança para as mulheres na prática. 

Tabela 5 – Instrumentos utilizados nos homicídios de mulheres no Rio de Janeiro em 2010. 

 

Fonte: Microdados SIM/MS. Elaboração própria. 

 

A respeito do perfil das vítimas, nota-se que grande parte das mulheres 

assassinadas tinham entre vinte e quarenta e cinco anos de idade e, dentre elas, há 

uma maior concentração dos homicídios nas mulheres com idade entre vinte e trinta 

anos, conforme o Gráfico 7. No município mais violento, Duque de Caxias, (40%) das 

mulheres assassinadas tinham entre quinze e vinte nove anos e (25%) tinham entre 

vinte e vinte nove anos. Em São Gonçalo, o segundo município mais violento, essa 

faixa etária de vinte a vinte nove anos chega a concentrar um terço dos homicídios de 

mulheres 

Instrumento n %

Enforcamento 15 4.8%

Arma de Fogo 180 57.1%

Fogo 6 1.9%

Perfurante 49 15.6%

Contundente 13 4.1%

Desconhecido 52 16.5%



38 

Gráfico 7 - Distribuição dos Homicídios de Mulheres por Classes de Idades no Rio de Janeiro 
em 2010 

 

Fonte: Microdados SIM/MS. Elaboração própria. 

 

Contextualizando melhor os homicídios com as variáveis socioeconômicas do 

Censo de 2010, percebe-se que existe uma correlação positiva entre a mulher estar 

empregada e a ocorrência de homicídios de mulheres e, de acordo com o exposto 

nesse trabalho, os homicídios de mulheres também apresentaram correlação positiva 

com o percentual de mulheres jovens e mulheres negras. 

Como é possível observar no Gráfico 8 de mulheres negras, boa parte das 

unidades observadas que apresentaram um alto número de homicídios também 

possuíam os maiores percentuais de mulheres negras em sua população. Já no 

gráfico de mulheres jovens, o percentual de mulheres jovens por unidade observada 

não apresentou tanta dispersão. No gráfico de mulheres ocupadas, nota-se que este 

apresentou a menor correlação, mesmo que positiva, em comparação a mulheres 

jovens e mulheres negras. 
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Gráfico 8 – Correlações com número de homicídios de mulheres. 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS e Censo 2010/IBGE. Elaboração própria. 

 

4.3 RESULTADOS DA REGRESSÃO 

O modelo adotado neste trabalho busca compreender quais fatores afetam os 

casos de feminicídios no Rio de Janeiro. Para isso, foram utilizados os homicídios de 

mulheres (homicídios) como proxy para os feminicídios. Os feminicídios 

correspondem a variável explicada pelo percentual de mulheres jovens 

(mulher_jovem), de mulheres negras (mulher_negra), de mulheres sem instrução 

(mulher_sem_instrução), de mulheres ocupadas (mulher_ocupada) e o percentual de 

mulheres que vivem ou que viveram com o cônjuge (mulher_vive_viveu_conjuge). A 

equação estimada do modelo ficou: 

ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑑𝑖𝑜𝑠̂ =  −58.311 − 29.715 × 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 + 31.067 × 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎

+ 194.157 × 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑗𝑜𝑣𝑒𝑚 + 7.544 × 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎                         

+  107.933 × 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑢 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑢𝑐ô𝑛𝑗𝑢𝑔𝑒
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O modelo que explica os feminicídios no Rio de Janeiro apresentou os 

resultados apresentados na Tabela 6. Para testar a normalidade dos resíduos modelo 

foi utilizado o Teste Kolmogorov-Smirnov, no qual sua hipótese nula normalidade não 

foi rejeitada ao nível de 5% de confiança, ou seja, os resíduos seguem uma 

distribuição normal. Para testar a homocedasticidade dos resíduos foi utilizado o Teste 

de White, no qual sua hipótese nula de homocedasticidade não foi rejeitada ao nível 

de 5% de confiança. 

Tabela 6 – Resultados do modelo estimado. 

 

Fonte: Microdados do SIM/MS e Censo 2010/IBGE. Elaboração própria. 

 

Ao avaliar os resultados expostos acima percebe-se que o fato da mulher 

estar ocupada aumenta suas chances de ser assassinada pelo seu gênero. Mesmo 

que seu resultado não tenha dado significativo, é possível analisar como um indicador. 

Essa correlação positiva vai de acordo com os resultados da literatura (CERQUEIRA; 

MOURA; PASINATO, 2019; TAUCHEN et al, 1991), apesar dos modelos econômicos 

para violência indicarem que um incremento na renda pessoal aumenta o poder de 

barganha da mulher, as teorias do patriarcado argumentam que essa independência 

Coeficiente Estimativa P-valor

Intercepto
 -58.311**         

(23.915)
0.0165

Mulher sem 

instrução

 -29.715**         

(14.135)
0.03802

Mulher negra
 31.067***         

(10.407)
0.00355

Mulher jovem
 194.157**         

(74.053)
0.0101

Mulher ocupada
7.544         

(21.699)
0.72882

Mulher vive ou 

viveu com o 

cônjuge

 107.933**         

(51.604)
0.03899

R2: 0.3022

R2 ajustado: 0.2677

Estatística F(5, 101): 8.748

P-valor: 0.0000006378

P-valor

P-valor: 0.6413865624

0.09888

Teste Kolmogorov-Smirnov

Teste de White

Estatística de teste: 17.1780058

Região crítica: 31.41043284
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financeira é uma forma da mulher sair da sua posição de subordinação e justamente 

por isso haveria o aumento da violência, como uma forma de reafirmar o poderio 

masculino. 

Cerqueira et al. (2019) em seu trabalho que foi baseado na Pnad 2009, no 

questionário suplementar de violência e vitimização, observaram resultados positivos 

para as mulheres que participam do mercado de trabalho (PFMT) e a violência quando 

estas moram com o cônjuge e, também, observaram um resultado negativo nessa 

relação para as mulheres que não vivem com o cônjuge. Isso indica que no ambiente 

doméstico quando a mulher vive com o parceiro e busca uma autonomia financeira ou 

uma maior participação na renda domiciliar, suas chances de serem violentadas 

aumentam, ao passo que se não vivessem com o parceiro suas chances diminuiriam. 

Assim o resultado do modelo para o fato da mulher viver ou ter vivido com o cônjuge 

aumentar os casos de feminicídio também vai na mesma direção da literatura sobre o 

tema. 

O fato da mulher ser negra apresenta relação positiva com os feminicídios, 

explicitando a diferença racial presente nos municípios e bairros fluminenses. Esse 

resultado não é de se surpreender, pois na análise descritiva já foi exposto essa 

diferença, e também pelo fato das pessoas negras serem as mais vitimadas pela 

violência como um todo (CERQUEIRA; COELHO, 2017). Cerqueira e Coelho (2017) 

mostraram que as pessoas negras possuem mais chances de serem vítimas de 

homicídio nos bairros da capital do Rio de Janeiro e, além disso, mostraram que se 

“população afrodescendente possuísse a mesma probabilidade de sofrer homicídio 

da população não negra (controlado por outras características), a taxa de homicídio 

na cidade do Rio de Janeiro, em 2010, seria 12,9% menor do que a observada”. Para 

os casos de mulheres, o estudo de Silva e Godoy (2016) também apresentou que as 

mulheres negras possuem mais chances de serem vítimas. 

Em relação a idade da vítima, mulheres mais jovens possuem uma relação 

positiva com os homicídios de mulheres, indicando que as mulheres jovens possuem 

maior chance de serem vitimadas. Esse resultado foi indicado na análise descritiva 

deste trabalho e, também, se alinha com outros trabalhos da literatura (TAUCHEN et 

al, 1991). Em seu artigo, Tauchen et al. (1991) acharam que mulheres mais jovens 

são violentadas com mais frequência, além disso, também observaram que homens 

mais velhos que suas parceiras são violentos com uma maior frequência. 
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Um resultado do modelo que foi um tanto surpreendente foi a relação negativa 

entre a educação (mulher sem instrução) e o feminicídio. Pode-se compreender esse 

efeito da seguinte maneira, quanto menos educação a mulher possuir menor a sua 

consciência social e menor seu questionamento sobre seu papel mulher esperado 

pela sociedade. Portanto, uma mulher menos educada ou sem acesso à educação 

será uma mulher mais subserviente ao marido e, dessa forma, conforme o modelo 

proposto por Tauchen et al. (1991), quanto mais a mulher desobedece às “regras” 

impostas pelo marido maior será o uso de violência por parte dele. Em outras palavras, 

a mulher sem ou menos instruída desobedecerá menos às regras e, dessa maneira, 

o homem recorrerá menos a violência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta monografia foi apresentado como a violência contra as mulheres 

ocorre, seu conceito e impacto nas vidas das mulheres fluminenses. Essa violência 

pode ser estrutural, através de acesso desigual a serviços, e pode ser também física, 

sexual e psicológica. A agressão também pode acontecer no ambiente doméstico ou 

familiar, se tornando uma violência doméstica. É de suma importância destacar tais 

eventos como uma discriminação de gênero e não generalizar. Além disso, foi 

observado uma queda nos homicídios de mulheres fluminenses logo após a instituição 

da Lei Maria da Penha, o que demonstra a importância dessa lei e da identificação de 

tais agressões com a desigualdade de gêneros. 

Indo além, foi entendido que o desencadear dessa violência pode ter um 

resultado fatal para as mulheres, este é chamado de feminicídio. Esse conceito que 

surgiu da necessidade de diferenciar os homicídios de mulheres originados na 

desigualdade de poder entre os gêneros de outros homicídios. Em uma definição 

simples, o feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher. Dentro 

desse conceito, entende-se que existe uma diferença social entre os sexos no qual 

estes possuem papéis diferenciados perante a sociedade. 

Foram utilizados neste trabalho os homicídios de mulheres obtidos através 

dos microdados da saúde como proxy para os feminicídios e, através de uma 

regressão em cross-section para os municípios do Estado do Rio de Janeiro e para 

os bairros da capital carioca foi possível observar alguns fatores que implicam 

positivamente e negativamente na ocorrência dos feminicídios. 

Empregando o método de Mínimos Quadrados Ordinários foi possível 

observar que o fato da mulher ser negra e jovem há correlação positiva com o 

feminicídio, indicando que mulheres nessas condições possuem uma maior 

probabilidade de serem vitimadas. As mulheres que moram ou já moraram com o 

parceiro também apresentaram uma correlação positiva, o que indica que essas 

mulheres têm mais chances de serem assassinadas. 

O resultado um tanto não tão simples de compreender foi a correlação 

negativa entre as mulheres que não possuem instrução com os feminicídios. A 

explicação para tal ocorrência está no modelo de Tauchen et al. (1991), no qual a 

mulher sem ou menos instruída desobedecerá menos às regras resultando numa 

menor recorrência a violência por parte do homem. 
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Outro efeito interessante foi a relação positiva entre a mulher estar empregada 

e o feminicídio, que acompanha a literatura. Relacionado a esse resultado, é relevante 

levantar que a independência financeira não pode ser a única forma de acabar com a 

desigualdade entre os gêneros. É importante englobar todas as instituições da 

sociedade nesse processo, como a religião, a família, a escola e a mídia. 

Então, a importância deste trabalho e de outros semelhantes está na 

compreensão desse fenômeno que está gerando a morte de muitas mulheres. Além 

do impedimento à vida dessas mulheres, a violência também impacta a sociedade 

como um todo. Um exemplo está no trabalho de Carvalho e Oliveira (2016), que 

estimaram o impacto da violência doméstica contra a mulher no mercado de trabalho, 

observando que este se dá de diversas formas, como a queda na produtividade, queda 

no número de horas trabalhadas, queda nos salários das vítimas, entre outros.  
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