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III. Contextualização da violência contra a 
mulher: dados 2015

1. Vítimas da violência

Como se sabe, a violência atinge as mulheres de formas distintas a partir do seu 
grupo etário. Assim, procurou-se focar nas características marcantes da vitimização 
de mulheres a partir das fases da vida das vítimas.

1.1. Vítimas vulneráveis: mulheres com idade entre zero e 13 anos

Para mulheres da faixa etária entre zero e 13 anos, o risco da violência sexual se 
sobressai em relação às demais formas de violência. Elas representaram 45,1% do 
total de mulheres vítimas de estupro e tentativa de estupro, enquanto para as demais 
formas de violência analisadas este percentual não ultrapassa 3,0 %.

Tabela 4: Mulheres vítimas segundo faixa etária (0 a 13 anos e demais faixas etárias) e tipos de 
violência sofrida –2015 (Valores absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas Total n° abs 0 a 13 anos % Demais faixas %

Tipo de violência 147.407 3,0 97,0

Física 50.283 2,6 97,4

Sexual 4.612 45,1 54,9

Psicológica 49.469 1,1 98,9

Patrimonial 6.226 0,5 99,5

Moral 36.817 1,3 98,7

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

Os altos percentuais apresentados nos delitos de estupro (47,1%) e tentativa de 
estupro (21,8%) sinalizam para o fato de que a chance da violência sexual consumada 
aumenta entre as vítimas mais vulneráveis.
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Gráfico 12: Mulheres vítimas de violência sexual segundo delitos e idade da vítima – 2015 (Valores 
percentuais)

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

Dentro deste grupo jovem de vitimização (mulheres de 0 a 13 anos), a violência 
sexual representa 46,7% do total de meninas vítimas, seguida pela violência física 
(29,8%); 63,6% dos eventos acontecem na residência, como mostra a tabela a seguir.

Tabela 5: Mulheres vítimas de 0 a 13 anos segundo tipo de violência e tipo de local do fato – 2015 
(valores absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas 0 a 13 anos Demais faixas

Características nº abs. % nº abs. %

Tipo de violência 4.457 100,0 142.950 100,0

Física 1.327 29,8 48.956 34,2

Sexual 2.082 46,7 2.530 1,8

Psicológica 552 12,4 48.917 34,2

Patrimonial 34 0,8 6.192 4,3

Moral 462 10,4 36.355 25,4

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ
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Destaca-se que a vitimização de mulheres de 0 a 13 anos, quando praticada por 
pais e parentes (pais, mães, padrastos, madrastas e parentes), representa o maior 
percentual na relação entre acusado e vítima (36,0%).

Mais especificamente, chama a atenção que 34,3% da violência sexual contra 
crianças tenha sido praticada por pais e parentes das vítimas.

Tabela 6: Mulheres vítimas de 0 a 13 anos segundo relação entre acusado e a vítima – 2015 (Valores 
percentuais)

Mulheres vítimas entre 0 e 13 anos

Tipos de violência % Total % Sexual % Outras

Relação acusado-vítima 4.457 2.082 2.375

Pais/Padrastos 15,7 19,7 12,1

Parentes 20,3 14,6 25,3

Conhecidos 11,0 9,6 12,2

Outras 20,0 24,2 16,3

Nenhuma 33,0 31,9 34,1

Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

1.2. Vítimas adolescentes: mulheres com idade entre 14 e 17 anos

As vítimas adolescentes da violência contra a mulher, com idade entre 14 e 17 
anos, representaram 4,5% do total de mulheres vitimizadas em 2015.

Tabela 7: Mulheres vítimas com idade entre 14 e 17 anos segundo tipo de violência – 2015 (valores 
absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas
Total 14 a 17 anos Demais faixas

nº abs. % %

Tipo de violência 147.407 4,5 95,5

Física 50.283 5,9 94,1

Sexual 4.612 17,3 82,7

Psicológica 49.469 3,2 96,8

Patrimonial 6.226 1,2 98,8

Moral 36.817 3,1 96,9

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ
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A forma de violência com maior representação de adolescentes vítimas é a sexual,  
pois 17,3% do total de mulheres vítimas de estupro ou tentativa de estupro estão 
nesta faixa etária. Juntamente com as mulheres vítimas de zero a 13 anos (vítimas 
vulneráveis) elas mostram que a violência sexual tem como vítimas preferenciais as 
mulheres com menos de 18 anos (62,4%).

Tabela 8: Mulheres vítimas com idade entre 14 e 17 anos segundo tipo de violência e tipo de local do 
fato – 2015 (valores percentuais)

Mulheres vítimas entre 14 e 17 anos

Características nº abs. %

Tipo de violência 6.567 100,0

Física 2.990 45,5

Sexual 799 12,2

Psicológica 1.577 24,0

Patrimonial 76 1,2

Moral 1.125 17,1

Tipo de local do fato

Residência 3.151 48,0

Via pública 2.071 31,5

Outros locais 1.345 20,5

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

A forma de violência a que estão mais expostas as mulheres de 14 a 17 anos é a 
física (45,5%). A maior parte dos casos de violência contra adolescentes ocorreu na 
residência (48,0%) ou em via pública (31,5%).

Nas vítimas adolescentes se observa a transição da vitimização exercida por 
parentes (pais, padrastos, outros parentescos) para a vilência exercida por pessoas 
com quem as vítimas mantém relações afetivas (companheiros e ex-companheiros).

Tabela 9: Mulheres vítimas com idade entre 14 e 17 anos segundo relação entre acusado e a vítima – 
2015 (valores percentuais)

Mulheres vítimas entre 14 e 17 anos

Tipos de violência % Total % Física % Sexual % Outras

Relação acusado-vítima 6.567 2.990 799 2.778

Companheiros 23,0 27,0 5,0 23,9

Pais/Padrastos 9,1 10,2 15,4 6,0

Parentes 5,7 5,8 7,4 5,0

Conhecidos 10,3 9,4 7,4 12,2

Outras 22,3 20,6 27,2 22,6

Nenhuma 29,7 27,0 37,7 30,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ
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1.3. Vítimas adultas: mulheres com 18 anos ou mais

As vítimas de violência contra mulher com 18 anos ou mais representaram mais de 
90,0% do total de mulheres vitimizadas em 2015.

Este estrato da vitimização de mulheres é composto, em maior parte, por mulheres 
com idades entre 18 e 39 anos, que representam 58,7% do total de mulheres vítimas 
e 64,5% do total de mulheres vítimas adultas. 

Gráfico 13: Total de mulheres vítimas de violências segundo idade da vítima – 2015 (valores 
percentuais)

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ
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Para a mulher adulta a experiência de vitimização está relacionada fortemente 
ao lar. Mais de 60,0% dos eventos ocorreram na residência. As formas de violência a 
que foram expostas mais frequentemente, associadas ao local onde estas ocorreram 
indicam este estrato da vitimização feminina como o de maior risco da violência 
doméstica e/ou familiar.
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Tabela 10: Mulheres vítimas com 18 anos ou mais segundo tipo de violência, tipo de local do fato e 
relação entre acusado e a vítima – 2015 (valores absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas com 18 anos ou mais

Características nº abs. %

Tipo de violência 134.106 100,0

Física 45.008 33,6

Sexual 1.383 1,0

Psicológica 46.842 34,9

Patrimonial 6.036 4,5

Moral 34.837 26,0

Tipo de local do fato

Residência 81.807 61,0

Outros locais 52.299 39,0

Relação acusado-vítima

Companheiros 63.428 47,3

Outras 44.231 33,0

Nenhuma 26.447 19,7

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

São mulheres que, em mais da metade dos casos, possuem alguma renda (ocupa-
ção remunerada e aposentadoria/pensão, 57,1%), e têm pelo menos 13 anos de estudos 
(ensino médio e ensino superior completos, 50,4%). O que demonstra que a violência 
contra a mulher  atinge a todas as mulheres, independentemente da classe social.
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Tabela 11: Mulheres vítimas com 18 anos ou mais segundo estado civil, ocupação e grau de instrução 
– 2015 (valores absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas com 18 anos ou mais

Perfil nº abs. %

Estado civil 134.106 100,0

Casado(a)/Vive junto 47.972 35,8

Separado(a) 12.504 9,3

Solteiro(a) 66.047 49,2

Viúvo(a) 4.661 3,5

Não informado 2.922 2,2

Ocupação

Com ocupação e renda 71.012 53,0

Desempregado 4.416 3,3

Aposentado/Pensionista 5.557 4,1

Estudante 6.416 4,8

Do lar 27.223 20,3

Outros 14.625 10,9

Não informado 4.857 3,6

Grau de instrução

Sem instrução 710 0,5

Fundamental incompleto 30.276 22,6

Fundamental completo 29.030 21,6

Médio completo 53.058 39,6

Superior 14.430 10,8

Não informado 6.602 4,9

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

Apontamentos sobre a violência física

Vale ressaltar que a indicação de companheiros e ex-companheiros como prová-
veis autores nos casos de violência física tem importante significado. Enquanto nos 
nos casos de homicídio doloso, por exemplo, vítimas masculinas com indicação de 
autoria não chegaram a 6,0% (5,5%), nos casos de vítimas mulheres este percentual 
foi de mais de 20,0% (21,1%).
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Tabela 12: Total de vítimas de homicídio doloso segundo sexo das vítimas e relação entre acusado e a 
vítima – 2015 (valores percentuais)

Vítimas de homicídio doloso %Total %Homens %Mulheres

Relação acusado-vítima 100,0 100,0 100,0

Companheiros 1,2 0,5 9,0

Conhecidos 5,6 5,0 12,1

Ignorado 93,2 94,5 78,9

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

Tabela 13: Mulheres vítimas de violência física com 18 anos ou mais segundo delitos e relação entre 
acusado e a vítima – 2015 (valores absolutos e percentuais)

Mulheres vítimas com 18 anos ou mais acusados
Total  n° 

abs
Companheiros 

n° abs
%

Títulos 45.008 25.058 55,7

Lesão corporal dolosa 44.240 24.805 56,1

Tentativa de homicídio 509 212 41,7

Homicídio doloso 259 41 15,8

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

O que se observa na violência física contra mulheres adultas é que a indicação 
de companheiros e ex-companheiros como autores está diretamente relacionada 
com a gravidade da agressão e as chances de sobrevivência das vítimas. Ou, dito de 
outra forma, mulheres que sobrevivem às agressões sofridas têm a chance de indicar 
o autor, e, nestes casos, os companheiros assumem percentuais significativos: 56,1% 
dos responsáveis por lesões corporais e 41,7% das tentativas de homicídio.

Assim, os 15,8% de companheiros e ex-companheiros autores de homicídio doloso 
de mulheres mostram a prevalência de motivação passional e relacionada ao gênero, 
nesses crimes.
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2. Sobre os acusados

Para esta análise foram contabilizadas 157.628 pessoas qualificadas como autoras 
dentro do universo de mulheres vítimas dos delitos trabalhados neste estudo. Destaca-
se, no entanto, o alto percentual de não informação em alguns desses casos.

Tabela 14: Perfil dos acusados de violências contra mulheres segundo tipo de violência exercida, faixa 
etária, grau de instrução, ocupação – 2015 (valores percentuais)

Acusados de violência 
contra a mulher

Violência 
Física

Violência 
Sexual

Violência 
Pscológica

Violência 
Moral

Violência 
Patrimonial

total

Faixa etária

menor 18 anos 1,7 3,6 1,3 1,1 1,3 1,5

18 - 24 anos 12,7 8,4 9,1 6,5 9,2 9,6

25 - 34 anos 25,7 14,8 22,4 17,9 23,1 22,1

35 - 44 anos 18,9 13,1 20,8 18,5 19,9 19,3

45 - 59 anos 11,8 10,5 15,3 16,5 13,5 14,2

60 anos ou mais 2,4 3,1 3,6 5,3 3,0 3,6

Sem informação 26,8 46,4 27,5 34,3 30,0 29,7

Grau de instrução

Fundamental incompleto 20,2 17,4 19,8 13,6 18,2 18,2

Fundamental completo 15,5 10,8 14,7 11,4 13,2 14,0

Médio completo ou mais 21,2 11,2 20,8 25,8 22,3 22,0

Não informado 43,1 60,5 44,6 49,2 46,3 45,8

Ocupação

Com ocupação e renda 42,8 31,6 42,9 39,5 40,0 41,5

Desempregado 6,3 3,8 6,2 4,2 6,3 5,6

Aposentado/Pensionista 1,5 1,8 2,0 2,8 2,0 2,0

Estudante 3,2 4,6 2,3 2,6 2,6 2,7

Outros 12,8 6,8 12,1 11,6 11,7 12,0

Não informado 33,4 51,4 34,4 39,4 37,3 36,0

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ

No perfil dos acusados observa-se a prevalência de pessoas com idade entre 25 e 
44 anos, com ocupação e renda.


