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Para Eduardo, a quem a vida negou a segunda chance
que estava procurando, e hoje integra estas tristes cifras

1.

TEORIAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE

HOMICÍDIOS, RENDA E DESIGUALDADE

O debate acerca dos determinantes estruturais da violência
esteve freqüentemente centrado em tentar apurar se a pobreza estimula ou não a criminalidade e, em caso positivo, em que medida. Daí o possível impacto da riqueza e de sua distribuição sobre o
número de homicídios ser apenas uma parte dessa questão mais
ampla. Este ensaio enfocará a violência letal, ou seja, os homicídios, e discutirá os outros crimes violentos como contexto para a
sua ocorrência.
Na realidade, houve e ainda há uma imensa controvérsia em
torno desse ponto, tanto no Brasil quanto no exterior. A questão
principal poderia ser enunciada da seguinte forma: o nível da renda ou sua distribuição são fatores importantes na determinação
das taxas de homicídio? A resposta tem repercussões profundas
sobre como empreender a tarefa de fazer decrescer a violência letal. Por um lado, os que concordam com uma resposta positiva
tendem a apoiar medidas sociais - melhoria da educação, aumento das oportunidades de trabalho ou redução da desigualdade
social, etc.- como as principais políticas de redução dos homicídios e da violência. Por outro lado , aqueles que questionam o
vínculo entre renda e violência tendem a defender medidas relacionadas ao sistema de justiça criminal, como a melhoria do desempenho da polícia, uma vez que as medidas sociais pretendidas
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apresentariam um impacro insignifi c mte em termos de redu ção
da viol ência . Assim , estamos sem dúvida lid ando com uma questão causal - o nível da renda ou sua di stribuição provoca violência letal? --, embora o tipo de prova geralm ente disponível se
refira, no máximo , a um a associação entre os dois termos.
Em nossa opinião, a controvérsia se estabeleceu devido a dois
fatores principais: a) resultados contraditórios quando a hipótese
é examinada em níveis diferentes ou usando populações distintas;
e b) falta de especificidade nos modelos teóricos propostos para
exemplificar a relação entre renda e homicídios. Freqüentemente,
o tipo de dado coletado não é o melhor para a hipótese a ser testada.
Vamos examinar, inicialmente, as teorias que apóiam a relação proposta. Aparentemente, a primeira conclusão é de que não
há consenso quanro a um único modelo teórico para discutir a
questão. Em geral, duas teorias principais podem ser citadas ou
inferidas .
a) A primeira perspectiva teórica é a do comportamento racional de maximização da renda , o homo economicus, sugerida por
economistas para analisar o crime desde Gary Becker ( 1968). Esse
quadro teórico tem sido usado principalmente para tentar explicar comportamentos adorados para a geração de renda, o assim
chamado crime conrra a propriedade, mas tem , obviamente, conseqüências mais amplas. Já que a violência é um meio necessário
para a perpetração desses crimes contra a propriedade, um aumento
na taxa de roubos, por exemplo, terminará provocando também um
número maior de homicídios. O problema é que os homicídios têm
etiologia variada e ocorrem em contexros muito diferentes. Parte dos
homicídios são, de fato, resultado de crimes violentos contra a propriedade, mas outros decorrem de conflitos políticos ou interpessoais
ou da violência doméstica, que não têm relação clara com questões
econômicas. Os assassinatos resultantes de lutas de poder en tre gangues
ou outras redes do crime também podem ser considerados de nature-za econômica, uma vez que a finalidade última dessas organizações é
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o lucro, sendo a violência um meio para alcançar essa finalidade
(Sánchez-Jankowski: 1997). As guerras e os conflitos políticos de
maior importância são deixados de bdo, j<1 que seu caráter catastrófico exige modelos bastante distintos. Na realidade, nem sempre é fácil determinar inequivocamente se os crimes teriam motivação económica ou de outra natureza. Essas noções podem ser
concebidas mais como tipos ideais, mas servem aos nossos propósitos explicativos.
Em resumo, esse modelo poderia dar conta, na melhor das
hipóteses, dos homicídios decorrentes do comportamento ilícito
de maximização do lucro. O comportamento ilegal e violento supostamente gera urna renda mais alta do que o emprego legal para
os que o cometem, ainda que se considere a punição aplicada no
caso de o criminoso ser preso. 1 Quando essa compensação diferencial da atividade criminosa violenta ultrapassa certo patamar,
estabelecido pela consciência moral do sujeito, o ser racional optaria, então, pelo crime. Em outras palavras, o crime violento seria escolhido a fim de obter um lucro que de outro modo seria
inatingível. Assim, quanto menos uma pessoa espera do emprego
legal, mais essa pessoa estaria propensa ao comportamento criminoso e vice-versa. Em contrapartida, quanto mais ricas as ouuas
pessoas, maior o produto do roubo esperado pelos criminosos
(Fleisher, 1966). Em decorrência disso, o aumento da desigualdade afeta os dois extremos, uma vez que as pessoas muito pobres
esperariam muito pouco do emprego legal e, ao mesmo tempo,
teriam a expectativa de altos lucros recorrendo ao crime violento
contra cidadãos ricos. Trata-se, aqui, de uma simplificação, já que
muitos crimes contra a propriedade são cometidos não contra
pessoas, mas contra instituições (como bancos), porém a idéia está
exemplificada .
O modelo se torna mais complexo, ou se intensifica mais, pelo
1

A punição es perada é, por sua vez, cal cubda normalm e nte co m o o produto da probabilidade de se r preso vezes a gravidad e da sentença.
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faco de que as pessoas de melhor nível cultural têm acesso a certos
tipos de crime altamente lucrativos e que não exigem violência , os
chamados crimes de "colarinho branco", enquanto os cidadãos
pobres e se m educação formal só teriam a alternativa do crime
violento , freqüentemente muito menos lucrativo e mais arriscado , quando decidem recorrer ao comportamenco ilícito para aumentar sua renda.
É também concebível que o efeito da compensação diferencial entre as atividades legais e ilegais não seja linear ao longo do
continuum da renda. Por exemplo, a população muico pobre estaria mais propensa a se engajar no crime violenco para poder
garantir um padrão de vida mínimo, enquanto os cidadãos de
classe média que já alcançaram um certo nível de bem-estar estariam menos inclinados a fazê-lo com a mesma expectativa de lucro. Em outras palavras, uma compensação muito maior seria
necessária para induzir alguém da classe média a cometer crimes
violentos.
Outra importante peculiaridade dos homicídios é que o custo
do engajamento no tipo de crime contra a propriedade que pode
levar ao homicídio não pode ser medido considerando-se simplesmente a possibilidade de ser capturado e a gravidade da sentença. Entre outras razões, as pessoas que cometem esse tipo de
homicídio também correm o risco de serem mortas, principalmente na América Latina. A reação da vítima, a intervenção da
polícia e as lutas com membros de outras organizações criminosas
representam risco considerável de morte. Esse tipo de comportamento homicida pode ser considerado, diferentem ente de outros
homicídios relacionados à violência doméstica ou a outros conflitos interpessoais, uma atividade bastante perigosa. Assim, os homicídios relacionados a crimes contra a propriedade são uma atividade de custo muito mais alto do que os códigos penais podem
indicar.
Estabelecer essa relação entre renda e homicídios traria evidentes implicações para as políticas públicas: dar aos homicidas
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um padrão decente de vida, para que eles não tentem obtê-lo por
meio do crime violento. Isso tem conseqüências éticas e políticas.
Se aCI·editarmos que a decisão final de uma pessoa optar pelo comportamento criminoso depende não apenas de sua postura moral,
mas também de sua posição na estrutura social, não será tão fácil
condená-la tão entusiasticamente quanto seria se acreditarmos que
a renda não tem implicações na violência.
b) A segunda perspectiva teórica é a da hipótese frustraçãoagressão (Dollard et ai., 1939). Essa hipótese propõe basicamente
que necessidades ou expectativas frustradas podem provocar a agressão como forma de liberar a frustração. A agressão pode ser
direcionada a pessoas ou a instituições tidas como responsáveis
pela frustração, como no caso da hipótese da privação relativa como
explicação para as revoluções sociais e políticas (Davies, 1962).
Mas a agressão também pode ser expressa de maneira mais difusa,
contra vários objetos não relacionados à frustração original. Nesse
caso, o comportamento supostamente não tem de ser racional; na
realidade, ele é freqüentemente irracional, uma vez que as conseqüências da agressão podem até contribuir para aumentar a frustração. Assim, a dificuldade econômica induziria à frustração entre os pobres e estes a expressariam em forma de agressão generalizada, o que, por seu turno, provocaria mais homicídios. A desigualdade profunda significaria que os pobres também estariam
cientes da existência de pessoas com alto padrão de renda, o que
provavelmente diminuiria a legitimidade das diferenças e, em seguida, aumentaria a frustração. Considerando que estamos nos
referindo à agressão difusa, ela poderia visar, inclusive, a outros
nas mesmas condições e sem qualquer responsabilidade pela situação. O vínculo que se observa entre desemprego e violência
doméstica se ajusta muito bem a esse quadro.
A extensão dessa ocorrência de frustração e agressão poderia
levar a um estado de anomia social, no qual as estruturas normativas
e sociais entrariam em colapso e a violência reinaria incontestável.
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Ambos os esquemas teóncos predizem que os cidadãos pobres, em termos relativos ou absolutos, tornar-se-ão mais violentos e, em última instânci a, cometerão mais homicídios. Por isso ,
essas teorias se referem aos que cometem a violência. No entanto,
existem dados mais abundantes sobre as vítimas do que sobre os
criminosos. Da mesma forma, os dados sobre os criminosos tendem a sofre r maiores distorções do que os dados sobre as vítimas .
No Brasil, onde a taxa de elucidação de homicídios é caracteristicamente baixa (Soares, 1996), dispomos de dados apenas sobre
uma fração das pessoas que cometeram os c;rimes e, especificamente, sobre o tipo de pessoa que a polícia, os promotores e os
juízes tendem a prender, acusar e condenar. Adorno ( 1995) detecta um viés racial nas condenações devido, entre outras razões, ao
fato de que os negros tendem a ser mais pobres e não podem
contratar um advogado particular. Seria difícil afirmar que os indivíduos condenados constituem uma amostra aleatória dos que
cometeram crimes. Assim, as teorias tendem a ser testadas com
dados sobre as vítimas, embora, teoricamente, elas estejam vinculadas aos criminosos.
Gostaríamos de acrescentar uma terceira perspectiva teórica,
centrada na vítima, e não nos autores dos crimes. Segundo essa
hipótese, a renda agiria como fato r de proteção contra a violência
letal. Os indivíduos de renda mais alta teriam menor probabilidade de serem mortos do que os de menor renda. Isso poderia ser
explicado de várias maneiras . Em primeiro lugar, a proteção pode
ser comprada, sob a forma de age ntes privados de segurança, dispositivos de alarme, grades etc. Os ricos podem gastar mais para
se proteger contra a violência. Mais importante ainda, os abastados podem morar distante das áreas de perigo das cidades, enquanto os pobres não podem mudar-se com facilidade dos bairros
em que há risco. Considerando que os cidadãos se sentem inseguros em muitas cidades da América Latina, não é surpreendente
que escolham gastar seus recursos nessa qu es tão de vida ou morte.
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Em segundo lugar, marar uma pessoa pobre poderia acarretar
menor risco para os criminosos do que matar uma pessoa rica.
Dado o alto grau de impunidade existente no Brasil, seria mais
dispendioso matar alguém cuja morte provavelmente teria maior
impacto público e cuja família poderia dispor dos recursos necessários para procurar punir os criminosos (advogados etc.). Obviamente, no caso dos homicídios relacionados aos crimes contra a
propriedade, atacar uma pessoa mais rica pode proporcionar um
lucro maior, mas isso pode ser contrabalançado e até revertido
pelo diferencial de proteção entre ricos e pobres.
Os dados usados para testar o impacto da renda sobre aviolência letal não são aqueles que nos levariam às conclusões mais
sólidas e freqüentemente referem-se à hipótese indiretamente. A
maneira ideal de testar a causalidade nesse campo seria um experimento ou um quase-experimento. Por exemp lo, aumentando a
renda ou diminuindo as desigualdades em determinadas comunidades, mantendo ao mesmo tempo o status atua l em outras comunidades sim ilares, a fim de verificar se nas primeiras há uma
queda nas taxas de homicídio em relação às últimas. Considerando as imensas dificuldades políticas e sociais, bem como os enormes custos econômicos demandados por esse estudo, esse tipo de
pesquisa está provavelmente fora de questão. Poder-se-ia pensar
num experimento natural que tirasse proveito de algum fator importante que houvesse elevado a renda ou diminuído as desigualdades em certas comunidades, sem afetar outras, mas essas oportunidades são pouco freqüentes.
Assim, levando em co nta que a evidência experimental ou quase-experimental praticamente inexiste, os pesquisadores têm de
confiar em dados qu e possibilitam estabelecer correlações. Al ém
do mais, conforme se indicou acima, os dados sobre os criminosos são freqüentemente mais escassos e menos confiáveis do que
os dados sobre as vítimas. Em conseqüência disso, a questão original é muitas vezes redefinida da seguinte forma: os luga res de ren-
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da mais alta ou com desigualdades menores têm taxas de homicídio mais baixas do que locais comparáveis com renda menor ou
desigualdade maior? O suposto aparente por trás dessa operacionalização é que os criminosos e as vítimas vivem na mesma área e
que uma taxa mais alta de homicídio de uma área de baixa renda
decorreria das agressões dos pobres que vivem nessa região. Considerando que os dados não se referem diretamente aos criminosos, alvo principal dos modelos teóricos, e que há vários outros
fatores que determinam as taxas de homicídio além da estrutura
econômica, essas comparações devem ser apreciadas como, no
máximo, um teste indireto da hipótese. O entendimento do fato
de que as teorias se referem a indivíduos que cometem crimes, mas os
dados se referem a comunidades deve nos alertar para o risco de um
problema metodológico bem conhecido: a falácia ecológica, ou seja,
a possibilidades de que os processos não funcionem do mesmo modo
nos níveis agregados e nas unidades originais.
Na realidade, a situação se torna ainda mais complexa quando
vemos que a unidade de agregação varia de pesquisa para pesquisa. Alguns estudos comparam países, outros comparam estados
ou regiões dentro de países, enquanto outros lidam com cidades
ou até mesmo com áreas menores. No entanto, as relações entre
os fenômenos não são necessariamente constantes nos diferentes
níveis. Em princípio, quanto menores as áreas comparadas, mais
próximos os dados serão da teoria e mais homogêneas tenderão a
ser as populações vivendo nessa área. Por isso, quanto menores as
áreas, mais adequadas serão ao teste. Assim, seria melhor comparar bairros do que cidades. Por outro lado, quanto menor a área,
mais difícil será sustentar a suposição de que criminosos e vítimas
vivem na mesma área. Não é difícil aceitar que ambos vivem no
mesmo estado, mas é mais difícil crer que ambos vivem no mesmo quarteirão, o que torna problemática a utilização do quarteirão como unidade de análise. É provável que os que cometem
homicídios freqüentemente matem alguém que vive numa área
diferente. Este trabalho tenta explorar a relação entre homicídios
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e dimensões econômicas em níveis diferentes- a saber, bairros,
cidades, estados e países- e monitorar a convergência ou divergência dos resultados.
Além disso, a complexa relação teórica entre renda média e
desigualdade de renda contribui para obscurecer o quadro. Um
aumento de renda com a mesma distribuição tem supostamente
um impacto positivo, uma vez que a pobreza diminuirá. Da mesma forma, uma distribuição mais eqüitativa da riqueza, mantendo constante a renda média, terá um efeito similar. No entanto, a
renda média pode se elevar como resultado do desenvolvimento
dos estratos mais altos da população, aumentando, assim, simultaneamente, a desigualdade. Ao contrário, a desigualdade pode
ser reduzida pela deterioração das condições dos ricos, reduzindo,
assim, a renda média. Em qualquer destes casos, não fica claro
que tipo de resultado os modelos existentes irão antecipar.
Outra questão importante é o uso de dados longitudinais versus
dados transversais. Em outras palavras, a decisão de monitorar as
taxas de homicídio e os índices econômicos num determinado
lugar, ao longo do tempo, versus comparar as taxas de homicídio
de vários lugares diferentes, com situações econômicas distintas,
num único momento. A princípio, considerando os muitos fatores que determinam os homicídios, os dados longitudinais constituem um teste mais sólido , pois estaríamos comparando as mesmas unidades, presumivelmente com muitos elementos constantes, à medida que evoluem. Nesse caso, a hipótese poderia ser
redefinida do seguinte modo: as taxas de homicídio diminuem
quando a renda média ou o produto interno bruto aumentam?
Ou então, as taxas de homicídio crescem quando aumentam os
índices de desigualdade? No entanto, os dados longitudinais e sua
interpretação têm problemas próprios . Em primeiro lugar, é difícil encontrar séries de longa duração que não estejam sujeitas a
graves problemas de confiabilidade, especialmente no caso dos
homicídios. É muito mais difícil , assim, obter uma amostra razoável do que num estudo transversal. Em segundo lugar, a inter-
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pretação desses dados escá sempre sujeita a dúvidas relacivas à direção da causalidade ou, no termo usado pelos economistas, à
endogenicidade conjunta. Por exemplo, dada uma correlação negativa entre os homicídios e a renda, poder-se-ia argumentar que é o
aumento da violência que derruba a economia e não o oposto.
Em geral, talvez tenhamos de admitir que o número de determinantes dos homicídios é demasiadamente alto e que a confiabilidade e a validade dos dados referentes aos homicídios são exageradamente baixas, principalmente quando consideradas ao longo
do tempo, para permicir um único teste final da hipótese proposta.
Outro elemento metodológico deve ser observado. A maioria
das pesquisas conduzidas nesse campo supõem uma relação linear, se é que há alguma relação , entre renda ou desigualdade e violência letal. Há, no entanto, os que afirmam que a relação pode
ser não linear, percebendo, assim, o risco de um erro de especificação num modelo linear e dificulcando o teste da relação.
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2.

RELAÇÃO ENTRE HOMICÍDIOS,

RENDA E DESIGUALDADE NA LITERATURA

Não se pretende fazer aqui uma revisão completa da literatura
sobre este assunto publicada até hoje. A idéia é apresentar um
resumo dos diferentes resultados obtidos por pesquisadores nessa
área.
Num dos primeiros estudos empíricos nesse campo, Shaw e
McKay (1942) estudaram as taxas de criminalidade em diversas
áreas de 21 cidades americanas e descobriram que as taxas eram
diferentes em áreas que divergiam na sua situação sócio-econômica, e
que estas diferenças se mantinham estáveis ao longo do tempo. Eles
concluíram que três fatores fomentavam as taxas de criminalidade:
pobreza, heterogeneidade e mobilidade.
Messner (1982) correlacionou a pobreza (proporção da população abaixo da linha da pobreza) e a desigualdade (coeficiente
Gini) com as taxas de homicídio em 204 áreas metropolitanas dos
Estados Unidos, controlando o impacto de região , composição
étnica, volume da população e densidade demográfica e proporção da juventude. Ele não constatou qualquer efeito da desigualdade
e descobriu uma surpreendente relação negativa entre a pobreza e os
homicídios.
No entanto, Blau e Blau (1982), comparando as 125 maiores
áreas metropolitanas dos Estados Unidos, mostraram que a desigualdade de renda tinha uma correlação positiva com as taxas de
homicídio registradas, 2 bem como com três outros tipos de cri2

As taxa s d e c rim es fo ram logaritmizacb s d evid o 3 ass im etria da sua disrribui çáo.
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mes registrados, enquanto a pobreza não parecia ter um efeito
significativo. 3 Além disso, a desigualdade de renda enue as raças
parecia ter um efeito mais forte do que a desigualdade geral de
renda, reforçando assim a interpretação dos autores em termos do
impacto anômico da ilegitimidade percebida na desigualdade. Eles
também citam outros estudos que, em sua maioria, confirmam o
vínculo entre desigualdade e crime em diferentes níveis.
Williams (1984) defende que a relação entre a pobreza e o
homicídio é não linear e que isso ajudaria a entender os resultados
obtidos por Messner e Blau & Blau. Substituindo homicídio e
pobreza pelos seus respectivos logaritmos, para levar em consideração a não-linearidade, ele reanalisou o modelo e os dados usados por Messner e por Blau & Blau e constatou uma relação significativa entre homicídio e pobreza, mas nenhum efeito significativo da desigualdade.
Outros estudos compararam unidades geográficas maiores.
Loftin e Hill (1974) examinaram os homicídios por estado nos
EUA e concluíram que as taxas tradicionalmente mais altas referentes ao sul podem ser explicadas pelas condições econômicas
menos favoráveis dos estados dessa região. Ehrlich (1973) encontrou provas convergentes: estados com renda média mais alta exibiam taxas de assassinatos meno res e vice-versa .
Courthéoux (1978) estudou as taxas de homicídio de diferentes países e concluiu que, embora a relação com o desenvolvimento seja complexa, é evidente qu e não há casos de países subdesenvolvidos com taxas de homicídio baixas. No outro extremo, há
países desenvolvidos com taxas altas e taxas baixas de homicídio,
o que permite a interpretação de que o desenvolvimento é uma
condição necessária, mas não suficiente para a obtenção de taxas
de homicídio baixas.
Fajnzylber et al. (1998) examinaram a questão do homicídio
em mais de 50 países - com base, principalmente, mas não exJ Outras variáveis independ entes co ntroladas foram: den sidade popubcional, composição étnica, região e predominân cia do divórcio .
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clusivamenre, nas Pesqu isas Mundiais sobre Crimes ( Worfd Crime
Survey s) das Nações Unidas - e fizeram uma série de regressões
múltiplas usando as segu intes variáveis independentes: PNB registrado per capita, desigualdade, esco laridade média, urbanização, produção de drogas, taxa de criminalidade por posse de droga, diversidade étnica e variáveis relacionadas ao sistema de justiça
crimin al (taxa de condenação, pena de morte e número de agentes policiais por 100.000 hab itantes) . A relação entre taxa média
registrada de homicídios (no período 1970-1994) e o PN B registrado é muito pouco significativa, mas a desigualdade (operacionalizada pelo coeficiente Gini) apresenta um efeito negativo persistente sobre o homicídio. Em outras palavras, países que apresentam maior desigualdade económica tendem a apresentar taxas
de homicídio mais altas, após o controle de todas as variáveis independentes mencionadas acima. Os autores subm eteram os mesmos dados à análise de painel em que o ponto crucial era se o
incremento das variáveis independentes em cada país era acompanhado por incrementos subseqüentes (ou decréscimos) nas taxas
registradas de homicídio. A aná lise mostrou que o crescimento
económico era acompanhado por um decréscimo das taxas de
homicídio, o que os autores interpretaram no sentido de que o
crime é contracíclico, ou seja, sobe nas fases de estagnação ou
depressão económica, mas decresce nos períodos de crescimento.
Uma vez mais, o PNB per capita não apresentou um coeficiente
significativo, mas a desigualdade si m . Dessa forma, as análises longitudinais confirmaram a importância da desigualdade eco nómica como possível fator gerado r da violência letal. O roubo seguiu
o mesmo padrão dos homi cídios, tanto em testes transversais quanto nos longitudinais.
Contudo, conforme sa lienta Soares (2000), as com parações
internacionais são dificultadas pela validade e confiabilidade dúbias dos dados dispo níveis e pelas diferenças de qualidade e do
processamento das informações entre os diferentes países (diver-
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sas defini ções de crime, tratamento de casos com informação in completa, diferentes taxas de sub-registro , etc.).
No Brasil, Paixão (1988) quest iona a influência da rend a sobre o crime, com base no fato de que a melhoria dos indicadores
sociais no país ao longo dos anos tem sido acompanhada por um
aumento da criminalidade. Na mesma linha, Beato & Rei s (2000)
mantêm que o vínculo entre pobreza e criminalidade continua a
receber apoio na comunidade das ciências sociais do Brasil, apesar
de suas "expressivas inconsistências teóricas e insuficiência
empírica". No entanto, sua própria pesquisa, comparando municipalidades no estado de Minas Gerais com uma técnica de "bootstrapping", mostra uma significativa correlação negativa entre a
taxa de "crimes contra pessoas" e o índice de desenvolvimento
humano (IDH) das Nações Unidas (constituído por renda, expectativa de vida ou mortalidade infantil e educação).
Griza et a!. (2000), analisando as taxas de criminalidade de
todas as municipalidades do estado do Rio Grande do Sul, relatam variações que seriam relacionadas à desigualdade e à pobreza
extrema.
Em suma, a maioria dos estudos, tanto no Brasil quanto no
exterior, apresenta algum tipo de relação entre condição econômica e violência letal, seja através de indicadores de renda ou de
índices de desigualdade, muito embora os resultados não sejam
sempre convergentes.
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3.

MEDIÇÃO DE HOMICÍDIOS NO BRASIL

No Brasil, há duas fontes principais de dados relativos a homicídios, a saber, o Ministério da Saúde, que utiliza os atestados de
óbito, e a Polícia, que baseia suas informações no Boletim ouRegistro de Ocorrência Policial.
Ambas as fontes de dados sobre homicídios apresentam problemas próprios que limitam sua validade e confiabilidade . As seguintes considerações aplicam-se mais especificamente à situação
do estado do Rio de Janeiro, mas podem ser estendidas a muitos
estados brasileiros.
Os regisrros policiais costumam apresentar os problemas que
se seguem.
a) Geralmente são baseados em critérios jurídicos ou policiais.
Assim, se uma morte intencional não recebe o nome de homicídio, não será incluída nos totais agregados. Por outro lado, o Ministério da Saúde incluirá, a princípio, qualquer morte intencional, independentemente de sua definição legal. Por exemplo, a
vítima de latrocínio, isto é, roubo seguido de morte da vítima,
não é comumente incluída nos dados policiais referentes a homicídio, uma vez que é classificada como "crime contra a propriedade", enquanto o homicídio é um "crime contra a pessoa" . Outro
caso típico é o das pessoas mortas pela polícia. No Rio de Janeiro,
essas vítimas são usualmente incluídas na categoria "Autos de Resistência" ("resistência à autoridade") e não figuram entre os da-
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dos referentes a homicídio , embora constituam de fato homicídio
intencional, do ponto de vista legal. -\
b) A polícia registra os fatos co nform e são apresentados no
momento do Registro de Ocorrência, rotulando-os seg undo o
provável crime co metido. Se o fato inicial se altera ao longo do
tempo, norm almente não há atualização do registro. Por exemplo , se alguém é atacado e ferido , o fato será provavelmente registrado como um caso de "lesão dolosa" ou de "tentativa de homicídio". Se mais tarde a vítima vier a morrer no hospital, o caso se
transformará em homicídio, mas muitas corporações policiais não
possuem a necessária organização e infra-es trutura para atualizar
os registros em tempo real, a fim de alterar a classificação original.
Os dados do Ministério da Saúde, no entanto, são baseados na
causa da morte de acordo com o atestado de óbito e não são, por
isso mesmo, afetados pela circunstância de a vítima ter ou não
morrido imediatamente após a agressão. Por essa razão, o número
de homicídios no sistema de saúde é, via de regra, mais alto do
que o dos regisrros policiais.
c) O nível de padronização e a qualidade do processamento de
dados na polícia são, em geral, mais baixos do que os da área de
saúde. A existência de várias forças policiais se m qualquer centralização de dados ou de procedimentos permite a aplicação de diferentes categorias e critérios e abre porta a vieses relacionados a
fatores locais . Também podem existir várias categorias em um a
mesma força para classificar os mesmos fatos e algumas delas podem se sobrepor parcialmente. No Rio de Janeiro, a morte não
natural pode ser registrada pela polícia em um a das seguintes categorias: homicídio doloso, homicídio culposo, lesão seguida de
morte, sui cídio, roubo seguido de morte ('latrocínio'), morte suspeita, morte sem assistência médica, encontro de cadáver, encon tro de ossada e infant icídio (ou seja, assass inato do bebê pela m ãe
4

O fat o de que os poli ciais possam te r agido legimamcnre nesses incidentes qu e result a·
ram em mo rre não alrera a deflniç:ío legal de homicíd io doloso.
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logo após o parto). Na ausência de uma padronização dos critérios a serem utilizados, cada chefia de polícia pode interpretar as
categorias a seu próprio modo, pondo em risco a comparabilidade
dos dados gerados em diferentes distritos policiais.
Outro problema que se aplica particularmente aos dados policiais é a possibilidade da duplicação de registras, em outras palavras, que a mesma morte seja registrada duas vezes. Por exemplo,
alguns crimes são registrados no distrito policial em que ocorreram, mas são também computados pela unidade policial envolvida na investigação dos fatos. Sem um exame detalhado dos casos, .
essas duplicações podem não ser detectadas.
Os registras de homicídios da saúde, baseados nos atestados
de óbito, são mais confiáveis, mas também apresentam problemas
sérios, como os relacionados a seguir.
a) Notificação incompleta das mortes. O contraste entre as
projeções da expectativa de mortes, com base nos censos populacionais, e o número de mortes comunicadas ao Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde revela que algumas municipalidades simplesmente não relatam todas as mortes.
O Ministério considera aceitáveis os registras de uma municipalidade ("regular" é o termo oficial) quando chegam a pelo menos
90% do número esperado de mortes, segundo a população. Os
que não ultrapassam esse limiar são classificados como deficientes
("irregulares"). A publicação dos dados relativos a mortalidade pelo
Ministério da Saúde costumava apresentar o número de
municipalidades por estado que possuíam e não possuíam registras aceitáveis ("regulares"), bem como a população de cada uma
delas. Dado que não existe estimativa exata do grau de divergência entre a informação deficiente e os dados esperados de cada
municipalidade- apenas se a proporção alcançou ou não 90%
do número esperado-, não é possível ser muito preciso quanto à
proporção da notificação incompleta. Contudo, isto é um indica-
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dor ela intensid ade do problema por es tado . A tab ela a seguir
apresenta a proporção da população de cada estado , em 1990, que
vivia em municipalidades com registras de mortal idade ace itáveis.
TABELA 1
Pop ul ação Residem e cm Municípi os co m Reg istras
de Mortalidade Regul ares, por Estado , 1990
População Residente
To tal Estimada

ESTADO

TO

MA
PI
MT
CE
GO
RN
PA
BA
SE
AC

AM
RO

se
ES
AP
MS
RR
AL
MG
PB
PR
PE

RS

sr
Rj
DF
BRASIL

Popul ação Es timada
Res idente cm Muni cípios
co m Reg istras de
Mort alidade Regulares

o

% da Popu lação
Res idcn te em
Muni cípios com
Regisrros Regula res

90 1. 579
4.828.78 0
2.536.755
1. 9 17.570
6.246.944
3. 962.456
2.36 1. 943
4.903.847
11. 570.070
1.456.606
405 .3 19
2. 01 7.282
1.047.489
4.444. 157
2.539.950
276. 101
1.736. 132
197.072
2.459.756
15.5 11.067
3.1 58.342
8.344.524
7.0 17.925
8.995 .225
30.584.393
12.460.519
I. 552.766

950.822
598.722
471.959
1.7 11.794
1.1 29.863
886.767
1.884.097
4.573.04 0
67 1. 128
187.862
1.02 1.000
532.748
2.375 .684
1.4 19.227
17 1. 980
1.1 27. 149
130. 150
1.683 .06 1
I 0.9 50.3 17
2.304. 62 1
6. 366.622
5.808.7 17
7.5 17. 158
28.365. 392
11 .975.577
1. 552. 766

0,00
19,69
23,60
24,6 1
27,40
28,5 1
37,54
38,42
39,52
46, 07
46,35
50,6 1
50,86
53,46
55,88
62,29
64,92
66,04
68,42
70,60
72,97
76,3 0
82,77
83,57
92.74
96, 11
100,00

143 .434.569

96. 366. 7 14

67, 18

Fonre: Mini stério da Saü de ( 199 1) Mortalirlarfr Brasil. Anexo 11 . Bras ília .
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É evidente que, mesmo após descartar o caso atípico do Tocantins, as diferenças na qualidade dos dados são enormes, variando de estados onde apenas em torno de 20% da população
habita áreas em que as informações são julgadas aceitáveis a outros em que todas as municipalidades cumprem com os requisitos. Além disso, há uma clara correlação entre desenvolvimento
ou riqueza e qualidade dos dados, sendo que as regiões mais pobres são precisamente aquelas em que a proporção de pessoas em
municipalidades com informações aceitáveis é mais baixa e viceversa. Na realidade, os índices variam de 40% no norte e 46% no
Nordeste e no Centro-Oeste a 74% no sul e 86% no Sudeste.
No entanto, Paes (1996), usando três tipos de estimativas, calcula que a cobertura, ou seja, a proporção de mortes comunicadas
atinja 89% para o sexo masculino e 84% para o feminino no Brasil. Ele destaca a tendência histórica de melhoria da qualidade dos
dados no país, de maneira que o problema deve ser menor nos
últimos anos.
De qualquer modo, há um fator que deve ser levado em consideração na interpretação das diferenças nas taxas de homicídio
entre os estados. Precisamente porque as diferenças na qualidade
se relacionam com o desenvolvimento , elas podem constituir uma
hipótese alternativa para explicação dos resultados.
b) Mortes não classificadas. Algumas mortes são registradas,
mas sem qualquer informação complementar sobre sua natureza
e causas. São as chamadas mortes mal definidas, que correspondem ao capítulo XVI da Nona Classificação Internacional de Doenças e ao capítulo XVIII da Décima Classificação Internacional de
Doenças da Organização Mundial da Saúde. Esse tem sido um
dos indicadores tradicionais da qualidade das informações sobre
mortalidade. O uso dessa categoria pode ser devido ao fato de o
cadáver ter sido encontrado em adiantado estado de decomposição ou, mais comumente, ao processamento errôneo dos dados
ou aos serviços médicos deficientes. Vasconcelos (1996) cita o
percentual de mortes não classificadas em 1990, no Brasil, como
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18 ,2% do núm ero total de mortes, mas mostra qu e essa proporção é muito menor em cid ades do que no cam po e também é
menor para as vítimas qu e são atendidas em hospitais em comparação às que não o são . Por isso, a classificação errada depende
muito m ais das condições sociais existe ntes do que das características da morte. As diferenças entre os estados são, uma vez mais,
substanciais, embora não tão intensas como no caso anterior.
TABELA 2
Proporção das M orres Não C lass ifi cadas
sob re o Nú mero Torai de Mortes po r Esrado, 1990
DF

BR
ES
PA
AC
BA
AM
RN
PI
PE
TO
CE
SE
AL
MA
PB

2,1
5.6
6,2
7,0
8.0
8.9
11,4
14,0
14 ,3
15,9
16, 3
16,4
17.3
18. 2
20.8
30,8
32,0
32.8
35.4
37,3
39.5
42,2
42,6
44,4
44.4
47. 1
49.5
'55.7

BR

18. 2

RJ

sr
AP
RS
RR
MS
RO
PR
GO
MT
MG

se

Fonte: Cen idõcs de Obito. Ministério da Saúde
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Os res ultados também parecem se relacionar com o d ese nvo lvimento eco nó mi co e, principalm ente, co m a urbanizaçáo. Sáo
os estados rurais do Nordeste que apresentam a maior proporçáo
de mortes mal definidas. Esse é um elemento a mais a questionar
a co nfiabilidade dos dados so bre mortalidade e as comparações
entre estados. No entanto, há duas razões que diminuem a importância desse fator no caso dos homicídios . A primeira é que a
percentage m geral (18%) não é táo alta quanto a das mortes n ão
comunicadas e vem declin ando ao lon go do tempo d evido à
melhoria da qualidade dos dados. A segunda é que, conforme
demonstra Vasconcelos, o perfil de idade e de gênero das vítimas
mostra que essa categoria é basicamente usada para crianças e,
mais ainda, para idosos, em igual proporção para ambos os gêneros. O perfil é oposto ao do homicídio , que se co ncentra em indivíduos do sexo masculino entre 15 e 34 anos. Os gráficos que se
seguem apresentam o perfil de idade e gê nero dos mortos não
classificados e das vítim as de homicídio em 1990, no Brasil.

GRÁFICO 1
Número de Mortes Não Classificadas (Cap XVI da CID IX) por idade e sexo
Brasil - 1990
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GRÁF ICO 2
Número de Homicídios (código E96 na CID IX) por idade e sexo
Brasil- 1990
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O contraste entre os dois perfis permite afirmar que poucas mortes não classificadas resultaram de causas externas. Isso se ajusta à noção de que, com exceção do envenenamento - que é raro-, as
causas das mortes provocadas por causa externa são mais fáceis de
serem identificadas do que as das mortes naturais, a partir de um
simples exame do cadáver. Como resultado dessas considerações,
podemos concluir, com alguma certeza, que as mortes não classificadas não representam uma séria ameaça às comparações de taxas de homicídios.
c) Mortes provocadas por ca usas externas de intenção não determinada. Aplica-se às mortes n ão naturais em que os médicos
não especificam se resultaram de homicídio , suicídio ou acidente.
Esse é um problema universal, uma vez que os médicos nem sempre rêm conhecimento das circunstâncias que originaram o trau-
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ma ou a lesão. Às vezes, os médi cos prefe rem não especifica r a
natureza da morre, de modo a evita r problemas para eles mesmos,
e repassam à polícia a res ponsab ilidade de apurar o que realm ente
aconteceu. A proporção dessas mortes em relação ao núm e ro total d as provocadas por causas extern as pode se r alta em alguns
casos e é inversamente proporcional à qu alidade do processame nto
dos dados. De fato, o exa me dos dados mostra, com freqüência,
campos não preenchidos pelo médico no atestado de óbito. Além
di sso, a proporção de casos de mortes de intenção não determinad a não é constante no tempo ou no es paço, o que enfraquece a
comparabilidade direta das taxas d e ho micídio ao longo do tempo ou em diferentes lugares.
Para lidar com esse problema, os especialistas sugerem técnicas de estimação destinadas a ap roxim ar a proporção de mortes
violentas de intenção não determinada que possam ser atribuídas
a homicídio (Murray & López, 1996) . A proposta defendida por
Rafael Loza no (1997) é considerar todas as mortes por arma de
fo go ou faca como intencionais, mesmo as originalmente classificadas co mo acidentais, e admitir que metade das mortes res tantes
de intenção não determinada (além das ca usadas por arm as) é intencional e a o utra metade não intencional. Essas mortes reclassificadas como intencionais seria m então distribuídas entre homicídios e suicídios, de aco rdo co m a relação homicídio-s uicídio
encontrada entre as mortes intencionais já classificadas o u obse rvada em pesquisas anteriores. Por exemplo , pesquisas anteriores
em outros países da Am érica Lati na sugeriam um a divisão de 95%
para homicídios e 5% para su icídios.
A tabela a seguir mostra a variação na oco rrência de morres de
intenção não determinada entre os diferentes estados do Brasil
em 1997.
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TABELA 3
Proporção d e Morres de In ten çã o D esco nhe cida
sobre o Nú mero Torai de Morres por Ca usa Externa ,
segund o Estado de Resid ência da Vítima, 1')') 7

Estado
RR
AP
PB
AL
BA

%
,00

,)8
,66
I ,02

PI
PE
PR
AM
SP
RO
CE
RS
TO
MS
MG
RJ
MA
AC
GO
RN
SE

1, 17
1,21
1,49
I ,75
2,01
2,62
3,16
4,23
4,4 9
6,01
6,68
8, 15
8, 19
8,79
9.04
9.39
9.75
9.84
15,68
22.58
24,43
33, 80
38,78

TOTAL BRASIL

7 ,66

DF

PA
MT
ES

se

A proporção varia entre O, no caso de Roraim a, um dado
suspeitamente baixo, e mais de um terço em alguns estados. Dessa
vez não há correlação evidente entre o uso dessa categoria e o grau de
desenvolvimento econômico, um a vez que alguns dos estados mais
desenvolvidos apresentam um a proporção razoavelmente alta.
Esses resultados confirmam que não é adequado comparar taxas de homicídio entre estados por meio das morres classificadas
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estritamente como homicídios. É necesdrio incorporar algum tipo
de estimativa sobre os casos de intenção desconhecida, para evitar
distorções decorrentes da diferente qualidade dos dados.
Uma maneira de avaliar a qualidade da estimação é relacionar
as estimativas de homicídio obtidas por meio do sistema de saúde
com as dos registros policiais. Conforme foi já explicado, não se
espera que os dados apresentem coincidência total, mas, ao contrário, que os números da saüde excedam os da polícia. No entanto, se aceitarmos a hipótese de que qualquer viés nos dados policiais seja constante no tempo, iremos concluir que a diferença
entre as duas fontes deve ser aproximadamente constante. Em conseqüência, a correlação das duas séries no tempo deveria ser muito
alta, muito embora os valores absolutos possam diferir. Na medida em que as séries se correlacionem, a validade e a confiabilidade
de ambas serão confirmadas. Inversamente, a ausência de correlação entre as séries poderá ser atribuída a problemas em um dos
registras ou em ambos. Mais especificamente, a correlação entre
as duas séries deveria ser mais alta se introduzirmos um método
estimativo para os casos de intenção não determinada do que se
utilizarmos apenas as séries originais que só contam as mortes
registradas como homicídios . Se este for o caso, a validade do
método estimativo será fortalecid a. Caso contrário, a estimativa
poderia ser questionada.
O próximo gráfico mostra os totais mensais de homicídios
registrados e de mortes de intenção não determinada no estado
do Rio de Janeiro, entre 1991 e 1997. 5
5

Os Regisr ros de Morra! idad e do Ministério da Sallcle se referem a morres de que são
vírimas os residentes de um esrado ("morres d~ r es id~nres"), ind cpc nd enrem enre de
onde ocor ra a morre, bem co mo a morres ocorr idas no es rado ("morres informad as"),
indepencle nremenrc da resid ência da vírima. A co mparação e nrrc es rados o u municipalidades no res ranre desse arr igo se rá realizada usando morres de res identes. Conru do ,
para esse conrrasre enrre dados da polícia e da saúde empregamos, excepcionalmente, as
morres ocorridas no es rado ("morres infor madas"), uma vez que a polícia não processa
ho micídi os pela residência da vírima. De quakjucr modo, as duas cifras rendem a ser
muiro simila res.
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GRÁFICO 3
1-bmicídios e Mortes de Intenção Desconhecida, por Mê s
Ministério da Saúde: Estado do Rio de Janeiro
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Aparentemente, quando aumenta o número de homicídios
registrados, em conseqüência de melhor depuração e processamento dos dados, as mortes de intenção não determinada diminuem. Na realidade, há uma forte correlação negativa entre as
duas séries (coeficiente de Pearson=-0,86).
A seguir, recalculamos a sé rie de dados da saúde estimando os
homicídios incluídos entre as mortes de intenção não determinada, de acordo com o método sugerido por Lozano: a) toda morte
provocada por arma de fogo ou faca foi considerada intencional;
b) metade das mortes remanescentes de intenção não determinada
(além das causadas por armas) foi computada como intencional; e
c) 95% das mortes intencionais es timadas foram atribuídas a homicídios e os outros 5% a suicídios. De fato, a proporção de homicídios
em relação aos suicídios, antes de utilizarmos qualquer método estimativo, chegou muito próxima do critério dos 95% para 5%.
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O gráfico seguinte apresenta a evolução das duas séries, com e
sem a es timativa, juntamente com os dados da polícia. Os últimos foram calculados com base na soma dos homicídios intencionais e roubos seguidos de morte. 6

GRÁFICO 4
Homicídios Registrados e Estimados pelo Min. da Saúde e
Registrados pela Polícia, por mês- Estado do Rio de Janeiro
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As séries estimadas da saúde parecem acompanhar as da polícia muito mais de perto do que as séries originais da saúde. É
somente após 1996, quando melhora a qualidade do processamento de dados, que as três séries parecem convergir. Na realidade, o coeficiente de correlação entre as séries estimadas da saúde e
os registras da polícia é muito alto (0,84), enquanto a correlação
' Infelizmen te, a políci a registra o "roubo seguido de morre" por in cid ente e não por
vít ima, pod endo assi m have r mai s de uma vítima em cada caso regist rado. Em conseqüência, a presente cifra su bes tima o fenômeno real. De qualquer modo, a proporção de
"roubo seguido de morte" para homicídios é de 1 para 59, donde a subestimação do
primei ro não deve afe tar significa tivam ente os números ge rais.
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das sé ries originais da saúde com os dados da polícia não chega a
ser estatisticamente significativa (O, 15). 7
As séries estimadas da saúd e, diferenremente das séries originais, se situam quase sempre acima dos registras policiais, como
era esperado, uma vez que a polícia não registra como homicídios
os casos em que a vítima não morre imediatamente após a agressão.
Esses resultados apóiam inequivocamente a validade do método
estimativo aplicado às morres de intenção não determinada e revelam
que, na ausência de dados de boa qualidade, a análise apenas dos
homicídios registrados pode resultar num sério desvio do fenômeno
real . Além disso, se houver qualquer mudança na qualidade dos dados ao longo do tempo - por exemplo, uma depuração mais detalhada dos dados que tenda a diminuir os casos de intenção não determinada- é imperativo que um método de estimação seja introduzido antes da realização de qualquer análise longitudinal.
Até este momento, temos usado os dados policiais como critério de avaliação da estimativa dos registras da saúde. No entanto, conforme indicado acima, as informações da polícia também
apresentam problemas sérios, como a existência de diversas categorias que podem incluir homicídios. Esses seriam o equivalente
nos registras policiais das mortes de intenção não determinada.
Por outro lado, uma certa quantidade de casos registrados como
lesões acabarão se tornando homicídios, pois as vítimas morrem
num momento postenor.
Assim, enfrenramos o desafio metodológico de otimizar uma
medida tendo como referência uma outra medida que também
precisa ser otimizada. N ão há solução perfeita para esse problema,
já que não existe um critério fixo de validade. Uma estratégia possível seria utilizar uma correlação canónica para tentar otimizar
ambas as dimensões ao mesmo tempo.
7

É possível realizar essa an áli se, apesar da dependência seqüenc ial ex istente nessas sé ri es (ou
seja. a influência que os dados num ma m emo têm sobre os dados nos próximos m om enw s), uma vez que wdas elas m edem os m es mos fenôm enos c deveriam, po r isso, estar
equanimem em e suj eitas às mes mas auwco rrelaçôes e processos d e dependência serial .
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A técnica ela correlação canôn ica começa com um g rupo ele
variáveis independentes e outro grupo ele variáveis dependentes e
computa uma combinação linear ele cada grupo, para que a correlação entre as duas combinações lineares seja a mais alta possível.
No nosso caso, não há variáveis independentes ou dependentes,
pois todas estão mensurando o mesmo fenômeno. No entanto, o
método se ria o mesmo. O objetivo seria calcular uma combinação linear ele categorias ela polícia que possam incluir o homicídio , ele modo a permitir a correlação mais alta possível com uma
combinação elas categorias ela saúde que possam ab ranger o homicídio. O coeficiente ele cada categoria nessa combinação linear
irá indicar o grau em que essa categoria possa estar contendo casos
ele homicídio. Quanto mais alto o coeficiente, mais homicídios a
categoria irá incluir. Esse método inclireto não garante uma solução perfeita, já que não há maneira ele saber exatamente quantos
homicídios foram classificados em cada categoria, a não ser por
meio ele uma análise detalhada elos registras individuais que se
encontra além elo âmbito deste trabalho. No entanto, sugere-se
esse método como uma alternativa para resolver a indeterminação
resultante ela existência ele duas dimensões que precisam ser
otimizaclas simultaneamente, uma com relação à outra.
As categorias policiais que pretendíamos introduzir na análise
eram as segumtes:
a) total ele homicídios intencionais, computado como a soma
elas vítimas ele homicídio doloso e roubo seguido ele morte ela
vítima; 8
b) tentativa ele hom icídio doloso (número ele vítimas);
c) encontro ele cadáver (número ele vítimas);
cl) encontro ele ossada (número ele incidentes);
e) morte sem atendimento m édico (número ele vítimas);
' O urra catego ria que muiro freqüenremenre envolve homi cíd ios intenc io nai s é a "res istência" ("Auro de Resistência"), hab itualm ente utili zada pel a polícia para se referir a
vít imas de interven ções poli ciais. No entanto, isso só co m eço u a ser com purado como
uma ca tego ria isolada em I 998, não podendo assim se r co nsid erad o nessa análise. Como
resu ltado, os dados da polícia rende rão a se r subestimad os, prin cipalm ente nos períodos
em que a polícia mata mui tos suspeit os (ver Ca no, I 997).
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f) morte suspeita (número de vítimas);
g) lesão dolosa (número de vítimas).')
Entre essas categorias, a primeira certamente se refere a vítimas de homicídios intencionais, enquanto as outras são compostas por homicídios e por outras mortes acidentais ou naturais e até
mesmo por pessoas que sofreram lesões, mas não morreram.
Nos últimos dois anos, a Polícia Civil do Rio criou outras
categorias, como lesão corporal com morte, lesão corporal por
projétil de arma de fogo, mas elas não existiam em 1997, o último
ano em que foi possível dispor plenamente dos dados de mortalidade da saúde. 10 A categoria encontro de ossada foi descartada da
análise devido a seus núm eros reduzidos, que poderiam levar a
correlações instáveis e não confiáveis.
As categorias do Sistema de Informações de Mortalidade do
Ministério da Saúde escolhidas para a aná lise foram as seguintes:
a) Homicídios registrados;
b) Mortes de intenção não determinada causadas por armas
de fogo;
c) Mortes de intenção não determinada causadas por facas;
d) Morres de intenção não determinada causadas por meios
outros que não armas;
e) Morres acidentais causadas por arma de fogo ;
f) Mortes acidentais causadas por faca.
A primeira categoria, vale ressaltar, certamente inclui homicídios, enquanto as outras provavelmente incluirão homicídios, suicídios e acidentes. As mortes de intenção não determinada causadas por facas foram descartadas devido a seu baixo número, por
razões análogas às relacionadas acima.

9

Essa caregoria é co nsiderada, já que parte de suas vírimas pode rerminar morrendo
posreriormeme em função da agressão.
10
Aproximadamenre 98% de rodos os regisrros de mortalidade da saúde esravam disponíveis para o ano de 1998 no esrad o do Rio quando a pesquisa começou . Isso foi julgado
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TABELA 4
Resumo Estatíst ico elas Ca tego ri as nos regist ras ela Polícia C ivil
c elo Ministé ri o da Saúde no estado elo Rio ele Ja n eiro
que podem envo lver homi cídios: 1991 - 1997
N úm ero
de M eses

n1ínim o

Valo r

Valor
m áx im o

M édia
m ensal

Desvio
padrão

Homícídio doloso
consumado- vítimas (PC)

84

529

83 1

64 1,68

72,20

Homicídio doloso
tentativa- vít im as (PC)

84

122

238

166,48

28, 08

Morre suspeita- vítimas (PC)

84

34

154

80,24

25,3 1

Enco ntro de cadáve r - vítimas (PC)

84

45

220

85,07

3 1,79

Enco ntro de ossad a- oco rrências (PC)

84

o

lO

4,44

2, 12

Morre sem ass istência
médica - vítim as (PC)

84

o

368

18 1,20

128.43

Lesão co nsum ada
dolosa- vítimas (PC)

84

2350

4360

3276,83

365, 18

Acidente por Arma de Fogo (Saúde)

84

o

4

0,52

0,83

Acidente po r Arma Branca (Saúde)

84

o

I

0,02

O, 15

To tal de H o micídi os (Saúde)

84

255

75 1

54 1,76

141 ,27

Morre por Arma de Fogo
de Intenção Desco nh ecida (Saúde)

84

lO

365

156,2 1

11 7,60

Morre po r Arma Branca
de Intenção Desco nh ecida .(Sa úde)

84

o

26

8, 19

6,56

Morres po r O utros Meios
de Intenção Desco nh ec ida (Saúde)

84

88

382

222, 15

97,71

sufi ciente para a análi se espac ial. qu e se rá apresentada m ais tarde, m as não para esse
processo estimativo detalhado.
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Em resumo , as seg uintes variáveis foram submetidas :1 um
método de correlação canônica:
a) Grupo 1, categorias policiais: total de homicídios intencionais, tentativas de homicídio, lesões intencionais, mortes suspeitas, encontros de cadáver, mortes sem atendimento médico.
b) Grupo 2, categorias do sistema de saúde: homicídios registrados, mortes de intenção não determinada causada por arma de
fogo , mortes de intenção não determinada causada por qualquer
meio que não seja arma de fogo ou faca.
A primeira correlação canônica, a que consegue a máxima correlação possível entre os dois grupos de categorias, é muito alta:
0,895 . As correlações canônicas remanescentes relacionam-se à
variação não explicada pela primeira. Assim, é a primeira correlação canônica que deveria refletir o fato de que ambos os grupos de
variáveis estão medindo o mesmo fenômeno. Dessa forma, limitaremos nossa análise à primeira correlação, que gerou os seguintes coeficientes:
TABELA 5
Coeficientes Canônicos Absolutos do primeiro
grupo de variáveis: Categorias Policiais
Homicídio Intencion al Torai
Tentativa de Ho m icídi o
Lesão Corporal Dolosa
Morte Suspeita
Encontro de Cadáver
Morre sem Assistência Médica

-,01418
,00158
-,0004 5
,00514
,00568
,000 3 1

Coeficientes Canônicos Absolutos do segundo
grupo de variáveis: Categorias Sanitárias
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Homicídio Declarado

-,0 1334

Morre de Intencional idade
D esco nh ecida por Arma de Fogo

-,01590

Morre de Intencio nalidade Desco nhecid a
por ourros meios diferentes das armas

-,00 186

A maioria dos coeficientes é negativa. O sinal do coeficiente,
positivo ou negativo, é, na re alidad e, irrelevante. O que importa é
a compatibilidade entre eles. O valor absoluto dos coeficientes é
tamb ém irrelevante, uma vez qu e a maximização da correlação
entre as combinações lineares não será afetada por qualquer transformação linear operada em rodos os coeficientes de cada grupo.
O elemento mais importante é a magnitude relativa dos coeficientes das variáveis dentro do mesmo grupo, que indicará o peso
relativo de cada categoria na composição de uma estimativa de
homicídios que gere uma correlação máxima com a estimativa
baseada na da outra fonte.
Examinaremos, inicialmente, as variáveis da polícia. O total
de homicídios intencionais apresenta um coeficiente de -0,01418.
Dado que cada caso nessa categoria corresponde mais provavelmente a uma vítima de homicídio, esse valor de -0,01418 poderia
ser igualado a 1, o padrão de referência. "Tentativa de homicídio", "morte suspeita" e "morte sem atendimento médico" têm
coeficientes baixos e positivos, em oposição ao coeficiente negativo de "homicídio intencional total". Podemos interpretar, portanto, que essas três categorias não englobam um número significativo de homicídios que necessitaria ser somado à estimativa final de homicídios. As lesões intencionais, em contrapartida, têm
um coe ficiente negativo de pequena magnitude (-0,00045). Dividindo esse coeficiente pelo coeficiente da categoria "homicídio
intencional total", que é o nível de referência, obremos um valor
de 0,031. Uma possível interpretação é que aproximadamente 3%
dos casos de lesões intencionais correspondem a homicídios. Já que a
correlação canónica não oferece um teste de significação do coeficiente de cada variável, não podemos ter certeza se isso é realmente
significativo. No entanto, o número de lesões intencionais por mês é
bastante alto (mais de três mil), o que quer dizer que 3% dessa cifra
representa de fato um número substancial de homicídios.
Quanto às variáveis da saúde, os "homicídios declarados" também têm um coeficiente negativo (-0,0 1334) de magnitude sim i41

lar à dos "homicídios intencionais" da polícia, como era previsto ,
porque ambos computam, em princípio, uma vítima de homicídio por caso. A "morte de intenção não determinada causada por
arma de fogo" também tem um coeficiente similar (-0,01590),
que pode ser interpretado como validante da estimação proposta
por Lozano no sentido de considerar esta categoria diretamente
dentro das mortes intencionais. As "mortes de intenção não determinada por outros meios", por sua vez, também exibem um
esperado coeficiente negativo, porém pequeno (-0,00 186). Dividindo esse número pelo de homicídios registrados, que é a referência, obtemos o valor de O, 139, que pode ser interpretado no
sentido de que 14% dos casos incluídos nessa categoria poderiam
corresponder a homicídios.
A partir desses resultados, elaboramos novas estimativas para
ambas as fontes. Para os dados da polícia, seguimos o mesmo
método defendido por Lozano, com a única diferença de que consideramos 10% das "mortes de intenção não determinada por outros meios" como intencionais, em vez de 50%. O dado original é
13,9%, mas, sendo essa estimativa não muito precisa, decidimos
arredondar o número para 10%.
Analisando todas as correlações possíveis entre as duas estimativas da polícia (a antiga e a nova) e as duas estimativas da saúde (a
antiga e a revista), a correlação mais alta entre uma estimativa da
polícia e uma da saúde é, de fato, a correlação entre as duas novas
estimativas (0,854), como seria de se esperar do resultado da correlação canônica. No entanto, o resultado não é muito mais alto
do que a correlação da estimativa original (0,84). Por isso, o elemento crucial é considerar as "mortes de intenção não determinada causadas por arma de fogo" como homicídios, sendo que as
mortes remanescentes de intenção desconhecida possuem uma
contribuição menor.
O gráfico a seguir apresenta a evolução dessas duas novas estimativas, a da polícia e a do Ministério da Saúde.
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CRÁFICO 5
Estimativas Corrigidas de Homicídio por mês segundo a Fonte
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Os números de homicídios estimados a partir de ambas as
fontes estão agora extremamente próximos um do outro . A média
mensal é de 719 para a estimativa da saúde e 758 para a da polícia.
A diferença, 38 mortes por mês, representa aproximadamente 5%
do número total de homicídios e deveria ser atribuída, em princípio , a causas outras que não o uso diferenciado de várias categorias em cada fonte.
De fato, uma análise de regressão múltipla usando a diferença
mensal entre as duas séries como a variável dependente e as diferentes categorias em cada fonte como variáveis independentes revela que nenhuma dessas outras categorias (tentativa de suicídio,
lesão dolosa, morre suspeira, encontro de cadáver, morte sem assistência médica, morre de intenção não determinada causada por
arma de fogo, morre de inrenção não determinada causada por
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outros meios) tem um poder de prognóstico significativo 11 sobre
esse resíduo enrre as duas fontes. 12
Em resumo, essas análises sugerem uma estimativa dos dados da
polícia que incorpore aproximadamente 3% dos casos de "lesões intencionais" como homicídio e uma estimativa dos dados da saúde
que siga o método recomendado pelo BID, mas que considere apenas 10% das "mortes de intenção não determinada por outros meios
que não arma de fogo ou faca" como intencional.
Essas estima tivas foram testadas somente em dados do estado
do Rio de Janeiro, mas não temos um critério melhor para o restante do país . Por isso, serão usadas também nos outros estados
do Brasil, enquanto aguardamos outras pesquisas que possam confirmar ou melhorar essas técnicas estimativas para os demais estados da Federação.
Todas as análises de homicídio apresentadas nos próximos capítulos para o Brasil utilizaram dados do Ministério da Saúde.
Eles são os únicos disponíveis para todo o país e são, após a aplicação dos métodos estimativos, supostamente mais confiáveis, já
que são processados de modo mais homogéneo.

11

Num nível signifi cativo de alfa =0 ,0 1 .

12

As categor ias mais imporr,mrcs, ou se ja, rotai d e h om icídios intencionai s (polícia) e
homicídios registrados (saúde) fo ram d eixadas d e fora da análi se para evitar probl em as
d e mulri co lin earidadc.
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4. VIOLÊNCIA LETAL,

RENDA E DESIGUALDADE: UMA

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS INTERNACIONAIS

Os dados internacionais de homicídio podem também ser
obtidos de duas fontes principais: o sistema de justiça criminal e o
sistema de saúde. No primeiro caso, as Nações Unidas enviam
periodicamente um questionário aos países membros solicitando
informações sobre crimes notificados, inclusive os homicídios,
provenientes da polícia e de outras instituições da justiça criminal. O nome dessa pesquisa é "Pesquisa Internacional de Tendências Criminais e Operação dos Sistemas de Justiça Criminal"
(Nations Survey of Crime Trends and Operation of Criminal justice
Systems) e a organização responsável é a Divisão de Prevenção do
Crime e da Justiça Criminal.
Embora existam manuais técnicos que apresentam definições
operacionais para cada conceito e cada crime, é impossível evitar a
influência de diversas categorias legais e organizacionais em diferentes países. Conforme mencionado acima, essas comparações
internacionais, principalmente as que se baseiam no sistema de
justiça criminal, enfrentam problemas sérios de conflabilidade e
validade. Por exemplo, pesquisas das Nações Unidas encontraram
exemplos de dados representativos de operações da justiça criminal de agências intermediárias no sistema que eram mais altos do
qu e os dados correspondentes de agências que eferuavam o registro inicial dos fatos. Além disso, mudanças súbitas e não explicadas
foram encontradas algumas vezes entre os dados do mesmo país
em anos consecutivos. Na realidade, os pesquisadores que trabalharam com esses dados decidiram algumas vezes descartar aqueles que pareciam menos plausíveis (ver Fajnzylber et al. , 1998).
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Utilizamos dados da Quinta Pesquisa Nacion al, relativa ao período 1990- 1994, que era a última di sponíveL Nesse período ,
concentramo-nos no úlrirno ano di sponível, 1994. A variável de
interesse é "Torai de Homicídios Intencionais Cometidos e Registrados" . Um total de 58 países prestou informações. A população do país é também obtida através das Nações Unidas e colocada à disposição na mesm a fonte, de modo que as taxas possam ser
cornputadas. 13
Quanto aos dados da saúde, a Organização Mundial da Saúde
compila um "Banco de Dados sobre Mortalidade" com informações
enviadas pelos países membros. A causa da morte é baseada na C lassificação Internacional de Doenças (I CD) , 9aou 1oarevisão, dependendo do ano do relatório. Corno a classificação é a mesma em todos
os países, espera-se um grau maior de homogeneidade nesse caso, em
comparação com os dados do sistema de justiça criminal. As informações disponíveis referiam-se a vários anos até 1997, mas com um
número decrescente de países nos últimos anos. Muito poucos países
tinham começado a notificar com base na 10" revisão do ICD, de
modo que a 9a versão foi adorada como referência. O ano de 1994 foi
escolhido para que se pudesse fazer a comparação com os dados criminais e também a fim de obter um número mais alto de casos. Um
total de 68 países apresentou informações sobre mortalidade com
base na 9 3 revisão do ICD para esse ano.
Obviamente, enfrentamos o mes mo problema mencionado
acima com rel ação às mortes de intenção não determinada. Além
disso, essas mortes não estão separadas por meio (arma de fogo,
faca etc.) nesse banco de d ados, o que torna mais difícil a aplicação de algum método de es timação.
Dado o pequeno número de casos e as graves limitações dos
dados, devido a problemas de confiabi lidade, essa análise internacional deve ser considerada apenas exploratória.
11
Para al gun s países para os quai s o ban co de dad os não dispunha de informações
popu lacionais, o bri vemos esr im ar ivas de população rcfe renres a 1994 do Relarório de
Desenvolvimento Hum ano de 1997 (PNU D , I '1'17) e do Relaró ri o de f )cse nvolvim enro Mundial para I ')')(, (l\an co Mundial, I 996).
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TABELA 6
Taxas Nacionais de Homicídio seg undo Esratísricas Criminais e da Saúde
País

Taxa de Homicídio
por I 00 mil hab.
OMS - 1994

Taxa de Homicídio
por I 00 mil hab.
UN Crime Trends - 1994

Diferença
entre as taxas

I ,8
1,2
61,8
20,4
3,2
5, I

1,7
1,1
6,7

0,2
0,1

AUSTRÁLIA
AUSTRIA
AZERBAIJÃO
BAHAMAS
BERMUDA
BULGÁRIA
COLÔMBIA
COSTA RICA
CROÁC IA
EQUADOR
ESTÓNIA
FINLANDIA
FRANÇA
GRÉCIA
HONG KONG
HUNGRIA
ISRAEL
JAPÃO
KUWA IT
LETÓNIA
L!TUÃNIA
MACAU
MALTA
MAURICIUS
NICARAGUA

80
6
3,5
11 ,4
28,2
3,2
1,1
1, 1
1, 1
3,5
2,2
0,6
1,7
23
13,4
3,6
0,8
1,9
5,5
I ,6
14,4
4,4
32,3
I ,5
2, 1
0,9
1, 2
6, 1
2,2

REPÚBLICA DE CO I"ZÉ IA
REP. DE MOLDÁVIA
ROMÉNIA
RÚSSIA
SINGAPURA
ES LOVÉNIA
ESPANHA
SUÉCIA
IRLANDA DO NORT E
ESCÓCIA

19
9,5
5,8
78,4
5,9
3,2
10,2
20, 1
2,9
2,4
I ,3
1, 5
3, 1
2,6
0,6
8,9
13,7
12,5
3,6
0,8
2,5
12,5
I ,3
7,6
3,4
20,2
I ,7
2,1
0,7
1,8
5, I
2, I

55,2
I ,5
-6,3
-0,8
1,6
O, I
0,3
1,3
8, 1
0,4
- I ,3
-0, I
-0,4
0,5
-0,4
O, I
-7,2
9,3
0,9

o
o
-0,6
-7
0 ,3
6,8
I
I 2,1
-0,2
-0, 1
0,2
-0,6
I
O, I
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Após jumar os 58 países co m informações criminais com os
68 que possuíam dados da saúde para 1994, apenas 35 deles possuíam informações válidas em ambas as fomes. 11'

GRÁFICO 6
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Conforme pode ser observado na tabela e no gráfico, a maioria dos países apresentam taxas de homicídio mais ou menos similares, de acordo com as duas fontes, o que serve corno validação
parcial de ambas. D e fato, o coeficiente de correlação entre as
duas taxas é bastante alto : 0 ,82. O único caso de forte discrepância é o Azerbaij ão , onde as es tatísticas da saúde indicam um número de homicídios quase lO vezes mais alto do que os registras
criminais. Uma inspeção minuciosa revela que os dados da saúd<':
para esse país, enrre 199 2 e 1994, mostram um valor muito mais
" O Flrasil não fornece daJm da justiça c rimin al, um a vez. qu e não existe ainda um
sistema de informações cri min a i ~ federa is c os dados dos es rados vanam enormem enre
em termos de disponibilidade c qualidade.
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alto do qu e o resto dessa série de saúde e do que as séries referentes
a crimes. Dessa forma, os dados da saúde do Azerbaijão parecem
ser muito pouco confiáveis nesse período. Se descartarmos esse
país, o coeficiente de correlação entre as duas taxas de homicídio
salta para 0 ,97. Após a retirada do Azerbaijão, a média das diferenças entre as duas taxas de homicídio é de 0,6 e a mediana das
diferenças é 0,0 l, ambas perto de O, o que indica que parece não
haver forte tendência em uma fonte com relação à outra . O desvio padrão dessa diferença é tamb ém razoavelmente baixo (3,8),
revelando um alto grau de convergência entre as fontes.
Consideramos a possibi lidade de melhorar a estimativa da saúde
por meio do uso da morte vio lenta de intenção não determinada,
como fizemos no caso do Rio . No entanto, conforme indicado
acima, não há maneira de separar essas mortes de intenção não
determinada segundo os meios através dos quais foram cometidas
(armas de fogo , etc.) . Se acrescentarmos todas essas mortes aos
homicídios e recalcularmos a taxa , a correlação com a taxa de homicídio proveni ente dos dados criminais não aumenta, mas
decresce ligeiramente (0,96). 15 Por outro lado, se acrescentarmos
as mortes acidentais causadas por arma de fogo aos homicídios, a
nova estimativa se correlaciona um pouco mais com a taxa de
homicídios dos dados criminais (0,98) , e a média e a mediana das
diferenças entre as taxas de homicídio de ambas as fontes ficam
ainda muito perto de 0: 0,2 e 0,2, respectivamente. Além disso, o
desvio padrão da diferença é agora menor que antes (3,0) . Em
conseqüência, esses dados parecem indicar que a agregação das
mortes acidentais por arma de fogo poderia melhorar a estimativa
de homicídios obtida dos dados da saúde. No entanto, em vista
do núm ero reduzido de países e da quantidade limitada de informações, decidimos não usar uma estimativa em nossa análise, mas

" Reriram os o Azerba ij ão de rodos esses resres ele csrimariva , po is os dad os d esse país
não são co nfi áve is e qu e, co m o caso cx rerm o, po de ri a rer um impac w d es pro po rc io nal
sobre os r<'sult acl os.
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continuar com o núm ero de "homi cídios registrados", que se revelou
suficientemente convergente co m os registras criminais.
A fim de explorar a relação entre a viol ência letal, rend a e
desigualdade, coletamos dados econômicos e sociais do PNUD e
do Banco Mundial. Os índices de renda e educação relativos a
1994 são retirados do Relatório de Desenvolvimento Hum ano
do PNUD referente a 1997. A renda é medida como Produto
Interno Bruto ajustado p er capita e é um dos três componentes do
Índice de D ese nvolvimento Humano. A educação é medida como
índice ponderado composto da taxa de alfabetização e a proporção da população em ce rtos grupos etários que freqüentam os três
níveis educacionais. Esse é um segundo co mponente do Índice de
Desenvolvimento Humano. Ambos os índices são calculados numa
escala de O a 1. O terceiro componente do Índice de D ese nvolvimento Hu mano, a expectativa de vida, não foi considerado, já
que é diretame nte afetado - embora não muito intensamentepelos homicídios. A fim de evitar problemas de circularidade, decidimos que essa variável e, por ex tensão, o Índice d e D ese nvolvi mento Humano geral, não se rão considerados na análise.
Os índices de urbanização e desigualdade foram retirados do
Rel atório de Desenvolvimento Mundial, do Banco Mundial. As
percentagens da população urbana em 1994 foram obtidas do relatório referente a 1996. O s índ ices de desigualdade são calculados normalmente para um conj unto de anos de referência e não
apenas para um único ano. Foi considerado que os anos de referência mais próximos de 1994 co nstavam do relatório d e 1997.
Pretendíamos usar o coeficiente Gini, a medida mais comum de
desigualdade, mas o relatório carecia de dados para a maioria dos
países industrializados. Em conseqüência disso, optamos pela razão da renda dos 20% mais ricos sobre a dos 20% mais pobres da
população.
Quanto às taxas de homicídio, preferimos usar os dados da
saúde devido a sua mais alta credibilidade e homogen eidade, exceção feita ao Azerbaijão pelas razões acima expostas. Dos 67 paí-
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ses restantes com informações de homicídio da saúde, cinco tinham população estimada inferior a 200.000 habitantes: Antígua
e Barbuda, Dominica, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Turks e
Ilhas Caicos. Esses países foram também descartados da análise, a
fim de evitar a instabilidade de taxas calculadas com base em cifras
muito baixas.
Realizamos uma regressão múltipla usando as variáveis econômicas e sociais para estimar a variação nas taxas de homicídio. As variáveis independentes foram introduzidas hierarquicamente. Primeiramente introduzimos a renda, operacionalizada como produto interno bruto ajustado per capita. O coeficiente para essa variável independente é - 1,88 (o que indicaria que cada dólar adicional de PIB
ajustado significaria perto de dois homicídios menos por ano), mas
não é significativo (erro padrão=O,OO 1; t=2,5; p=O, 147). Naturalmente,
o número limitado de países reduz a possibilidade de se encontrar um
resultado significativo, mas de qualquer modo o efeito, se é que existe, não pode ser considerado forte. Quando também introduzimos o
Índice de Desenvolvimento Humano da Educação, como outro componente do desenvolvimento, ambas as variáveis alcançam coeficientes negativos, mas não significativos. O grau de urbanização não parece ter impacto significativo tampouco. Entretanto, quando introduzimos o índice de desigualdade, o nível de renda dos 20% mais
ricos versus o dos 20% mais pobres, há um efeito positivo significativo: quant:o mais desigual um país é, mais alta parece ser sua taxa de
homicídio (coeficiente= 1,96; erro padrão=0,72; t=2,72; p=O,Oll).
Esse valor é obtido a despeito do fato de que apenas 33 países têm
dados sobre todas as variáveis relevantes e são, portanto, considerados
na análise.
No entanto, quando examinamos o gráfico, verificamos que esse
efeito se deve principalmente a dois países, Rússia e Colômbia, que
têm alto grau de violência letal e uma sociedade desigual.
De fato, quando retiramos esses dois países da análise, a desigualdade se torna insignificante, mas o efeito negativo da renda se torna
significativo (coeficiente=-0,0039; erro padrão=O,OOl; t=-7,01;
p=0,007).
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CRÁFICO 7
T axa de Homicídios Nacional segundo Índice de Desig ualdade
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Se usamos o logaritmo 16 d a taxa de homicídio como variável
dependente, a fim de compensa r a assimetria da taxa de homicídio e a possível não-linearidade no rel acionamento entre as variáveis, obtemos um resultado mais consistente onde o PIB tem influ ência negativa (coeficiente=-0,0002; erro padrão =O,OOO ; t=2,48 ; p=O ,O19) e a desigualdade tem impacto positivo (coeficiente=0,07; erro padrão= 0 ,022; t=3 ,50; p=0 ,002) _
Em resumo, na comparação entre os países há claras indicações de qu e baixa renda e alta des igualdade estão associa d as com
graus mais altos de violência letal, embora esses efeitos não sejam
muito sólidos, devido ao peq ueno número de países e à presença
de casos com valores extremos ("outliers")_

'

6

Na base I O.
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5. VIOLÊNCIA LETAL,

RENDA E DESIGUALDADE:

UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTADOS NO BRASIL.
Conforme explicado na seção 3, diferentes estados têm proporções diferentes de mortes violentas classificadas como de "intenção não determinada". Em função disso, é imperativo usar algum tipo de método para realocar uma fração dessas mortes aos
homicídios, se quisermos comparar as taxas de homicídios entre
estados. Na ausência de estimativas mais precisas para todo o país,
utilizaremos a estimativa que desenvolvemos para o estado do Rio
de Janeiro, conforme descrevemos na seção 3. A população residente de cada estado, em 1997, foi estimada por extrapolação
linear, a partir do Censo de 1991 e da Contagem de 1996, realizados pelo IBGE.
Conforme se pode observar, as diferenças entre os estados brasileiros são marcantes, embora a maioria deles tenha altas taxas
pelos padrões internacionais. Apenas três estados situam-se abaixo de 1O homicídios por 100.000 habitantes, sendo que a maioria
apresenta taxas entre 20 e 40, havendo ainda três casos que se
destacam do restante: Espírito Santo, Pernambuco e, principalmente, Rio de Janeiro, que tem um valor duas vezes mais alto do
que a taxa nacional.
Os resultados podem ser observados graficamente no Mapa 1.
À primeira vista, fica evidente que não são os estados mais pobres
que detêm as taxas mais altas, uma vez que os estados do Nordeste, entre os mais pobres do país, têm cifras relativamente baixas,
com exceção de Pernambuco. Na realidade, o Sudeste, a região
mais desenvolvida do país, abriga dois dos três estados em que a
situação é da maior gravidade.
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TAB ELA 7
Taxa de Hom icídi o Es Limadd po r E.srado
Bras i I I 'J'J7
ESTADO

r--

RJ
ES
PE
MS
SP
RR
AP
MT
DF
RO
AC
AL
GO
AM
RS
PR
SE
BA
CE
RN
PB
PA
TO
MG

I

N úm ero de Homi cídi os
por I00.000 habi ta ntes
61,2R
'50,'55
50,47
39, 16
37,48
35,57
35,52
33,77
33, 15
3 1,%
24,72
24, 18
20,39
20,01
18,52
18,26

I 6,')2

MA
PI

15, 84
I '5 ,52
14,86
14,84
13,04
12,2 1
l 0,%
9,29
7,93
'),4

BRAS IL

26 ,89

se

L__

Fon te: Certi dões de Óbito processadas pelo Ministério da Saúde.
Estim ativa feira pelos autores.
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No en tanto, as baixas cifras dos estados do Nordeste, poderiam decorrer também de problemas de cobertura, uma vez que,
conforme explicamos anteriormente, os estados menos desenvolvidos tendem a ter um número mais alto de municipalidades com
informações deficientes ('irregulares') sobre mortalidade, ou seja,
com um a proporção considerável de morres não registradas.
Para testar esta hipótese alternativa, examinamos as taxas específicas de mortalidade para dois grupos etários extremos: pessoas com menos de 5 anos; e pessoas entre os 60 e 69 anos. 17 Os
dois grupos etários são os menos afetados por homicídios. No
entanto, se as baixas cifras de homicídios do Nordeste se devesse m simplesmente à notificação incompleta das morres, isso deveria se refletir com a mesma intensidade nas taxas gerais de mortalidade que também seriam mais baixas para esses estados. Por
outro lado, se as taxas de mortalidade para esses grupos etários,
relativamente não afetados pela violência, forem as mesmas ou
mais elevadas no Nordeste do que no resto do país - como seria
de se esperar devido às piores condições de vida-, então a notificação incompleta poderia ser descartada como possível explicação para as baixas taxas de homicídio .
Obviamente, os dados referentes à mortalidade foram extraídos da mesma fonte que os dos homicídios: o sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde.
As taxas de mortalidade de crianças de menos de cinco anos
revelam que há, de fato, dois estados no Nordeste em que falta
par te considerável dos dados: Maranhão e Piauí. Os dados notificados por esses estados situam-se muito abaixo do nível dos outros es tados, sem qualquer razão aparente para justificar essa considerável diferença. Isso revela um problema grave de notificação
incompleta nos dois estados. No entanto, há outros estados no
No rdeste co m altas taxas de mortalidade e taxas de homicídio rela ti' ' Os grupos etários mai s altos, co mo os de 70 anos para cima, ro ram evitados nessas
comparações interestaduai s, já qu e a ex pecta tiva de vida e o relativo envelhecimento da
pirâmide populacional em ca da es tado têm grand e imp acto so bre as taxas de mortalidade nesses indivídu os mai s velh os.

55

vamente baixas, como Alagoas, Sergipe e Ce;-~d. Isso confirma
que, com exceção do Maranhão e do Piauí, os baixos níveis de
violência letal notifi ca da nos estados pobres do país não podem
ser simplesmente atribuídos a problemas de notifica ção.

TABELA 8
Índices de Mortalidade para grupos de idade es pecíficos,
por Estado : Bras il 1997

-ESTADO
MA
PI
PA
RS
BA

se

MT
GO
TO
PR

ES
RR
DF
MG
RN

AM
PB
SP
RO
CE
MS
RJ
SE
AC
AL
AP
PE

Taxa de Morta lidade

Taxa de Mortalidade

para crianças abaixo de 5 anos
(por 1.000 habitantes)

para pessoas de 60 a 69 anos
(por 1.000 habitantes)

2,41
2,5 1
4,05
4,08
4,29
4,39
4,71
4,73
4,84
4,92
5,23
5,24
5,37
5,48
5,54
5,62
5, 84
5,93
6,3 5
6,44
6,59
6,67
6,94
7, 03
7, 11
8,30
8,52

9,86
10 ,89
14,27
22,00
14 ,10
2 1,94
17,27
20,25
14,60
23,29
18,99
16,5 1
22 ,7 0
19,65
13,60
13 ,82
14,37
22,56
16,47
12,67
20, 89
25,07
15 ,5 5
18,4 0
18 ,54
17,76
20 ,73

Fonte: Certid ões de Óbiro processadas pel o Minis té ri o da Saúde.
Dados popul acionais proveni entes do Censo bras ileiro de 1991 .
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As taxas de mortalidade de residentes do estado entre 60 e 69
anos apresentam resultados similares. Maranhão e Piauí continuam num nível muito mais baixo, devido à notificação incompleta, embora a diferença em relação ao resto não seja tão dramática
como no caso anterior. Muitos dos estados do Norte e do Nordeste apresentam valores médios não muito distantes dos estados mais
ricos com valores mais altos.
Em resumo , essas comparações com taxas gerais de mortalidade permitem uma conclusão mista. Por um lado, mostram que,
de faro, a notificação incompleta pode ser uma das razões pelas
quais os estados mais pobres apresentam baixas taxas de homicídio. Isso é muito intenso no caso do Maranhão e do Piauí e provavelmente moderado em outros casos. Por outro lado, esses resultados indicam que, com exceção dos dois estados acima mencionados, é altamente improvável que as baixas taxas de homicídio
apresentadas no Nordeste possam ser explicadas apenas como resultado da notificação incompleta.
Outra evidência que aumenta a credibilidade da distribuição
dos homicídios por estado é o fato de que as mortes provocadas
por outras causas têm diferentes padrões geográficos. Por exemplo, as taxas de suicídio por estado apresentam distribuição diferente da dos homicídios, com os estados do Sul claramente excedendo os outros, co nforme pode ser visto no quadro que se segue18 e no Mapa 2.

"Esse mérodo de estimação seguiu as direrrizes destacadas por Lozano. Todas as morres
de intencionalidade desconhecida cometidas com a rmas e metade das morres de
intencionalidade desconh ecida cometidas por ourros meios foram cons id eradas intencionais. Das consideradas imencionais, 15%- o percentual de suicídios sob re as morres
intencionais previamente conhecidas - foram atribuídos a su icídios.
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TABELA 9
Taxa Estimada d e Suicídios por Estado
Brasil 1997
ESTADO
MA
AL
BA
TO
PB
PI
PA
AP
CE
AM
RO
RJ
AC
ES
MG
PE
MT
SE
RN
SP
RR
DF
PR
GO
MS

se
RS
BRASIL

Número de Suicídios por I 00.000 habitantes
1,3 1
1,70
1,7 1
1,76
1,92
2, 11
2,3 0
3,3 1
3,32
3,3 9
3,85
3,87
4 ,01
4,28
4,42
4 ,48
4,64
4 ,74
4, 87
5,74
5 ,93
6 ,37
6 ,83
7, 06
7 ,37
8 ,34
10,48
4 ,82

Fonre: Certidões de Óbiro processad as pelo Ministério da Saúde.
Estimativa feira pelos autores.

'5R

No entanto , os estados do Nordeste parecem ter baixas taxas
qu e também podem ser parcialm ente creditadas à notificação incompleta. O caso do Maranhão é novamente evidente.
Por isso, as comparações e as análises por estado devem ser
interpre tadas com cuidado, uma vez que parece haver uma correlação entre nível de notificação incompleta e dese nvolvimento,
que poderia estar contribuindo para taxas baixas em algun s estados , particularmente no Nordes te. Al ém disso , o Maranhão e o
Piauí se rão retirados dos testes estatísticos subseqüentes, devido
aos graves problemas existentes de qualidade dos dados.
Os testes estatísticos da relação entre renda e desigualdade,
por um lado, e homicídios, do outro , têm de ser realizados com
dados de 1991, uma vez que este é o último censo disponível com
dados de renda e desigualdade por es tado. Os dados sobre urbanização foram obtidos do IBGE. O s dados sobre educação, renda e
desigualdade foram retirados do Adas de Desenvolvimento Humano no Brasil (1998), estudo realizado por várias instituiçõesa saber, PNUD, IBGE, IPEA e Fundação João Pinheiro- a fim
de aplicar o Índice de Desenvolvimento Humano aos estados e
muni cipalidades no país. Este adas foi publicado em 1998 utilizando dados de 1991 , já que as informações do censo são necessárias para a maioria dos indicadores. Os índices de educação e renda são calculados da mesma maneira que no Índice de Desenvolvimento Humano já descrito no caso dos países. A des igualdade é
medida por meio da L de Theil, de modo que quanto mais alto o
coefi ciente, maior a desi gualdade na distribuição de renda.
A distribuição das taxas de homicídio no país em I 991 é si milar à de 1997, com poucas diferenças. Os estados de Roraima e
Rondôn ia, no Norte, apresentam taxas mais altas que em 1997,
enquanto os es tados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amapá
apresenta m cifras lige iramente mais baixas.
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TABELA 10
Taxa de Homicídio Esr im ada por Esrado
Brasil 1991
---

ESTADO

RJ
RO
PE
RR
ES
SP
DF
AL
AC
GO
MT
MS
SE
RS
AM

AP
PR
PA
PB
TO
MG
CE
RN
MA

se
BA
PI
BRASIL

Número de Homicídios por 100.000 habitantes
63,42
45,39
42,23
4 1,42
37,35
3 1,68
30,55
26,75
25,67
23 ,44
22,4
22,36
2 1,55
20, 17
19,63
18 ,66
16,64
16,36
12,54
10,78
10 ,37
10 ,28
9,65
9,58
9,26
5,04
4,3
24,0 1

Fonte: Cerridões de 6biro processadas pelo Minisrério da Saúde.
Esrimariva feira pelos auro res.
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Quando examinadas, co mo foi feito em reb ção a 1997, as
taxas gerais de morralidade por grupo etário (de menos de cinco e
entre 60 e 69) confirmamos que as taxas para os estados doMaranhão e do Piauí são irrealisticamente baixas, 19 o que salienta um
sério problema de notificação incompleta. Assim, esses dois estados
serão eliminados das regressões múltiplas sobre taxas de homicídio.
Conforme indicado acima, o baixo número de casos e os problemas de validade tornam essa análise bastante exploratória. A
primeira variável independente a ser introduzida é a renda. O coeficiente, ao contrário das expectativas, é positivo, embora não
alcance significação estatística (coeficiente=25,015; erro padrão= 13,364; t= 1 ,872; p=0,07 4). Na realidade, o gráfico mostra
que os estados de renda relativamente alta podem ter taxas de
homicídio altas (por exemplo, o Rio de Janeiro) ou baixas (por
exemplo, Santa Catarina). Por outro lado, não existem estados
em situação econômica precária que tenham altas taxas de homicídio. Isso é precisamente o que produz uma associação positiva .
GRÁFICO 8
Taxa Estimada de Homicídio e Renda por Estado
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Quando introduzi mos a educação, ambas as variáveis produzem coeficientes positivos, mas não significativos. O grau de urbanização foi medido de três maneiras diferentes: perce ntagem da
população residente em municipalidades de mais de um milhão
de habitantes, percentagem residente em municipalidades de mais
de quinhentos mil habitantes e percentagem residente em municipalidades de mais de ce m mil habitantes . Das três operacionalizações acima descritas, a última é a que mais se correlaciona com
a taxa de homicídio . Após a introdução do índice de urbanização
na equação, o efeito da renda se torna negativo conforme esperado; mas ainda não significativo, o da educação permanece positivo e não significativo e o do percentual da população em
municipalidades de mais de 100.000 habitantes é o único significativo (coeficien te =0,404; erro padrão=O, 158; t=2, 56; p=O,O 18).
O índice de desigualdade, a L de Theil, tem um coeficiente negativo mas não significativo. Fica evidente no gráfico a falta de urna
correlação clara entre desigualdade e homicídios por es tado.

GRÁFICO 9
Taxa Estimada de Homicídios e Desigualdade por Estado
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Após a introdu<;ão da desigualdade, a urbanização permanece
sendo a variável aparentemente de impacto mais forte sobre a taxa
de homicídio, muito embora nesse mom ento se coloque um pouco abaixo do nível significativo (coeficiente=0,374; erro padrão =0,539; t=2,07; p=0,051) , o que era esperado pois o poder
do teste declina com a introdução de novas variáveis independentes e um núm ero tão pequeno de casos. Usamos os logaritmos das
taxas de homicídio para lidar com vários problemas de distribuição: a assimetria da taxa de homicídio; a possível não-linearidade
das relações; e a influência de casos extremos como o do Rio de
Janeiro. Nessa situação, o efeito da urbanização é significativo,
apesar da inclusão de todas as variáveis independentes (coeficiente=0,007; erro padrão =0 ,003; t=2, 18; p=0 ,041 ). De fato, essa é a
única variável que produz um coeficiente significativo. O gráfico
exibe uma clara correlação entre urbanização e taxa de homicídio,
com a maioria dos estados perto da linha de melhor ajuste e algumas exceções, como Rondônia- um estado rural, mas relativamente violento - ou o Distrito Federal - , completamente urbano m as não muito violento. O caso do Distrito Federal é realmente atípico , uma vez que correspondente a uma capital construída na década de 50, numa área antes deserta.
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GRÁFICO 10
Taxa Estimada de Homicídios e Urbanização por Estado
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Em resumo, renda e desigualdade não parecem apresentar um
efeito claro sobre as taxas de homicídios dos estados brasileiros,
embora seus coeficientes sigam a direção prevista na maiori a dos
modelos. Ao co ntrário, é a urbanização que parece ter forte influ ên cia. São os estados urbanos , tanto os ricos quanto os pobres,
que detêm as mais altas taxas de homicíd io e são os es tados rurais
que exibem os menores índi ces de violência letal. Essas interpretações devem se r consideradas com cuidado , devido ao pequeno
núm ero de casos e os problemas de validade das comparações entre os estados.

64

6.

VIOLÊNCIA LETAL, RENDA E DESIGUALDADE:

UMA COMPARAÇÃO ENTRE MUNICIPALIDADES NO
ESTADO DO

Rro

DE jANEIRO.

Como próximo passo, realizamos algumas análises num nível
diferente, comparando municipalidades.
Calculamos as taxas de homicídio para os habitantes de cada
municipalidade dentro do estado do Rio e as correlacionamos com
os indicadores sociais e económicos. As fontes desses dados de
mortalidade são as mesmas do nível interestadual, o Sistema Integrado de Mortalidade, do Ministério da Saúde, embora nesse caso
a fonte direta tenha sido a Secretaria Estadual de Saúde.
Examinamos uma vez mais os três principais problemas de
validade da taxa de homicídio. O primeiro, a fa lta de cobertura,
deveria ser pequeno num estado urbano e industrializado como o
Rio e deveria ser relativamente constante dentro do mesmo estado , considerando sua reduzida extensão e predominância urbana.
O segundo, as mortes mal classificadas, não é um problema sério
para os homicídios, já que afeta basicamente as mortes naturais. E
o terceiro, as mortes violentas de intenção não determinada, é
controlado por meio do processo de estimativa já aplicado às comparações entre estados.
Na época em que os dados foram coletados na Secretaria de Saúde, apenas 98% de todas as mortes tinham sido processadas. Contudo, deduzimos que os restantes 2% aumentariam o total, mas não
influenciariam a distribuição geográfica de modo significativo.
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A população para 199 8 foi es timad a por meio de ex trapolação
linear do período 1991 - 1996 . Esse método pode não se r muito
preciso , comparado , por exe mplo, às proj eções geom étricas ou às
extrapolações baseadas nas taxas específicas de natalidade e mortalidade, mas é mais conservador e pode, portanto, evitar erros
grosseiros para pequenas unidades de análise. A população residente relativa a 1991 e 1996 foi retirada do Anuário Estatístico
do Estado do Rio de Janeiro, referente a 1997 .
Algumas municipalidades têm populações pequenas, que podem levar a taxas instáveis e não confiáveis. A fim de evitar esse
problema, integramos todas as municipalidades com menos de
100.000 habitantes, localizadas numa certa região do estado, numa
unidade única, calculamos a taxa de homicídio dessa unidade agregada e a aplicamos às municipalidades nela incluídas. No entanto, na análise realizada com esses dados , deve-se levar em consideração que apenas 29 casos são realmente estimados, sendo os restantes fixos . Desse modo, os graus de liberdade são menores do
que poderia parecer.
As taxas estimadas de homicídio para cada municipalidade
são as seguintes:
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TABELA li
Taxa Estimada de Homicídios por Município
Estado do Rio de Janeiro: I ')98
Município
de Residência

*

*
*

*
*
*
*

.
*

*
*

.

.
.
*
*

*

..
*

.
*

.

*
*
'
*

.
*

Área do Esta do

An gra dos Reis
Aperihé
Araruam a

Baia de Ilh a Crand e
Região N oroeste
Baixada Litorânea

Areal

Região Centro-Su l
Baixada Litorânea
Baixada Litorânea
Médio Paraíba
Médio Paraíba

Armação dos Búzios
Arrai al d o Ca bo
Barra do Piraí
Barra Man sa
Belford Roxo
Bom Ja rdim
Bom j esus do ltabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambu ci
Campos dos Goytacazes
Cantagalo
Ca rapebu s
Cardoso M ore ira
Carmo
Casimiro d e Abre u
Comendador Levy Caspa ri
Conceição de Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duqu e d e Cax ias
Engenheiro Paulo de Fro
Guapimirim
lguaba Crande
!taboraí
!taguaí
!taJva
!taoca ra
ltap er un a
ltati aia

Região M etropolitana
Região Serrana
Região Noroeste
Baixada Litorânea
Baixada Litorânea
Região Noroeste
Região Norte
Região Serrana
Região Norte
Região Norte
Região Serra na
Baixada Lito rânea
Região Ce ntro-Su l
Região None
Região Serrana
Região Serrana
Região M etropo litana
Região Ce ntro-Sul
Região M etropolitana
Baixada Litorâ nea
Região
Região
Região
Região
Regi5o
Médio

M etropolitana
M etropolitana
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Par:1íba

Japer i

Região Metropolitana

Laje do Muriaé

Regi5o Noroeste

Homicídios estimados
por I 00.000 habitantes

32,9
14,9
38,3
13,0
38,3
38,3
21,9
40,1
74,3
14 ,3
14 ,9
42,0
38,3
14,9
28,7
14,3
18,6
18,6
14 ,3
38,3
13,0
18,6
14,3
14,3
69,9
13,0
45,0
38,3
66,5
45,0
14 ,9
14,9
14,9
21,9
45,0
14,9

67

·*

68

1

Macaé
Macuco
Magé
M anga rati ba
M ari cá
M endes
Mi guel Pereira
Miracema
Natividade
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraíb a d o Sul
Para ti
Paty d o Alferes
Petrópoli s
Pinheiral
Piraí
Porciún cula
Porto Real
Quatis
Queimados
Quissamã
Resende
Ri o Bonito
Ri o C laro
Rio das Flores
Rio d as Ostras
Ri o ele Janeiro
Santa Maria Madalena
Santo Antônio ele Pádua
São Fidélis
São Francisco de ltaba p
São Go nçalo
São João ela Barra
São João de Meriti
São José ele Ubá
São José do Vale do Rio
Sao Pedro da Aldeia
São Sebastião elo Alto
Sa pucaia

R~gi:io Norte
Região Se rrana
Região Metropolitana
Região Metropolitana
Região Metropolitana
Região Ce ntro-Sul
Região Centro-Sul
Regiã o Noroeste
Região Noroeste
Região Met ropolitana
Região Metropolitana
Região Se rrana
Região Metro politana
Região Metro politana
Região Ce ntro-Sul
Baia de Ilh a Grande
Região Cent ro-Sul
Região Serrana
M édio Paraíba
M édio Paraíba
Região Noroeste
M édio Paraíba
M édio Paraíba
Região Metropolitana
Regiao Norte
M édi o Pa raíba
Baixada Litorânea
M édi o Paraíba
Médio Paraíba
Baixada Li torânea
Região Metropo litana
Região Se rrana
Região Noroeste
Região Norte
Região Norte
Região Metropolitana
Região No rte
Região Metropolitana
Região Noroes te
Região Serrana
Baixada Litorânea
Região Serrana
Região Centro-Sul

26,)
14,3
5G,R
45,0
45,0
13,0
13,0
14,9
14,9
53, I
60,4
23, I
59,4
4 5, 0
13, 0
32,9
13, 0
23,1
2 1,9
21,9
14,9
2 1,9
2 1,9
60,0
18,6
2 1,9
38,3
21,9
2 1,9
38,3
55 ,7
14 ,3
14,9
18,6
18,6
59, 1
18,6
59 ,3
14,9
14 ,3
3 8,3
14,3
13,0

S<14uare ma
Sero pédi ca
Sil va Jardim
Sumid o uro
"la nguá
Te resó poli s
Traj ano d e M o rais
Três Ri os
Val ença
Varre-S ai
Vasso uras
Volta Redond a

l\ai xa cb Liro dn ea
Região Metrop o litana
B:1ixacla Lito rân ea
Regiã o Se rrana

31:! ,3
45, 0
38 ,3
14 ,3

Região
Região
Região
Região
M édio

45 ,0
20,6
14,3
13,0
21 ,9

M etropo l ira na
Se rrana
Serrana
Ce ntro-Sul
Paraíba

Região Noroes te
Região Ce ntro-Sul
M édio Paraíba

14,9
13,0
52,9

(*) O s municípios com asterisco têm seus valores calcu lados
como res ultado de um agregado de municípios.
Fonre: Certidões de Óbito processadas pelo Ministério da Saúde.
Estimativa feira pelos autores.

A representação gráfica pode ser vista no Mapa 3 (em anexo).
Vale a pena lembrar que a continuidade cromática do mapa é
exp licada basicamente pelo fato de que as taxas relativas a cidades
pequenas foram calculadas de maneira agregada e são, portanto,
constantes para todas as municipalidades pequenas da mesma região. Os homicídios são um problema principalmente metropolitano e alcançam níveis muito altos, mais de 60 por 100.000 habitantes, em várias cidades da área metropolitana. Habitar a área
metropolitana do Rio significa correr um risco relativamente alto
de ser morto. As municipalidades do leste da área metropolitana
ainda detêm taxas consideravelmente altas, assim como os centros
regionais em outras partes do estado, como Volta Redonda. As
montanhas ao norte do estado apresentam taxas muito mais suaves, quando comparadas às do li toral. No entanto, mesmo as taxas relativamente baixas em algumas municipalidades do estado
do Rio poderiam ser consideradas altas quando comparadas às de
outros estados do Brasil ou às de outros países do mundo.
Assim como no caso dos estados, a análise da relação entre
homicídios e variáveis econômicas exige que voltemos a 1991, o
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ano do censo e o último ano para os quais ex iste m indi cadores
econômicos municipais à dispos ição. Esses indicadores foram retirados do Atl as de D ese nvolvim ento Humano no Brasil ( 1998),
como no caso dos estados. As variáveis são operacionalizadas da
mesma maneira qu e as utilizadas nas comparações interestaduai s.
Com a diferença de que neste capítulo a urbanização é medida
como o percentual da população urbana em cada municipalidade , conforme definido pelo IBGE.
As taxas de homicídio para cada municipalidade em 1991 ti.
.
.
veram as segumtes esnmattvas:
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TAB ELA 12
Taxa Es tim ad a d e H o mi cídi os po r Muni cípi o
Esrado d o Ri o d e Ja n e iro : 199 1
Municíp io
de Res idência

..
*

*
*
*

.
*
*
*
*

...
*

*

.
.
*

*
*

.
*
*

.
.
*

Angra dos Reis
Araru ama
Arraial do Cabo
Ba rra do Pi raí
Ba rra Ma nsa
Bo m Jardim
Bom Jesus do ltabapoana
Cabo Fri o
Cachoe iras de Macac u
Cam b uci
Ca mpos dos Goytacazcs
Ca ntagalo
Ca rm o
Cas imiro ele Abre u
Co nceição de M acabu
Co rd eiro
D uas Barras
D uq ue de Caxias
Engenh eiro Pa ul o ele Frontin
1taboraí
ltaguaí
!talva
ltaoca ra
ltapc run a
lta ti aia
Laje do Muriaé
M acaé
Magé
M angaratiba
Ma ri cá
Mendes
M iguel Pereira
Miracema
Nat ividade
N il ópolis
Nite rói

Área do Estado
Baia ele Ilh a Grande
Baixada Lito rânea
Baixada Lito rânea
M édi o Paraíb a
M édi o Para íba
Região Se rrana
Região Noroeste
Baixada Litorânea
Baixada Lito rânea
Região Noroeste
Região No rte
Região Se rrana
Região Se rran a
Baixad a Lito rânea
Região No rte
Região Se rrana
Região Se rrana
Região Metropolitana
Região Ce nt ro-Sul
Região Metro politana
Região Metropoli ta na
Região Noroeste
Região Noroes te
Região Noroeste
Médi o Paraíba
Região Noroes te
Região Norte
Região Metropolitana
Região Metro politana
Região Metropo lita na
Região Cen tro-Sul
Região Centro-Sul
Região Noroeste
Região Noroeste
Região Metropolita na
Região Metropolitana

H omicídios estimados
por 100.000 habitantes
26,9
43,4
43,4
30, 7
34,8
15,0
17,2
43 ,4
43,4
17,2
38,5
15 ,0
15,0
43,4
17,3
15,0
15,0
72,0
19,3
70,8
63, 1
17,2
17,2
17,2
30,7
17,2
38,2
73,5
52 ,6
52,6
19,3
19,3
17,2
17,2
72, 1
57, 1
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Nova Friburgo
Nova lgu.l Çll
l'araca mbi
Paraíba do Sul
Para ti
Pary do Alferes
Petrópo li s
Piraí

Rcgi:io Se rrana

Porc iún cul a
Quissamã
Resende
Rio Bonito

Reg i:lo Metrupoliuna
Rcg i3o Mc((upo lit;ma
Região Centro-Su l
l'bia d e Ilha Crande
Região Ce mro-S ul
Região Se rrana
M édi o Paraíba
Região Noroeste
Região Norte
M édio Paraíba
Baixada Litorân ea

Rio Claro
Rio das Flores

M édio Paraíb a
Médio Paraíba

Rio d e Jan eiro
Santa Maria Madalena
Santo Anrônio d e Pádua
São Fidéli s
Sáo Gonçalo
São João da Barra
São João de Meriti
São José do Vale do Rio Preto
São Pedro da Aldeia
São Sebastião do AJ to
Sap ucaia
Saquarema
Si lva Jardim
Sumidouro
Teresópolis
l i-aj ano d e Morais
Três Rios
Val ença

Região M etropo litana
Reg ião Se rrana
Regi ão Noroeste
Regi ão Norte
Região M etropo litana
Região Norte
Região M etropolitana
Regi ão Serrana
Baixada Litorâ nea
Região Serrana
Região Cenrro-Su l
Baixada Lirorân ea
Baixada Litorânea
Regi ão Serrana
Região Serrana
Região Serrana
Região Ce ntro-Su l
M édio Paraíba

25,5
69,6
52,6
19 ,3
26,9
I 9,3
27,3
30,7
17,2
17,3
30, 7
43,4
30,7
30,7
58,0
15,0
17,2
17 ,3
63,2
17,3

Vassouras

Região Ce ntro-Su l

74, 1
15,0
43,4
15,0
19,3
43,4
43,4
15,0
36, 4
15 ,0
19,3
30,7
19,3

Volta Redonda

M édio Paraíba

48,5

(*) Os municípios com asterisco têm se us valores calcu lados
como resul tado de um agregado de municípios.
Fonte: Certidões de Óbi10 processadas pelo Ministério da Saúde.
Esrim at iva fe ira pelos a urores.
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Havia apenas 70 municipalidades em 1991, comparadas com
as 91 de 1998. Há pequenas diferenças com relação a 1998. Algumas delas se devem ao fato de que novas municipalidades foram
criadas. Outras derivam das municipalidades que ultrapassaram a
barreira dos 100.000 habitantes entre as duas datas, tendo, assim,
uma taxa agregada em 1991 e uma taxa individual em 1998. Apesar disso, a distribuição geográfica dos homicídios no estado é
muito similar nos dois anos.
As análises mult ivariadas com esses dados devem ser interpretadas com cuidado, devido ao pequeno número de casos, ao ainda
menor grau de liberdade por conta das taxas agregadas e aos problemas gerais de confiabilidade e validade.
A primeira análise consistiu numa regressão usando a renda
para explicar a variação nas taxas de homicídio. O resultado é
contrário às expectativas, uma vez que as municipalidades com
renda mais alta parecem deter taxas de homicídio mais altas (coeficiente=32,9; erro padrão= 13,63; t=2,41; p=O,O 18 ). Na verdade, o gráfico mostra que, ao mesmo tempo que existem
municipalidades com taxas de homicídio reduzidas e diferentes
níveis de renda, quase todos os lugares com taxas altas de homicídio possuem renda per capita média ou relativamente alta. Em
outras palavras, é possível encontrar vários patamares de renda
nas municipalidades não vio lentas, mas a vio lência letal tende a
ser alta tipicamente nas municipa lidades mais ricas.
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GRÁFICO 11
Taxa Estimada de Homicídio e Renda por Município
Estado do Rio de Janeiro - 1991
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Quando introduzimos o índice de educação na equação de
regressão, o coeficiente de renda se torna negativo e significativo
(coeficiente=-39,7; erro padrão=19,44; t=-2,04; p=0,045) , ao
mesmo tempo que a educação tem impacto positivo claramente
significativo (coeficiente=221, 19; erro padrão=46,82; t=4,72;
p<O,OO 1). Assim, se seguíssemos essa interpretação, pareceria que
lugares onde os cidadãos têm uma educação melhor tendem a ser
mais violentos. No entanto, quando o percentual da população
urbana em cada municipalidade é introduzido na equação, o cenário de algum modo se esclarece. Renda e educação se tornam
ambos não significativos e a urbanização parece ter impacto significativo na taxa de homicídios (coeficiente=0,53; erro padrão= O, 15;
t=3,43; p=0,001) .
Conforme mostra o gráfico, a violência letal parece afetar particularmente as municipalidades urbanas. De fato, não há um único
caso de cidade rural com alta taxa de homicídio. Tudo isso apesar
do fato de que a maioria das taxas de homicídio são realmente
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agregadas, o que limita a discrepância. A relação entre urbanização e homicídios parece ser não-linear e as taxas de homicídio
parecem aumentar drasticamente quando o percentual de população urbana excede 70%.

GRÁFICO 12
Taxa Estimada de Homicídio e Urbanização por Município
Estado do Rio de Janeiro- 1991
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O índice de desigualdade (a L de Theil), quando acrescido à
equação, produz um efeito negativo surpreendente (coeficiente=42,39; erro padrão =18,68; t=-2,27; p=0,027) e não afeta os coeficientes das outras variáveis. Em outras palavras, as cidades onde
a renda é distribuída de maneira mais desigual aparentemente
mostram níveis menores de violência letal no estado do Rio. O
gráfico mostra que esse resultado se deve ao fato de que as municipalidades menos desiguais são as da área metropolitana ("Baixada Fluminense"), precisamente aquelas com taxa de homicídio
extremamente alta. Por outro lado, o oposto não é necessaria-
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mente verdadeiro , uma vez que existem baixas taxas de homicídio, tanto em municipalidades socialmente mais homogêneas
quanto nas mais heterogêneas. O caso de Rio das Flores, com
uma L de Theil alta, é uma clara exceção na distribuição.

GRÁFICO 13
Taxa Estim. de Homic. e Índice de Desigualdade por Munic.
Estado do Rio de Janeiro- 1991

sloio~gu~•l
d' .,,,,; é"~\.

80
,...

8l

70

o

60

~

o

Sio Gonçalo

ltagua l

c

c

~flt#eiJaneiro

c c

u

'ê

I

c

Paracarnbi

0

50

Mangaratiba

Marlcé
0

Volta Aedon'àa

c

I

Alr~

O

Q)

"C
03
"C
03

E

t3

f-

CIJCCD

1 0

M8f~ a ~ cto. Goytacna

tJ'

81

0

Bar'?a do Fftül ~ia
Parati An..P.. J ,..(fpoli.C C

30

0

NcWi' F-'r~rgo 0

c

Mendeingenheiro Paul ~illlii\Milianlba

20

Rio das Flores

c

deal

Pereira Va ssouras

Si!J~ac;t=r~...~· ~~cruna

c
10

C

..
aarra ""ansa

40

w

03
X
03

C

Clla:JCIJ

c

lXI

9"

.3

,4

,5

,6

,7

,8

,9

1,0

L de Theil

Quando se muda a variável dependente para o logaritmo da
taxa de homicídio, a fim de controlar a assimetria e possíveis problemas de não-linearidade, a regressão apresenta resultados similares, mas o índice de desigualdade se aproxima da significância
sem alcançá-lo (coeficiente=-0,45; erro padrão=0,23; t=- 1,95;
p=0,055).
Em resumo, a renda não parece ter impacto claro sobre as
taxas de homicídio dos municípios do estado do Rio. A desigualdade, medida pela L de Theil, tem efeito surpreendente, embora
ameno, sobre a taxa de homicídio. As municipalidades com os
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graus mais altos de violência letal, localizadas na á rea metropolitana do Rio de Janeiro, a "Baixada Fluminense", têm distribuição
de renda relativamente homo gênea quando comparadas ao resto
do estado. No entanto, é a urbanização que parece ter, uma vez
mais, uma influência mais forte e consistente sobre os homicídios . As municipalidades urbanas têm taxas de homicídio muito
mais altas do que as cidades rurais. De qualquer modo, essas conclusões devem ser lidas com a precaução habitual, dado o pequeno número de casos e de graus de liberdade e os problemas gerais
de validade e confiabilidade . Esses últimos parecem ser menores
do que no caso das comparações interestaduais.
Por outro lado , esses resultados poderiam ser peculiares à realidade social do estado do Rio e não podem ser extrapolados automaticamente para outras municipalidades em outros estados do
BrasiL
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7.

VIOL~N C IA LETAL E RENDA: UMA

COMPARAÇÃO DE ÁREAS EM CIDADES NO BRASIL

Vários estudos, no Brasil, analisaram a ocorrência diferencial
de homicídios em várias partes da cidade e correlacionaram essas
diferenças com condições econômicas. Há informação abundante sobre os habitantes de cada bairro, que pode ser usada para
medir, direta ou indiretamente, a renda ou a riqueza. No entanto,
normalmente não existem índices de desigualdade para unidades
menores que municipalidades, o que torna inviável o uso dos índices habituais para esses testes.
Comparando várias Regiões Administrativas na cidade do Rio
de Janeiro com dados de 1990, Lopes ( 1994) salienta que as taxas
de homicídio são mais altas no norte da cidade, a área pobre, e
mais baixas no sul, a área rica. Usando essas Regiões Administrativas como unidades de análise, a correlação entre taxas de homicídio e percentual de famílias com renda igual ou inferior ao salário mínimo é igual a 0,41 e claramente significativa. Além disso , a
correlação entre taxas de homicídio e perce ntual da população
residente em favelas é ainda mais alta: 0,61. Assim, os residentes
em áreas pobres correm um risco considera velmente mais alto de
serem assassinados do que os res identes em bairros ricos.
Monteiro e Zaluar (1998), usando uma estimativa de mortalidade indireta, com base em dados do censo de 1991, concluem
que o risco de morte para crianças entre '5 e 20 anos de idade
dobra quando a mãe pertence a um a família de renda per capita
inferior a um salário mínimo, em comparação com famíli as com
renda per capita su perior a dois salários mínimos. O risco também
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dobra para as mães que vivem em favelas, em comparação com o
resto da cidade.
Cano (1998) usa dados de mortalidade do Ministério da Saúde, relativos a 1996, para mostrar que o risco comparativo de homicídio é até sete vezes maior para os habitantes de algumas Regiões Administrativas versus outras, mesmo quando controlado o
efeito de diferentes pirâmides etárias em cada área. Os homicídios
são mais altos no norte e no oeste da cidade, as áreas de população
mais pobre e déficit de serviços urbanos (água, esgoto etc.), e mais
baixos no sul, conforme se pode verificar no Mapa 4. 20 A correlação entre as taxas de homicídio e o índice sócio-económico foi 0,55 e entre taxas de homicídio e índice de desenvolvimento urbano, - 0,26. O risco de homicídio parecia ser alto tanto para habitantes de áreas muito pobres quanto para os de áreas pobres, e
apenas começava a diminuir significativamente em áreas que ultrapassavam um certo patamar de renda e desenvolvimento urbano. Assim, o efeito parecia ser não-linear.
Mas esses resultados não se limitam à cidade do Rio de Janeiro. Soares (2000) cita valores entre 0,55 e 0,61 para as correlações
entre taxas de homicídio e indicadores sócio-económicos (renda,
número de quartos, grau de instrução), usando as Regiões Administrativas de Brasília como unidades de análise. Cerca de um terço da variação das taxas de homicídio dessas áreas pôde ser explicado por fatores económicos e sociais. A população pobre de baixo grau de instrução corre riscos muitos maiores de ser assassinada.
O Ministério da Justiça financiou uma série de Mapas de Risco para várias cidades do Brasil em 1996: São Paulo (CEOEC,
1996a) , Rio de Janeiro (CEDEC, 1997b), Salvador (CEDEC,
1997a) e Curitiba (CEDEC, 199Gb). Em todas essas cidades, os
habitantes de áreas de renda baixa ou média invariavelmente experimentavam um risco consideravelmente mais alto de serem
assassinados do que os residentes de áreas afluentes. Há uma su' "Esse mapa foi reproduzido de Cano ( 1998).
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perposição considerável entre o mapa sócio-econômico e o mapa
de risco de homicídios em cada cidade. Em conseqüência, é muito consistente a evidência a favor da hipótese de qu e as taxas de
homicídio, nas áreas metropolitanas do Brasil, são mais altas entre os habitantes de bairros pobres do que entre os habitantes de
bairros de classe média ou média alta.
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8. CoNcLusõEs

Dados sobre homicídio podem ser obtidos da polícia ou de
fontes da saúde. Ambas as fontes apresentam sérios problemas de
confiabilidade e validade, que tendem a aumentar na medida que
as unidades geográficas são mais amplas. Os dados da saúde deveriam ser mais confiáveis, uma vez que seu processamento é supostamente mais homogéneo, mas não devem ser usados sem cuidadosa atenção quanto à categoria "mortes de intenção não determinada". Há métodos de estimação para lidar com esse problemas que se revelaram bastante eficientes, pelo menos no caso do
Rio de Janeiro.
A hipótese de que a pobreza e a desigualdade aumentam a
violência se fundamenta em teorias que se referem basicamente
aos autores dos crimes, não às vítimas. A população pobre, especialmente a que vive em sociedades injustas, teria maiores chances
de se engajar em comportamentos criminosos violentos. Contudo, essa hipótese é geralmente testada usando dados agregados
relacionados às vítimas e pode ser reescrita da seguinte maneira: as
taxas de homicídio dos lugares pobres e desiguais são mais altas
do que as dos ricos e socialmente homogéneos? De fato, as médias
agregadas podem corresponder a muitas situações diferentes. Por
exemplo, uma renda média alta pode ser acompanhada por alta
desigualdade, o que significa que pode haver pessoas ricas, mas
também pobres. As teorias não necessariamente convergem em
seus prognósticos . Enquanto a hipótese frustração-agressão se inclinaria mais a prognosticar um aumento da violência paralelo a
qualquer aumento na desigualdade , mesmo que a renda média
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esteja aument ando, o prognóstico do homo economicus estaria mais
vinculado ao nível absoluto de renda do estrato mais baixo da
população. Os fundamentos teóricos da relação entre renda, pobreza e desigualdade não são fáceis de desvendar, particularmente
quando são usados médias ou índices agregados . Além disso, as
taxas agregadas ecológicas são usadas na suposição de que vítimas
e criminosos habitam a mesma área. Quanto menor a área geográfica usada na comparação , mais difícil é sustentar essa suposição. Por outro lado, as áreas pequenas terão menos variação e,
portanto, médias agregadas mais representativas do conjunto.
É possível, ainda, pensar numa teoria que prognostique que
vítimas pobres, cujas vidas têm menor "valor social" e que são
menos capazes de se proteger, serão mais provavelmente assassinadas do que vítimas ricas.
De qualquer modo, é preciso um grande esforço teórico para
reavaliar as teorias existentes e para formular hipóteses mais específicas que possam ser testadas com os dados disponíveis.
Como resultado de todas essas considerações, as comparações
de taxas de homicídio de áreas cujas condições sócio-económicas
são variáveis, constituem no melhor dos casos um teste indireto
das hipóteses propostas.
Poucos países informam dados criminais e dados da saúde às
organizações internacionais. O grau de convergência dos registros
criminais e da saúde para cada país é razoavelmente alto, com
poucas exceções. No entanto, os problemas de confiabilidade e
validade são enormes, provavelmente maiores do que em qualquer outro nível geográfico , o que determina que os resultados
sejam tomados com cautela. Uma comparação das taxas de homicídio entre países, com base em dados da Organização Mundial
da Saúde, mostra que renda e desigualdade parecem ter realmente
um impacto moderado . Os países mais pobres e mais desiguais
tendem a apresentar taxas de homicídio mais altas do que os países mais ricos e mais igualitários . Isso parece estar de acordo com
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outra pesquisa baseada e m dados crtmtnals internacionais

(Fajnzylber et al., 1998).
A comparação das taxas de homicídio por estado, no Brasil,
também apresenta graves problemas referenres à qualidade dos
dados, principalmente o fato de que o grau de cobertura dos dados de mortalidade parece se relacionar com renda e desenvolvimento. Isso invalida os dados para dois dos estados, mas não põe
em risco o restanre da análise. Os efeitos da renda e da desigualdade vão na direção prevista, mas não são estatisticamenre significativos. Isso talvez se deva ao pequeno tamanho da amostra, porém
a influência, se é que existe, não é muito forte. Ao conrrário, a
variável que parece ter forte ligação com a taxa de homicídio é a
urbanização. Os estados urbanos apresenram taxas muito mais altas do que os estados rurais.
A comparação das taxas de homicídio das municipalidades no
estado do Rio de Janeiro também acarreta problemas metodológicos, pois algumas municipalidades têm população pequena e,
em conseqüência, taxas não confiáveis. Isso foi resolvido calculando as taxas de homicídio por conjuntos de municipalidades.
Não há efeito aparente da renda média sobre a taxa de homicídio
das municipalidades. Há um surpreendente efeito negativo da
desigualdade, uma vez que as áreas mais violenras do estado, os
arredores da área metropolitana ("Baixada Fluminense"), são áreas de relativa homogeneidade sócio-econômica. Novamente, a urbanização é o eleme nto mais poderoso: as municipalidades com
alta proporção de população urbana detêm taxas muito mais altas
de homicídio.
O último nível, o inrramunicipal, é o que revela uma influência mais forte da renda. Todos os estudos realizados em áreas metropolitanas no Brasil mostraram sistematicamente que o número
de homicídios era mais alto nos bairros mais pobres e mais moderado nas áreas afluentes das cidades. As correlações relatadas excedem 0,60 em alguns casos. Não há índices de desigualdade para
essas unidades pequenas. O fato de que a relação entre riqueza e
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violência letal seja mais forte nesse nível local - precisamente
aquele em que a hipótese de que criminosos e vítimas vivem na
mesma área é mais fraca - poderia ser interpretado como evidência de apo io ao menos clássico dos enfoq ues teóricos: são também as características da vítima, não apenas as do criminoso, que
determinam as taxas de homicídio .
De fato, uma das maneiras de as pessoas se protegerem do
risco é mudar-se das áreas perigosas para bairros diferentes ou
mesmo para outras cidades. O movimento migratório mais simples e aparentemente mais protetor seria sair da cidade e ir para o
campo, onde os riscos são muito menores. No entanto, isso envolve uma mudança radical na maneira de viver, o que faz com
que as migrações sejam muito mais prováveis dentro da cidade,
ou mesmo entre cidades, do que de uma cidade para um povoado. Mudar-se para um bairro "seguro" é muito mais fácil para os
indivíduos ricos do que para os pobres. Assim, as áreas urbanas de
risco tenderão a concentrar indivíduos que não têm condições de
sair delas.
A primeira conclusão dessas análises diz respeito ao resultado
diferente encontrado para níveis geográficos diferentes e confirma a velha sabedoria metodológica de que as relações entre variáveis podem não ser as mesmas quando medidas em níveis diferen-·
tes. A força da relação pode ser diferente em níveis diferentes ou
pode ser compensada por outros fatores num ou noutro nível particular.
A forte influência da urbanização sobre a violência letal, confirmada tanto no nível interestadual quanto no intermunicipal, se
ajusta à tradicional noção sociológica de que o controle social é
muito mais poderoso nas áreas rurais do que nos ambientes urbanos. O controle social informal em particular é intenso nas pequenas com unidades onde as pessoas se co nhecem e o desvio social é imediatamente detectado e estigmatizado (Becker : 1977).
Por outro lado , o anonimato urbano diminui o controle social e
aumenta a impunidade. Essa explicação é mais sólida quando se

84

comparam cidades menores com cidades grandes, mas não pode
ser usada tão facilmente para ex plicar diferenças entre municipalidades em áreas geográficas onde há grande mobilidade (por exemplo, áreas metropolitanas).
A descoberta de que a urbanização parece ser um fator chave
de influência, junto ao efeito inequívoco da renda das vítimas
sobre as taxas de homicídio dentro das cidades, ressalta a questão
da pobreza urbana como fator determinante da violência. Poderia
ser uma combinação de fatores - urbanização rápida sem serviços sociais, pobreza, falta de controle social e anonimato, desigualdade, falta de oportunidades para a juventude etc.- o que
provocaria, nas cidades, altos níveis de violência.
A desigualdade urbana está praticamente implícita na pobreza
urbana, mas não há índices para medi-la com precisão. Além disso, a desigualdade apresenta um problema particularmente sério
em relação à unidade de análise . Pode-se pensar que a pobreza
teria um impacto sobre a violência letal que não dependeria tanto
da unidade de análise. Os indivíduos pobres teriam maior chance
de cometer ou sofrer homicídio. A principal razão para nos preocuparmos com a unidade de análise, quando usamos a renda média, é que gostaríamos que a unidade fosse tão pequena quanto
possível, para que a média seja mais representativa. Por outro lado,
a desigualdade é concebida em relação a outrem e, assim, a determinação da unidade de análise torna-se crítica. Que tipo de desigualdade terá significado mais forte no comportamento individual? A desigualdade nos bairros, na cidade, no estado ou a internacional? É razoável deduzir que os indivíduos precisam ter uma
experiência direta dessa desigualdade numa certa área, a fim de
agir de acordo com ela. Por exemplo, um país pode ser muito
desigual devido à existência de es tados muito pobres e muito ricos, mas é improvável que essas diferenças tenham impacto sobre
os indivíduos que vivem distanciados uns dos outros, a menos
que haja migrações. É também razoável imaginar que habitantes
das áreas metropolitanas, que tendem a ter ampla mobilidade den-
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uo delas, sejam aferados pela desigualdade que percebem nessa área
metropolitana, não necessariamente pela desigualdade dentro da
municipalidade, muito menos do bairro. Assim, pode ser necessário
redesenhar os limites geográficos para o cálculo dos índices de desigualdade de acordo com a percepção dos indivíduos.
A questão da relação entre pobreza e desigualdade, por um
lado, e homicídios, por outro, está longe de ser resolvida e é necessário aprofundar mais as pesquisas. Além do mais, os dados
agregados disponíveis permitem apenas um teste indireto da hipótese. No entanto, as análises ecológicas até este momento no
Brasil mostram uma forte relação entre a pobreza e a violência
letal nas cidades. Alguns pesquisadores argumentam que a melhoria
relativa dos indicadores sociais ao longo do tempo não foi acompanhada de qualquer decréscimo no número de homicídios, mas
essa melhoria foi acompanhada por um processo de urbanização
rápida, precisamente um dos fatores aparentemente mais importantes por trás da violência.
Em resumo, o homicídio é um fenômeno complexo e é determinado por vários fatores, mas, no atual estado da disciplina, a
ligação entre violência letal e pobreza não pode ser negada.
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