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Violência doméstica ou Violência Interpessoal
O movimento feminista desde, pelo menos, o século XIX, e 

sobretudo inicio do XX, tem clamado contra a violência contra a mulher. 
Uma violência oculta entre as paredes do lar.  Mas seria próprio usarmos a 
expressão violência doméstica para indicar a violência à qual a metade da 
população brasileira, a feminina, é atingida?

Quando analisamos  a estrutura do presente Congresso,cujo 
objetivo é entender o que ocorre com o trabalho da mulher na sociedade 
brasileira em todos os seus aspectos (mercado, salário, divisão entre 
sexos,etnia,saúde,família,entre outros),observamos que a questão da 
violência está introjetada em todos os tópicos da discussão: abordar a 
discriminação, a ausência de direitos iguais, intromissão do publico sobre o 
privado e vice-versa, a ausência de igualdade entre homens e mulheres, do 
que estamos falando senão da VIOLÊNCIA? A violência do poder sobre as 
meias-cidadãs que não podem  decidir sobre seu próprio corpo, a violência 
simbólica da mídia, dos livros escolares, da linguagem, a violência 
médica, sexual, psicológica, de assedio moral no trabalho, etc.  enfim 
a violência nas relações familiares.

Observando o que constatei  em minha pesquisa "Direitos 
Humanos e Homicídio de Mulheres" (Blay,2005)1, sob a denominação de família 
escondem-se relações interpessoais muito amplas: o marido ou 
companheiro, o namorado, o noivo,o colega de escola enciumado sem 
nenhum vinculo, e todas estas categorias na condição de ex: ex-marido ou 
companheiro, ex-namorado, ex- noivo, ex- colega que se sentiu rejeitado, 
todos eles infringem uma violência fatal sobre meninas, adolescentes, 
mulheres de todas as faixas etárias em todos os locais além da casa e cito 
especialmente o local de trabalho, de lazer,a rua, etc.

A violência de gênero é uma  questão de "saúde pública"

A violência contra a mulher afeta sua saúde, sua integridade física 
e pode levar facilmente ao assassinato.
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A Organização Mundial da Saúde  considera que o fenômeno da 
violência contra a mulher ocorre em todos os paises e em todas as classes 
sociais. E devido à sua magnitude tornou-se, como Alzira Rufino afirma no 
artigo "Mujeres negras, violência doméstica y salud" (2003:128)2: "a 
violência de gênero é uma  questão de saúde pública". Com ela 
concordam todas as feministas e organizações de saúde 

  
AS POUCAS PESQUISAS

 Pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará sobre a  
"Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros" 
(2005)3 revelou que "O perfil da mulher agredida é: jovem, casada, 
católica, tem filhos, pouco tempo de estudo e baixa renda familiar. Álcool e 
ciúme foram os fatores mais referidos como desencadeantes das agressões, 
tendo 84% das mulheres sofrido agressão física. Foi observado que 72% 
delas apresentaram quadro sugestivo de depressão clínica; 78% tinham 
sintomas de ansiedade e insônia; 39% já pensaram em suicídio e 24% 
passaram a fazer uso de ansiolíticos após o início das agressões".

 Na pesquisa "Direitos Humanos e Homicídio de 
Mulheres"(Blay,2005)foram varias as conclusões semelhantes à pesquisa 
citada mas algumas diferenças devem ser destacadas:  A maioria das 
mulheres vitima era jovem 22 a 30 anos ( 33% ) assim como seus 
agressores (menos jovem do que a população do Ceará). Há vitimas  
crianças, com menos de 14 anos e algumas  com mais de 70 anos. As 
mulheres sofrem agressões  fatais em todas as idades.

Em 50% dos casos a vítima era branca.A porcentagem de 
brancos entre os réus era  menor (29%) embora ainda predominassem 
sobre as demais etnias.  Num país  de racismo oculto como o Brasil, em 
que se atribui aos negros a violência, estes dados vem desmentir o 
preconceito.As vítimas tem nível educacional mais elevado do que os 
réus em todas as  etapas da vida escolar. Entre os  réus 33% não 
completaram o ensino fundamental; entre as vitimas  28% estavam neste 
patamar. Cerca de 5% das vitimas tem nível universitário (completo 
ou não, nível que  não aparece entre  os réus.  Varias hipóteses 
explicativas podem ser sugeridas em face desta diferença: o majoritário  
nível educacional de 1º grau incompleto para homens mais do que para as 
mulheres corresponde aos dados populacionais. A ausência de homens 
de  nível universitário  muito possivelmente decorre das    melhores 
condições econômicas que eles possuem o que lhes facilita a fuga. 

No caso das vítimas merece destaque a espantosa quantidade de 
casos (30%)  em que   não se tem informação alguma sobre o nível 
educacional, profissão, condição de moradia, antecedentes 
criminais e até mesmo se  estavam grávidas  ou se  tinham filhos!

 Constatou-se que a maioria das vitimas tinham profissões  “não 
qualificadas” ( 28%)  seguidas pelas “do lar” (23%). Cerca de  8% eram 
estudantes de vários níveis 
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 Há também uma diferença de nossas conclusões com relação à 
pesquisa  do Ceará onde se afirma que a "violência continua sendo gerada
no âmbito familiar, sendo que a chance de a mulher ser agredida pelo pai 
de seus filhos, ex-marido, ou atual companheiro,é muitas vezes maior do 
que o de sofrer alguma violência por estranhos" quando vimos que outros 
agentes da violência atingem a mulher- simplesmente porque é mulher -
somando-se à da violência familiar.
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O PREÇO DA VIOLÊNCIA

Talvez alguns de vocês estranhem o uso do termo preço e não o de 
valor (perdido) com a violência.Uso preço pois não considero que se possa 
avaliar o valor de uma vida humana. É certo que em sociedades de 
mercado tudo tem um preço e pode assim ser avaliado em termos de 
custos que incluem serviços médicos, perda de dias de trabalho, 
tratamentos para recuperação, etc. Mas qual é o valor perdido quando  uma 
mulher é assassinada, quanto vale um trauma provocado por uma violenta 
agressão, por um estupro, um incesto? Quanto vale uma depressão que 
alija uma vida; a perda da auto-estima que inibe todas as 
possibilidades;como se avalia a repercussão da violência sobre a vida, 
valores e comportamentos dos filhos e filhas? Isto é incalculável, não pode 
ser medido pela moeda.

Mas há tentativas de se avaliar o preço, a expressão monetária 
destas violências.Citando dados do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento(1997)4, Rufino informa que os custos da violência 
doméstica na América Latina são de cerca de 168.000 milhões de dólares. 
No Brasil se perdem 84.000 milhões de dólares o que significa 10,5% do 
PIB ( 2003:128; idem Túlio Kahn5).

O preço da vida de uma mulher
Com o maior cuidado decorrente da imprecisão das 

possibilidades de pesquisa sobre dados relativos ao custo da 
violência, Túlio Kahn6 em  A VIOLÊNCIA DISSEMINADA considera 
inúmeros fatores responsáveis pelo crescimento da violência na 
América Latina, especialmente no Brasil, Colômbia e México7. 
Dados de S.Paulo ) 1995) mostram que  todos os índices de 
criminalidade cresceram (exceto "estupro que tem baixa 
notificação").A taxa de crescimento da população foi de  5,8% e a  
taxa média de crescimento do crime foi de 63% a partir de 1995. 

        O economista Ib Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas8, 
citado por Kahn,  calcula em "60 bilhões o valor gasto ou perdido, ou 
8% do PIB". "No  Município do Rio de Janeiro, segundo o Iser9, a 
violência custou aos cidadãos cerca de 2 milhões de dólares, ou 5% 
do PIB municipal de 1995" (apud Kahn). 

         Estes cálculos levam em conta curiosas medidas apesar 
do extremo cuidado do pesquisador. Se não vejamos o cálculo que 
ele é conduzido a fazer:"Apenas para dar uma dimensão do quanto 
se perde com mortes prematuras no Estado, pode-se fazer um 
cálculo aproximado, levando em conta que 93% das vítimas são 
homens. Para efeitos de cálculo, foi considerado que estas pessoas 
ganhavam pelo menos um salário mínimo mensal (R$ 1.440 por ano) 
e que continuariam a ganhar o mesmo pelo resto de suas vidas; 
chega-se a uma perda por mortes prematuras no valor de 
R$508.089.600 reais para os homens e de R$ 46.327.680 reais 
para as mulheres, totalizando R$ 554.417.280 reais, somente com 
as pessoas mortas por homicídio num único ano." 
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Ou seja mesmo quando morrem, as mulheres fariam o 
país perder menos de 10% do que perdem com os homens!

        
        No mundo, um em cada cinco dias de absenteísmo no  trabalho  

feminino decorre da violência doméstica. (Aldeodato. 2005.)

        Nos Estados Unidos, um terço das internações de mulheres em 
unidades de emergência é conseqüência de agressões sofridas em casa;
(Aldeodato. 2005.)

        Na América Latina, a violência doméstica incide sobre 25% a 
50% das mulheres e seus custos são da ordem de 14,2% do PIB, cerca de 
168 bilhões de dólares. (Aldeodato. 2005.)

       No Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à violência 
doméstica; a cada quatro minutos, uma mulher é agredida, sendo 
que em 85,5% dos casos de violência física contra mulheres, os 
agressores são seus parceiros. É o País que mais sofre com a 
violência doméstica, perdendo 10,5% do seu PIB. (Aldeodato. 2005.)

CONCLUSÃO

A economia reflete a discriminação de gênero. O trabalho 
incorpora todos os valores hierárquicos em que as mulheres, 
especialmente as negras, estão num patamar inferior. Seu trabalho 
"vale" menos, sua escolaridade é menos bem remunerada. Penso 
que, em decorrência toda a vida humana é desvalorizada do ponto de 
vista econômico pois justamente a função desempenhada pela 
mulher - que afeta diretamente os homens e as crianças e, 
conseqüentemente o mercado,- acaba também desvalorizado.

Esta armadilha da violência nos desqualifica a todos e todas.Ou, 
como bem diz Kahn na conclusão de seu artigo que:É acima de tudo 
uma estimativa que não leva em conta um valor incalculável, de um 
bem que não tem preço: o valor da vida das vítimas da violência e 
suas famílias; da dor e do sofrimento humano que a violência 
representa." 

Ninguém pode viver e trabalhar se for vítima de violência.
São necessárias políticas públicas transversais de gênero para 

efrentar a violência contra a mulher.
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