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Programa provoca depoimentos de traumas e de situações de 
desespero 

Até as 15h40 desta quarta-feira (6), 99 perguntas foram enviadas para a juíza Rafaela 
Caldeira Gonçalves. 
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 Mulheres denunciam casos de agressão dentro do próprio lar  
 Justiça decide destino de acusados de agredirem esposas e ex-esposas  
 Maria da Penha avalia em entrevista a aplicação da lei que leva o seu nome  

A edição desta terça-feira, 5 de julho de 2011, sobre violência doméstica, gerou um grande número de comentários com depoimentos, verdadeiros 
desabafos sobre a situação de violência vivida por muitas mulheres (e alguns homens) dentro de suas próprias casas. Confira abaixo alguns deles. 
Outros estão na caixa de comentários ou serão respondidos pela juíza Rafaela Caldeira Gonçalves, que recebeu uma quantidade grande de 
dúvidas. Até as 15h40 desta quarta-feira (6), 99 perguntas foram enviadas. 

“Sou uma destas vítimas que anonimamente crescem em nosso país, vitima do ciúme descontrolado e do sentimento de posse. Me separei dele em 
fevereiro deste ano, mas ele tenta voltar a todo custo. Não mais me ameaça, pois quer ganhar minha confiança depois de cinco anos de tortura 
psicológica e física, e o que ficou disso tudo, um filho lindo de dois anos, dor e esperança de uma vida nova, mas ainda tenho que reconquistar o 
amor próprio”, ROSEQ RJ. 

Sou uma destas vítimas que anonimamente crescem em nosso país, vitima do ciúme descontrolado e do sentimento de posse. " 
ROSEQ RJ 

“Também sou uma das vítimas dessa violência doméstica e, apesar de ter denunciado uma vez, não tive coragem de abrir processo. O uso de 
drogas o transforma em um monstro fora de controle e, apesar de ter tentado levá-lo várias vezes a médicos e grupos de auto-ajuda, nada dura 
muito tempo, e as recaídas são frequentes. Estou me organizando financeiramente para sair de casa com meus dois filhos e acabar com essa 
tortura”, Geruza da Silva. 

“Sou filha de um desses tipos, e presenciei a maioria dos relatos já citados na matéria. Mas o que ainda acho pior de tudo são os homens que 
fazem tudo isso, gritam, batem, chutam, agridem emocional e fisicamente a companheira e ainda continuam achando que estão fazendo tudo certo. 
É sempre a mesma história. Se você perguntar a qualquer um, ele provavelmente vai dizer que a mulher é que era a real agressora. Eles nunca 
admitem e só são valentes na frente da vítima. Quando aparece alguém de fora, a situação é oposta e ele finge que a vida é completamente normal, 
que é o melhor marido e pai do mundo”, Eduarda. 

“Sou uma destas vítimas. Sofri agressões e ameaças. Fiz várias ocorrências, mas não consegui a separação de corpos para ele sair da minha casa, 
então tive eu que sair, com três filhas, senão ele me mataria lá e faria parecer que foi acidente, como ele mesmo me disse várias vezes. Hoje, pago 
aluguel e ele vive numa boa na casa que passei dez anos construindo. Enterrei dez anos em um relacionamento. Saí com uma mão na frente e outra 
atrás, e, ainda hoje, ele vem buscar as filhas para as visitas e me ameaça”, Claudia. 

Críticas 

As críticas ao programa se concentraram na falta da abordagem sobre a violência doméstica cometida contra homens e a referência reduzida à lei 
Maria da Penha (veja aqui a entrevista com a mulher que deu nome a essa lei). 

“Excelente programa de ontem, mas não devemos nos deixar de saber que existe violência doméstica na classe social rica”, disse Samantha 
Miranda (@Samsaluz). 

“Muito bom, mas faltou uma explicação mais, digamos, técnica sobre mulheres agredidas que ainda aceitam ficar com os mesmos homens!”, 
comentou Allisson Paixão (@AllissonPaixao). 
 
Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook. 

Links Patrocinados 

Apartamento na Mooca 

More em um dos Bairros Mais Tradicionais de São Paulo. Confira! 

PDG.com.br/Lessence 
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