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Celeste (Dira Paes), de 'Fina Estampa', Zizi (Lucinha Lins), de 'Vidas em Jogo' e Lavínia (Nívea Stelmann), de
'Morde & Assopra', são três mulheres que sofreram nas mãos dos maridos
Foto: TV Globo/Divulgação

Uma mulher humilhada às vezes demora para perceber o quanto sofre calada. Nas novelas,
como a vida imita arte, muitas delas são humilhadas ou agredidas pelos maridos e, neste caso,
têm medo de denunciar. Como Celeste, vivida por Dira Paes, que apanha sem motivos do
companheiro, Baltazar (Alexandre Nero), e morre de medo de entregá-lo a polícia.

Em outras tramas, como Vidas em Jogo, da Record, Zizi (Lucinha Lins) já foi espancada pelo
marido mais de uma vez. Assim como Lavínia (Nívea Stelmann), de Morde & Assopra, que apanhava
gratuitamente do marido.

O objetivo de tais situações, segundo os autores das tramas, é conscientizar as mulheres de que violência
doméstica é crime e que elas têm que denunciar, seja o marido ou quem lhes agridem.
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