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Essa Coleção CONVERSAS Especial  é  uma homenagem do AfroReggae em 

comemoração ao dia Internacional da Mulher.

Dedicamos esta edição à todas as mulheres que, em algum momento de suas 
vidas, sofreram violência física e não tiveram oportunidade de pedir ajuda.

Esta edição foi feita para ajudá-la no papo que faz tempo que você quer ter e 
ainda não teve coragem de puxar. 

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Joana, 35 anos, mãe de 3 filhos, trabalha como Auxiliar de Serviços 
Gerais.  Viúva do primeiro marido, com quem teve 2 crianças, foi vítima 

de violência física. Seu marido faleceu atropelado depois de estar 
totalmente embriagado.

Joana se casou com apenas 17 anos. Era mãe de 2 filhos aos 20 anos e 
viúva aos 22.  Não pensava mais em se casar, pois seus traumas e 

marcas pelo corpo lhe lembravam o que foi seu casamento.

Quando fez 27 anos conheceu Miguel. O que era para ser um namoro, 
acabou virando um segundo casamento, pois ficou grávida de seu 

terceiro filho. Tudo ia bem até seu marido, 20 anos mais velho, começar 
a ter muitos ciúmes. 

Desde então a violência física e os antigos pesadelos voltaram.

Eu Não Suporto mais apanhar do meu marido. O que eu faço? 
 Se você sofre COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e não sabe em quem 
confiar, este papo é para você.



Eu não suporto mais
apanhar do meu marido. 
minha vontade é agredi-lo. 

Posso?
Você não pode agredir seu marido pelo fato dele te agredir 

fisicamente. Sabemos o quanto isso está sendo difícil e doloroso  

para você, mas agora é hora de procurar a justiça e não de querer 

fazer justiça com as próprias mãos.

Não! 

Ele diz que me bate porque eu mereço. Ele diz que me ama. E que me bate porque 

eu dou mole para todo mundo. Isso não é verdade. 

Joana, quem ama não bate, quem ama não surra, quem ama não quer ver o ser 

amado sofrer. 

Você agora precisa procurar uma delegacia e deixar que eles cuidem disso. Não é 

você sozinha que vai resolver este problema.

Quem ama não mata.

Mas me bater e me queimar por ciúmes?



Ele não pode te bater. Ele não tem este direito. Pode ter certeza disso. 

Você não só pode, como deve procurar uma delegacia imediatamente e 

dar parte dele. O que ele está fazendo é crime e ele vai responder na 

justiça por cada ato de covardia que ele está fazendo com você e com 

seus filhos

Joana, você tem razão. Nós não somos você, mas nós não queremos que 

você cometa um ato que venha se arrepender e se você agredir seu 

marido você não estará resolvendo as coisas. Pense agora nos seus 3 

filhos e no seu futuro.

Vocês dizem isso porque não são vocês que estão 

levando surras todos os dias. Não são vocês que 

são queimados com ferro de passar roupa.

Ele pode me bater, me queimar e 
bater nos meus filhos e eu não posso 

nada?

Não, Ele não pode!



Joana, ele está preocupado sim. E é obrigação 

dele te dar atenção integral. Existe uma Lei 

chamada Maria da Penha que te protege. 

Pode ir numa delegacia sim, você será ouvida 

com atenção.

Procurar delegacia? 
Vocês acham que delegado está 
preocupado com uma mulher pobre, 
negra que apanha do marido?

Lei para defender mulher?
Eu não confio em delegado. E delegacia só se 
preocupa com roubo, tráfico, sequestro. Para eles 
mulher que apanha deve até merecer. 



Com a finalidade de aumentar o rigor das punições

das agressões contra as mulheres, ocorrendo em 

âmbito doméstico ou familiar, aprovou-se em 2006

a lei de número 11.340, denominada Lei Maria da Penha, 

homenageando a luta e a história de Maria da Penha Maia 

Fernandes, vítima de violência doméstica. Esta lei garante à mulher 

agredida benefícios de proteção como, por exemplo, afastamento 

do agressor da casa, proibição do agressor de se aproximar da 

agredida, restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e 

depósito do valor correspondente aos danos causados pelo 

agressor.

Sim! Lei Maria da Penha! Lei agora tem nome de 
mulher.    

O seu problema é muito sério e você precisa de 
ajuda. Com a Lei Maria da Penha você pode ter a 

certeza de que está protegida. 



Não teria como eu falar
com uma delegada?

Mas eu só posso ir numa Delegacia? 
Não teria outro lugar??

Joana, em muitas cidades já existem Delegacias Especiais de 

Atendimento à Mulher que é um espaço perfeito para você 

fazer sua denúncia. Em algumas delegacias você tem 

delegadas. Se você prefere falar com uma mulher sobre o 

que você está vivendo não tem problema.

Joana, você pode procurar a Secretaria de Assistência Social de sua 

cidade e eles vão te encaminhar para um CREAS - Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social. Lá você vai ter todo 

apoio para conseguir fazer sua denúncia. Mas em algum momento 

será fundamental ir à delegacia, pois o que o seu marido

faz com você é crime.

Você também pode ir à Defensoria Pública.

O mais importante é que você

não está sozinha.
Central de Atendimento

à Mulher

tel: 180
Ligação gratuita



Eu não quero perder tudo o que 

construí, minha família, meus filhos…

Claro que sim. Claro que você pode tentar e claro que você vai conseguir 

ser feliz. Isso mesmo! 

Joana, você não vai perder sua família.  Você pode, neste 

momento, escolher entre a liberdade e a felicidade de um 

novo caminho, uma nova oportunidade de reconstruir sua 

vida ou entre o que você está vivenciando agora.  Você não 

está feliz, está?! Será que não há outro caminho de mais 

felicidade? Pode ter certeza de que há. E você vai encontrar!

Eu vou confiar em vocês e não vou agredir meu 
marido. Preciso pensar nos meus filhos. 
Preciso ter esperança. Eu sou nova. Eu tenho o 
direito e posso tentar ser feliz, não posso?

Denuncie a violência que está sofrendo. 
Pense nos seus filhos. Pense no seu futuro!

Mas e se eu ainda gostar do meu marido?



Denuncie seu marido e seja livre para 

cuidar de você, dos seus filhos e de sua 

família.

Se você agredir seu marido, por exemplo, você perderá sua 

liberdade e também seus sonhos e sua esperança.

Você deve acreditar na justiça. O tempo em que os homens 

podiam bater e surrar suas mulheres sem serem punidos 

passou.  

Agora você tem o direito de não aceitar qualquer tipo de 

violência, seja ela física ou verbal. Ninguém tem o direito de 

bater em ninguém e homens não são donos de suas esposas.  

Você veio procurar ajuda e agora você vai procurar o 

caminho para fazer a denúncia contra este homem que te 

violenta.

Vai em busca do caminho da libertação. Tenha 
certeza de que é o melhor a fazer.



Será que eu ainda
vou ser feliz??

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org

Joana, vale lembrar de uma música da Rita 

Lee: "Enquanto estou viva, cheia de graça, 

talvez ainda faça um monte de gente feliz".

Vá em frente, 

pois você está viva!!!



Dedicamos esta edição especial do 
Coleção Conversas à todas as mulheres 
que, em algum momento de suas vidas, 
sofreram violência física e não tiveram 
oportunidade de pedir ajuda.

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
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Representação São Paulo 
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Eu Não Suporto mais apanhar do meu marido. O que eu faço?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.
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