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RESUMO

O estudo de cunho exploratório e de natureza qualitativa, foi realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), de 
Parnamirim-RN. Tem como questão-problema “Por que as mulheres não se reconhecem quando vítimas de violência perpetrada por seu parceiro 
no ambiente familiar? ”. Apresenta os seguintes objetivos: delinear o perfil das mulheres vítimas de violência, analisar as consequências da 
violência para a saúde dessas mulheres e verificar os tipos de violência mais frequentes. Os procedimentos metodológicos contaram com 
entrevistas semiestruturadas realizadas no mês de maio/2019, com seis mulheres integrantes do Projeto Lumiar, que foram vítimas de violência 
perpetrada pelo parceiro no ambiente familiar. A análise dos dados foi feita por meio da técnica análise de conteúdo, com a construção de uma 
matriz, a qual resultou em quatro categorias de análise: Perfil das mulheres vítimas de violência, Tipos de violência mais frequentes, 
Consequências da violência, Motivos da não-denúncia. Os resultados mostram cinco mulheres com idade entre 27 e 45 anos e uma mulher com 
72 anos, número de filhos e estado civil variados, quatro mulheres com ensino fundamental incompleto e duas com ensino superior; cinco de cor 
parda e uma branca, duas desempregadas, duas trabalham e duas aposentadas. A violência psicológica, moral e física foram as que mais 
ocorreram, seguidas da violência sexual e patrimonial. As consequências trazidas pelas entrevistadas foram: nervosismo, tristeza, medo, 
depressão, angústia, problemas ginecológicos – resultados corroborados pela literatura, que acrescentam inúmeras consequências para a saúde 
mental e física das vítimas, tais como problemas psíquicos, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e distúrbio de ansiedade, gravidez, 
infecções do aparelho reprodutivo e sexual, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), além de influenciar na diminuição da autoestima e no 
desenvolvimento emocional. Fatores como: medo do agressor, dependência financeira, percepção de que nada acontece com o agressor quando 
denunciado, preocupação com a criação dos filhos, vergonha de se separar e de admitir que é agredida, contribuem para que esse crime não seja 
denunciado. É válido mencionar que dentre os motivos, pelos quais muitas vezes essas agressões não são denunciadas, está o medo de morrer, 
uma vez que as vítimas não se sentem seguras, nem protegidas diante da legislação brasileira. E mesmo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), estas mulheres muitas vezes não acreditam na efetividade de sua aplicação, convivendo com o medo e permanecendo junto de seus 
agressores.
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