I SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA FANESE/FACE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ENTENDENDO AS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO E IMEDIAÇÕES.
Natália Santos Almeida, email: natyalmeidaa@hotmail.com, FANESE.
Thaíssa de Castro Almeida, email: thaissaalmeida88@gmail.com,
FANESE.
Ariadne Cedraz, email: dinecedraz@yahoo.com.br, FANESE.
(Coordenador do projeto)
O objetivo do presente trabalho é conhecer a violência doméstica existente na comunidade
do bairro Santo Antônio, para entender como tal fenômeno influencia a subjetividade dos
envolvidos. Nesse sentido, busca-se compreender os discursos sobre a violência
doméstica que circulam no bairro e imediações, em função de conhecer os valores que
favorecem ou perpetuam a violência nas famílias da área referida. Do mesmo modo,
almeja-se identificar os agravantes da violência doméstica, analisando como a mesma se
institui na comunidade e na vida dos seus moradores. O referido estudo é fundamental na
formação dos acadêmicos, tendo em vista a sua interdisciplinaridade. Além disso, o projeto
aqui discutido torna possível uma conjugação da teoria com a prática, proporcionando ao
estudante uma visão crítico-reflexiva perante a sociedade e as formas de aplicar o Direito.
O presente estudo tem metodologia qualitativa de cunho fenomenológico-existencial. Será
utilizada, para a coleta de dados, a técnica da narrativa. Assim, serão realizadas
entrevistas com pessoas envolvidas em casos de violência doméstica; tais entrevistas
serão transcritas e literalizadas para a construção de narrativas que serão apresentadas
aos entrevistados, os quais deverão confirmar ou não se a narrativa representa a sua
história. Uma vez que os participantes da pesquisa se identificarem com as narrativas
apresentadas, estas passarão por uma análise temática. Dessa maneira, os temas
percebidos nas narrativas serão categorizados e discutidos à luz do referencial teórico
acerca da violência doméstica. Para que a coleta de dados se proceda, está sendo
realizado um movimento de vinculação com a comunidade por meio de estabelecimentos
que fazem parte da rede de apoio à comunidade do bairro. No entanto, tem-se percebido
que tais estabelecimentos apresentam entraves para um desenvolvimento de parcerias
com outras instituições.
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