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RESUMO: Compreende-se por violência doméstica como toda e qualquer ação (ou omissão) que venha a
prejudicar o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento
de um membro da família, podendo vir ocorrer dentro ou fora de casa, por integrantes da família ou por
agregados que estabeleçam uma relação de poder com a vítima. Este projeto de pesquisa busca realizar um
estudo acerca de três categorias: (1) violência doméstica por meio das categorizações de gênero, (2) O
desenvolvimento da violência doméstica no contexto família e intergeracional, (3) A influência da lei Maria
da Penha no contexto da violência doméstica, afim de analisar a influência destas categorias no discurso das
vítimas.
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doméstica.

Trata-se de uma pesquisa de

No Brasil a Lei n. 11.340, de 07
de agosto de 2006 surgiu para coibir a
violência

contra

a

mulher,

que

estabelece medidas de assistência e
proteção a mulheres (Souza e Barros,
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mulheres

buscaremos

realizar

as

entrevistas e em seguida analisa-las
buscando

analisar

e

delinear

os

principais pontos no discurso das
mesmas por meio do software EVOC
fim de analisa-los por meio das
categorias desenvolvidas pelos autores.
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