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Introdução: O projeto de iniciação científica, intitulado (DES)ATANDO NÓS:
VIOLÊNCIA DE GÊNERO: UMA REFLEXÃO ÉTICA, tem como intuito a pesquisa
e análise das histórias de mulheres que, em algum momento, sofreram algum tipo de
violência doméstica. Além disso, visa a entender e verificar as multifaces das
violências enfrentadas pela comunidade feminina, de modo específico na região do
Vale do Aço, a partir da coleta de relatos orais, de algumas dessas mulheres vítimas de
violência, que estão sendo coletados nesta pesquisa. Para isso, parte-se do conceito de
violência de gênero e feminicídio. Objetivo: Objetiva-se, para balizar os estudos,
analisar as histórias, a lei Maria da Penha, os conceitos de feminicídio, de violência de
gênero, e investigar, por meio dos depoimentos coletados, como essas pessoas
percebem sua condição, seus direitos e a efetividade das medidas protetivas.
Metodologia: Além da pesquisa bibliográfica, necessária para o estudo dos conceitos
essenciais à pesquisa, utiliza-se uma metodologia de cunho qualitativo pautada em
história oral, a partir de entrevistas que serão tomadas como fonte, para que se possa
compreender as histórias, o passado, o presente, além de imagens e outros tipos de
registros que se considerem necessários. Para isso, também será evocada a análise do
discurso a fim de perceber os ditos, não-ditos, os implícitos, pressupostos, e as
condições de produção desses discursos. Resultados: Entende-se que que a construção
da narração se desenvolve em espaços em que se inscrevem na subjetividade e se
estrutura em um tempo de sua consciência, como se representa e se constitui como um
sujeito de uma história que precisa ser narrada. A partir da história dessas mulheres, e
de teóricos que  servem de suporte para os conceitos que norteiam a pesquisa, 
busca-se analisar, perceber, compreender e verificar como acontece a ressignificação
dessas histórias. Os relatos coletados até o momento, apresentam em maior número a
não denúncia, e já em outros, mesmo a denúncia sendo realizada a frequente interdição
dos discursos das vítimas acontece. Em todos, a ressignificação acontece de forma
lenta e recorrentemente a dor das memórias prejudicam o presente destas mulheres.
Compreende-se que a pesquisa envolvendo narrativas e histórias de vida é um especial
instrumento para que o sujeito dessas histórias, ao narrar, se ouvir, lembrar e contar,
refletirão sobre quem são, para dar conta de perceber o sentido da sua própria
existência.  Conclusão: Frente à pesquisa e os relatos coletados até então, percebe-se
que a dor das memórias das vítimas são recorrentes. Pela relevância do tema,
entende-se a necessidade de projetar luz a fim de cooperar para a compreensão do
fenômeno, visto tratar-se de uma questão social grave, e pela sua recorrência.
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