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RESUMO: Em contextos de violações e relações abusivas, analisar as violências 
nas relações de intimidade, com recorte geracional sob a perspectiva dos 
Direitos Humanos e de gênero, é o foco central. Com forte presença no cotidiano 
e nas relações entre jovens, as manifestações de afeto, mas também de 
abusos/violências, são temas emergentes e requerem olhares atentos, inclusive 
do ponto de vista social, comportamental, saúde e promoção de educação e 
direitos. Deste modo, essa pesquisa propôs aprofundar os conhecimentos da 
violência na intimidade entre jovens, seus impactos e consequências. O objetivo 
da pesquisa foi estudar ocorrências violentas nas relações entre jovens na 
intimidade, nos últimos doze meses, assim como apresentar os principais 
elementos jurídicos de proteção e defesa, à luz da literatura. Como delineamento 
metodológico, a pesquisa foi realizada com jovens, de ambos os sexos e faixa 
de 16 a 24 anos em 2 escolas públicas de médio porte dos municípios Salvador 
e Feira de Santana – Bahia. Utilizou-se como instrumento “Percurso Amoroso de 
JovensPAJ” (original do Canadá - Parcour amoreux des jeunes), versão 
brasileira, submetido à adaptação transcultural, validação e análise psicométrica, 
para utilização em contexto brasileiro, para operacionalizar as abordagens 
quantitativa (questões objetivas) e qualitativa (questões subjetivas). Na 
abordagem quantitativa, foi selecionada amostra de jovens (n=45) (3% a 5% do 
total de alunos (16 a 24 anos), sorteados aleatoriamente. Após termo de 
consentimento, responderam o questionário sobre aspectos sociodemográficos 
e eventos violentos na intimidade (quantitativa). Na abordagem qualitativa, foram 
efetuadas entrevistas com onze (n=11) jovens, tendo como base questões 
subjetivas do PAJ, relacionadas aos eventos violentos na intimidade e utilizando 
“Análise Temática de ConteúdoATC”, realizada em etapas sistemáticas: “pré-
análise”; “exploração do material”; “interpretação do conteúdo”. RESULTADOS: 
a alta frequência de eventos violentos na intimidade, onde a violência psicológica 
(verbal e controle) foi citada pela maioria, apresentando característica de 
bidirecionalidade. O “Ciúme e Relações de Poder”, assim como o “Controle” 
foram as categorias de destaque, relatadas pela unanimidade de jovens, como 
fatores precipitantes dos eventos violentos (verbal, física, sexual), servindo como 
justificativa e como representação de cuidados entre parceiros/as. A violência 
verbal foi manifestada com agressão mútua, atitude considerada “normal” e de 
pouca gravidade. A violência física, perpetrada mais pelo sexo masculino e falta 



de consciência de estarem em relacionamentos abusivos. A violência sexual foi 
explicitada por manifestações diversas, sendo a maioria sem penetraçãoVSsp, 
sofrida, especialmente, pelas meninas, com maior frequência em Salvador. Os 
achados apontaram altas ocorrências violentas na intimidade, sinalizando fator 
de risco e impacto negativo para a saúde de jovens. Ressalta-se a necessidade 
de investimentos, sensibilizando contextos familiares, educacionais e setores 
sociais para alerta e prevenção do fenômeno. 
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