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Ao homem comum sempre se afigurou coisa estranha que alguém preferisse 

seguir uma trilha estreita e íngreme, que leva ao desconhecido, em lugar de seguir 

pelos caminhos planejados que conduzem a metas conhecidas. Por isso sempre se 

julgou que tal pessoa, desde que não estivesse louca, fosse possuída por um 

demônio (daimon) ou por um deus. A razão disso é que o fato de alguém poder 

proceder de um modo diverso dos demais, e como sempre se procedeu, somente 

podia ser explicado por uma força demoníaca ou por um dom divino. 

JUNG, [1910] (1986), para. 298 
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RESUMO 

 

Os aspectos psicológicos do adulto jovem, as possíveis dificuldades encontradas 
nesse período do desenvolvimento e os recursos utilizados para o enfrentamento de 
tais dificuldades são temas que têm despertado o interesse de estudiosos de diversas 
áreas. Esta pesquisa, tendo como embasamento teórico a Psicologia Analítica, 
procurou compreender, em especial, o processo de aquisição da autonomia no adulto 
jovem, levando em consideração o universo psíquico dos indivíduos que se encontram 
nesse momento do percurso, bem como os aspectos atinentes à sua adaptação ao 
mundo externo. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevistas semiabertas, 
que contou com a participação de dez jovens, com idade entre 22 e 28 anos. Os 
resultados sugerem que este é um momento do percurso carregado de medo, tensão 
e dúvidas a respeito de si próprios. A falta de ritos de passagem contribui para a 
acentuação de tais sintomas, uma vez que não se demarca a despedida do universo 
adolescente e a entrada no mundo adulto. Os principais desafios com que esses 
jovens se deparam referem-se à busca do equilíbrio entre as demandas do mundo 
interno e aquelas do mundo externo, entre a inovação e a responsabilidade, entre a 
exploração e a disciplina. Conseguir alcançar a independência financeira e emocional 
em relação aos pais e sacrificar algo em prol da autonomia estão entre as possíveis 
dificuldades enfrentadas pelos entrevistados. Para superar os obstáculos envolvidos 
na consecução desses objetivos, empregam recursos como: coragem, determinação, 
orgulho, autocrítica e intuição. Alguns participantes descreveram problemas graves 
desenvolvidos nesse período, como anorexia e depressão, que também puderam ser 
ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de uma maior autonomia. Dentre as 
principais conquistas, destacam-se a capacidade de fazer escolhas, a vivência de 
liberdade e a independência alcançada. Todavia, o individualismo e a falta de 
investimento no coletivo são fatores que se destacaram nas experiências desses 
jovens. Considera-se, ao final deste trabalho, a necessidade de maior atenção às 
relações que adultos jovens contemporâneos estabelecem com o inconsciente, com 
o mundo que os cerca e com as pessoas que os rodeiam. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento adulto. Juventude. Transição. Singularidade. 

Autonomia. 
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CAMPANILE, L. L. X. A contemporary vision on the construction of autonomy in 

young adults: a Jungian approach. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2015. 

 

ABSTRACT 

 

The psychological aspects of the young adult, the possible difficulties faced at that 
period of development and the resources used to cope with such difficulties are issues 
that have attracted the interest of scholars from various fields of study. Adopting the 
theoretical framework of Analytical Psychology, this research aimed at understanding 
in particular the acquisition of autonomy in young adults, taking into account the 
psychological universe of individuals who are at that development point, as well as 
aspects relating to their adaptation to the external world. A qualitative research was 
conducted, based on semi-structured interviews with ten participants, aged between 
22 and 28 years. The findings suggest that this moment of the journey is full of fear, 
tension and doubts about themselves. The lack of rites of passage contributes to make 
these symptoms more severe, since there is no milestone to mark the parting from the 
adolescent universe and the entry into the adult world. Main challenges faced by these 
young people are related to the search for balance between the demands from the 
internal world and those from the outside world, between innovation and responsibility, 
between exploration and discipline. Achieving financial and emotional independence 
from parents, as well as being able to give up certain things in favor of autonomy, is 
probably among the greatest difficulties encountered by respondents. To overcome 
the obstacles involved in achieving those goals, they have used resources such as: 
courage, determination, pride, self-criticism and intuition. Some of the them described 
severe complications during that period, such as anorexia and depression, which have 
also served as a support for the development of greater autonomy. Main achievements 
include the ability to make choices, the experience of feeling free and an independent 
life. Nonetheless, individualism and the lack of investment on the collective aspects of 
life are aspects that stand out in the experience of those young adults. At the 
conclusion of this work, we explore the need for greater attention to the relations that 
contemporary young adults establish with their unconscious as well as with the world 
and the people around them. 

 

Keywords: Adult development. Youth. Transition. Uniqueness. Autonomy. 
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1 Introdução  

 

A jornada dos seres humanos pode ser compreendida de maneira cíclica: inicia-

se com a gestação que, após um período de aproximadamente 40 semanas, se 

encerra com o nascimento, iniciando assim o ciclo da vida extrauterina. Quando o 

bebê cresce, vem a infância, que se prolonga até o período da pré-adolescência e 

adolescência. No final da adolescência, ingressa-se no mundo das responsabilidades 

adultas. E os ciclos continuam com a chegada e saída da meia idade e da velhice. 

Tudo isso sem contar as experiências que podem começar e terminar ao longo do 

percurso de cada indivíduo: uma amizade, um relacionamento amoroso, um emprego. 

Todos esses períodos são marcados por transições sofridas, dolorosas, difíceis, que 

também podem ser repletas de satisfações, prazeres e crescimentos. 

Ao longo do meu percurso pessoal e profissional, sempre me chamou a 

atenção jovens que já haviam passado pela adolescência, mas ainda não possuíam 

a autonomia e independência de um indivíduo considerado adulto. Existe nesses 

jovens uma busca constante de auxílio, profissional ou não, para vivenciar a difícil 

tarefa de amadurecer, já que o fim da adolescência vem carregado de dúvidas e 

angústias, causadas pelas incertezas do mundo desconhecido que se apresenta. 

Muitos jovens têm imensa dificuldade em deixar a casa dos pais, ingressar no 

mundo profissional e se tornarem independentes e autônomos. Outros, ao contrário, 

ingressam em um casamento prematuro ou assumem responsabilidades familiares 

mais pesadas do que aguentariam, para conquistar sua autonomia. 

Ao iniciar este estudo sobre adultos jovens, ficou claro que a conquista da 

autonomia é uma construção. Por esse motivo, é necessário investigar e se 

aprofundar nos estudos do desenvolvimento da personalidade. Cabe esclarecer que 

o processo de desenvolvimento é concebido nesta pesquisa de forma não linear, onde 

os temas aparecem e retornam nos diferentes momentos do percurso do indivíduo, 

em um padrão circular. Dessa forma, termos como estágios, fases e etapas, serão 

evitados, pois o desenvolvimento não é considerado como um avanço progressivo, 

sem possibilidade de recuos e descontinuidades. 

Para Jung ([1910] (1986)), a personalidade se desenvolve ao longo da vida, só 

se constituindo de forma plena na maturidade, apesar de já existir em germe na 

criança. Compreende que "[...] sem determinação, inteireza e maturidade não há 
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personalidade. Essas três qualidades características não podem ser algo próprio da 

criança, pois por meio delas a criança perderia sua infantilidade” (JUNG, [1910] 

(1986), para. 288).  

Entretanto, outras abordagens desenvolvimentistas entendem que a 

personalidade se manifesta mais precocemente. Vilhena (2009) aponta que, na 

evolução teórica de alguns autores pós-junguianos, o desenvolvimento da 

personalidade se constitui simultaneamente com a formação do ego. Pensa, ainda, 

que a obra de Jung também pode ser considerada desenvolvimentista, “[...] uma vez 

que a essência de seu conceito de individuação diz respeito ao crescimento da 

personalidade” (p. 43). Segundo a autora,  

[h]á uma predominância maior de tarefas para a implantação do ego na 
infância e adolescência, mas desde a tenra infância a constituição da 
individualidade profunda se faz presente no surgimento e ampliação da 
consciência. A partir da adolescência e durante a juventude, o ego assume 
uma posição forte de comando e direcionamento do processo de 
individuação. (VILHENA, 2009, p. 40).  

 

Dentro dessa abordagem, Michael Fordham deu uma importante contribuição 

para o desenvolvimento infantil, tendo sido um dos primeiros analistas junguianos a 

trabalhar com crianças e escrever sobre sua experiência. Em seu livro A criança como 

indivíduo (FORDHAM, 2001), esclarece que o processo de individuação se inicia 

desde o nascimento, com a separação do eu e não eu, e continua ao longo de toda a 

vida. 

Alguns outros autores contemporâneos (BYINGTON, 2003; JACOBY, 1999; 

STERN, 2010) desenvolveram teorias e ideias que reforçam a personalidade como 

sendo constituída desde o nascimento, contribuindo para os estudos do 

desenvolvimento infantil. A proposta desta pesquisa é, a partir desses estudos sobre 

o desenvolvimento da personalidade, aprofundar o estudo do desenvolvimento da 

psique do adulto jovem. 

Jung trata dos temas da juventude como sendo aqueles que se iniciam logo 

após a puberdade e se estendem até aproximadamente os trinta e cinco anos. As 

exigências da vida surgem, interrompendo os sonhos da infância. Se o indivíduo se 

encontra preparado, a passagem pode ser suave. “Mas se ele se agarra a ilusões que 

colidem com a realidade, certamente surgirão problemas” (JUNG, [1916] (2000a), 

para.761). Esses podem ser gerados por fatores externos ou por conflitos internos. 

Porém, há uma característica comum à maioria dos problemas enfrentados na 
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juventude: “[...] o apego mais ou menos claro ao nível de consciência infantil e uma 

resistência às forças fatais existentes dentro e fora de nós e que procuram envolver-

nos no mundo” (JUNG, [1916] (2000a), para.764). A característica essencial desse 

período é a ampliação de horizontes, a qual amedronta e provoca essa resistência, a 

fim de que se permaneça criança e inconsciente.  

Na época da juventude, entretanto, é preciso consolidar-se na adaptação ao 

mundo, através da construção da persona, do que mergulhar no universo 

inconsciente. O principal desafio da juventude talvez seja conquistar um lugar na 

sociedade. Todavia, é importante que o jovem tenha clareza de que esta é uma 

solução necessária para o bom desenvolvimento da personalidade, porém, temporária 

e transitória, pois as demandas inconscientes retornarão. 

Para a realização deste estudo, foi efetuada uma revisão de literatura que muito 

auxiliou na escolha do caminho a ser trilhado. Dentro dessa revisão, Levinson (1978), 

professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Yale, apresenta uma 

teoria do desenvolvimento adulto, a qual foi utilizada como uma das bases para os 

estudos aqui realizados. Sua teoria será discutida em um capítulo específico.  

Erikson foi outro grande estudioso do desenvolvimento da personalidade. 

Apresentou sua teoria a partir de ciclos da evolução da identidade, em uma 

perspectiva psicossocial (STAUDE, 1981). Traz uma visão dos desafios sociais que o 

indivíduo tem que enfrentar, na formação de identidade.  

É no ciclo que denomina intimidade versus isolamento que Erikson coloca o 

adulto jovem. Nos ciclos anteriores, iniciam-se várias formas de interação do indivíduo 

com o mundo externo. No referido, “[...] o adulto jovem, que emerge da busca e 

persistência em uma identidade, anseia e se dispõe a fundir sua identidade com a de 

outros” (ERIKSON, [1950] (1976), p.242).  

A descoberta da autonomia e a possibilidade de ingresso no mundo profissional 

esperada para esse ciclo podem vir acompanhadas de uma importante forma de crise 

de identidade: a crise de intimidade. Quando a identidade está em pleno 

desenvolvimento, é natural que ocorra uma fusão de identidades, seja no ato sexual, 

seja em uma amizade ou em “inspiração conjunta” (p.136). Erikson acredita que,  

[...] quando um jovem não consuma essas relações íntimas com outros – e 
com os seus próprios recursos internos – no final da adolescência ou no início 
da idade adulta, ele poderá procurar relações interpessoais sumamente 
estereotipadas e acabar retendo um profundo sentimento de isolamento.  
(ERIKSON, [1950] 1976, 136). 
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Assunto já bastante discutido em outros estudos e de grande relevância para 

contextualizar os vínculos atuais dos adultos jovens é a forte influência que as figuras 

parentais exercem sobre eles. Para Aylmer (1995), por exemplo, apesar de parecer 

um momento muito solitário no desenvolvimento do indivíduo, as questões centrais 

parecem estar muito contidas na família de origem.  

Ao sair da família e começar a estabelecer uma identidade nos mundos do 
trabalho e dos relacionamentos íntimos, o sucesso provavelmente é mais 
determinado pelo grau, qualidade, tom e integralidade com que os 
relacionamentos familiares originais (com os pais, irmãos e outros parentes) 
são renegociados, do que por qualquer outro fator. (AYLMER, 1995, p.169).  

 

Silveira e Wagner (2006) defendem a importância do processo evolutivo do 

sistema familiar, pois, dependendo de como foram as vivências anteriores no ciclo 

vital familiar, os pais serão mais ou menos habilidosos em acompanhar as novas 

experiências dos filhos; os filhos, por sua vez, mais ou menos estruturados para 

encarar esse novo percurso.  

A conscientização e a capacidade de pais e filhos acharem o equilíbrio entre a 

separação e a conexão com a família é fundamental, porque os pais tanto podem 

colaborar, deixando seus filhos partirem, como prejudicar, emaranhando-os na teia 

familiar. Aylmer (1995) chama a atenção para a importância de os pais tolerarem a 

ambiguidade profissional - muito comum nos jovens iniciantes -, aceitarem as 

variações emocionais intensas e as diferenças nos estilos de vida. 

Mota e Rocha (2012) analisam que os vínculos parentais deixam de ser 

imprescindíveis, transportando-se para pares amorosos, alargando-se, assim, a rede 

de apoio emocional, o que posteriormente permite o processo de individuação. 

Ressaltam também a relevância dos irmãos, nesse processo de amadurecimento, que 

se pauta na reciprocidade e similaridade de vivências.  

Um fator a ser considerado nos dias atuais e que será discutido mais adiante, 

na pesquisa, é a mudança na média de idade em que os jovens têm saído de casa. 

Várias pesquisas abordam o tema da saída tardia da casa dos pais. Segundo Andrade 

(2010), a figura de “adulto em transição” surge em resposta a mudanças sociais, as 

quais colocam novos desafios ao modo como os jovens chegam à idade adulta. O 

mercado de trabalho exige mais qualificação, a educação passa a ser mais longa, 

consequentemente, retarda a saída da casa dos pais e a chegada dos filhos. Essa 

tendência, no entanto, deve ser analisada levando-se em consideração as condições 

sociais que o jovem vivencia. 
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A autora sugere que a saída tardia de casa não significa necessariamente um 

prolongamento da adolescência, já que as mudanças no desenvolvimento físico e 

psicológico dos jovens adultos e dos adolescentes são muito diferentes. Na 

adolescência, prevalece uma característica de indecisão e reprodução de modelos, 

que parece ser substituída pela exploração. Além disso, a autonomia conquistada e 

as possibilidades de independência são bem diferentes no adulto jovem e no 

adolescente. 

Contudo, há ainda uma oscilação entre dependência e independência, 

frequentemente ligada à dependência econômica e que varia muito, no início da 

carreira, de acordo com a condição social, disponibilidade de emprego no mercado de 

trabalho e apoio social. Nota-se, porém, que, mesmo entre os jovens que conseguem 

uma considerável independência financeira, é comum alguns deles optarem por 

permanecer mais tempo na casa dos pais, com a finalidade de continuarem usufruindo 

de conforto e segurança afetiva e emocional.  

Andrade (2010) alerta para o perigo da acomodação e instabilidade desses 

jovens, visto que muitas vezes não há custos financeiros nem necessidade de 

autossustento. Isso poderia incentivar os jovens a retardar a escolha da profissão, 

com mudanças intermináveis de cursos, o que poderia acarretar um grande problema 

no adulto maduro.  

Além do núcleo familiar, para Erikson (1968), a sociedade tem papel 

fundamental na formação da identidade do jovem, porque é ela quem confirma a força 

do ego que aí emerge, já que esse é reconhecido como “[...] portador de novas 

energias” (p. 242). Consequentemente, a sociedade é vista pelo jovem como “[...] um 

processo vivo que tanto inspira honra como exige confiança” (p. 242). Na juventude, 

a história da pessoa se cruza com a história coletiva. O indivíduo confirma sua 

identidade na sociedade, e a sociedade é reciclada em seu estilo de vida.  

Por outro lado, a sociedade pode contribuir negativamente para a formação da 

identidade dos jovens, rotulando alguns comportamentos típicos da formação da 

identidade como comportamentos antissociais. Como Erikson afirma, esses 

comportamentos podem aparecer 

[...] particularmente em épocas de confusão ideológica e vasta 
marginalização de identidade, que podem incluir não só as tendências 
rebeldes mas também as divergentes, delinquentes e autodestrutivas. 
Entretanto, tudo isso pode estar na natureza de uma moratória, um período 
de espera para testar os fundamentos de alguma verdade, antes de vincular 



16 
 

os poderes do corpo e do espírito a um segmento da ordem existente (ou 
vindoura). (ERIKSON, 1968, p.237). 

 
A relação do adulto jovem com a sociedade, por sua relevância, é outro tema 

que discutiremos, ao longo deste trabalho.  

 

Escolher o próprio percurso e desenvolver a própria personalidade, desligando-

se do coletivo para ir em busca de seu caminho individual, segundo Jung, é tarefa 

para toda a vida. É um longo processo, no qual o “[...] indivíduo, de maneira consciente 

e inevitável, se separa da grande massa, que é indeterminada e inconsciente” (JUNG, 

[1910] (1986), para. 294) para ser fiel “à sua própria lei” (para. 295). Jung nomeia essa 

lei de designação, que é “[...] um fator irracional, traçado pelo destino, que impele a 

emancipar-se da massa gregária e de seus caminhos desgastados pelo uso” (para. 

300). O indivíduo se desprende da condição inconsciente e pretende chegar a uma 

totalidade psíquica, dotada de decisão, resistência e força. 

Essa jornada rumo à designação (o processo de individuação), de acordo com 

Jung ([1916] (2000a)), proporciona um aumento de consciência. “É o afastamento do 

homem em relação aos instintos e sua oposição a eles que cria a consciência” (para. 

750) e “é ao crescimento da consciência que devemos a existência de problemas” 

(para. 750). Nesse ponto de vista, a existência de problemas traz consigo a 

possibilidade de ampliação da consciência. Para enfrentar os problemas, no entanto, 

é necessário cada vez mais afastar-se do estado de infantilismo e do paraíso 

inconsciente, desafio do adulto jovem, o qual será retomado ao longo da Dissertação. 

O processo de individuação, conforme Guggenbühl-Craig (1991), é um 

processo contínuo, que acontece num movimento de aproximação e afastamento do 

Self.  

É possível ser mais consciente aos vinte anos do que aos sessenta, ou vice-
versa. A individuação não é um processo linear ou um "progresso". É uma 
dança em torno do centro, do qual nos aproximamos e do qual podemos nos 
afastar. Assim, a palavra "amadurecer" pode facilmente ser mal-entendida no 
desenvolvimento psicológico. A imagem da pessoa "madura" é prejudicial. (p. 
70). 
 

 Ao entrar em contato com as reflexões de tais autores, surgiram algumas 

questões que direcionaram o caminho desta pesquisa. É possível caracterizar o fim 

da adolescência e o início da idade adulta? O que é esperado psiquicamente de um 

jovem adulto? Como se dá o processo de individuação, nesse momento da vida? 

Como o ego se relaciona com o inconsciente? Como o bom relacionamento com o 
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mundo interno pode auxiliar o jovem a atravessar esse período, tornando-o um adulto 

capaz de enfrentar os desafios que a vida lhe proporcionará? 

A partir dessas questões, nasceu o objetivo principal deste trabalho: 

compreender alguns aspectos psicológicos que envolvem a construção da autonomia 

no adulto jovem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, dentro 

do referencial junguiano, com dez adultos jovens que vivem na cidade de São Paulo, 

com idade entre 22 e 28 anos. A intenção é refletir sobre os elementos arquetípicos 

constelados com maior frequência neste período da vida e levantar possíveis 

dificuldades atravessadas pelos jovens. 

Logo, a relevância deste estudo encontra-se na área social, já que um maior 

conhecimento do mundo interno dos jovens pode colaborar para sua entrada no 

mundo adulto, em termos profissionais, sociais e familiares. Encontra-se também na 

área científica, uma vez que a pesquisa poderá auxiliar a prática clínica de psicólogos 

que atuam com esse público, ampliando sua visão da dinâmica psíquica de adultos 

jovens.  

 

A dissertação foi organizada da seguinte forma: após a introdução, no segundo 

capítulo serão discriminados os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Em 

seguida, no terceiro capítulo, serão abordados os marcos transicionais que 

normalmente caracterizam a mudança do ciclo da adolescência para a idade adulta. 

Tratará ainda dos aspectos de transformação que permeiam esse processo e sua 

característica de transitoriedade. 

No quarto capítulo, serão desenvolvidos alguns conceitos de autores 

contemporâneos sobre a autonomia. Será analisada a influência dos arquétipos do 

pai e do puer et senex, na busca da autonomia e na formação da identidade dos jovens 

adultos. 

O quinto capítulo, último que faz referência à revisão de literatura realizada, 

tratará da relação do adulto jovem com o Outro. Será abordado o arquétipo da 

anima/animus, a construção da persona e o mito do herói. O capítulo será encerrado 

com considerações sobre o processo de individuação, enfatizando esse período da 

vida, a partir de análises de textos de Jung e outros autores pós-junguianos, numa 

tentativa de contextualizar o estudo na sociedade contemporânea. 

A partir do sexto capítulo, o foco se deslocará para a pesquisa de campo. Inicia-

se com a descrição detalhada do método escolhido: instrumentos, participantes, 
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coleta e análise de dados. Em seguida, no capítulo sete, a pesquisa tratará do 

resultado das entrevistas realizadas. No capítulo oito, será apresentada a análise e 

discussão dos dados, pareando os resultados das entrevistas com a pesquisa teórica 

efetuada. O trabalho será finalizado com algumas considerações da autora. 
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2 Objetivos:  

 

2.1 Objetivo geral:  

 

- identificar e compreender aspectos psicológicos que envolvem a 

construção da autonomia em adultos jovens na cidade de São Paulo. 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

-  refletir sobre elementos arquetípicos da dinâmica do adulto jovem; 

- de acordo com os relatos da pesquisa de campo, levantar possíveis 

dificuldades atravessadas por adultos jovens que vivem em São Paulo e como 

as têm enfrentado. 
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3 Caminhando para a vida adulta 

Sementinha, dentro de pouco tempo o vento vai soprar mais forte. Quando 
isto acontecer, você vai partir para longe, numa longa viagem, voando, 

flutuando, como se fosse um floquinho de algodão. Vê esta penugem fofa, 
branca e leve que a envolve? É para isto: para que você fique leve e possa 

voar, nas costas do vento.  

(ALVES, 1999, p. 12). 

 

3.1 Um olhar simbólico sobre as passagens 

 

Para falar sobre um momento específico do percurso da vida dos seres 

humanos, é necessário esclarecer que, nesta pesquisa, o caminhar do indivíduo não 

é entendido de forma sequencial, no qual a evolução se dá com a saída permanente 

de um estágio para a entrada de outro mais maduro. Como veremos, ao longo deste 

estudo, é esperado que algumas conquistas ocorram em um determinado momento 

da vida. Porém, isso não significa generalizar experiências e desconsiderar as 

narrativas individuais. 

Nesse sentido, Samuels (1989) questiona se é possível pensar em um 

desenvolvimento linear da personalidade, através de estágios separados. Além de ser 

de fundamental importância considerar as diferenças culturais e sociais, um modelo 

de desenvolvimento causal, cronológico e sucessivo pode trazer o risco de que “[...] a 

ideia de uma origem pode tentar-nos a usá-la como se fosse uma estrutura destituída 

de conteúdo” (SAMUELS, 1992, p.34). Faz-se necessária uma teoria que traga 

princípios gerais, mas que não predetermine o padrão do nosso pensamento e não 

pressuponha uma ligação óbvia e direta entre o passado e o presente. 

O modelo proposto é que o desenvolvimento da psique seja analisado de 

maneira pluralista. Em outras palavras, pode-se dizer que em todas as épocas da vida 

existem questões que aparecem e reaparecem na psique “[...] de forma igual e ao 

mesmo tempo diferente” (SAMUELS, 1989, p.36). O movimento, ao invés de linear, é 

circular: não há um ponto de origem e nem um ponto de chegada. Tudo acontece e 

volta a acontecer, cíclica e recorrentemente. Cada período, então, interage com outros 

períodos do desenvolvimento. Contudo, não são resultado deles. Samuels (1992) 

acrescenta: 

Será possível conceber a existência de partes adultas e infantis na 
personalidade de maneira que não se coloque uma separação rígida entre 
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elas? Os potenciais dos adultos não são causados pela infância, estão 
presentes nela. Embora a idade adulta venha após a infância, sua existência 
é necessária para fornecer significado e identidade a longo prazo para a 
criança. Se não existir futuro, a experiência da infância estará cortada. 
Podemos evitar uma dissociação entre o adulto e a criança concebendo-os 
em um continuum de mão dupla. (p.40). 

 

Dada essa introdução, o termo adulto jovem parece adequado, por referir-se a 

um período de transição entre a adolescência e a maturidade, caracterizando-se pela 

transitoriedade, fluidez e mobilidade. O termo transição é empregado em muitos 

estudos para esclarecer alguns dos aspectos psicológicos que permeiam esse 

percurso e que, por suas características, pode ser compreendido como um momento 

de passagem.  

Guerreiro e Abrantes (2005), por exemplo, intitulam sua pesquisa de “Como 

tornar-se adulto – processos de transição na modernidade avançada”. Andrade (2010) 

estuda a “Transição para a idade adulta: das condições sociais às implicações 

psicológicas”. Coutinho (2010) pesquisa as bases da vinculação no contexto da 

transição para a idade adulta.  

Falar em transição é falar em passagem. Toda passagem pressupõe a 

despedida de algo velho para a chegada de algo novo.  Nesse sentido, Gimenez 

(2009) propõe um trabalho onde a polaridade morte-renascimento seja vista como um 

ciclo natural do processo vital, atribuindo à morte um valor positivo, pois, ao se permitir 

a chegada do novo, permite-se também o contato com a fertilidade e a criatividade. 

A nossa sociedade, ao funcionar predominantemente dentro de um 
dinamismo patriarcal, tende a polarizar, tomando um dos polos como positivo 
ou bom, e o outro como negativo ou ruim. Não consegue perceber os dois 
polos como parte de uma totalidade. (GIMENEZ, 2009).  
 
 

Esse movimento de deixar o velho ir embora, abrindo espaço para o novo, 

demanda um importante aspecto simbólico da psique chamado sacrifício. Byington 

(2008) chama esse elemento de “[...] função estruturante sacrificial” (p. 100). Segundo 

esse autor, o sacrifício implica abrir mão de algo que está a serviço do ego para 

permitir a entrada de uma [...] “dádiva que beneficie o self” (p.101).   

O caminho para a vida adulta, então, requer sacrificar e ofertar atitudes típicas 

da adolescência em troca de maior autonomia e independência. Conforme Jung, 

([1912]1973), “[...] no sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder, a favor do 
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inconsciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja consequência consiste 

numa libertação de energia” (para. 671). 

Quando, no desenvolvimento, se coloca dessa forma a noção do sacrifício, a 

morte é entendida como transformação e leva a um renascimento, o qual enriquece a 

experiência de transição que está sendo vivida. Segundo Gimenez (2009), o conceito 

de sacrifício possibilita abrir espaço para que o inconsciente coletivo atue sobre o 

indivíduo, auxiliando-o a realizar escolhas autênticas, muitas vezes sacrificando 

diversas outras opções em função da escolha verdadeira. 

 Gimenez (2009) considera que, para realizar uma escolha, seja ela qual for, é 

necessário levar em conta as exigências da cultura, sociedade e ambiente, assim 

como as exigências do mundo interno. As escolhas feitas ao longo da vida podem nos 

afastar da nossa singularidade ou nos aproximar dela. Uma das tarefas impostas ao 

indivíduo é conseguir discernir entre a convocação do mundo interno e as falsas 

demandas que a cultura impõe. 

Conseguir fazer escolhas não é tarefa fácil. Neste trabalho, fizemos um recorte 

do período do desenvolvimento da personalidade que se refere ao início da idade 

adulta. Entretanto, para que seja possível realizar escolhas nesse momento da vida, 

é necessário que tenha sido criado um ambiente propício de segurança, reflexão e 

aceitação que estimulem as tomadas de decisão. Além disso, também é imperiosa 

uma dose de autoconhecimento, para que não se percam de vista as demandas 

internas exigidas nessa empreitada.  

Esse é um momento muito perigoso, no qual o jovem corre o risco de se 

distanciar das necessidades internas, ficando completamente absorvido pelas 

exigências do mundo externo: casar, ter filhos, escolher uma profissão, ganhar 

dinheiro, comprar uma casa. 

Períodos de transição merecem especial atenção, pois são períodos de 

vulnerabilidade pessoal, quando o senso de identidade parece oscilar ou mesmo se 

ausentar (ARAÚJO, 2010). Para Levinson (1978), transições implicam: aceitar as 

perdas que o fim de um ciclo pode ocasionar; rever e avaliar o passado; escolher qual 

aspecto é preciso manter e qual é preciso rejeitar; considerar desejos e possibilidades. 

É um momento de suspensão entre passado e futuro que precisa ser demarcado, a 

fim de que a pessoa possa preparar-se para demandas e confrontos diferentes dos 

que tinha até então e despedir-se das modalidades antigas de comportamento. 
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Para tanto, Lima Filho (1997)  salienta a importância dos ritos de passagem, os 

quais foram desenvolvidos por sociedades primitivas com a finalidade de auxiliar os 

indivíduos que passam por períodos críticos, oficializando seu status frente à 

sociedade.  

Porém, a despeito de toda a sua importância, os ritos de passagem estão cada 

vez mais empobrecidos. Muitas transições são demarcadas apenas pelas mudanças 

corporais e fisiológicas, e as demandas da sociedade vão acompanhando esse 

crescimento biológico. Seu significado, portanto, fica latente e não é explicitado por 

nenhum tipo de ritual, o que pode dificultar que o indivíduo se aproprie das mudanças 

envolvidas na transição. Lima Filho (1997) enfatiza: 

Uma das consequências da tênue demarcação de fases do desenvolvimento 
é seu prolongamento para além do que seria necessário, desejável e 
saudável. Os inícios e os fins se diluem, se confundem e, em decorrência 
disso, o significado psicológico e o senso de responsabilidade ligados a cada 
estágio ficam igualmente vagos, imprecisos, mal percebidos, mal integrados. 
A adolescência, por exemplo, se estende para além dos trinta anos de vida. 
Você diria que não? ( p.141).  

 
 Zoja (1992) postula que, atualmente, a sociedade não fornece estruturas que 

possam oferecer caminhos para ritos de iniciação. No seu entendimento, o homem já 

nasce muito próximo da civilização, do coletivo, da cultura e da sociedade, e os ritos 

de iniciação precisam se adaptar à modernidade, pois “[...] o homem de hoje se sente 

jogado como que por acaso numa determinada cultura e sociedade que não lhe 

inspiram nenhum respeito sacral” (p.133). 

O potencial iniciático das passagens também fica comprometido pela 

praticidade laica da contemporaneidade (ZOJA, 1992). As escolhas realizadas, em 

sua maioria, não são radicalmente imutáveis e irreversíveis, e podem ser revistas e 

modificadas inúmeras vezes.  

 Apesar disso, “[...] a iniciação se impõe como necessidade arquetípica” (LIMA 

FILHO, 1997, p. 211). A psique precisa encontrar formas de elaborar a passagem. A 

necessidade humana em concentrar a libido em certas atividades, para que os 

símbolos em questão se estruturem, é tanta, que a consciência decodifica algumas 

vivências como sendo ritos iniciáticos. Essas vivências podem ser associadas à arte, 

aos esportes, às atividades culturais, ou tomar um caminho mais perigoso, como 

delinquência, uso de drogas e afins.  

Zoja (1992) corrobora com a opinião de que o binômio morte e renascimento 

sempre andou junto, desde os rituais primitivos, e continua clamando por caminhos 
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de expressão até os dias atuais. Conforme o autor, a utilização de drogas é uma 

tentativa desesperada de demarcar uma iniciação. Ocorre na intenção de regenerar 

uma vida cinzenta, sem sentido, sem afeto. Entretanto, essa iniciativa de 

autoiniciação, além de permanecer inconsciente, acontece descontextualizada de seu 

sentido e está fadada ao fracasso.  

De acordo com Frankel (1998), com o uso de drogas, os jovens têm uma 

alteração na percepção do mundo e de si mesmos, o que pode gerar uma ilusão de 

que estão deixando para trás uma identidade antiga para assumir uma nova. Não 

percebem vir das drogas essa sensação. Não há transformação em seu processo de 

desenvolvimento. Além disso, há o perigo de que o jovem repita compulsivamente 

essa experiência, em busca de uma real transformação, o que não se dará 

simplesmente com a utilização da droga.   

Uma outra forma atual de vivenciar as transições é trazida por Freitas (1988). 

A autora entende que a psicoterapia pode ser vista como um rito moderno de 

passagem, pois, assim como os ritos de iniciação, ela possui um caráter simbólico, 

abrangendo aspectos corporais, emocionais e intuitivos. O processo psicoterápico 

proporciona um diálogo com o inconsciente, transformando sintomas em símbolos, 

possibilitando a liberação de energia psíquica e promovendo a ampliação da 

consciência. Assim, o indivíduo pode ressignificar suas experiências, através da 

conexão que o consciente realiza com o inconsciente, por intermédio do símbolo.  

Para Freitas (1988, p. 17), a psicoterapia 

[...] encerra um forte componente ritualístico, na medida em que parte de 

uma concepção de ser humano em que a dimensão do significado e a 
totalidade são fundamentais, em que se dá num contexto essencialmente 
simbólico, e em que possui formas estabelecidas de se exercer.  
 

Zoja (1992), assim como Lima Filho (1997), assinala que delimitar as iniciações 

é uma necessidade psíquica. Todavia, os ritos de passagem não são tão claros e 

delimitados quanto nas sociedades primitivas, ou mesmo na Idade Média, propiciando 

uma passagem brusca e repentina. A psique procura uma resposta para sua 

necessidade de iniciação na “[...] repetição obsessiva” (p.145). As experiências do dia 

a dia, repetidas inicialmente de forma automatizada e por uma exigência externa, 

podem encontrar um sentido, quando o indivíduo não a suporta, mas a escolhe. Os 

ritos acontecem de forma gradual e lenta. As mudanças são introjetadas também 

nesse ritmo.  
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Nesse sentido, o adulto jovem passa por um período, no percurso de sua vida, 

em que as repetições ocasionadas por suas escolhas proporcionam a ele a 

possibilidade de ritualizar a passagem para a maturidade. 

Zoja (1992, p. 147) conclui que 

[...] a possibilidade de verdadeiras e reais instituições coletivas capazes de 
presidirem hoje a passagens iniciáticas é efêmera. Todavia, os ritos de 
passagem ainda existem: eles são graduais e duram toda a vida. As 
instituições que os consagram não se encontram fora nem estão já prontas. 
Surgem de regras que nos impomos gradualmente no decorrer do tempo 
através de um processo de autodisciplina. A vida pré-fabricada em que nos 
inserimos tem pouca alma. Por isso, ela exige essa alma de nós.  
 

Os marcos e as especificidades da passagem e entrada para o mundo adulto 

constituem o próximo assunto a ser abordado. 

 

3.2 Iniciando a Vida Adulta 

 

As ideias de Zoja (1992) sobre a forma com que podem ser elaboradas as 

transformações ocorridas em um momento de transição nos dão a entender que a 

entrada para o mundo adulto poderia ser descrita como um período de iniciação para 

a maturidade. Adultos jovens se deparam com muitas das características presentes 

em momentos de passagem: a oscilação na noção de identidade; a angústia pelas 

incertezas frente ao desconhecido; o sacrifício de comportamentos antigos para a 

permissão da chegada de novos. 

Por isso mesmo, Guerreiro e Abrantes (2005) salientam que a transição para a 

vida adulta constitui um percurso, tornando-se “[...] um espaço original para a 

produção e a reprodução de práticas e representações específicas, um espaço 

identitário” (p.170). O contexto de imprevisibilidade em que acontece essa transição 

levou os autores ao conceito de “[...] transições incertas” (p. 171): configura um 

momento de possibilidades e incertezas.  

Para esses autores, existem sete formas de atravessar tal passagem para a 

vida adulta, o que não necessariamente significa que foi construída a autonomia: as 

transições progressivas; as transições profissionais; as transições lúdicas; as 

transições experimentais; as transições precoces; as transições precárias; as 

transições desestruturantes. 
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As transições progressivas são aquelas nas quais os eventos ocorrem de forma 

aparentemente linear e culturalmente esperada: termina-se a escolaridade, vem a 

integração profissional e, posteriormente, o casamento e a chegada dos filhos.  

As transições profissionais são caracterizadas por um alto investimento no 

trabalho, em busca de uma posição profissional mais estável, antes de formar uma 

nova família ou mesmo sair da casa dos pais.  

Nas transições lúdicas, o jovem vai ao encontro de experiências descontraídas, 

emocionantes e que não despertam preocupações. Ingressa, muitas vezes, de forma 

temporária no mercado de trabalho, sem grandes compromissos ou 

responsabilidades. Vive na casa dos pais em um regime de semidependência. 

As transições experimentais se caracterizam por uma sucessão de vivências 

temporárias e alternância de estilos de vida: viver sozinho, viver em grupos, viajar, 

mudar de emprego. 

Quando um jovem precisa passar de forma abrupta de um estado de 

dependência na casa dos pais para a independência, configura-se a transição 

precoce. Pode ocorrer por morte, mudança na condição social da família ou opção 

pessoal. 

Transições precárias, segundo esses autores, dizem respeito aos adultos 

jovens que passam por constantes necessidades de readaptações sociais, devido à 

falta de opções oferecidas. Araújo (2010) faz um vasto estudo sobre os jovens 

brasileiros que realizam a transição de forma precária. Segundo sua pesquisa, as 

condições sociais, a dificuldade nos relacionamentos, a falta de opção para inserção 

no mercado de trabalho e as condições marginalizadas em que vivem os jovens, no 

contexto de rua e tráfico de drogas, influenciam a constituição da identidade, o 

desenvolvimento da autonomia e da independência, interferindo em sua transição 

para a idade adulta. 

Por fim, as transições desestruturantes podem acontecer devido ao insucesso 

escolar, desemprego, desestrutura familiar, marginalidade social. São caracterizadas 

pela incapacidade para a construção de uma transição satisfatória, sendo marcadas 

por sentimentos de exclusão, rejeição e depressão. 
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Todas essas variações nas formas de percorrer a passagem para a vida adulta 

caracterizam de maneira individual cada percurso. No entanto, alguns autores 

encontraram marcos comuns em muitos adultos jovens. 

Arnett (2010), por exemplo, postula que existem algumas características 

encontradas nesses indivíduos, que demarcam sua transitoriedade. A transição para 

a idade adulta é suficientemente longa e complexa para constituir um período 

separado no desenvolvimento da personalidade. Pode-se dizer que é uma “[...] etapa 

de passagem e não uma etapa da vida” (2010). É o período da exploração da 

identidade, na qual os jovens experimentam inúmeras possibilidades no trabalho e 

nos relacionamentos. Têm a possibilidade de encontrar um entendimento sobre suas 

potencialidades e limitações, suas crenças e valores. Essa exploração de 

possibilidades e experiências resulta na instabilidade, a qual também é característica 

dos adultos jovens, pois não se sentem mais adolescentes e não acreditam que já 

atingiram a idade adulta. 

Além disso, nos primeiros anos da idade adulta, os jovens são autocentrados, 

uma vez que estão em busca de encontrar sua autonomia, sua independência, seu 

lugar no mundo. É nesse período que se encontra uma imensa possibilidade de 

redirecionamento na vida. É aqui que se inicia o momento de grandes decisões, que 

podem ser tomadas por si só, sem a interferência dos pais. Por isso, é uma fase de 

grandes esperanças e expectativas, quando muitos dos sonhos adolescentes serão 

testados na vida real.  

  Estudos feitos em diferentes países com adolescentes e adultos jovens são 

relatados por Arnett (2010), com a finalidade de descobrir de quais critérios o jovem 

contemporâneo se utiliza para caracterizar o fim da transição para a idade adulta. A 

maioria desses estudos concorda que as principais características para se adquirir 

nessa transição são: aceitar a responsabilidade dos seus atos, tomar decisões de 

modo independente e ser economicamente independente.  

A questão financeira está presente ainda na observação de outros estudiosos. 

Aronson (2008) e Bell e Lee (2006)  indicam que, além da obtenção da independência 

financeira, o cumprimento de outras quatro importantes tarefas é importante para se 

atingir a maturidade: encerrar os estudos; escolher uma profissão; iniciar um trabalho 

de período integral; sair da residência dos pais e ter filhos.  
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Tais marcos, conciliados com as mudanças subjetivas no desenvolvimento da 

personalidade (sentimento de crescimento individual, capacidade de fazer escolhas, 

autoidentificação como adulto) aparecem como a base para posterior 

autorreconhecimento como adulto, na pesquisa de Coutinho (2010).  

É comum que esse reconhecimento como adulto venha acompanhado da saída 

da casa dos pais. Entretanto, Andrade (2010) analisa como as mudanças nas 

condições sociais e culturais podem causar transformações relevantes na transição 

dos adolescentes para a idade adulta. Muitos jovens permanecem na casa dos pais, 

porque o mercado de trabalho exige cada vez mais especializações. Isso pode 

retardar a possibilidade de o adulto jovem ter condições de se manter sozinho 

financeiramente. Existe também uma dificuldade cada vez mais evidente na inserção 

dos novos profissionais no mercado de trabalho, independentemente de suas 

qualificações.  

Um dos principais pontos a ser analisado nesses casos é se a permanência 

prolongada na casa dos pais impede que ocorra a transição para a idade adulta. 

Andrade (2010) pontua que muitos jovens os quais já adquiriram sua independência 

financeira preferem permanecer na casa dos pais, por uma opção em manter sua 

qualidade de vida. O importante, nesses casos, é compreender se é estabelecida ou 

não uma relação de dependência entre os pais e os jovens adultos que permanecem 

em casa.  

O processo de separação do adulto jovem das figuras parentais, de acordo com 

Levinson (1978), não se resume necessariamente em cortar relações com os pais ou 

simplesmente deixar de viver com eles. Para ele, o importante seria que o jovem 

conseguisse construir uma relação baseada no respeito às diferenças individuais, 

onde se pudesse separar a singularidade e dividir interesses em comum. 

Vocação e trabalho são colocados em pauta por Mota e Rocha (2012). Eles 

analisam que a possibilidade de o jovem adulto fazer suas próprias escolhas 

profissionais, sem a influência da autoridade paterna, é um dos maiores ganhos dessa 

etapa de transição. A cada possibilidade realizada cresce a autoconfiança na 

competência para realizar escolhas. E é principalmente na escolha de sua atuação 

profissional rumo ao cumprimento de sua vocação que Guerreiro e Abrantes (2005) 

creem ser possível o encontro da singularidade do indivíduo na transição para a vida 

adulta. A imensa gama de opções ao seu redor proporciona essa possibilidade, mas 



29 
 

também cria outra: a de se cair em “[...] buracos negros” (p.169), por uma 

desestruturação emocional ou pela precariedade do ambiente. 

Hillman (1996) usa o termo vocação de forma mais ampla: como sinônimo de 

“[...] imagem, personalidade, fado, gênio, daimon, alma, destino” (p.20). Ele acredita 

que, apesar de esses termos terem sido postos de lado pela psicologia, “[...] o 

chamado para um destino individual não é uma questão entre ciência sem fé e a fé 

não científica. A individualidade permanece uma questão para a psicologia – uma 

psicologia que tem em mente seu prefixo, psique, e sua premissa, a alma” (p.21). 

Retomamos aqui o que Jung ([1910] (1998)) chama de “[...] fidelidade à própria 

lei” (p. 179): não só um isolamento, um desprendimento da massa, mas também uma 

lealdade repleta de confiança à necessidade interna que surge para o 

desenvolvimento da personalidade. Jung ([1910] (1998)) ressalta que 

[...] a personalidade jamais poderá desenvolver-se se a pessoa não escolher 
seu próprio caminho, de maneira consciente e por uma decisão consciente e 
moral. A força para o desenvolvimento da personalidade não provê apenas 
da necessidade, que é o motivo causador, mas também da decisão 
consciente e moral. Se faltar a necessidade, esse desenvolvimento não 
passará de uma acrobacia da vontade; se faltar a decisão consciente, o 
desenvolvimento seria apenas um automatismo indistinto e inconsciente. 
([1910] (1998), para. 296). 

 

Porém, Jung ([1910] (1998)) alerta para o risco de se perder do chamado, 

devido a pressões/convenções sociais, e sugere que a enorme quantidade de regras 

sociais com que nos deparamos é uma prova de que a “[...] maioria esmagadora das 

pessoas não escolhe o seu caminho, mas a convenção” (para. 296). Desse modo, o 

indivíduo não desenvolve a si mesmo, mas adota um método coletivo em detrimento 

de si mesmo. 

Ainda se referindo ao chamado, o filósofo italiano Agambem (2007) traz essa 

ideia com o nome de Genius. Relata que “[...] os latinos chamavam de Genius ao deus 

a que todo homem é confiado sob tutela na hora do nascimento” (p.15). Conforme 

enfatiza o autor, esse deus tão íntimo e pessoal é também a personalização do que 

se supera e se excede em nós. É algo maior do que nossa consciência individual. É 

algo que convive conosco desde o nascimento até a morte como um elemento 

impessoal e pré-individual. Segundo o autor, 

[...] compreender a concepção de homem implícita em Genius equivale a 
compreender que o homem não é apenas Eu e consciência individual, mas 
que, desde o nascimento até à morte, ele convive com um elemento 
impessoal e pré-individual. O homem é, pois um único ser com duas fases, 
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que deriva da complicada dialética entre uma parte (ainda) não identificada e 
vivida, e uma parte já marcada pela sorte e pela experiência individual. Mas 
a parte impessoal e não identificada não é um passado cronológico que de 
uma vez por todas deixamos para trás, e que podemos, eventualmente, 
chamar de volta com a memória; ela está presente até agora, em nós e 
conosco e junto de nós, no bem e no mal, inseparável.  (p. 16-17). 

  

Ao longo de toda a vida, Genius nos acompanha. Está sempre presente e 

imutável. De acordo com Agambem (2007), o que pode mudar é nossa relação com 

Genius. Pode passar de clara e luminosa para opaca e tenebrosa, perseguindo-nos e 

assombrando-nos, a fim de que não nos esqueçamos de sua existência.  

Entender determinados aspectos da psicologia do desenvolvimento adulto 

pode auxiliar no enfrentamento dos desafios que a adaptação às convenções exige, 

respeitando as necessidades internas para o desenvolvimento da personalidade. É o 

que estudaremos a seguir. 

 

3.3  Aspectos psicológicos no desenvolvimento de adultos jovens 

 

Segundo Staude (1981), Jung é um dos nomes que pode ser mencionado entre 

os precursores da psicologia do desenvolvimento adulto, pois reconhece que o 

desenvolvimento humano continua durante o ciclo vital e cada pessoa possui uma 

estrutura básica de desenvolvimento.  

Nomes como Erikson (1950) e Levinson (1978), posteriormente, procuraram 

analisar os desafios que os adultos enfrentam, durante seu percurso no 

desenvolvimento humano. É claro que cada indivíduo tem sua singularidade, sua 

excentricidade e seu caráter único. Porém, esses psicólogos acreditam que existe 

uma “[...] sequência previsível e padronizada de etapas” (STAUDE, 1981, p. 27). Essa 

abordagem é conhecida como teoria das fases.  

Dos oito conhecidos estágios de Erikson (1950) – confiança versus 

desconfiança básica; autonomia versus vergonha e dúvida; iniciativa versus culpa; 

indústria versus inferioridade; identidade versus confusão de papel; intimidade versus 

isolamento; produtividade versus estagnação; integridade do ego versus 

desesperança – Freud se focou nos cinco primeiros, enquanto Jung trabalhou nos três 

últimos (STAUDE, 1981). 
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Levinson (1978,1996) tem um olhar particularmente interessante sobre o 

desenvolvimento adulto. Ele acredita que a vida pode ser comparada a uma jornada 

com vários ciclos, que tem seu início e fim. Dentro desses ciclos, existe a ideia de 

estações, porque o processo de desenvolvimento não é simples, contínuo e imutável. 

Há uma quantidade enorme de estações dentro de cada ciclo, cada uma com suas 

peculiaridades.   

De acordo com Levinson (1978), as fases – termo utilizado pelo autor – não 

são divididas tendo como referência uma sequência lógica de eventos esperados para 

cada idade. Tampouco há uma mudança de etapa, quando algo significativo acontece 

para demarcar a passagem. Ele chama de “tarefas” (tasks) os questionamentos e as 

explorações que emergem em cada fase. Acredita que um período chega ao fim 

quando tais questionamentos e explorações perdem sua urgência e o homem se torna 

capaz de se comprometer com uma nova estrutura da vida. 

Para o autor, a estrutura do desenvolvimento adulto pode ser compreendida a 

partir de quatro eras: a pré-adulta (pre-adulthood), que vai do nascimento até os 17 

anos; o adulto jovem (early adulthood), dos 22 aos 40; a meia idade (midle adulthood), 

dos 45 aos 60; a idade avançada (late adulthood), a partir dos 65 anos. Entre cada 

uma das eras existem os períodos de transição: dos 17 aos 22; dos 40 aos 45; e dos 

60 aos 65.  

O conceito de era é amplo e inclui o desenvolvimento biológico, o 

desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento social. Sua sequência 

constitui a base do ciclo da vida. Experiências pessoais, relações sociais e influências 

culturais somam-se a essa estrutura básica em uma interação biopsicossocial, a qual 

culmina na totalidade do indivíduo. 

Após a transição da era pré-adulta para a adulta jovem, que vai dos 17 aos 22 

anos, os jovens adultos passam por três ciclos: a entrada para o mundo adulto 

(entering the adult world) - dos 22 aos 28 anos; a transição dos 30 (age thirty transition) 

- dos 28 aos 33; a acomodação (settling down) - dos 34 aos 40. 

O autor frisa que, no início de cada fase, o homem deve realizar algumas 

escolhas-chave, formar uma estrutura ao seu redor e adaptar seus objetivos e valores 

a essa estrutura. Por isso mesmo, essa iniciação é sempre estressante e envolve 

muitos tipos de transformações. 
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Na fase que vai dos 22 aos 28 anos, chamada por Levinson (1978) de “entrada 

para o mundo adulto”, uma nova estrutura de vida deve ser construída. Aqui ocorre a 

busca de relacionamentos mais firmes, tanto profissional como pessoalmente. Nesse 

período, acontecem também conquistas e decisões importantes, muitas vezes 

movidas por sonhos, que são vitais para o crescimento posterior.  

 As tarefas a serem cumpridas nesse momento, basicamente, estão 

relacionadas a fazer escolhas sobre onde se fixar, com que trabalhar e com quem se 

relacionar. Deve-se achar uma forma de conciliação entre explorar as diversas opções 

da juventude, aventurando-se e experimentando, e assumir responsabilidades e 

compromissos. O principal desafio é achar o equilíbrio entre essas duas atitudes, pois, 

se o adulto jovem se fixar no primeiro momento, corre o risco de não construir nada 

sólido. Se o segundo momento predominar, poderá fazer escolhas precoces, as quais 

o impedirão de explorar possibilidades interessantes. Algumas diferenças são 

encontradas nos estudos entre homens e mulheres, em seus percursos. Por isso, a 

obra de Levinson é dividida entre The seasons of a man life (1978) e The seasons of 

a woman life (1996). 

Entretanto, Samuels (1989) demonstra preocupação com o que poderia se 

perder com esse tipo de abordagem, que supõe um “processo ou uma progressão 

linear através de estágios separados”. Além disso, levando em consideração a visão 

de Jung, em seu texto Etapas da vida humana ([1916] (2000a)) - onde toda transição 

pressupõe uma crise -, Samuels questiona se a transição é mesmo sempre difícil e 

traumática, ou se a transformação da libido simplesmente acontece, de forma natural 

e espontânea. 

Apesar dos questionamentos, Samuels (1989) reconhece a grande 

contribuição de Jung como psicólogo da vida adulta: 

Jung introduziu a perspectiva da vida como um todo, tem um modelo que 
pode incluir o mundo interno e o externo, estava interessado no contexto 
cultural, tinha um ponto de vista religioso e também uma capacidade de 
incorporar o aspecto filogenético. Finalmente, ele tentou ver o homem por 
inteiro. (p.205). 

 

Acrescenta, ainda, que a divisão cronológica feita inicialmente por Jung entre 

primeira e segunda metade da vida é um espelho da cultura em que vivemos. Na 

primeira metade, valoriza-se a independência e o sucesso e se distancia cada vez 

mais do sentido e do objetivo da vida. Já a segunda metade representa para onde a 
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cultura precisa se movimentar, ou seja, para o reconhecimento das próprias forças e 

fraquezas e consequente aceitação de si mesmo. 

Hillman (1996) acredita que muitas teorias de desenvolvimento impedem que a 

vocação e a real personalidade venham à tona. Acrescenta que esse enquadramento 

psicológico leva o indivíduo a um itinerário que determina onde a pessoa esteve, antes 

mesmo que ela chegue lá.  

Para que se descubra ou redescubra a singularidade inerente a cada jovem 

adulto, é necessário um cuidado para não se perder aquilo que Jung chamou de 

fidelidade à própria lei; Hillman, de fruto do carvalho ou daimon; Agambem, de Genius. 

Nesse sentido, Hillman afirma que 

[...] os anseios ignorados do daimon parecem excentricidades, compactadas 
com ressentimentos amargos e desejos esmagadores. A repressão, chave 
da estrutura da personalidade em todas as escolas de terapia, não é do 
passado, mas do fruto do carvalho e dos erros que cometemos em nossa 
relação com ele. (HILLMAN, 1996, p.15). 

 

Diante do exposto, fica clara a existência de inúmeras variáveis no percurso do 

jovem adulto. As influências dos relacionamentos sociais e familiares, a modernização 

da sociedade e consequente mudança nos ritos de passagem, as diferentes vivências 

com os vínculos de base, a educação, cultura e gênero – todos são aspectos que 

constroem nossa singularidade e personalidade. 

 De acordo com Jung ([1936] (2000b)), os arquétipos constituem uma base, 

para assumir o aspecto de representações quando interagem com a cultura e 

sociedade. Essas representações (Jung, [1921] (2012c)), por um lado, estão 

associadas a processos perceptíveis pelos sentidos, em constante renovação e, por 

outro lado, estão relacionadas a condições e tendências internas. Levinson (1996) 

enfatiza que o indivíduo é formado pela interação do biológico, psicológico e social, 

mas existe uma tendência, uma pré-disposição biológica interna em que as 

experiências individuais, sociais e culturais se apoiarão.  

O ponto de encontro entre as ideias de Jung e Levinson, e que são a base para 

esta pesquisa, é a existência de uma estrutura – arquetípica, para Jung, biológica, 

para Levinson – que interage com a cultura e forma a identidade do indivíduo. 

Adotaremos, então, essa estrutura do desenvolvimento adulto, ressalvando que não 

entendemos o processo de forma linear, mas de forma cíclica (SAMUELS, 1992). 
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Assim contextualizado o tema, no próximo capítulo, focaremos nos aspectos 

referentes à autonomia propriamente dita e como pode ser concebida sob o ponto de 

vista da psicologia analítica. 
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4 Em busca da Autonomia 

 

Diante do perigo, a holotúria se divide em duas: deixando uma sua metade ser 
devorada pelo mundo, salvando-se com a outra metade. 

Ela se bifurca subitamente em naufrágio e salvação, em resgate e promessa, no que 
foi e no que será.  

(SZYMBORSKA, 2003). 

 

4.1 Algumas considerações sobre a autonomia 

 

A palavra autonomia, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa 

(CUNHA, 1982), tem origem grega. É uma composição das palavras auto (de autós), 

que significa “[...] de si mesmo, por si mesmo, espontaneamente” (p. 84), e nomía (de 

nómos), que quer dizer lei. Combinadas as palavras, podemos entender seu 

significado como lei própria e espontânea ou, ainda, capacidade de estabelecer sua 

própria lei. 

Sant’Anna (2009) enfatiza que o significado da palavra autônomo é “[...] aquele 

que possui lei/costume/vida própria” (p. 17) e reflete se este não seria um conceito 

utópico. Esse autor acredita que a autonomia é relativa. Vivemos em sociedade e toda 

sociedade possui leis com que o sujeito precisa interagir, mesmo que de forma 

automática. Nosso universo é relacional e o sujeito só se configura na relação com o 

outro. Portanto, “[...] o máximo que podemos fazer é medir o grau maior ou menor de 

dependência do sujeito dentro do sistema” (p. 17). 

Segundo Monod (2009), o conceito de autonomia engloba a conquista do direito 

de conceder-se a própria lei em detrimento da “lei do Outro” (p.73). Esta última poderia 

ser colocada em prática tanto pela força como por uma situação de dependência 

(financeira ou emocional). A conquista da autonomia seria a possibilidade de não 

aceitar uma lei que não tenha uma justificação racional. De acordo com o autor, esse 

conceito de autonomia foi iniciado filosoficamente por Descartes, com “[...] sua 

exigência de recusa do recebido (opiniões recebidas na infância, tradições aceitas 

sem exame...), considerando esse recebido como duvidoso, e com o reassentamento 

do saber na certeza subjetiva” (p. 73). 

O conceito de autonomia tem estreita ligação com o conceito de Self Agency, 

desenvolvido por Jean Knox (2011). A melhor tradução possível para esse conceito é 

o de autoria. Significa ter a consciência de que o ser humano, através de suas ações 
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e escolhas, pode produzir efeitos e provocar reações no mundo que o cerca. 

Desenvolve-se desde o nascimento, a partir dos vínculos e relações com o outro. 

Nessa abordagem, a ideia é que o ego se desenvolva como autor de seu próprio 

enredo, com uma função ativa, participativa e intencional, atitude fundamental para a 

construção da autonomia e desenvolvimento da própria identidade.  

Do ponto de vista histórico, o sujeito autônomo começa a aparecer juntamente 

com a sociedade moderna1, porque, antes disso, na sociedade tradicional, a 

identidade e o sentido de existência eram pré-constituídos pelo local de nascimento, 

linhagem familiar e papéis sociais designados ao sujeito. As transformações sociais 

ocorridas neste período possibilitaram a reflexão e a escolha do sujeito, que tomaram 

o lugar dos dogmas e da autoridade hierárquica. As escolhas passam a fazer parte da 

construção da identidade e não são mais definidas simplesmente pelas origens. 

A despedida dos valores presentes na sociedade tradicional – regras e 

conceitos rígidos, laços de pertencimento e filiação – para a chegada de valores 

enaltecidos na sociedade contemporânea – autogestão, autoconstrução e liberdade – 

no entanto, demonstra que a sociedade continua agindo de forma polarizada. O sujeito 

que vivia na sociedade tradicional era tiranizado pelo peso das normas e regras, 

enquanto o sujeito contemporâneo é tiranizado pela obrigação de ser livre, recusando 

toda e qualquer referência externa, buscando em si mesmo “[...] o solo no qual ancorar 

sua identidade” (BEZERRA, 2009, p.40). 

O imperativo social modifica-se de obediência a regras, convenções e 

hierarquias sociais, para a necessidade incessante do indivíduo em confirmar seu 

valor, seus méritos e sua força, unicamente pela própria produção e atuação nos 

planos social, econômico e pessoal. O preço a ser pago pela substituição de 

referências externas rígidas (porém, estáveis) por uma performance que seja 

socialmente aceita (porém instável e transitória), 

[...] torna o eu muito mais vulnerável às oscilações inerentes à vida e resulta 
facilmente no sentimento de fragilidade, inconsistência e desesperança – 
tanto em relação à sua capacidade de agir no mundo de maneira 
minimamente criativa, quanto na possibilidade de experimentar a sua própria 
vida como boa para ser vivida. (BEZERRA, 2009, p.41). 

                                                           
1 A sociedade moderna pode ser situada nos 200 anos que vão da metade do século XVIII à metade do século 
XIX e definida pela predominância do individualismo, separação da Igreja e Estado e ascensão da autonomia 
como um valor fundamental. Por outro lado, a sociedade tradicional pode ser definida pelo predomínio do 
coletivismo e da tradição, além da influência do sagrado nas esferas social e política. (Bezerra, 2009). 
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Há ainda um outro paradoxo a ser administrado a partir da individualização do 

sujeito. Segundo Lipovetsky (2009), na atualidade, aparentemente, as pessoas fazem 

aquilo que desejam. As regras não são mais ditadas pela Igreja, por enquadramentos 

coletivos ou pela família. Por outro lado, percebe-se uma homogeneidade e uma 

massificação de comportamentos e gostos que é regulada pelo consumo e pela mídia. 

Monod (2009) acrescenta que a liberdade individual fica comprometida pela 

“pressão da semelhança” (p. 91), veiculada pela mídia e pela publicidade. A 

valorização da singularidade e “auto-criação” (p.91) fica abalada pelos mecanismos 

de conformação a modelos previamente estabelecidos que nos indicam não só como 

devemos trabalhar, produzir e nos distrair, “[...] mas também amar, comer, etc.” (p.92). 

É nesse cenário que o adulto jovem contemporâneo necessita desenvolver sua 

autonomia. Lipovetsky (2009) pontua que “[...] o universo da autonomia cria uma 

instabilidade, uma desestabilização psicológica cada vez mais manifesta” (p. 63). A 

falta de referências sociais estruturantes traz grandes problemas de desorientação e 

de impotência. A conquista da autonomia pode vir acompanhada de 

disfuncionalidades, tais como anorexia, obesidade, adição, depressão. “De um lado, 

cresce a soberania do indivíduo; de outro, o desapossamento do indivíduo, que se 

torna incapaz de ter controle sobre si mesmo” (p.64).  

Bezerra Júnior (2009) analisa três complicadas estratégias que o sujeito pode 

utilizar, para tentar enfrentar esse desafio. Em primeiro lugar, a tentativa de suprir a 

deficiência das filiações duradouras por laços de pertencimento momentâneos. Isso 

faz com que o indivíduo mude constantemente de ideias, valores, posicionamentos 

éticos, dependendo do que almeja alcançar. 

A segunda estratégia é apoiar-se nos objetos como fonte de suporte estável. O 

autor refere-se ao consumismo, o qual descarta o valor simbólico e afetivo dos objetos, 

transformando-os em “[...] efêmeros, intercambiáveis e descartáveis” (p. 42). Para 

Melman (2009), a lei a ser obedecida nos dias atuais é a da autossatisfação. A 

autonomia, então, “[...] se torna sinônimo de autossatisfação, em detrimento do outro, 

do próximo, da família, da sociedade, etc.” (p. 55). O consumo desenfreado seria, por 

conseguinte, um sintoma da busca de satisfação à própria lei. 

A última estratégia mencionada por Bezerra Júnior (2009) é a cultura somática. 

O sentimento de fragilidade e vulnerabilidade que a falta de referenciais seguros 



38 
 

desperta e a perda da força simbólica das formações sociais do passado colaboram 

para que o corpo seja visto como um instrumento concreto para a obtenção de 

satisfação imediata, além de evidenciar uma busca de singularização através do olhar 

do outro. 

No entanto, Lipovetsky (2009) entende que o fato de não recebermos mais de 

fora as respostas para a vida moral não significa que entramos em uma era de “[...] 

anarquia moral” (p. 71). É necessário buscar e encontrar tais respostas. Os debates e 

polêmicas existentes no campo moral demonstram que as pessoas não concordam 

mais com a maneira tradicional de concretizar o universo da autonomia. 

A busca pela autonomia nos dias atuais também pode ser confundida com um 

individualismo desmedido. De acordo com Lipovetsky (2009), existem dois tipos de 

individualismo, na modernidade: o irresponsável, em que não há regras ou limites, e 

o responsável, o qual é limitado pelo respeito do direito dos outros. É claro que essas 

duas formas coabitam. Nossa tarefa, assim, é “[...] fazer recuar o individualismo 

irresponsável em proveito do individualismo responsável” (p.71).  

O individualismo irresponsável pode facilmente levar a autonomia a ser 

interpretada como uma forma de satisfazer caprichos pessoais e ocultar “[...] o quanto 

o acesso à autonomia pessoal é um bem infinitamente precioso que deve, antes, ser 

protegido e defendido contra um individualismo mortífero e nefasto” (VALADIER, 

2009) 

Como maneira de evitar o individualismo irresponsável, Monod (2009) propõe 

a necessidade de definir um “[...] limite externo para a metáfora da autonomia” (p.93). 

Este limite seria demarcado pelo reconhecimento da existência do Outro, que engloba 

o homem, a natureza e o mundo – “em sua fragilidade e finitude” (p.94). 

Além disso, conforme Bezerra Júnior (2009), podemos constatar “[...] a perda 

dos valores tradicionais, o esfumaçamento da figura paterna, o esvaziamento do 

poder das diversas formas de transcendência” (p. 43). Dessa constatação surge a 

necessidade do encontro de novos valores e referenciais. 

Os dois arquétipos que estudaremos a seguir – o arquétipo bipolar puer et 

senex e o arquétipo do pai – podem contribuir para essa reflexão, pois possuem uma 

conexão muito próxima com a construção e conquista da autonomia. 
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4.2 Puer et Senex e a autonomia 

 

Para o encontro do equilíbrio entre a sociedade tradicional e a sociedade 

moderna, entre a obediência a regras e a recusa de referenciais externos, entre a 

supervalorização de tradições e hierarquia e o culto à autogestão, é de fundamental 

importância uma reflexão sobre o conceito do arquétipo do puer et senex.  

Autores como Hillman (1998) e Bernardi (2010) descrevem que o arquétipo do 

puer se manifesta na criatividade, na novidade, experimentação, irresponsabilidade, 

curiosidade, questionamento. O puer não aceita regras e nem compromissos, quer 

alçar voo. É ele quem aponta para o futuro.  

Por outro lado, o arquétipo do senex traz o comportamento sistemático, as 

regras e os limites, a rigidez e a frieza. Carrega a sabedoria, em virtude de seu 

conhecimento, o qual pode atrair o poder, o controle e a cristalização de verdades e 

certezas absolutas. Fica preso ao passado e é resistente a mudanças. 

Puer e Senex são duas polaridades do mesmo arquétipo, e sua convivência 

harmônica, ao longo da vida, pode favorecer trocas criativas no desenvolvimento da 

personalidade e na construção da autonomia. No entanto, Hillman (1998) chama a 

atenção para a polarização dessas duas figuras, na sociedade contemporânea. 

Nas famílias, por exemplo, os conflitos de gerações, manifestados muitas vezes 

pelos desentendimentos e outras tantas pelo silêncio, bloqueiam a comunicação entre 

a juventude e a velhice. “A juventude forma uma classe social, autocentrada, não 

iniciada pelos mais velhos e, portanto, amplamente sem comunicação para além de 

si mesma” (HILLMAN, 1998, p.14). 

 Outro exemplo é a política, na qual líderes e sistemas antigos tentam manter a 

ordem, a lei e as tradições, enquanto jovens se organizam (ou se amontoam) em uma 

tentativa de conquistar direitos e algum tipo de liberdade. Nesses casos, o senex pode 

surgir numa tentativa de preservar valores, tradições, e resgatar uma ética a qual 

precisa ser lembrada por alguém (BERNARDI, 2010), visto que está esquecida na 

sociedade hedonista contemporânea. 

Segundo Bernardi (2010), o conflito entre puer e senex se instaura, caso não 

exista a disposição de um conceder ao outro o direito da fala e a si próprio a 

capacidade de ouvir, o que ocasiona a identificação com um dos dois dinamismos: o 
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puer descarta o passado, as tradições, interpretando tudo o que vem do senex como 

controle; o senex descarta o entusiasmo, destruindo as possibilidades do futuro, 

interpretando as novidades como uma ameaça caótica à ordem. Senex se agarra a 

construções sólidas e pesadas, apega-se ao controle e ao poder devorador. Puer cria 

uma relação hedonista com a vida, sem compromissos verdadeiros consigo mesmo e 

com a realidade que o cerca, o que constela uma “[...] perigosa associação para o 

futuro da humanidade” (p.107). 

Apesar de muitas das características do puer serem observadas no momento 

de vida em que se encontra o adulto jovem – experimentação, curiosidade, 

questionamento – a interação com o senex é necessária, ao longo de toda a vida. 

Nesse sentido, para Guggenbühl-Craig (1982), os arquétipos flutuam 

livremente, independentemente do período da vida. O puer e o senex podem ser vistos 

como arquétipos característicos de um determinado momento (adolescência ou 

velhice). Entretanto, por se manifestar através de imagens interiores, o arquétipo 

independe da situação consciente e pode constelar-se em qualquer circunstância da 

vida, já que o desenvolvimento não pode ser visto como uma linha linear, mas de 

forma circular. Hillman (1998) acrescenta que “[...] nossas atitudes pueris não são 

exclusividade da juventude, assim como nossas qualidades senis não estão 

reservadas para a velhice” (p. 22). 

A relação ideal entre essas duas polaridades arquetípicas pode contribuir para 

a aquisição da autonomia, pois a possibilidade de se abrir para o novo, aproveitando 

as vivências e experiências passadas, viabiliza a capacidade de fazer escolhas mais 

conscientes. De acordo com Werres (2010, p. 102), 

[...] senex e puer em equilíbrio permitem que fatos se transformem em 
experiências e a realidade seja vivida criativamente, abrindo espaço para a 
transformação do que é velho- e se tornou senil – em novas possibilidades, 
conduzindo ao amadurecimento e à ampliação da consciência. Uma 
consciência ampliada é instrumento fundamental para a autonomia do 
homem uma vez que, desta maneira, ele se desvencilha da mente coletiva e, 
assim, tem condições de discriminar e de fazer escolhas mais autênticas, 
gerenciadas por suas reais necessidades.  

 

A interação e o diálogo do adulto jovem com as polaridades desse arquétipo 

trazem em si a busca do conhecimento e a descoberta do sentido, através da pergunta 

“por quê?” e da resposta “eu sei”. A curiosidade e a sabedoria que nos mantêm em 

um diálogo conosco próprios e com o mundo, questionando, respondendo, 
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questionando a resposta e respondendo de novo, mantêm o sentido da nossa 

existência. Segundo Hillman (1998), “[...] ao continuarmos verdadeiros com nosso 

espírito puer passado, e ao conscientemente afirmá-lo, já assumimos a virtude senex 

da responsabilidade e da ordem” (p.52). Essa é uma das formas possíveis de manter 

um diálogo saudável entre puer e senex. 

 

4.3 O Pai e a Autonomia  

 

O papel da figura paterna no desenvolvimento da personalidade tem sido objeto 

de estudo da psicanálise e da psicologia analítica. Samuels (1992) salienta que há 

certa resistência em considerar o pai como participante ativo desse processo, porque 

ele geralmente é analisado “[...] em relação a, e como reação às influências maternas”. 

Por outro lado, o autor sugere que seja dada ênfase ao aspecto cultural e psicológico 

da relação, uma vez que “[...] a fragilidade biológica do relacionamento com o pai lhe 

confere força psicológica, já que o relacionamento entre pai e filho tem de ser 

declarado” (SAMUELS, 1992, p.96). 

Como o arquétipo paterno é ativado quando o indivíduo é inserido na 

sociedade, na coletividade e no grupo, o pai parece ser uma imagem cultural de 

fundamental importância para a constituição psíquica dos adultos jovens. Tal 

arquétipo constela-se sempre que se faz necessária a delimitação entre o Eu e o Outro 

(LIMA FILHO, 2002). O Outro pode ser entendido como outro indivíduo, a sociedade 

ou o inconsciente. Ativa-se no momento em que o filho inicia sua relação com o 

mundo, pois o pai é o responsável por essa mediação. Determina de que modo – 

finalidades, métodos, abrangências, limites – as diversas relações do filho com o 

mundo e consigo mesmo vão se estabelecer, uma vez que 

[...] as leis, os costumes e a moral dessa coletividade são os códigos de 
convívio a serem aprendidos, acatados e seguidos; quando faltam, o filho fica 
incapacitado para o convívio social, ou busca estabelecer com o grande 
mundo padrões de interação mediados pela mesma moeda de troca 
conhecida no universo matriarcal. (LIMA FILHO, 2002, p. 70). 

 

De acordo com Lima Filho, o referencial do pai se transforma em “[...] ideia, 

espírito, identidade social, moral, costume, conduta” (2002, p. 73). O filho encontra o 

contorno e a segurança nos modelos e padrões de comportamento ensinados a ele. 
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A inserção do indivíduo na sociedade ocorre ao longo de toda a vida. Porém, na 

transição para a idade adulta, nota-se a força do chamado para o indivíduo se afirmar 

perante a sociedade. Como vimos, é nesse momento da vida que o adulto jovem se 

posiciona perante a família, as relações sociais, a profissão, o mundo de forma geral. 

Uma importante função psíquica exercida pelo pai é a de apresentar a realidade 

objetiva ao filho, tentando libertá-la o máximo possível de seus próprios juízos de 

valor, para que o filho possa desenvolver e discriminar valores que lhe convenham. A 

partir da possibilidade de enxergar o mundo de maneira objetiva, o indivíduo terá 

dados para realizar escolhas (ZOJA, 2005). As escolhas precisam do reconhecimento 

de dados objetivos, do reconhecimento do mundo interno, do reconhecimento do 

Outro e dos limites naturais do ser humano.  

A figura paterna, todavia, está enfraquecida. Segundo Zoja (2005), a ausência 

do pai simbólico não pode ser vista como a causa da instabilidade e falta de limites da 

sociedade, mas, de fato, como uma de suas manifestações. A cultura atual 

desvaloriza o arquétipo paterno, por ser uma cultura hedonista. Proporcionar que o 

filho entre em contato com a falta, conforme Lima Filho (2002), deveria ser uma função 

exercida pelo paterno, pois o filho que se sente repleto e satisfeito não precisa 

desenvolver, criativamente, recursos próprios para supri-la. A sociedade, no entanto, 

desvaloriza essa função, porque promove a busca de satisfação imediata. Zoja 

descreve a sociedade contemporânea da seguinte forma: 

[...] uma cultura de satisfação imediata, bulímica, que prefere o apetite 
momentâneo ao planejamento que se desenvolve com constância ao longo 
do tempo. Se agora muitos estudos inspiram-se secretamente nessa noção, 
enquanto suas palavras lamentam a ausência de um pai bondoso, elas 
também reproduzem com vigor uma atitude muito afastada da 
responsabilidade, da estabilidade e da sobriedade que a tradição – pouco 
importa quão objetivamente – atribui a esse pai. (ZOJA, 2005, p. 19). 

 

Constata-se, por conseguinte, que as funções psicológicas paternas 

tradicionais são exercidas cada vez menos. A imagem do pai, nos dias atuais, funde-

se à imagem da mãe. Além disso, suas funções são exercidas também por 

instituições, o que ocasiona uma dificuldade na discriminação do princípio paterno.  

Jung ([1957] (1985)) postula que as imagens do pai e da mãe são projetadas 

no mundo externo e devem ser introjetadas ao longo da vida. Todas as tentativas de 

manter a imagem dos pais projetadas no ambiente externo fracassam, pois a 
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sociedade cobra uma transformação da atitude infantil para uma atitude autônoma. A 

projeção da imagem do pai acontece no Estado, na religião, em instituições. 

Se os pais constituíam uma base de segurança para a sociedade no imaginário 

coletivo por corresponder à noção de responsabilidade, a escassez da figura paterna 

pode provocar “[...] confusão e recriminação porque a responsabilidade é, por 

definição, aquilo que não se pode escapar” (ZOJA, 2005, p.219). A recriminação e 

confusão, por sua vez, geram o afastamento do pai e a recusa em assumir seu papel, 

em um círculo vicioso. As responsabilidades que os adultos jovens necessitam 

assumir, seja por exigência própria, seja da sociedade, também podem ficar confusas 

e nebulosas, em função da fragilidade da figura paterna. 

Além disso, os jovens encontram poucas figuras de homens, no seu percurso 

rumo à vida adulta. Isso se deve tanto à característica do mundo ocidental como à 

“[...] preguiça do homem adulto” (ZOJA, 2005, p.256). Uma saída para os jovens é a 

busca de referência em seus pares. Se a figura paterna não é suficientemente forte, 

como espera o filho, a tendência é que o jovem busque em seu grupo líderes os quais 

deem algum tipo de contorno e segurança para suas escolhas. Essa substituição do 

pai por pares pode trazer consequências desastrosas, como a delinquência, o 

consumo excessivo de drogas, ou participar positivamente do desenvolvimento do 

jovem, dependendo do líder escolhido.  

Como “[...] a necessidade de um pai é um dado arquetípico da psique, 

fundamental para a espécie humana” (LIMA FILHO, 2002, p. 297), para compensar a 

ausência da figura psíquica do pai surgem imagens culturais e individuais na tentativa 

de preencher essa lacuna, que são utilizadas como objetos de projeção da figura 

paterna.  

Tais imagens podem ser identificadas na procura de gurus, em seitas 

religiosas; na busca por um professor mais experiente, padre, pastor ou rabino; no 

apelo à psicoterapia, não apenas como rito de passagem, mas pela figura do 

psicoterapeuta, o qual tenta manter um certo equilíbrio, “[...] no momento em que a 

figura do pai no mundo social e sua autoridade são postos em xeque e declarados 

absolutamente negativos” (SAMUELS, 1992, p.91). 

Zoja (2205) destaca, nessa busca pela compensação da figura paterna, o 

aparecimento da figura do ditador, que sacia a necessidade de pai de forma polarizada 

e disfuncional. Muitas vezes, acontece até uma nostalgia pelo retorno da ditadura (ou 
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seria pela presença do pai?). “A ditadura assumiu o aspecto do Pai Terrível que, nos 

mitos, atribui aos filhos tarefas impossíveis” (ZOJA, 2005, p. 184). Os filhos, porém, 

ficam incapazes de crescer e ter uma vida autônoma, pois são engolidos pelo pai. 

Para Guggenbühl-Craig (1995a), a figura do pai terrível surge, quando o lado 

destrutivo do arquétipo paterno não é levado em consideração. O lado mal do 

arquétipo é tão importante quanto seu lado bom. Assim como o pai bom protege, 

educa, guia, ama e cuida, o pai mal se enfurece, destrói, mata e castra. O pai real 

externaliza todas essas características. É importante para o desenvolvimento psíquico 

que o filho entre em contato com as duas polaridades.  

A expectativa coletiva, no entanto, é a de que o pai apareça apenas como bom. 

O lado destrutivo é visto como sinal de imaturidade ou infantilidade. O autor reflete 

que muitas vezes é o lado destrutivo que impulsiona o filho para a vida. Sugere que a 

vivência do arquétipo paterno é de fundamental importância, seja pelo lado afetuoso, 

seja pelo lado destrutivo, seja no equilíbrio entre os dois lados. O maior dano, então, 

estaria em não experimentar nenhum pai ou uma figura paterna que não pode viver 

nem o aspecto destrutivo e nem o afetuoso do arquétipo. 

Para que haja o encontro com o pai, nos dias atuais, será necessário buscá-lo. 

Zoja postula que a figura do pai que hoje se busca não será encontrada em nenhuma 

pessoa real. A busca deve ser focada no espírito paterno:  

Sobreviverá como inspiração, como princípio psicológico que nos requer 
ordem, projeto e capacidade de adiar a satisfação das necessidades 
imediatas. A diferença é que, para atender ao seu chamado, não deveremos 
responder acusticamente a uma voz externa, e sim psicologicamente a uma 
voz interna. (ZOJA, 2005, p. 271).  

 

O desenvolvimento de pessoas autônomas, nessa perspectiva, poderia ser 

encontrado na capacidade de ouvir essa voz interna, sem a necessidade de uma 

referência externa para as tomadas de decisões. 

A busca espiritual, segundo Samuels (1992), necessita de um componente 

instintivo. Para compensar a imagem interna que se faz do pai (espírito, ideia, 

abstração), é preciso colocar um pouco de paixão e emoção. Um pai 

apaixonadamente espiritual é diferente de um pai submisso ou tirano, cuja 

autoimagem repousa na derrota do próprio filho. Essas reflexões são fundamentais 

para a compreensão de qual postura o jovem que atingiu a maturidade adotará. 
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O autor acredita que estamos vivenciando um retorno ao princípio paterno (não 

necessariamente à figura do pai), após anos de aprisionamento ao princípio materno. 

Ainda aparece como o pai proibitivo, violento, abusivo, mas se delineia um novo 

elemento em cena: “[...] o pai modelo, enérgico, condutor, que auxilia na imaginação, 

na criatividade e na saúde psíquica em geral” (SAMUELS, 1992, p.90).  

O estudo feito do conceito de autonomia e sua interação com o arquétipo do 

puer et senex e com o arquétipo do pai revelam que nem o antigo modelo, em que 

tudo era definido e padronizado, e nem o atual, no qual o guia principal é a satisfação 

imediata do desejo, implicam individuação. É necessário construir uma outra forma de 

convivência entre essas atitudes polarizadas.  

 Estas reflexões apontam para a necessidade de aprofundar as relações do 

adulto jovem com seus pares, com seus pais, com a sociedade e com seu 

inconsciente. No próximo capítulo, faremos uma revisão de como acontece, de modo 

mais frequente, as relações do adulto jovem com o Outro, no sentido literal ou 

metafórico.  
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5 O Adulto Jovem e o Outro 

 

Não é à toa que entendo os que buscam caminho. Como busquei 
arduamente o meu! E como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu 
melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho. 

Eu que tinha querido. O Caminho, com letra maiúscula, hoje me agarro 
ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o 

atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho 
onde eu seja finalmente eu, isso que não encontrei. Mas sei de uma coisa: 

meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. Quando eu puder sentir 
plenamente o outro estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada. 

(LISPECTOR, 1999, p.115). 

 

5.1 A influência da anima/animus na construção da autonomia 

 

O conceito de anima/animus tem sido amplamente discutido por junguianos e 

pós-junguianos e pode ser analisado a partir de diferentes pontos de vista. Contudo, 

não é intuito desta pesquisa se deter nas diversas abordagens, mas entender como 

essa figura arquetípica pode se constelar no adulto jovem. 

Tendo em vista que o período pelo qual o adulto jovem atravessa é 

caracterizado por uma tentativa de adaptação ao mundo externo e construção de 

novas relações, utilizaremos do conceito de anima sua característica de relação com 

o Outro. Apesar de Jung ([1950] (2001) ter composto suas definições de anima/animus 

baseando-se nas diferenças sexuais e culturais de sua época, sua teoria tem como 

princípio norteador o fato de que homens e mulheres contêm dentro de si um Outro, 

um desconhecido, a contraparte do ego ([JUNG, [1928] (2012b)). Nesse sentido, o 

que prevalece é a natureza relacional do arquétipo, a busca pelo encontro e satisfação 

dos desejos da alma, que inevitavelmente inclui o Outro. 

Entrar nas questões de gênero que permeiam o conceito de anima/animus nos 

levaria a uma discussão que fugiria do tema principal. Dessa problemática, traremos 

apenas o suficiente para darmos continuidade à vertente teórica escolhida para 

embasar esta pesquisa. O próprio Jung vem em nosso auxílio, quando escreve: 

Seria levar longe demais esta limitação se eu descrevesse anima 
simplesmente como a imagem primordial da mulher, consistindo 
principalmente de sentimentos irracionais, e o animus meramente como a 
imagem primordial do homem, consistindo de concepções irracionais. Ambas 
as figuras representam problemas mais amplos, porque são as formas 
primitivas desses fenômenos psicológicos que, desde os tempos mais 
remotos, foram chamados de alma [...]. Portanto a anima e o animus também 



47 
 

possuem caráter de personalidade e nada melhor para expressá-la do que a 
palavra alma. (JUNG, [1918] 2012a, para. 82 e 83). 

  

Samuels (1992) e Young-Eisendrath (2002) pensam que separar o estudo de 

anima/animus em gêneros pode prejudicar o desenvolvimento e a renovação da vida 

psíquica, pois prender-se à anatomia e ao determinismo biológico elimina toda a 

possibilidade de elaboração da metáfora contida na descoberta do Outro que possui 

uma anatomia diferente da própria. 

Young-Eisendrath (2002) faz uma importante diferenciação entre sexo e 

gênero. Sexo é anatomicamente como nascemos – homens ou mulheres. Gênero é 

“[...] o clube de identidade, a categoria social que recebemos ao nascer” (p. 215). O 

gênero é atribuído conforme o sexo e varia de cultura para cultura. A partir desse 

raciocínio, a estratégia adotada por esta autora é a de manter a ideia de anima e 

animus como “[...] imagens afetivamente carregadas do Outro à medida que surgem 

no indivíduo, na família ou na sociedade” (p.218). Em outras palavras, o que prevalece 

é a característica relacional do arquétipo, mais do que características do princípio 

masculino ou feminino. 

Da função relacional que a anima exerce, Jung ([1938] (2002)) esclarece: 

Defini anima como uma personificação do inconsciente, e também como uma 
ponte que leva ao inconsciente, isto é, como uma função de relação com o 
inconsciente. Há um nexo interessante entre o que foi dito e a afirmação do 
nosso texto de que a consciência (isto é, a consciência pessoal) provém da 
anima (para. 62). 

 

Nesse sentido, Hillman (1985) admite que o Outro, com todas as nuances que 

a relação com o desconhecido traz, pode ser identificado na relação com um objeto 

externo ou na relação com o próprio inconsciente, o qual também pode ser chamado 

de Outro. Essa relação tem a anima como mediadora: entre o pessoal e o coletivo, a 

realidade objetiva e o que está para além dela, “[...] o horizonte consciente individual 

e o reino primordial do imaginário, suas ideias, figuras, emoções” (JACOBY, 1999, 

p.53). 

Samuels (1989), por sua vez, compreende que animus/anima são maneiras de 

comunicar a alteridade, através do que está momentaneamente inacessível à 

consciência. Essas figuras falam do “[...] inesperado, daquilo que está fora de ordem, 
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que ofende à ordem dominante” (p. 254), levando o sujeito a entrar em contato com o 

desconhecido. 

Além de intermediar a relação com o desconhecido, para Hillman (2010), anima 

também é o próprio desconhecido. Equivale ao daimon pessoal, ao genius individual. 

É o sopro de vida atrás das funções conscientes. Faz a ponte entre as imagens 

psíquicas e a vida consciente, tornando a experiência pessoal. 

Quintaes (2011, p. 111) sintetiza: 

Se a Anima não se identifica com o eu, não é idêntica ao campo da 
consciência onde construo os traços que sustentam minha identidade como 
também minha persona, sua experiência será sempre em relação a um Outro 
absoluto da diferença, ou seja, anima é uma das imagens do Outro que 
habitam o psiquismo. Anima é um dos nomes do inconsciente. Deste modo, 
me coloco partidário a uma leitura que radicaliza e aprofunda o caráter 
imaginativo, metafórico e psíquico deste conceito chave do pensamento 
junguiano. Adotar uma perspectiva imaginal é libertá-la de ter que ser 
pensada em termos de aspecto contrassexual da feminilidade, de ser 
pensada em termos de pares de opostos ou mesmo de questões de gênero.  

 

Anima “[...] é tanto a ponte para o imaginal quanto o outro lado, personificando 

a imaginação da alma. Anima é a psique personificada” (HILLMAN, 2010, p. 116). 

Quando ativada, experimenta-se a realidade imaginal, e suas imagens, em geral, são 

projetadas em um objeto externo. As primeiras projeções de anima/animus são 

direcionadas aos primeiros vínculos parentais, os primeiros “Outros” reconhecidos 

pelo indivíduo. Já na idade adulta, Jung ([1928] (2012b)) assinala que 

[...] tal influência é interrompida; consequentemente, as imagos parentais são 
cada vez mais afastadas da consciência e, devido à influência restritiva que 
continuam a exercer, adquirem em geral um aspecto negativo. Desse modo, 
as imagens parentais se tornam estranhas, transferidas para uma espécie de 
“exterior” psíquico. (para. 296). 

 

Hillman (2010) afirma que a anima chega através do amor e insiste nele. O 

amor talvez seja o canal para se reconhecer a pessoa existente na alma. Isso explica, 

de certa forma, a afirmação de Erikson de que “[...] o amor é a força vital dos primeiros 

anos da idade adulta” (ERIKSON, [1968] (1976), p.138). A intimidade e a satisfação 

de desejos procurada pelo jovem apresentam-se como uma projeção da demanda 

psíquica. Essa intimidade é buscada no desconhecido, no estranho, no Outro. 

Young-Eisendrath (1998) acrescenta que a relação com o Outro está 

intimamente relacionada com a noção de desejo, atividade intrínseca do ser humano. 

O desejo implica o reconhecimento da falta ou da ausência, a qual geralmente é 
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identificada com algo ou alguém. Esse objeto, seja ele uma pessoa, seja um grupo, 

uma opção religiosa ou uma atividade artística, teria a capacidade de completar ou 

satisfazer essa falta. Anima/animus, com sua função mediadora e sua caraterística 

imaginal, auxiliarão o ego, indicando para onde o desejo da psique aponta. 

De acordo com Frankel (1998), além dos objetos de amor aos quais se 

direciona a necessidade de intimidade, outros objetos podem ser interpretados como 

uma tentativa de separação dos primeiros vínculos parentais e consequente projeção 

da anima: delinquência, promiscuidade, trabalho, amizades intensas, um ideal, uma 

causa nobre. 

Byington (1988) chama a atenção para o risco desse encontro com o Outro 

desconhecido ser desviado para a imagem de si mesmo, como no mito do Narciso. 

Nesses casos, o encontro com o Outro acontece no reflexo com a própria imagem, 

produzindo jovens individualistas com dificuldades na adaptação ao mundo externo, 

os quais só procuram preencher as faltas através da satisfação do próprio desejo. “A 

patologia da alteridade centraliza-se na traição, na mentira, no desamor, na 

manipulação, na exploração e na desconsideração do Outro” (BYINGTON, 2008, p. 

164). 

Na construção da autonomia, exigências externas e internas se cruzam, 

formando uma rede de possibilidades que muitas vezes pode confundir o percurso do 

jovem adulto. A partir das reflexões desenvolvidas neste capítulo, é possível 

compreender a anima/animus como figuras de importância fundamental para auxiliar 

no bom relacionamento do ego com o inconsciente. 

 

5.2 Persona e Autonomia   

 

O período da transição entre a adolescência e a idade adulta é o momento em 

que o indivíduo necessita se adaptar às exigências coletivas. Por isso, é inevitável 

abordarmos o tema da construção da persona do adulto jovem. Dentre as várias 

definições que Jung oferece sobre a persona, uma delas chama a atenção por 

demonstrar a complexidade que adultos jovens enfrentam na construção de sua 

persona.  

A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual 
e a sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir 
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um determinado efeito sobre os outros e por outro lado ocultar a verdadeira 
natureza do indivíduo. (JUNG, [1928] (2012b), para. 305). 

 

De acordo com Stein (2006), para um desenvolvimento adequado da persona, 

é preciso que se firme um acordo entre indivíduo e sociedade; entre a necessidade 

de separação e independência por um lado e de relacionamento e adaptação ao 

mundo por outro. Acrescenta: 

O desenvolvimento da persona é tipicamente um importante problema na 
adolescência e início da idade adulta, quando há, por um lado, tanta atividade 
no mundo interior, tantos impulsos, fantasias, sonhos, desejos, ideologias e 
idealismos, e, por outro, tanta pressão dos seus iguais no sentido da 
conformidade. (STEIN, 2006, p. 108). 

 

Por isso mesmo, um dos grandes desafios no desenvolvimento da persona é 

encontrar o equilíbrio entre dar atenção suficiente aos objetos externos e encontrar a 

medida certa para o envolvimento com o mundo interior. 

Enquanto anima/animus intermedeiam a relação do ego com o Outro interior, a 

persona é a responsável pela mediação do indivíduo com o mundo externo. Hillman 

(1985) entende que, enquanto a anima governa o mundo interno do inconsciente 

coletivo, a persona dirige a adaptação à consciência coletiva. Hopke (1995), em outras 

palavras, confirma que a persona é a mediadora da atitude externa, enquanto a 

anima/animus são mediadores da atitude interna. 

Este é um momento no qual se deve tomar o máximo cuidado para que não 

ocorra o que Jung ([1928] (2012b)) chamou de “[...] ausência da alma” (para. 306). 

Uma vez que a construção de uma persona coletivamente adequada exige uma 

concessão ao mundo exterior, existe a possibilidade de se identificar com essa 

persona, acarretando um esquecimento das demandas internas. Isso poderia levar à 

construção de uma falsa identidade, provocando uma estagnação no desenvolvimento 

da psique. Porém, Jung ([1928] (2012b)) alerta que “[...] a ausência de alma que essa 

mentalidade parece acarretar é só aparente, pois o inconsciente não tolera, de forma 

alguma, tal desvio do centro de gravidade” (para. 306), porque, quanto mais o homem 

se identifica com seu papel social, maior será a dominação interna do inconsciente. 

Para Hopke (1995), a persona pode se apresentar como uma forma de 

externalizar a individualidade, se as escolhas para a sua construção não forem feitas 

simplesmente pelas expectativas e convenções sociais, mas respeitarem o mundo 
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interior, via mediação da anima. Anima e persona, então, são complementares e não 

opostos. O indivíduo teria condições de se mostrar para a coletividade como ele 

gostaria de ser visto e não apenas como o mundo espera que ele apareça. É um 

enorme desafio manter-se entre o pessoal e o coletivo, entre o ego e o inconsciente, 

entre a persona e a alma. 

Além disso, Jung ([1928] (2012b)) compreende que, se for reconhecido que o 

mundo está fora e dentro e que a realidade está tanto no mundo exterior como no 

mundo interior, ficará claro que alguns dos sintomas manifestados pelos indivíduos 

podem ser fruto de uma adaptação à sociedade que não entrou em sintonia com as 

necessidades do mundo interior. Realidade externa e interna devem ser consideradas 

com a mesma seriedade. Sobre isso, Jung escreve:  

A personalidade, no início é raramente aquilo que será mais tarde. Por isso 
existe pelo menos na primeira metade da vida a possibilidade de ampliação 
ou modificação da mesma. Ela pode ocorrer por influência exterior e isso 
através de novos conteúdos vitais que afluem e são assimilados. [...] Por isso, 
é frequente supor que tal ampliação venha exclusivamente de fora e nisto se 
baseia o preconceito de que nos tornamos uma personalidade na medida em 
que recolhermos maximamente as experiências. [...] A verdadeira ampliação 
da personalidade é a conscientização de um alargamento que emana de 
fontes internas. Sem amplitude anímica jamais será possível referir-se à 
magnitude do objeto” ([1936] (2000b), para. 215). 

 

Tratar da construção da persona nos adolescentes e adultos jovens, 

inevitavelmente nos leva ao mito do herói. Esse mito nos conta, neste momento da 

vida, sobre os desafios que o indivíduo precisa superar para separar-se do universo 

parental e encontrar sua própria maneira de estar no mundo. É o próximo assunto. 

 

5.3 O Mito do Herói na jornada rumo à autonomia  

 

A construção da persona, a saída do indivíduo do mundo dos pais e sua 

adaptação ao mundo adulto nos remetem a outro importante arquétipo, que é 

constelado no percurso do adulto jovem: o arquétipo do herói. 

A temática do herói pode ser encontrada na mitologia grega, romana, oriental 

e em populações nativas. Os mitos exibem variações em seus detalhes mas, 

estruturalmente, assemelham-se no conteúdo. Henderson (2008) faz um resumo 

interessante de como o tema se apresenta nas mitologias em geral: 
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Ouvimos repetidamente a mesma história do herói de nascimento humilde 
mas milagroso, provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão 
rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, 
sua falibilidade ante a tentação do orgulho e seu declínio, por motivo de 
traição ou por um ato de sacrifício heroico, no qual sempre morre. (p.142). 

 

Para o autor, esse esquema expõe a evolução da consciência do indivíduo. 

Associa o significado psicológico da imagem do herói de acordo com o 

desenvolvimento da personalidade e faz um paralelo entre a sua jornada, com suas 

lutas e conquistas, e a trajetória do fortalecimento do ego, iniciada quando o indivíduo 

precisa abandonar o mundo da infância para entrar no mundo adulto. O mito do herói 

guerreiro seria, por conseguinte, a primeira etapa na diferenciação da psique, quando 

o ego busca autonomia e independência para ser capaz de enfrentar os desafios da 

vida. 

De acordo com Lima Filho (1997), é esperado que esse percurso heroico 

aconteça no período da adolescência, momento crucial na separação entre o jovem e 

seus pais.  

Após esse período inicial de superação e desafios, Hillman (1984) propõe que 

o modelo do herói que luta pelo seu fortalecimento egoico ceda lugar para a 

construção de um ego o qual seja descontínuo e concebido como um padrão circular.  

“Ora é uma coisa ora uma outra; guiado tanto pelo presente sincrônico quanto pelo 

passado causal, prossegue num itinerário urobórico, que é a circulação de luz e de 

trevas” (p. 164).  

Hillman não discorda da necessidade da constelação do arquétipo do herói na 

construção e diferenciação do ego. Afirma, no entanto que o herói precisa dar lugar a 

outras imagens. Uma das imagens ressaltadas por ele é a do ego imaginal. O ego 

imaginal traz um tipo de consciência que conduz a uma atitude diferente do ego, em 

que a vontade é relegada a um segundo plano e a imaginação e a fantasia são de 

grande importância. Não significa, entretanto, um ego invadido por imagens induzidas, 

quer por drogas, quer por conhecimentos intelectuais. “Significa, isto sim, comportar-

se imaginativamente” (p.168).  

A noção de ego forte, para o autor (1970), é uma fantasia de herói cultural, uma 

ilusão que pode levar à inflação. Por aparecer como um ser que possui mais do que 

a natureza humana, o herói é caracterizado como um deus em potencial – e isso 

exerce grande fascínio sobre o ego. Por esse motivo, Jung ([1912] (1973)) postula que 
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o eu pode ceder à tentação de se identificar com o herói, o que pode acarretar a 

inflação psíquica e suas consequências.  

A ideia de que o ego precisa ser forte para lidar com o mundo externo e não 

ser sobrepujado por imagens do inconsciente é uma construção histórica da 

psicologia. Hillman (1984) analisa que, desde o início, o pensamento psicológico 

considerou que a fantasia não merecia confiança. O ego tornou-se definido pela razão, 

entendimento, intelecto e vontade. Todos esses fatores são de fundamental 

importância. Deveriam, no entanto, ter o mesmo peso para o ego do que a fantasia. 

O filósofo Francisco Bosco (2015), ao refletir sobre o narcisismo, coloca sua 

opinião sobre a relação do ego forte x ego frágil: 

Diferentemente do que se poderia pensar a princípio, um ego forte não é um 
ego sólido. Ao contrário, os sujeitos que têm uma relação mais segura com a 
sua autoimagem são aqueles que a têm leve, arejada, inconsistente, frágil, 
em certo sentido. Lembremos que estereótipo vem do grego stereos, que 
quer dizer sólido. Um ego sólido é frágil porque depende todo o tempo da 
confirmação de sua autoimagem. Um ego frágil é, ao contrário, forte, porque 
não se abala facilmente com os reflexos distorcidos que o outro lhe 
apresenta. (O GLOBO, 2015). 

 

Ego forte poderia ser concebido, assim, como o ego que tem um certo nível de 

adaptação e controle da realidade, através da razão e da vontade. A adaptação do 

ego imaginal, por sua vez, significa “[...] poder imaginar a realidade” (p.165). O ego 

imaginal é impelido a ser fiel a si mesmo, pois as fantasias são fruto da vida psíquica 

inconsciente e acompanham o indivíduo em sua trajetória, circular e não linear. 

A adaptação é, sem dúvida, uma exigência do mundo externo. O adulto jovem, 

por exemplo, precisa encontrar uma ocupação que o satisfaça e o sustente; precisa 

encontrar sua forma de se relacionar socialmente e de construir suas relações 

familiares. A questão é como essa adaptação pode ser feita, sem uma identificação 

patológica com a persona, sem abandonar o mundo imaginal, explorando-o e 

desenvolvendo um ego que possa viver de forma imaginativa, sem se desprender da 

realidade objetiva (HILLMAN, 1970).  

O perigo do ego que não valoriza a vida imaginativa é o de que as fantasias 

sejam supervalorizadas após terem sido “[...] subvalorizadas desmedidamente. Esta 

subvalorização é um dos maiores obstáculos para a formulação do material 

inconsciente” (JUNG, [1916] (2000a), para. 176). Quando falta a apreciação subjetiva 
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das fantasias e há uma dificuldade do reconhecimento de seu significado para o 

sujeito, significa que as fantasias foram subvalorizadas.  

Um dos motivos que leva as fantasias a serem evitadas pelo ego é o receio de 

que ele não tenha uma estrutura suficiente para resistir aos assaltos do inconsciente. 

Isso não quer dizer necessariamente ter que desenvolver um ego forte ou um ego 

fraco. Significa saber conviver com as imagens. Jung ([1916] (2000a)) ressalta: 

O eu não pode deixar de descobrir que o afluxo dos conteúdos inconscientes 
vitaliza e enriquece a personalidade e cria uma figura que ultrapassa de 
algum modo o eu em extensão e em intensidade. Esta experiência paralisa 
uma vontade por demais egocêntrica e convence o eu de que, apesar de 
todas as dificuldades, é sempre melhor recuar para um segundo lugar, do que 
se empenhar em combate sem esperança, o qual termina invariavelmente em 
derrota. (para. 430). 

 

Retornando a Hillman (1970), a aparição espontânea de insights é um dos 

meios utilizados pelas ideias imaginativas para vir à tona. São responsáveis por 

muitas escolhas e tomadas de decisões, ao longo da vida. Não passam pela razão e 

nem pela vontade. Porém, para serem executadas, necessitam de sua atitude. Dessa 

maneira, razão, vontade, desejo e imaginação caminham juntos, lado a lado. 

Surge, então, a possibilidade de nos depararmos com outro tipo de herói, 

diferente daquele que vence as batalhas e derrota o dragão. Segundo Hillman (1998), 

derrotar o dragão significa matar a imaginação, pois o dragão é um animal fictício e 

representa a imaginação como força animal e instintiva. Esse herói, que não luta com 

o dragão, mas se aproxima dele, se assemelharia mais à figura do trickster. 

O trickster, de acordo com Henderson (2008), corresponde a um período 

primitivo da vida, já que é dominado por seus desejos e tem a mentalidade de uma 

criança. Todavia, Jung ([1916] (2000a)), postula que não é possível ver na figura do 

trickster apenas o reflexo de um estágio anterior, pois ele continua vivo e influenciando 

civilizações. Suas características (tendência às travessuras, tanto divertidas como 

malignas; mutabilidade; dupla natureza animal-divina; vulnerabilidade, transgressão e 

proximidade à figura de salvador) o aproximam da sombra coletiva e individual, bem 

como do mundo das fantasias.  

O trickster pode corresponder a um nível de consciência que reduz a atividade 

intelectual, cedendo espaço para o desejo e a fantasia. De acordo com Jung ([1916] 

(2000a)), trata-se de 
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[...] um ser originário cósmico, de natureza divino-animal, por um lado, 
superior ao homem, graças à sua qualidade sobre-humana e, por outro, 
inferior a ele, devido à sua insensatez inconsciente. Nem está à altura do 
animal devido à sua notável falta de instinto e desajeitamento. Esses defeitos 
caracterizam sua natureza humana, a qual se adapta às condições do 
ambiente mais dificilmente do que um animal. Em compensação se candidata 
a um desenvolvimento da consciência muito superior, isto é, possui um 
desejo considerável de aprender. (para. 473). 

 

Nesse sentido, o objetivo da jornada desse herói, o qual procura sua 

autonomia, não seria a luta por um tipo de ego, que põe em risco o contato com 

universo imaginativo. Seria a busca de uma consciência permeável, que possibilite a 

convivência do animal com o divino, da imaginação com o intelecto, da fantasia com 

a realidade. Para tanto, Guugenbühl-Craig (1980) lembra a necessidade da presença 

de Eros, que torna o trapaceiro, impostor e mentiroso em surpreendente, estimulante, 

encantador e criativo. Não se atola em convenções e rotinas, mas continuamente 

revela novos lados dele mesmo, abrindo perspectivas inesperadas para si e para os 

que estão ao seu redor. 

Se, na adolescência, o arquétipo do herói foi constelado para que o indivíduo 

pudesse iniciar seu processo de diferenciação e separação do inconsciente, o adulto 

jovem tem a tarefa de retornar ao mundo imaginal, a fim de adquirir um ego poroso, 

flexível e adaptável. 

 

5.4  Individuação no Adulto Jovem 

 

Ao longo de sua obra, ao se referir ao processo de individuação, Jung sugere 

que este se inicia na segunda metade da vida, através de um movimento de retorno a 

si mesmo. Na primeira metade (até os 35 anos, aproximadamente), as demandas do 

mundo externo exigem que o indivíduo se foque na luta pela sua independência e sua 

libertação do mundo dos pais, ao mesmo tempo em que busque seu lugar no mundo, 

através dos diversos papéis exigidos na profissão, na sociedade e na família ([1916] 

(2000a)).  

 No entanto, em várias passagens, podemos encontrar a definição de 

individuação como a busca da singularidade, do desgrudar-se da massa e tornar-se 

quem a pessoa realmente é, sem mencionar o momento da vida em que isso ocorre. 



56 
 

É nessa definição que nos apoiaremos, para tratar da individuação no adulto jovem. 

Jung escreve: 

A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser 
individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como 
ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de 
diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. É 
uma necessidade natural. ([1921] (2012c), para. 853). 

 

 Afirma, ainda, que existe uma realidade universal, os arquétipos, que só pode 

se expressar através do indivíduo e sua singularidade. Acrescenta que a 

personalidade se desenvolve naquele que consegue, de maneira consciente, escutar, 

aceitar e realizar individualmente o poder da “destinação interior” apresentado para 

todos. Quem desiste de seguir esse chamado fica “[...] entregue ao desenrolar cego 

dos acontecimentos e é aniquilado” (JUNG, [1910] (1986), para.308). Podemos 

pensar que, nos momentos de escolhas cruciais, como é o caso do adulto jovem, há 

um grande risco de perder de vista a própria realização, em detrimento das pressões 

ambientais (GIMENEZ, 2009).  

Essa destinação interior, o chamado para “tornar-se quem se é”, do ponto de 

vista de estudiosos como Samuels (1989), Fordham (2001), Guggenbühl-Craig (1991) 

e Hillman (1981), acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida.  

Dessa forma, Guggenbühl-Craig (1991) entende que processo de individuação 

não significa buscar um desenvolvimento saudável. Assim como o percurso do 

desenvolvimento psicológico não é linear, o processo de individuação também não é. 

Além disso, questiona o uso do termo maturidade, uma vez que nos aproximamos e 

nos afastamos da realização do nosso ser de forma cíclica. Não é “[...] algo que se 

pode conquistar e possuir com segurança” (2004, p. 124).  

Para Hillman (1995), a ideia de crescimento caminha junto com a ideia de 

perda. Individuar-se implica perder “[...] aquilo que se agarrava para se preservar” 

(p.18). Contudo, existem aspectos essenciais, traços que não se podem consertar, 

esconder ou modificar, que nos forçam a diferir. É o que faz a pessoa ter um caminho 

único, como ninguém mais. “É a minha coragem, a minha dignidade, a minha 

integridade, a minha moralidade e a minha ruína” (HILLMAN, 2001, p.211). A 

individuação é, portanto, um processo que transita entre despedir-se do que não nos 

cabe mais e nos aproximarmos da nossa singularidade. É o reconhecimento e a 

capacidade de diferenciar as várias subpersonalidades que nos habitam. Logo, não 
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existe um único caminho possível para a individuação, todavia, diferentes caminhos, 

em diferentes momentos da vida (HILLMAN, 2010). Ao se referir a esse processo de 

diferenciação, Hillman escreve: 

Diferenciar-se significa também ser diferente, da mesma forma que 
individualidade implica em ser único, e, por conseguinte peculiar. De modo 
que o foco recai sobre aquilo que é diferente. O excêntrico, aquilo que não se 
adapta, ocorre com mais evidências nas anormalidades psicopatológicas. 
Preferimos considerá-las como sementes de individualidade em vez de 
pontos falhos a serem excluídos. (1981, p.216).  

 

A juventude, como indicaram as pesquisas citadas anteriormente, traz 

características como experimentação, exploração e novas descobertas. É dessa 

forma que o adulto jovem poderá se aproximar e adquirir intimidade com os vários 

aspectos de sua personalidade, com suas peculiaridades e excentricidades, numa 

tentativa de diferenciar-se da massa e das exigências do coletivo. Gimenez (2009) 

trata as escolhas como uma possibilidade de o jovem abandonar o mundo da 

inconsciência infantil e partir para uma diferenciação, a qual fará parte de seu percurso 

como um modo de se encontrar com sua singularidade.  

Além disso, Frankel (1998) e Guggenbühl-Craig (2004) trazem um fator de 

importância fundamental no processo de individuação dos jovens: o contato com a 

sombra, mais especificamente, com a destrutividade. Os autores concordam que, para 

encontrar valores que lhes convenham, é imprescindível experimentar a negação e a 

destruição, voluntariamente. Só é capaz de se autoafirmar no mundo aquele que é 

capaz de dizer não. Só é capaz de julgar, escolher, tornar-se consciente e realizar-se 

a si próprio aquele que é capaz de mergulhar e conhecer a sombra, seja de forma 

literal, seja metafórica. 

O processo de tomada de consciência, no entanto, não é idêntico ao processo 

de individuação. Jung ([1916] (2000a)) ressalta que o primeiro é um autoerotismo e 

um egocentrismo, no qual o mundo é excluído. O processo de individuação estaria no 

realizar-se a si mesmo, englobando o mundo, uma vez que o indivíduo é um ser único, 

mas que necessita relacionar-se coletivamente para existir. 

Nesse sentido, Guggenbühl-Craig (1995b) e Hillman (1985) sugerem a 

necessidade de estar atento para que a busca da individualidade aconteça sem se 

desconectar da comunidade. Para eles, individuação significa tornar-se uma 

personalidade individual conectada com as camadas mais profundas do inconsciente. 

Salientam igualmente a dificuldade de se manter na comunidade, relacionando-se e 



58 
 

respeitando o diferente, sendo respeitado e reconhecido na própria diferença. Para 

Jung, apesar de a individuação ser a diferenciação do geral e formação do peculiar, o 

caminho individual não pode estar em oposição às normas coletivas: 

Só acontece um verdadeiro conflito com a norma coletiva quando um 
caminho individual é elevado à norma, o que é a intenção última do 
individualismo extremo. Essa intenção é obviamente patológica e contrária à 
vida. Consequentemente, nada tem a ver com a individuação. ([1921] (2012c) 
para.856). 

 

Em síntese, a relação do indivíduo com o Outro, quer interno, quer externo, é 

construída desde o nascimento até a morte. Assim, é esperado que os adultos jovens, 

por estarem iniciando a vida social com as responsabilidades e compromissos 

inerentes a esse período, vivenciem essa relação de forma intensa.  

A despeito do papel importante que o enfrentamento da sombra traz para o 

processo de individuação, via contato com aspectos negados de si mesmo que são 

projetados no Outro, a relação com a anima é a que ganha maior destaque, nesse 

momento do percurso, pois é influenciada pela presença de Eros. 

Assim, a construção da persona, a relação do ego com o mundo imaginal e 

com a sociedade necessitam da mediação da anima. Ingrediente importantíssimo 

nessa mediação é a presença de Eros. Segundo Jung ([1912] (2011)), a meta de Eros 

é estabelecer, unir e conservar relações. Sua natureza é tanto espiritual quanto 

animal, por isso, Eros se faz presente em todos os tipos de relacionamento. Para 

Guggenbühl-Craig (1980), Eros é o deus do amor e é entendido de modo a incluir todo 

espectro da afeição emocional: da sexualidade e amizade ao envolvimento com 

profissão, hobbies e arte.  

Tendo essas posições em mente, é extremamente valioso entrar em contato 

com os discursos dos jovens sobre suas próprias vivências e experiências, na entrada 

para o mundo adulto. A maior riqueza desta pesquisa está no diálogo entre a literatura 

e a vida real, trazida pelos participantes da entrevista. É o que conferiu alma para 

essas reflexões e onde entraremos a seguir. 
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6 Método 

 

6.1 Características do Estudo 

 

O presente estudo teve início com um levantamento bibliográfico feito com as 

seguintes palavras-chave: adulto jovem; adultescência, autonomia, transição, 

passagem. As bases de dados utilizadas foram: Pubmed, Web of Science, Scielo, 

Biblioteca Virtual de Saúde, CAPES, Web of Knowledge. 

Tendo em vista que a finalidade desta pesquisa é compreender aspectos da 

psique que permeiam a construção da autonomia no adulto jovem e que investigar os 

símbolos que surgem é o caminho para acessar a psique, o método qualitativo é o 

que melhor atende a essa demanda. Segundo Penna (2004), “[...] a pesquisa 

qualitativa caracteriza-se como uma abordagem interpretativa e compreensiva dos 

fenômenos, buscando seus significados e finalidades” (p.80).  

Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é um campo de 

investigação. “É uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste 

em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” 

(p.17). Utiliza uma variedade de materiais empíricos com o objetivo de compreender 

o mais profundamente possível o assunto a ser estudado. Como a realidade objetiva 

jamais pode ser captada, as representações da realidade, na pesquisa qualitativa, são 

exploradas através de recursos projetivos em geral. Na Psicologia Analítica, 

empregam-se instrumentos que detectam e recolhem da melhor forma possível o 

material inconsciente: 

As técnicas expressivas favorecem a apreensão dos símbolos. Sonhos, 
fantasia dirigida, imaginação ativa, relaxamento, meditação, desenho, 
pintura, expressão corporal, dramatização, sandplay são utilizados para 
acessar material inconsciente. Pode-se, também, lançar mão de 
questionários e entrevistas abertas ou semiabertas, desde que formulados de 
modo a captar conteúdos conscientes e inconscientes. (PENNA 2004, p. 87). 

 

O recurso usado na realização da pesquisa qualitativa deste trabalho é a 

entrevista semiaberta, a qual direciona o discurso do participante para o tema 

pesquisado, permitindo que conteúdos inconscientes emerjam e sejam apreendidos 

posteriormente pelo pesquisador. 
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6.2 Participantes 

 

A pesquisa foi efetivada com 10 jovens entre 22 e 28 anos de idade, moradores 

da cidade de São Paulo. É importante salientar esse recorte, dada a diferença dos 

percursos de indivíduos que constroem sua autonomia em grandes metrópoles, 

particularmente em São Paulo, ou fora dessa grande cidade. Como explicita Andrade 

(2013), há uma interação entre o eu e o lugar, na qual ambos são influenciados, que 

não pode ser ignorada. 

É difícil obter um consenso entre os estudiosos do assunto sobre qual faixa 

etária melhor descreve o adulto jovem. Erikson (1968) define a juventude como sendo 

a primeira metade da terceira década (20-25 anos), Levinson (1978) adota o temo 

transição e coloca essa fase na faixa etária dos 18 aos 28 anos de idade. 

O Estatuto da Juventude, criado em 05 de agosto de 2013, define como jovens 

as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. As leis, porém, são diferentes para os 

adolescentes entre 15 e 18, os quais devem obedecer ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A Organização Mundial da Saúde (1986) define os 19 anos como o limite 

cronológico da adolescência. Já a Organização das Nações Unidas compreende a 

adolescência como o período entre 15 e 24 anos e utiliza o termo jovens adultos para 

a faixa etária entre 20 e 24 anos.  

Para os fins desta pesquisa, foi usada a referência de faixa etária adotada por 

Levinson (1978), nomeada como a segunda etapa do processo de transição do adulto 

jovem e que ocorre dos 22 aos 28 anos.  

Apesar de considerarmos de extrema importância, decidimos não nos 

aprofundar no tema do gênero dos participantes, por ser um ponto que merece um 

estudo detalhado. Por esse motivo, o roteiro de entrevista não foi direcionado para tal 

investigação, tendo como foco a construção da autonomia, independente do gênero. 

Tampouco foi considerado se o participante está ou esteve em algum processo 

terapêutico. 

Os critérios de inclusão foram os seguintes:  

-  pertencer à faixa etária dos 22 aos 28 anos;  

-  ter concluído um curso superior; 
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-  viver em São Paulo.  

Os critérios de exclusão foram:  

-  ter problemas psiquiátricos graves; 

- possuir alguma doença orgânica grave que o impeça de estar inserido 

socialmente; 

Foi empregada uma amostra de conveniência, em que os participantes foram 

indicados através de profissionais da área ou pessoas do conhecimento da 

pesquisadora. Solicitou-se a indicação de jovens entre 22 e 28 anos que tivessem 

concluído pelo menos um curso superior. 

  

6.3  Instrumentos  

 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semiestruturada, a fim de 

proporcionar uma investigação dos aspectos simbólicos do discurso dos adultos 

jovens. 

O roteiro da entrevista (APÊNDICE A) foi elaborado pela pesquisadora, com 

base nos objetivos desta pesquisa. A entrevista pretendeu investigar como os jovens 

entrevistados identificam e compreendem os aspectos psicológicos que envolvem a 

construção da própria autonomia e quais as possíveis dificuldades atravessadas por 

eles, bem como a maneira pela qual as têm enfrentado. 

Antes de iniciar a entrevista, caracterizou-se os jovens quanto à idade, classe 

social, situação familiar e escolha profissional. 

 

6.4  Procedimento 

 

6.4.1 Coleta de dados 

Inicialmente, a pesquisadora fez um convite por telefone ou e-mail para o 

participante, perguntando se haveria disponibilidade e interesse em colaborar com 

uma pesquisa de Mestrado que trata da construção da autonomia no adulto jovem. 

Foi esclarecido o objetivo e a relevância da pesquisa, o compromisso com o sigilo e a 

liberdade para retirar seu consentimento de participação a qualquer momento. 
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No começo do encontro, foi entregue ao participante, para sua assinatura, o 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. Em seguida, iniciou-se a coleta dos 

dados de caracterização do participante. Prosseguiu-se com a entrevista 

semiestruturada, que foi gravada para posterior análise. O encontro foi finalizado com 

um convite para o participante desenhar algo, caso fosse seu desejo. 

Os encontros tiveram a duração de aproximadamente uma hora e meia e foram 

realizados em diferentes locais, de acordo com o desejo do participante. Foi dada a 

possibilidade de um segundo encontro para a realização de uma devolutiva, após o 

término da pesquisa. Houve alguns encaminhamentos para um trabalho psicológico. 

Foi feita uma entrevista-piloto, com a finalidade de sondar se as perguntas 

atendiam aos objetivos da pesquisa e realizados os devidos ajustes. Essa primeira 

entrevista não foi incluída na análise dos dados, pois o roteiro de entrevista e os 

critérios de inclusão foram alterados. 

 

6.4.2 Procedimento de Análise de Dados 

 

O método escolhido para a organização dos dados da pesquisa foi a Análise 

do Conteúdo, proposta por Bardin (1977). A escolha foi feita, porque o método 

possibilita a leitura do fenômeno a partir da totalidade do discurso, permitindo uma 

aproximação das metáforas contidas nas falas dos participantes, trazendo à tona o 

dito e o não dito. Utilizou-se a teoria junguiana para explicitar e compreender o 

discurso consciente e o conteúdo inconsciente da fala dos participantes. 

Principiou-se o procedimento com a transcrição das entrevistas. Em seguida, 

foi feita uma leitura, na qual a pesquisadora, intuitivamente, colheu suas primeiras 

impressões e observou as primeiras imagens que emergiram. A partir dessa leitura, o 

material foi agrupado segundo os objetivos da pesquisa e os temas que surgiram dos 

discursos dos jovens, formando os grupos temáticos, reunidos por similaridade de 

conteúdo. 

Os grupos temáticos e temas construídos foram os seguintes: 

1. Vivência da autonomia 



63 
 

- definição da autonomia 

- atual momento de vida 

- conquistas 

- influência do pai 

- influência da mãe 

- relacionamentos amorosos 

- referências externas 

- ônus 

- bônus 

- planos futuros 

 

2. Dificuldades atravessadas 

- independência financeira 

- a vida em São Paulo 

- obstáculos 

- relacionamentos familiares 

- desafios e riscos 

 

3.  Escolha profissional 

- vocação 

- influência na aquisição da autonomia 

 

4. Dinâmica psíquica do adulto jovem 

- ritos de passagem 

- conflitos infância x mundo adulto 

- marcos de transição 

- pressão externa x desejos 

- recursos internos utilizados 
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- sentimentos  

 

6.5 Cuidados Éticos 

 

O projeto de pesquisa “A Construção da Autonomia no Adulto Jovem: uma 

visão contemporânea a partir da abordagem junguiana” foi encaminhado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

em conformidade com os critérios da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, por sua relevância social, 

relação custo-benefício e autonomia dos participantes pesquisados.  

Foi entregue aos participantes um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, para informar aos participantes da pesquisa: a respeito das garantias de 

acesso a qualquer tempo às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios 

associados à pesquisa; a liberdade para retirar seu consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo; sobre a salvaguarda da 

confidencialidade, sigilo e privacidade, em caso de futura publicação (ANEXO A). 
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7 Resultados 

 

Para a demonstração dos resultados da pesquisa, serão apresentados quadros 

com algumas falas significativas dos entrevistados. Os quadros terão as falas 

classificadas em temas, dentro dos respectivos grupos temáticos. Após a exposição 

de cada quadro, será feita uma análise geral de cada grupo temático. 

É importante ressaltar que, apesar de dispostos separadamente, os temas 

surgiram de forma integrada nos discursos e não podem ser considerados 

isoladamente. 

 

7.1 Caracterização dos participantes 

 

Neste primeiro quadro, é apresentado uma caracterização geral do participante: 

nome fictício, idade, se mora sozinho, qual sua escolha profissional, há quanto tempo 

está graduado e se é ou não independente financeiramente. 

Pudemos constatar que seis dos participantes ainda moram com os pais, 

enquanto quatro moram sozinhos, com amigos ou parceiro amoroso. Da mesma 

maneira, quatro participantes são independentes financeiramente (não 

necessariamente os que já saíram da casa dos pais) e seis ainda dependem 

financeiramente de algum dos genitores. A idade dos participantes entrevistados 

variou de 24 a 28 anos, embora o público-alvo inclua a idade entre 22 e 28 anos, com 

escolhas profissionais diversificadas e graduações concluídas há 6 meses até, no 

máximo, 5 anos.  

 

 

 

7.1.1 Quadro 1 - Caracterização dos Participantes 

Nome 
Fictício 
 
Geraldo 

Davi 

Idade 
 
 
25 

25 

Mora 
com Pais 
 
Sim 

Sim 

Escolha 
Profissional 
 
Administração 

Psicologia 

Tempo de 
Formado 
 
2 anos 

2 anos 

Independência 
Financeira 
 
Não 

Não 
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Dênis 

Nicole 

Amélia 

Maria 

Mônica 

André 

Leonardo 

Carla 

27 

26 

25 

27 

28 

26 

24 

24 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Direito 

Artes Cênicas 

Psicologia 

Turismo  

Dança 

Hotelaria 

Engenharia 

Psicologia 

4 anos 

4 anos 

2 anos 

2 anos 

5 anos 

3 anos 

6 meses 

2 anos 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Não  

Sim 

Não 

 

 

7.2 Vivência da Autonomia 

 

Neste grupo temático, pretendeu-se investigar o que os adultos jovens 

entrevistados entendem por autonomia, como a estão vivenciando em suas vidas, 

quais os ganhos, as perdas e influências de seus relacionamentos na construção de 

sua autonomia. 

 

7.2.1 Quadro 2 

Tema 
 
Definição da 
Autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso 
 
Davi: Olha, pelo menos dois aspectos e os dois estão interligados, 
extremamente interligados. O momento atual meu me mostrou que, 
de fato, eles estão muito interligados: autonomia financeira, nos dias 
de hoje, acaba sendo muito fundamental, porque, na medida em que 
- eu falo por mim - na medida em que você começa a se sentir mais 
dono dos seus investimentos, ou pelo menos você consegue bancá-
los, você automaticamente acaba desenvolvendo uma outra forma 
de autonomia que não é tão material. É uma sensação de autonomia, 
mesmo, que te habita, onde você simplesmente se sente mais 
responsável pelos seus caminhos, mais capaz de seguir adiante 
independentemente do que os outros digam. Eu creio que as duas 
formas de autonomia estão muito ligadas. Eu, pelo menos, sinto isso 
muito em mim. 
 
Nicole: Eu posso saber todos os caminhos para eu conquistar uma 
autonomia, eu posso ter fórmulas eu posso ter as metodologias, eu 
posso ter a receita de autonomia e tem uns babacas que escrevem 
receita de autonomia, mas isso não adianta. [...] A gente pode fazer 
isso de fora para dentro: "Rompi com a minha mãe”, “Rompi com 
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Atual 
momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

você, não vou mais”, como eu fiz: "Ah, não quero mais dinheiro, não 
quero mais nada, eu não quero, eu vou viver a minha vida, eu não 
vou no Natal, não vou no Ano Novo, porque, se vocês não me 
aceitam sendo homossexual, eu não vou no Natal, eu não vou no 
Ano Novo, eu não tenho família”, isso é uma forma de romper, mas 
isso não te desliga, porque é inconsciente o processo, ele é dentro. 
Então, você não rompeu com a sua mãe, né, não adianta. [...] Porque 
o processo, ele tem que ser numa profundidade de você desconstruir 
uma construção que ela é tão profunda, porque ela é desde a barriga 
da sua mãe, então eu não acredito em essência, eu não acredito que 
o ser humano é alguma coisa, eu acredito que o ser humano se faz. 
Então é tão profundo essa coisa porque, desde que você está na 
barriga, desde que está sendo formado, você construiu, construiu, 
para você desconstruir. Isso é um processo, acho que a palavra é 
desapego, talvez, e aí é a morte, é você entender que as pessoas 
morrem, que você vai morrer, e que você está morrendo todo dia. 
 
André: Autonomia eu entendo que... você é dono das suas atitudes, 
você é dono do seu dinheiro, você é dono da sua vida, sem depender 
financeiramente ou emocionalmente de alguém. Ser uma pessoa 
autônoma, você é você, você pode fazer o que você quiser, 
entendeu? 
 
Carla: O atual, agora, cara, ele é um pouco caótico, eu acho, no 
sentido de que, às vezes, são muitas coisas ao mesmo tempo, e às 
vezes não é nada e não tem uma estabilidade, mas assim, eu diria 
que o atual momento para mim está meio que tranquilo, assim, eu 
acho que é uma fase nova, eu acho que esse final de ano acabou 
calhando com muitas mudanças, então é uma fase nova, então, não 
sei, eu acho que eu estou vivendo numa boa.[...] Estou vendo 
oportunidade de tipo, de um novo, uma coisa nova, mesmo, então eu 
acho que eu estou vivendo isso, estou vivendo um novo, com todas 
as questões que tem o novo. Então assim, é legal, ele é assustador, 
ele é meio caótico, não sei para onde ir, mas assim, é novo e tipo a 
gente está indo. 
 
Nicole: Eu tenho me sentido muito contraditória e muito incoerente, 
assim, com toda minha luta e com toda minha busca no grupo 
Parlendas. Eu sou chamada para dar palestras, eu fui chamada para 
ir em mesa da USP, em mesa de Campo Grande, mesa do caralho, 
sou chamada para mesa de debates, sou chamada para palestra, 
sou chamada para entrevista, chamada para falar desse processo de 
um grupo de teatro, que faz autogestão, que tenta fazer relações 
anticapitalistas, e é tudo que a gente faz. [...] não sou uma pessoa 
apegada ao material e é louco esse processo material, né, quando 
eu tive crise, eu tive tanta crise com dinheiro, de ter dinheiro, me fazia 
mal ter dinheiro, que eu perdi muito dinheiro, eu era assaltada, fui 
assaltada oito vezes, o meu carro foi arrombado, roubaram o meu 
notebook, a minha sanfona, roubaram o meu carro, o meu carro, 
aconteceu tudo com o meu carro, guincharam três, quatro vezes, 
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Conquistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tudo, tudo que você imaginar, assim, o tanto que eu gastei de 
dinheiro, porque o dinheiro vinha e o dinheiro ia, o dinheiro vinha. 
 
Amélia: Autonomia financeira, que aí é um outro tipo de autonomia, 
que tem que ser construída, enfim, que essa eu não tenho, não 
poderia dizer que eu tenho uma autonomia financeira, porque eu não 
tenho, eu moro com meus pais, né, de alguma forma eu dependo 
deles. Então essa, ainda eu estou construindo, que é a que me dá 
mais ansiedade, que eu quero construir, em relação à autonomia de 
escolha, em relação à vida, já é algo que eu já construí, eu acredito 
que eu tenha, essa autonomia. Mas tem a ver também com o 
emocional, eu acho que tem a ver com várias coisas, eu não sei se 
eu sei discriminar. Eu acho que eu tenho essa autonomia em relação 
ao mundo, de fazer escolha, de me colocar do jeito que eu penso, o 
jeito que eu planejo a vida, como eu lido com as coisas, como é que 
eu lido com as minhas obrigações, com tudo que eu faço, com as 
minhas responsabilidades, como eu me organizo, tudo para mim é 
autonomia. 
 
Mônica: Então eu estou conseguindo sentir que agora eu posso, né, 
eu aluguei o apartamento, fiz todos os contratos, de luz, internet... 
Agora sou eu decidindo, do jeito que eu quero, como eu quero e 
arcando com essas responsabilidades, então, e sofrendo com elas, 
porque é isso: janeiro é um mês superapertado que eu não 
recebo...[...] mas eu ainda me sinto bem dependente dos meus pais, 
sinto que eu quero seguir, caminhar para ser cada vez menos 
dependente deles, bem mais em relação de  autonomia. 
 
Dênis: Profissional eu já vejo que eu já estou conquistando, aos 
poucos estou conquistando o meu espaço, sabe, semanalmente eu 
tenho recebido boas notícias, em relação ao meu desempenho, em 
relação a futuro, também, então profissionalmente eu estou um 
pouco mais feliz, mas não totalmente. 
 
Mônica: Uma das coisas mais difíceis, é conseguir um contrato sem 
fiador, daqui, e eu não tenho fiador daqui, nunca tive, isso sempre foi 
um problema e inclusive isso, eu achava que eu não ia conseguir a 
independência dos meus pais, e eu não ia conseguir pagar a Porto 
Seguro de casa, e não, consegui, consegui um contrato numa 
imobiliária que não precisava de fiador aqui, queria só um depósito 
caução, foi o que eu tirei do carro, que já era um dinheiro meu, e que 
já está em poupança, tal. Então, eu estou conseguindo sentir que 
agora eu posso, né? Eu aluguei o apartamento, fiz todos os contratos, 
de luz, internet... tá, agora sou eu decidindo, do jeito que eu quero, 
como eu quero e arcando com essas responsabilidades, então, e 
sofrendo com elas. 
 
André: Ah, eu me orgulho que eu fiz uma puta viagem agora e eu 
que paguei e foi uma viagem para a Europa, que eu nunca tinha ido, 
assim, que foi para a Espanha, puta, foi uma viagem top, então, foi 
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Influência 
do pai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influência 
da mãe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uma coisa que eu paguei com o mérito do meu trabalho, de, assim, 
então é uma coisa que eu me orgulho bastante, porque foi difícil de 
pagar e porque foi uma viagem top, então, foi muito, foi muito 
gratificante, que eu fui viajar, fiquei 25 dias, foi, nossa, incrível e eu 
consegui pagar, tipo, trabalhando, com o meu aumento, com a minha 
promoção do trabalho. Então, eu acho que profissionalmente foi um 
ano muito bom para mim, muito, muito bom.  
 
Maria: O meu pai, nossa, ele é tudo, assim, para mim, tudo, assim, 
ele é muito meu amigo e sempre, assim, tudo que eu não podia contar 
para a minha mãe... não é que eu não podia, o que eu não queria 
contar para a minha mãe, sempre foi com ele, então, principalmente 
nessa fase que eu fiquei doente, ele mega me ajudou. Ah, ele 
também até hoje, quando eu preciso de conselho, eu sempre falo 
com ele, apesar de eu conversar muito com o Marcelo, sempre falo 
com ele, mudança de emprego ou quero falar alguma coisa com a 
minha chefe, sempre falo com o meu pai. 
 
Mônica: [...] o meu pai sempre teve essa coisa de: "Ah, não! Tem 
que ir mesmo, tem que ir para outro lugar, tem que sair daqui”, do 
jeito dele, né. Mas ao mesmo tempo ficava superinseguro, essa coisa 
toda muito incerta, o meu pai sempre teve uma cabeça voltada para 
as humanas, para as artes, apesar de trabalhar em banco a vida 
inteira, então, era meio, o apoio estava no lado de sonho e ao mesmo 
tempo a coisa pragmática de: "Meu, o que ela vai fazer com dança?”, 
 
Nicole: Eu sempre quis ter a minha independência e o meu pai 
sempre estimulou isso, porque ele nunca deu dinheiro para a gente, 
ele sempre falou: “Olha, daqui não vai sair nada, se vocês quiserem, 
boa sorte, eu vou dar a calça, se vocês quiserem a calça da marca 
X, vão trabalhar”, sempre ensinou assim.  
 
Geraldo: E na época do trainne foi a mesma coisa, falei para o meu 
pai, ele falou assim: "Eu iria para a GE. Você, eu já não sei, porque 
a sua cabeça é completamente diferente da minha. Se você acha que 
não vai ser feliz, vai para onde você acha que você vai ser feliz, então 
se na ONG você vai ser feliz, ótimo, fico feliz que você está tomando 
a sua decisão, mas a decisão é sua...” 
 
Carla: Eu sempre fui mais... até porque eu tenho um modelo tipo de 
mulher muito forte, minha mãe sempre foi muito, tipo: "Não, não 
vamos fazer isso...”, nunca foi aquela família que o homem dá a 
última palavra, a minha mãe, sempre, tipo, sabe, se impôs e ela que 
manda. Então assim, eu não sei, eu não sei exatamente quando isso 
começou, mas eu sei que isso se consolidou, quando eu comecei a 
trabalhar. 
 
Nicole: E a minha mãe, acho que porque ela casou com o meu pai e 
teve quatro filhas e teve que abandonar o emprego para poder cuidar 
da gente, ela sempre falou para a gente: “Não é marido, não é família, 
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Relaciona-
mentos 
Amorosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

é trabalho”, ela sempre falou isso para a gente, “trabalho, trabalho, 
não vai se encantar com namorado ou com homem etc. Você tem 
que primeiro se fortalecer no trabalho”. Então, a gente sempre foi 
criado assim. E, claro, hoje eu consigo avaliar isso, o meu pai e a 
minha mãe sempre criaram a gente no sentido de: “Você tem quer 
ser o melhor em tudo, você tem que ser bom, tem que estudar, tem 
que não sei o que lá”, quase que um instinto capitalista competitivo 
muito grande, né, que eles nem têm consciência, eu acho que eles 
alimentaram na gente. 
 
Dênis: Às vezes a minha mãe querer mandar em mim, assim, eu 
acho uma coisa meio estranha, sabe, mas... 
 
Leonardo: Acho que mais preocupação, mas ainda quer controlar, 
porque eu vejo muito isso dela que o meu irmão mais velho saiu de 
casa, e ela não consegue mais controlar ele de jeito nenhum, então, 
tem muito disso, ela quer ainda ter os filhos na vida. 
 
 

Maria: O Marcelo, assim, ele foi fundamental para tudo, assim, tipo, 
eu conheci ele depois que tudo aquilo tinha acontecido, mas tudo ele 
sempre me apoiou, me deu muita força, então tudo que eu fiz da 
faculdade em diante foi muito por ele, pelo apoio dele, foi, ele foi tipo 
assim: "Sai debaixo das asas do seu pai e da sua mãe, vamos 
começar a ser independentes”. 
 
Nicole: Eu já tive um processo dolorido de entender que essa relação 
com o outro ia me dar autonomia, ia me fazer ser uma pessoa melhor, 
então eu me relacionava com quem me machucava. 
 
Amélia: É, eu posso dizer que o meu namorado me passa muita 
segurança, ele aposta muito em mim, ele acredita muito em mim, em 
nenhum momento ele ficou ansioso ou não acreditou. Se eu falar: 
"Vou largar tudo...”, - “Ah, vai, se eu puder, eu ajudo”. 
 
Carla: Eu nunca tive uma visão muito romântica da vida, aquela coisa 
Disney nunca foi a minha pegada, mas foi muito importante. Às 
vezes, entrar no relacionamento é aquela coisa linda, maravilhosa e 
tipo, se você falar: "Meu, eu quero casar com essa pessoa”. Aí você 
toma um pé na bunda, ou, sei lá, algum chifre, o que é pior, e aí você 
vê que você não precisa de ninguém para viver, tipo, isso passa, você 
sobrevive e você consegue ficar muito bem sozinha. Então, passei 
isso. Tive três relacionamentos, o primeiro não conta, que foi uma 
coisa besta. Mas nos dois relacionamentos, eu acho que foi meio 
isso, tem aquele momento que você fala: "Ah, Meu Deus, não vou 
sobreviver, o que eu faço, sem essa pessoa...” e você faz o que você 
faz sempre, sabe, acho até melhor... então acho que isso também 
influencia muito na autonomia e você vê que você pode muito bem 
ficar sozinha, e isso pode ser bom, isso pode ser ótimo, isso é ótimo. 
Não é o fim do mundo. 
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Geraldo: Eu sou o caçula. O meu irmão mais velho diz: "Eu não podia 
sair com 12 anos para ir no shopping com os meus amigos”. Eu, com 
10, já estava indo no shopping com meus amigos, com 9 já estava 
indo no cinema, com adulto acompanhando, mas já estava indo. Ele 
não podia, então algumas coisas ele já abriu, ele já ensinou, ele já 
mostrou. 
 
Nicole: Eu acho que todo o meu aprendizado de reconstrução de 
mim mesma, de autonomia, de ver quem eu sou eu mesma, de ver o 
que eu quero para a vida, foi no grupo, assim, ter um grupo foi uma 
experiência muito forte. 
 
Carla: Ele (o irmão) sempre deu muito trabalho. Aí teve diagnóstico 
de ter TDAH e de dislexia, um monte de coisa só para justificar que 
ele não quer fazer nada, mesmo. E ele sempre deu muito trabalho na 
escola, então assim, desde sempre eu fui muito autônoma, no sentido 
de como toda atenção estava voltada para o meu irmão, eu acabava 
tendo mais espaço, para o bom e para o ruim. Então eu tentava fazer 
várias coisas e foda-se o que eu fiz, mas ao mesmo tempo, se eu não 
fazia a lição, ninguém me enchia o saco, ninguém não estava nem aí 
porque eu não fiz a lição. Então foi bom, de certa maneira, isso foi 
bom e eu também comecei a me virar sozinha nos estudos, então eu 
nunca precisei de ninguém me enchendo o saco. 
 
 
Carla: Porque assim, ele (o ex-namorado) é um cara supernovo, ele 
é um ano mais velho que eu só, [...] se bem que a gente trilhou 
caminhos bem diferentes, mas ele tem uma história meio... a família 
dele passou por uma dificuldade financeira muito grande, ele sofreu 
bastante e aí mesmo assim ele conseguiu tipo, sabe, ir atrás das 
coisas dele, desde sempre, ele trabalha e tipo ele já está numa 
função superboa na empresa dele, ele, tipo, mora sozinho num puta 
apartamento legal, sabe, ganha bem, faz o que quer, consegue se 
envolver. O que eu acho mais legal é que ele tem um trabalho em 
que ele consegue, tipo, se envolver com questões políticas, ele 
consegue fazer tipo o que ele quer e ele é totalmente independente, 
assim. Então, não sei, acho que de certa maneira, acho que ele. 
 
André: Eu me espelho em várias pessoas, na verdade, não tem um 
grau de intimidade, assim. Não precisa ter um certo grau de 
intimidade para mim me espelhar na pessoa. Mas eu tenho que pegar 
todas as coisas boas de pessoas que eu gosto, de pessoas do bem, 
de pessoas com energias boas que eu sinto, assim, e pegar uma, por 
exemplo, pegar a minha chefe, que trabalha comigo, a Juliana, pô, 
cara, eu queria ter a garra que ela tem de trabalhar, e de ser focada 
no trabalho, eu não sou focado no trabalho, mas eu fico no whatsapp, 
sabe, eu sou... então eu quero pegar isso. 
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Planos 
Futuros 

Leonardo: É que ninguém conhece o Noturno e o Arcanjo. [...] O 
Noturno, pelos ideais dele, que sempre seguiu os ideais dele, então 
gosto disso, que ele é fiel às coisas. E o Arcanjo, não sei, porque para 
mim ele era também fiel e tinha a liberdade dele, brigou por algumas 
coisas lá, liberdade. Ser fiel ao que você acha, eu acho, que é muito 
importante. 
 
Davi: Assumir as próprias responsabilidades te tira de uma zona de 
conforto, porque se de fato isso se confirmar, que vai ser uma 
cagada, você só vai poder culpar a si mesmo. Esse é o lado chato. 
Não sei nem se é ruim, é o lado chato, é o lado desagradável. 
 
Amélia: O abrir mão de alguma coisa, para mim, eu acho que isso é 
ônus, você perde coisas que você gosta de fazer e que você gosta 
de ter, e você tem que abrir mão, então o ano passado eu abri mão 
de muitas coisas. E aí você tem que ir abrindo mão, isso para mim é 
o mais difícil, eu não gostaria de abrir mão de nada do que eu tenho 
hoje, já. Mas às vezes eu tenho que. 
 
 
Davi:  Eu vou falar uma coisa que eu acho que vale para os dois, ser 
responsável pelas suas ações tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho 
isso uma delícia, que você possa... mesmo que você vá fazer a maior 
cagada do universo e que as pessoas mais experientes que, de fato, 
esse caminho que você escolheu vai ser uma imensa cagada, que 
delícia que é poder optar por essa cagada, que delícia que é poder 
pelo menos escolher fazer essa cagada, mesmo porque se você está 
optando por essa cagada é porque algo dentro talvez diga que não 
seja, existe uma possibilidade de não ser uma cagada. Poder fazer 
esse investimento para o lado do abismo, é o lado muito gostoso da 
autonomia. 
 
Leonardo: Ser mais livre, não ter que dar satisfação para as 
pessoas, ter o meu espaço, eu acho que é isso. 
 
Maria: Eu quero engravidar este ano, para nascer o ano que vem e 
aí começar a família, eu estou mais focada na minha família do que 
no profissional. 
 
Carla: Cara, no momento, os únicos planos que eu tenho é fazer pós 
e ir morar sozinha e ter um gato, para não morar sozinha. E só. Eu 
não tenho grandes planos. 
 
Amélia: Para 2016, casar, enfim, sair da casa dos meus pais, então, 
poder ter uma estabilidade até lá. 
 
Mônica: Então, eu estou caminhando um pouco mais nesse sentido, 
assim, de juntar um dinheiro e me organizar. 
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7.2.2 Comentários   

Falar sobre a vivência da autonomia não foi tarefa muito fácil para a maioria 

dos entrevistados. Em geral, não havia uma reflexão pronta sobre o tema, e eles foram 

desenvolvendo suas opiniões ao longo da entrevista. Muitos deles, ao final, me 

agradeceram a oportunidade de fazê-los refletir.  

Ao definirem autonomia, todos mencionaram palavras como: possibilidade de 

fazer escolhas, liberdade e independência. Percebem o atual momento como um 

período instável e de transição, que acompanha indecisão, incoerência e muitas 

expectativas. Independência financeira, neste momento, foi citado apenas por três dos 

participantes, como sendo condição fundamental para assumir-se autônomo. 

Sete dos entrevistados revelaram orgulho das conquistas realizadas, sendo 

que a maioria deles (seis) focou suas conquistas em eventos de sua vida profissional 

e financeira.  

No que diz respeito a relacionamentos, pôde-se observar que a influência do 

pai e de parceiros amorosos apareceu em nove dos dez participantes: o pai alterna 

nas funções de protetor, conselheiro, encorajador, porém, traz o filho para a realidade; 

e o(a) parceiro(a) alterna nas funções de apoio emocional, apoio no desligamento dos 

pais, ou até como objeto de projeção de aspectos pouco desenvolvidos em si mesmos. 

A influência da figura materna e de amigos ou irmãos é mencionada por sete 

dos dez entrevistados. A figura materna foi vivenciada como porto seguro e modelo 

de independência, porém, a maioria dos participantes reclama da dificuldade de serem 

vistos como adultos pela mãe, sentindo-se controlados por ela. Amigos e irmãos, 

quando mencionados, foram lembrados como modelos a serem seguidos. Além disso, 

na relação com os irmãos, a importância da relação competitiva foi trazida como 

estímulo para a aquisição da autonomia. 

As referências inspiradoras para os jovens variaram de personagens de filmes 

a escritores de livros, passando por professores, familiares ou artistas. São pessoas 

vistas como independentes, livres, seguras, batalhadoras, vencedoras e fiéis ao que 

acreditam. 
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7.3 Dificuldades Atravessadas 

 

O presente grupo temático diz respeito a algumas das dificuldades que os 

adultos jovens consideraram significativas, na construção da própria autonomia. 

 

7.3.1 Quadro 3 

Temas 
 
Independên-
cia Financeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vida em 
São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso 
 
Davi: Desafio de economizar dinheiro para comprar uma clínica, 
economizar dinheiro para comprar uma casa, ir morar com o meu 
namorado, essas coisas mais, digamos, materiais, especificamente 
materiais. O que eu posso fazer no dia de hoje para tocar a minha 
vida nesse aspecto, no momento, é juntar dinheiro, quando sobra 
dinheiro para juntar. 
 
Carla: E acho que em todos os âmbitos da vida social você 
consegue começar a ter autonomia com a questão da 
independência financeira, tipo, você precisa de dinheiro para 
qualquer coisa, tipo, para existir aqui, você precisa ter dinheiro, 
então, não tem como. 
 
Mônica: consegui me organizar, finalmente, agora eu comecei a 
fazer uma poupança privada, eu já contribuía com o INSS desde os 
meus 18, é uma coisa que a minha mãe fazia para mim, então, hoje 
em dia eu sinto ainda, me sinto superdependente. No meio disso, 
por exemplo, esses últimos salários de dezembro e janeiro, eu não 
tive condição de pagar o primeiro aluguel, mais as contas, mais não 
sei o quê. E ela propôs, falou: "Beleza, você não precisa tirar desse 
dinheiro”, o que eu tirei desse dinheiro foi o seguro, tirei para pagar 
o seguro do novo apartamento que eu aluguei... 
 
 
 
Dênis: Aqui o mundo é muito mais rápido, gira muito. Você tem que 
estar dentro do sistema, você tem que corresponder muito rápido à 
coisa. Lá (no interior de São Paulo), já nem tanto, então eu acho 
que isso foi uma mudança muito severa para mim, muito brusca. 
 
Mônica: Eu pensava: "São Paulo é tudo mais caro, eu não vou 
aguentar, uma hora eu vou ter que vender esse carro”, já estava 
com essa ideia há muito tempo, vender esse carro. Só que eu fui 
morar e aí quando eu vim para cá, para São Paulo, eu já estava 
nessa coisa de economia total, eu fui morar num quartinho de 
cachorro, um apartamento que custava uns R$ 400,00. 
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Obstáculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciona-
mentos 
Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafios e 
Riscos 

Leonardo: Não me pedia satisfação (a mãe), sabia até, quando eu 
saía, mas não pedia. Agora quando eu voltei, quando eu saio, ela 
pede, ela acha que São Paulo talvez seja mais perigoso. 
 
 
 
André: É, eu sou muito desorganizado financeiramente, eu acho 
que eu sou rico, sei lá o que acontece. Juro, ridículo... o meu pai, a 
minha mãe, todo mundo fala que eu vivo em outro mundo. 
 
Leonardo: Preguiça, tenho preguiça. Sou muito preguiçoso. Tem 
que ver lugares, tudo, tem que começar a correr atrás das coisas e 
isso na verdade, a preguiça é o que eu falo, a preguiça é o que mais 
me limita de fazer alguma coisa, porque eu tenho preguiça de 
qualquer coisa. Durante a semana, eu estou muito cansado, eu saio 
de casa umas sete e meia, chego no trabalho às nove, saio do 
trabalho às seis, seis e meia, chego do trabalho às oito e tipo, estou 
cansado, tal. 
 
Nicole: Essa necessidade de agradar, essa necessidade de 
agradar para ser querida, quando, na verdade, é até um medo e 
uma insegurança de não ser querida, o medo de que eu, somente 
eu, não seja suficiente. 
 
 
Caroline: Cortar os laços, mas não da minha parte, mais da parte 
dos meus pais. 
 
Mônica: Foi a época que eu senti muito a dependência emocional 
deles, de nos financiar. Porque misturava uma coisa de que eu 
queria morar com meu irmão de um jeito legal, a gente já tinha 
morado juntos em Campinas, porque os meus pais - têm um adendo 
nessa coisa que os meus pais são superprotetores - então o apoio 
financeiro para eles é o jeito deles serem controladores, também, 
né. Então, essa coisa de eles pegarem cada boleto e ver cada coisa 
que você está gastando, sabe? 
 
Davi: Eu acho que tem uma pressão, assim, com relação ao meu 
pai, ele frequentemente reduz o dinheiro da pensão, eu tenho que 
brigar com ele que não há essa possibilidade no momento, porque 
eu ainda preciso... porque eu não escolhi Direito, eu não escolhi 
Medicina, eu não escolhi Engenharia. 
 
Maria: Então eu tive uma depressão com uma anorexia nervosa, 
então, assim, eu não comia, não porque eu não queria comer, eu 
não conseguia, eu fiquei mal, fiz tratamento psicológico, tomei 
remédios, eu fiquei uns oito meses, então, isso foi muito difícil, 
assim, muito, mas o que eu acho que me deixou independente foi o 
fato de eu ter conseguido superar isso. 
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André: Nossa, a coisa mais desafiante da minha vida foi eu falar 
para o meu pai que eu era gay. Então, quando eu assumi isso... 
então, é que eu fiquei muito mais feliz. É que foi uma barra no 
começo, porque eu ainda estava me adaptando, então foram uns 
dois anos, assim para me adaptar, para eu ver que eu não tinha 
problema com isso, que todo mundo me aceitava assim, então foi 
uma barra. Mas eu amadureci muito mais, assim, o meu pai me deu 
muito mais liberdade, eu acho que foi a partir desse momento que 
ele me soltou, ele falou: "Meu, você faz o que você quiser”. 
 
Carla: Cara, desafio foi ter sobrevivido, literalmente, porque assim, 
foi muito difícil mesmo, foi uma época muito terrível. 
 
Geraldo: Eu tive linfoma em 2009 [...] você não é a doença, você 
tem a doença e ela eventualmente se cura e vai embora, algumas 
não são curáveis, mas são controláveis. Então, você não é a 
doença, você tem, isso para mim faz uma diferença muito grande, 
então, eu comecei a me policiar para não ter esses sentimentos 
ruins e não deixar tanto o sentimento dos outros me influenciar para 
me puxar para baixo, assim, me influencia, eu não gosto, nunca 
suportei ver ninguém mal, mas agora eu consigo me controlar um 
pouco mais, não me afundar tanto. 
 

 

7.3.2 Comentários  

Todos os participantes reconheceram a existência de dificuldades importantes, 

ao longo de seu percurso. Com relação ao aspecto financeiro, seis dos entrevistados 

salientaram que não ser independente nesse quesito pode prejudicar a conquista da 

autonomia. A dificuldade de conseguir a autonomia financeira passa por diversos 

fatores: o desejo de manter a qualidade de vida conquistada pelos pais, a dificuldade 

em abrir mão de comodidades, a impossibilidade de manter a própria moradia.  

Esta última coincide com uma outra dificuldade relatada: viver em São Paulo. 

Além de considerarem São Paulo uma cidade que possui um alto custo de vida, alguns 

deles relataram a dificuldade de os pais os liberarem, já que acham a cidade 

excessivamente perigosa. Uma das entrevistadas, Nicole, ressalta que viver em São 

Paulo já é um obstáculo para a conquista da autonomia por si só, uma vez que 

grandes metrópoles levam a vivência do capitalismo ao extremo. 

Algumas dificuldades pessoais – tais como preguiça, necessidade de agradar, 

insegurança, baixa autoestima, medo de sair da zona de conforto – também foram 

vistas como obstáculos que necessitam ser ultrapassados. Os relacionamentos 
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familiares, do ponto de vista de seis participantes, podem prejudicar a construção da 

autonomia, quando os pais demonstram dificuldade em se desapegar dos filhos. 

Oito dos dez entrevistados lembraram-se de eventos marcantes e 

desafiadores, durante seu processo de independência: doenças (anorexia e linfoma), 

dificuldades profissionais, rompimentos amorosos, solidão, medo de decepcionar os 

pais (na descoberta da sexualidade ou em escolhas diferentes de suas expectativas) 

e crises familiares (financeira ou divórcio). 

 

7.4 Escolha Profissional 

 

O grupo temático a seguir inclui a percepção dos jovens entrevistados de como 

a escolha profissional feita pode interferir ou não na construção de sua autonomia. 

 

7.4.1 Quadro 4 

Temas 
 
Vocação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso 
 

Geraldo: Eu vou para o que me deixa apaixonado [...] passei no 
trainee da GE, no trainee do Fleury, aí eu virei e falei: "Meu, não é isso 
que eu quero, não é a área que eu estou a fim, não são as funções do 
dia a dia que eu acho que eu vou me identificar”. [...] não quero não 
poder usar todo o meu potencial e ficar preso numa coisa superficial. 
 
Davi: Vou usar muito a escrita no meu trabalho. Eu creio que sim, ela 
pode me ajudar com independência financeira, com uma divulgação 
do meu nome, mas eu também entendo que escrever solta amarras 
internas, não é só em relação à autonomia financeira. É também. Mas 
eu sinto que assim, se eu estou desenvolvendo um papel profissional 
que também é um papel desse pensador que existe em mim, isso só 
está sendo possível, porque eu estou perdendo as amarras da minha 
escrita. 
 
Dênis: Começo a pensar, falo: "Pôxa, será que é só isso que eu vim 
buscar?” [...] será que é só isso que eu queria? Então, não sei se isso 
é só uma fase de estabilização que está me deixando meio que 
inquieto, ou se eu tenho que melhorar mesmo, progredir nisso.  
 
Amélia: Trabalhar em outro lugar para mim é difícil, só se estivesse 
num lugar que eu gostaria, também, porque senão não trabalharia. 
Trabalhar, por exemplo, numa empresa que é algo que eu nunca quis, 
só para ter essa estabilidade, eu prefiro ficar na instabilidade do que 
ficar num lugar que eu não gostaria de trabalhar. 
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Influência 
na 
Aquisição 
da 
Autonomia 

 
Davi: Eu me formei em 2012, não tenho nem dois anos de clínica, no 
momento. E essa flutuação na clínica sempre me preocupa. Chegou 
no final do ano, eu não estando trabalhando numa universidade, dando 
aula, precisando depender do dinheiro dos meus pais, do meu pai, em 
específico, e com dois pacientes a menos na clínica, eu estou bastante 
preocupado em relação à questão financeira. 
 
Nicole: A gente não conseguia se sustentar e viver de teatro, a gente 
sofria, tinha que fazer mil outras coisas, por exemplo, eu fazia 
transcrição de entrevista, pesquisa, trabalhava com mil pessoas, fazia 
mil coisas para o Parlendas também, pra poder dar um dinheirinho. 
 
André: Eu fiz faculdade de hotelaria quatro anos, entrei em 2008, me 
formei em 2011, algumas DPs, mas foi muito bom. Assim, a faculdade 
eu não gostei tanto, mas o ambiente era ideal, gostava, e aí eu fui para 
os Estados Unidos duas vezes trabalhar pela faculdade, foi muito bom. 
 

 

7.4.2 Comentários 

A escolha profissional dos entrevistados demonstrou exercer influência no 

processo de construção da autonomia. Algumas escolhas, como Psicologia, Artes 

Cênicas e Dança, fazem com que os participantes necessitem do apoio financeiro dos 

pais por mais tempo do que profissões como Direito, Engenharia e Administração. No 

entanto, esse fator colaborou para que Nicole desenvolvesse ainda mais sua 

autonomia, encontrando saídas fora mesmo de sua profissão, o que não aconteceu, 

por exemplo, com Davi e Amélia. 

A preocupação com a fidelidade à sua escolha, aqui chamada de vocação, foi 

evidenciada em metade dos participantes, os quais demonstraram convicção em não 

alterar as suas escolhas, mesmo se pressões sociais, dificuldades diversas ou 

alternativas mais favoráveis financeiramente lhes fossem oferecidas. Os demais 

participantes não mostraram essa convicção pelo “chamado”, ou por estarem 

confusos, ou preocupados em demasia em sair da casa dos pais e conquistar sua 

independência financeira. 

 

  



79 
 

7.5 Dinâmica Psíquica do Adulto Jovem 

 

Aspectos relacionados aos conflitos psíquicos, aos recursos internos e externos 

utilizados pelos participantes, sentimentos e maneiras de vivenciar a transição estão 

incluídos neste grupo temático. 

 

7.5.1 Quadro 5 

Tema 
 
Ritos de 
Passagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflito 
infância x 
Mundo 
Adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso 
 
André: Mas foi muito bom, porque eu amadureci muito, nossa, eu 
tinha que arrumar o meu quarto, fazer minhas coisas, que eu não 
fazia. Eu não arrumava minha cama, eu acho, com 18 anos, antes de 
ir para lá, sabe, quando eu voltei é que eu comecei a colocar isso em 
prática, falei: "Não. Arrumava lá, porque não vou arrumar aqui”, 
entendeu? E lá, eu lavava, cresci, tomava as minhas decisões, assim, 
eu não precisava dar satisfação para ninguém. Minha mãe não exigia 
que eu ficasse ligando, nem meu pai, nem nada, é até bom, assim, 
né. Então, nossa, amadureci, foi muito bom, aprendi a tomar conta 
do meu dinheiro, a ganhar meu dinheiro, a saber o que eu posso 
gastar, o que não posso gastar, o que eu posso comer. Porque eu 
fazia mercado. 
 
Carla: Eu lembro, por exemplo, a primeira tatuagem que eu fiz, foi o 
primeiro dinheirinho que eu consegui ganhar, eu fiz, foi com meu 
dinheiro, mas eu escondi por um tempão... 
 
Leonardo: Na época eu namorava, então eu não tinha muito contato 
daqui, então eu sentia muita falta da minha namorada e dos meus 
pais. E eu lembro que foi um período, assim, de adaptação mais 
difícil. 
 
Mônica: E foi ótimo, foi ótimo morar junto com ele (o irmão), na 
época, eu voltei a falar no telefone com a minha mãe e com o meu 
pai, que eu falava muito menos. Eu comecei a falar muito mais, então 
para eles tinha essa coisa afetuosa de poder estar ajudando.  E eles 
são muito pragmáticos, também, ao mesmo tempo. Então, tinha uma 
coisa de que a grana era também uma coisa de: "Estou te dando um 
suporte nessa crise”, sabe? E aí eu ficava mal de recusar, né, era 
uma coisa complicada. E foi ótimo, não posso dizer que não foi, foi 
um ano maravilhoso, eu passei um ano, assim, meio de férias: "Ah, 
que bom, estou rica”, entre aspas, porque eu tinha o meu dinheiro, 
tinha o meu dinheiro, mas eles pagavam pelo menos as contas. 
 
Nicole: Eu voltei para Campo Grande nas férias, falando: "Nossa, 
gente, você acredita que falaram isso para mim, que não tem homem, 
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tem que se relacionar mulher com mulher?” – então, tudo para mim 
era muito chocante, desde disso até na aula de jogos teatrais a 
professora falar: "Não precisa ter regra...” Eu falava: "Como não tem 
que ter regra, tem que ter regra, como que eu vou dar aula para 
criança sem ela saber o que é certo e errado?” 
 
Nicole: Aí fui morar sozinha, aí começou um marco de independência 
e autonomia, mesmo, que é, querendo ou não, eu sempre fui muito 
mimada, a minha irmã que fazia supermercado, tudo. Ela tinha carro, 
então ela fazia o supermercado. 
 
Carla: Eu acho que aprendi muito (no ano em que trabalhou em outra 
cidade), e também assim, como tudo aquilo se encerrou, tem a 
oportunidade do novo, então assim, tem a questão do novo, então é 
tudo... eu meio que comecei do zero, eu estou em outro projeto, voltei 
para casa. 
 
Maria: Um dia antes de eu mudar, eu chorei horrores, horrores, 
sozinha, com o Marcelo, assim, sozinha com o Marcelo, né... com o 
Marcelo, chorei horrores... Ele: “Meu, o que você está chorando?”, 
“Não vou morar mais com o meu pai, não vou morar mais com a 
minha mãe...” etc. Aí, no dia seguinte, já estava bem, já arrumei 
minhas coisas, aí foi tranquilo. 

 

Dênis: Essa próxima etapa da minha vida, né, eu vou casar, vou ter 
uma família, o que vou fazer daqui para frente. É uma coisa que eu 
sei que eu não posso ser tão afoito, mas que eu acho que não está 
muito longe, eu não sei explicar. Eu não estou tão conformado assim 
com a situação que eu estou, sabe, eu quero mudar alguma coisa. 
 
Nicole: Então, tinha que trabalhar de terno, salto alto, meia comprida, 
e era só eu de vendedora, eu coordenava ali os funcionários, os 
vendedores. Só que eu comecei falar: "Meu, não quero isso para a 
minha vida” e morando com a minha irmã, e a minha irmã já tinha 
essa coisa, então ela estimulava. Aí eu comecei a falar: "Nossa, que 
eu estou fazendo?”, e aí eu falei: "Preciso viver de teatro, como eu 
vou viver de teatro?” Aí tem tudo isso, na categoria que o teatro não 
tem mercado, é um trabalho precarizado, é um looping, você não tem 
por onde trabalhar. Então, a gente entra nesse processo maluco, que 
a gente quer criar autonomia, mas a gente tem que pagar o nosso 
aluguel. [...] Eu acho que é muito massacrante, acho que fico muito 
em dúvida, hoje eu acho que se a sociedade não mudar, se o 
capitalismo não mudar, o ser humano vai realmente se massacrar. 
[...] E eu poderia estar fazendo mestrado, estar viajando para 
Pernambuco, fazendo com mamulengo, estar pesquisando, estar 
fazendo mil coisas muito mais feliz e menos em crise, porque o que 
me põe em crise o tempo todo é justamente o que seria a minha maior 
potência de qualidade, no mundo capitalista. 
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Sentimentos 
 

Carla: Eu realmente penso em sair para uma coisa que, sabe, foque 
mais em qualidade de vida do que tipo, sucesso profissional. Eu acho 
que a vida é muito mais importante do que sucesso profissional, 
 
Davi: Intuição. Eu pelo menos sou uma pessoa que eu sinto que eu 
tenho a intuição muito ao meu lado, aliás, a minha escrita só pôde 
ser desamarrada, porque eu passei a ouvir um pouco mais a minha 
intuição. Uma série de outras coisas na minha vida só começaram a 
dar certo na medida em que eu pude ouvir mais a minha intuição. 
Esse algo de dentro que diz que pode vir a dar certo, mesmo que 
eventualmente não dê, eu acho que a questão não é nem dar ou não 
dar, é poder ouvir uma voz dentro de si que diz que vale a pena tentar. 
Algo que vai em confluência com a sua vontade, com o seu desejo, 
é mais a isso a que eu me refiro, umas pessoas podem chamar de 
intuição, outras não. Para mim, é. Não tem importância, eu acho que 
é uma modalidade de intuição. Algo dentro de si que diz que: “Se joga 
do penhasco, se se estrepar, paciência”. 
 
Geraldo: No meu dia a dia, eu tento manter o controle entre disciplina 
e força, então força, no caso, seria o trabalho, e a disciplina seria 
como manter uma rotina, fazer tudo que eu preciso fazer e não ficar 
- usando termos atuais – varzeando. 
 
Amélia: Acredito muito no que eu faço, na escolha que eu faço, eu 
acho que isso tem a ver com o jeito que eu tenho, ah, porque eu 
sempre fui muito dedicada. Eu acredito muito nas coisas que eu vou 
fazer, como eu vou dar o meu melhor, eu espero que dê e sempre 
deu. 
 
Nicole: Eu sempre fui muito de: "Tem que resolver, vou resolver, nem 
que isso sacrifique tudo que eu tenho, vou resolver”, porque o meu 
pai sempre falou: "Tem que resolver, vai resolver”, 

 

Dênis: Eu acho que o meu ego, o meu orgulho de não querer voltar 
para casa e falar: "Pôxa, não consegui”, foi maior. 
 
Carla: Humm, deixa eu pensar... existe uma angústia, tipo, não 
angústia, ansiedade, ansiedade, porque eu não sei muito bem o que 
vai acontecer, para onde eu vou, por onde eu vou, como é que vai 
ser, o que eu vou fazer, o que não vou fazer. Então, eu acho que 
ansiedade é uma boa palavra, até porque, assim, eu sou bem 
ansiosa. Expectativa, eu acho, porque querendo ou não, tipo, o novo 
traz muita... eu tenho toda uma energia em cima desse ano, então eu 
tenho uma série de expectativas que eu quero que aconteça esye 
ano. Depois eu quero que mude. Sabe, este ano, se acabar o ano eu 
ver que eu não saí do lugar, eu fico meio frustrada. 
 
Dênis: Eu acho que incerteza, um pouco de incerteza. 
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Davi: Eu acho que o sentimento é assim, não sei se é uma 
impotência, mas sobretudo, talvez... acho que ainda muito trabalho 
por vir, muito trabalho por vir. 
 
Maria: Eu tinha medo, sabe. Mas é que foi uma experiência nova, 
assim, foi bem novo, né. E eu acho que misturou ansiedade, com, 
tipo... deu medo. 
 
André: Mas não é um medo, assim, agora seria uma indecisão, uma 
indecisão, o que mais... nossa, veio uma palavra aqui, dúvida... é. 
Dúvida, tenho muita dúvida. Ah, outra coisa que tem vindo muito em 
mim é autoafirmação, um sentimento... muito, muito, muito, nossa. 
Nossa, tinha esquecido, autoafirmação, ultimamente está foda. Mas 
nada de mais, assim, eu colocaria nessa palavra, um sentimento, é. 
E só. 
 

 

7.5.2 Comentários 

Não foi muito fácil para os participantes falar sobre o universo subjetivo que 

permeia suas vivências, nesse momento da vida. Alguns deles admitiram nunca ter 

pensado nisso antes. 

Dos dez participantes, apenas no discurso de três deles foi identificado algum 

tipo de ritual para demarcar essa passagem. Dois deles, através de viagens, e um 

deles, por meio de uma tatuagem. Encontrar um evento que marcasse a transição da 

adolescência para a vida adulta foi um pouco mais fácil. Dos seis entrevistados que 

não moram mais com seus pais, cinco relataram a saída de casa como sendo o marco 

da transição.  

Os conflitos relatados são os mais variados. Com relação ao enfrentamento do 

mundo adulto em oposição ao universo infantil, alguns deles estranharam as 

diferenças das regras e exigências encontradas antes e depois. Há inclusive eventos 

de idas e vindas, avanços e recuos nos percursos de muitos deles. 

Conflito mais difícil de administrar, segundo os relatos, ocorre entre o que a 

família e a sociedade espera deles e seus próprios desejos. Além disso, seus desejos 

muitas vezes são ambíguos. Ao mesmo tempo em que procuram autonomia e 

independência financeira, em determinados momentos, suas escolhas não condizem 

com essa busca. 
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Dos sentimentos despertados – medo, angústia, ansiedade, incertezas, 

dúvidas, sensação de perda de controle – alguns dos jovens entrevistados afirmam 

utilizá-los como instrumentos auxiliadores em seu processo. Como compensação, 

encontram dentro de si recursos como: coragem para arriscar, determinação, 

disciplina e orgulho para não desistir. Apenas um dos participantes citou a intuição 

como um recurso sempre presente. 

 

7.6 Síntese dos Resultados 

 

Todos os entrevistados demonstraram muita satisfação em participar da 

entrevista. Muitos deles mencionaram a importância de terem um tempo para refletir 

sobre seus processos. Dois deles (psicólogos) estão atualmente em processo 

terapêutico, quatro mencionaram já terem passado por terapias diversas e os demais 

não revelaram nada sobre o assunto. Foram feitos dois encaminhamentos, a pedido 

dos participantes. 

Todos eles revelaram também, em maior ou menor intensidade, experiências 

ou vivências de medo, angústia e/ou incerteza. Alguns deles já conseguem visualizar 

que suas escolhas profissionais são acertadas, porém, ainda possuem muitas dúvidas 

nos caminhos que seguirão a partir de suas escolhas. 

Apenas um dos entrevistados inclui em seus planejamentos futuros ter filhos. 

Os demais estão focados em outras escolhas e decisões. A possibilidade de colocar 

uma terceira pessoa em suas vidas ainda é um tema que não faz parte de seus 

discursos. 

Curioso notar como os pais ainda estão fortemente presentes, seja 

financeiramente, seja emocionalmente, na busca de aprovação ou apoio. Em geral, 

desvencilhar-se desse vínculo foi uma preocupação evidenciada pela maioria dos 

participantes. Exceção pode ser feita por dois entrevistados: um que já se considera 

desvinculado e o outro que conscientemente busca a aprovação do pai, sem sentir a 

necessidade de afastar-se desse vínculo. 

Assunto que permeou todas as entrevistas foi a questão da independência 

financeira. Segundo os entrevistados, é impossível falar de autonomia sem mencionar 

a questão financeira. Os que já conquistaram essa autonomia e independência em 
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relação a seus pais continuam falando sobre o tema, no sentido de buscarem um 

aumento de suas economias para a realização de escolhas já feitas e ainda não 

realizadas, como ter filhos e comprar uma casa própria. 

Outro ponto importante foi verificar como a existência e confronto de questões 

importantes, como depressão, anorexia, linfoma, enfrentamento da 

homossexualidade, influenciaram de forma positiva no processo de construção da 

autonomia dos adultos jovens entrevistados. 

Viver na cidade de São Paulo foi citado por muitos dos participantes como um 

fator que interfere em sua autonomia. Em geral, os entrevistados que nasceram fora 

da cidade e atualmente vivem aqui consideram que a cidade os ajudou a conquistar 

seu espaço longe de seus pais. Ao contrário, os entrevistados que nasceram e 

cresceram em São Paulo sustentam que a cidade tem um custo de vida muito alto e 

os pais a acham perigosa, o que faz com que a independência e autonomia seja difícil 

de ser alcançada. 

A despeito de a preocupação de todos os entrevistados circular em torno da 

conquista de seu espaço profissional, dos relacionamentos pessoais e da sua 

inserção social, em muitos dos discursos pudemos observar uma inquietação de que 

não fossem deixadas para trás as escolhas feitas a partir de seus ideais, o que nem 

sempre coincide com as exigências sociais e familiares. 

O capítulo a seguir fará uma análise desses resultados, realizando uma 

discussão com o levantamento da literatura efetuado nos primeiros capítulos. 
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8 Análise e Discussão 

 

A revisão dos estudos e literatura pesquisados mostra que momentos de 

transição carregam dúvidas, incertezas e angústias frente ao universo desconhecido 

que se apresenta. Esta pesquisa dedicou-se ao aprofundamento da psique do adulto 

jovem, especificamente à construção da sua autonomia, aos desafios encontrados 

nesse processo e aos recursos internos os quais possam auxiliar o indivíduo, nesse 

delicado momento da vida. 

Os dados coletados sugerem que a chegada do universo adulto pressupõe um 

desapego da dinâmica infantil e adolescente, para o qual nem sempre os jovens 

adultos estão preparados. Parece existir uma semelhança com as considerações de 

Jung ([1916] (2000a)), para quem uma característica comum ao período da juventude 

é o apego à consciência infantil e resistência às forças que nos envolvem no mundo. 

Este é o momento em que a libido precisa ser investida na construção de uma persona 

que seja adaptável à sociedade. De acordo com Jung ([1916] (2000a)), esta é uma 

importante luta, travada no mundo interno e no mundo externo, pois “[...] conquistar 

um lugar na sociedade e modificar a própria natureza original de modo que ela se 

adapte mais ou menos a esta forma de existência, constitui um fato notável” (para. 

791). 

Momentos de transição, segundo Kast (2004, p. 26), são “[...] fases de 

instabilidade. Elas são associadas a medo, tensão, dúvidas a respeito de si mesmo; 

conflitos que normalmente fazem parte de nossa vida, dificuldades que sempre 

tivemos são reativados”. Jung ([1916] (2000a)), por sua vez, afirma que toda transição 

pressupõe uma crise. Essa afirmação leva Samuels (1989, p. 204) a questionar se as 

transições são necessariamente traumáticas e difíceis ou se “[...] a transformação da 

libido não acontece simplesmente”.  

Tomando as colocações de Kast (2004), Jung ([1916] (2000a)) e Samuels 

(1989) e comparando com as falas dos participantes, pudemos perceber que nenhum 

deles passa ou passou ileso por esse período, sem algum tipo de sofrimento, apesar 

de a entrada para o mundo adulto fazer parte do curso natural da vida. Em outras 

palavras, a transformação da libido acontece, faz parte dos percursos e processos de 
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todos os indivíduos, mas pressupõe uma crise, por vir carregada de instabilidade, 

medo, tensão e dúvidas. 

Demarcar essa transição seria fundamental para a despedida do velho padrão 

e a permissão da chegada do novo. Lima Filho (2002) e Zoja (1992) concordam, ao 

afirmar que os ritos foram diluídos na contemporaneidade. Ocorrem, de fato, mas de 

forma subliminar e muitas vezes inconsciente, sem que o indivíduo se dê conta de que 

esteja vivenciando um rito de passagem.  

No discurso dos dez jovens, apenas três manifestaram uma certa consciência 

de realizar passagens: Maria e André demonstraram a importância que suas viagens 

de intercâmbio para o exterior tiveram, em suas vidas, e a mudança proporcionada, 

interna e externamente, após a viagem. Carla relatou que a experiência de receber 

seu primeiro salário foi forte o suficiente para que fosse marcada em seu corpo com 

uma tatuagem. Porém, não é possível afirmar que, necessariamente, esses três 

participantes tiveram mais facilidade em sua passagem.  

O processo terapêutico que, conforme Freitas (1988), pode ser considerado um 

rito iniciático, surgiu no discurso de alguns dos jovens como tendo sido importante nos 

momentos de crise de sua transição. Davi e Carla mencionaram revelações que 

tiveram em seus processos, Mônica falou sobre a falta que sente na continuidade de 

sua análise, Maria admite que a terapia a auxiliou nos piores momentos de sua 

anorexia.  

Segundo Zoja (1992), a repetição do dia a dia, feita com consciência, pode ter 

o papel de ritual. Nesse sentido, o início de suas atuações profissionais, por carregar 

consigo a necessidade de assumirem responsabilidades, compromissos e rotinas no 

seu cotidiano, foi considerado por muitos dos jovens como libertador. Nos seus 

discursos, assumir tais responsabilidades pôde ser tomado como ônus em muitas 

ocasiões, mas também funcionou como bônus, na medida em que proporcionou a 

eles, de fato, um passaporte para a autonomia. 

As entrevistas evidenciaram a maneira singular como cada jovem adulto passa 

ou passou por esse percurso. Guerreiro e Abrantes (2005) identificaram e nomearam 

algumas formas mais comuns de se atravessar o período, já descritas anteriormente 

neste trabalho (capítulo 3.2). Desses modelos, pudemos reconhecer as transições 

progressivas, profissionais, lúdicas, precoces e experimentais, nos entrevistados 

desta amostra. Encontramos jovens que passam por essa fase de forma como a 
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sociedade espera (fazem a faculdade, encontram emprego, conseguem se sustentar 

e saem de casa para morar sozinhos ou com um parceiro amoroso); jovens que vão 

atrás de experiências descontraídas e emocionantes; jovens que experimentam 

estilos de vida diferentes, sem ter encontrado ainda qual o seu próprio estilo; jovens 

que passaram abruptamente por essa passagem, devido a desemprego ou doença 

na família. 

A escolha profissional também é vista por Guerreiro e Abrantes (2005) como 

uma possível maneira de o indivíduo mergulhar em sua singularidade. Pode-se 

sustentar que é uma das formas de manifestação do daimon. De fato, Molineiro (2007) 

faz uma associação entre voz interior, designação, vocação e daimon – termos 

utilizados na Psicologia Analítica para se referir ao chamado para a busca da 

singularidade, no processo de individuação. A autora postula que a profissão 

representa a forma pela qual o indivíduo assume e declara algo a seu próprio respeito, 

quando escolhida com fidelidade à vocação. Nesse sentido, vocação possui dupla 

direção: o chamado, que atua no plano da alma e dos aspectos inconscientes da 

psique, e a resposta a ele, a qual atua no plano da consciência, pois envolve escolha, 

responsabilidade e comprometimento. Os entrevistados, em geral, manifestaram 

fidelidade às próprias escolhas e preocupação em se manterem fiéis. Dênis, por 

exemplo, foi categórico ao expressar sua inquietação na busca por “algo a mais”, que 

ele percebe ser um chamado.  

Verificou-se um conflito entre o desejo de manter-se fiel ao que eles acreditam 

ser o seu chamado, e exigências externas, tais como: não depender mais da ajuda 

financeira dos pais, promoção no trabalho ou ofertas de emprego que não condizem 

com suas demandas internas, concorrência do mercado de trabalho, consumo 

extremo da sociedade capitalista. Existe nos participantes uma preocupação em 

encontrar um equilíbrio entre as duas demandas, ambas reconhecidas por eles como 

absolutamente legítimas. Essa inquietação, nos discursos da maioria dos 

entrevistados, como uma procura de sua singularidade e realização da própria 

história, é evidenciada em falas como a de Davi: 

E a alforria que eu peguei juntamente do meu diploma, eu acho que foi 
também no sentido de que eu poderia escrever sobre coisas que não estavam 
diretamente relacionadas à psicologia e quando eu percebi isso foi como se 
uma amarra da minha escrita se soltasse e eu conseguisse escrever com 
muito mais facilidade, voltasse a acreditar no meu potencial de escrita”. 
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Ficou claro também tratar-se de um período de exploração, como postulou 

Arnett (2010). A maioria dos jovens entrevistados relatou tentativas, acertos e erros, 

em suas buscas. Foram relatadas experiências tanto no âmbito profissional como nas 

relações amorosas. Carla, por exemplo, mencionou a seguinte frase: “[...] como tudo 

aquilo se encerrou, tem a oportunidade do novo, então assim, tem a questão do novo, 

então é tudo... eu meio que comecei do zero, eu estou em outro projeto [...] de certa 

maneira isso me dá possibilidades”. 

Embora Arnett (2010) tenha concluído em seus estudos ser este um período 

em que os adultos jovens são capazes de tomar decisões sem a interferência dos 

pais, a maioria dos entrevistados demonstrou ainda se apegar às opiniões e 

aprovações das figuras parentais para suas tomadas de decisões. Ainda estão 

inseguros e, na maioria das histórias relatadas, são os pais que fornecem a segurança 

e apoio almejados. Frases, como “[...] até hoje, quando eu preciso de conselho, eu 

sempre falo com ele, apesar de eu conversar muito com meu marido, sempre falo com 

ele, mudança de emprego ou quero falar alguma coisa com a minha chefe, sempre 

falo com o meu pai antes” (Maria), demonstram como a presença dos pais ainda é 

requisitada por alguns jovens adultos. 

A permanência na casa dos pais de seis dos dez participantes corrobora a 

opinião de Andrade (2010) de que os jovens têm tido dificuldades no mercado de 

trabalho e alargam sua estadia na casa dos pais. De fato, apenas um desses seis 

jovens adultos teria condições de sair da casa de sua mãe – e não sai por “preguiça” 

(Leonardo). Os outros cinco estão em busca de possibilidades e oportunidades para 

conquistar essa independência. Segundo Andrade (2013), é na primeira moradia do 

jovem, devido aos aspectos de proteção e segurança, que as transformações 

constitutivas da adultez ocorrem. “A casa solidificará raízes e forças de cada um e se 

apresentará como um porto seguro para onde voltamos após o trabalho de cada dia” 

(p.127). 

A saída da casa dos pais, no entanto, não é a única forma que os entrevistados 

encontram para se reconhecer como adultos. Muitos mencionaram a possibilidade de 

fazer as próprias escolhas, a independência de não terem que dar satisfações, o 

crescimento profissional, para citar alguns exemplos. Entretanto, de acordo com 

Andrade (2010), é comum a oscilação no reconhecimento de si como adultos, o que 
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é facilmente encontrado nas falas dos participantes. Exemplo disso é André, que se 

considera autônomo e dependente ao mesmo tempo:  

Porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente para morar assim sozinho. 
Não, até tenho um dinheiro estável, mas nada assim, nada que eu consiga 
fazer as coisas que eu gosto, assim, eu prefiro ganhar um pouco mais e estar 
melhor financeiramente, para eu poder tomar essa atitude de morar sozinho, 
agora eu vou passar perrengue, agora eu não preciso. Apesar de que eu 
quero, mas agora não precisa. 

 

Levinson (1978) postula que, na idade dos entrevistados desta pesquisa, o 

principal desafio é achar o equilíbrio entre aventura e exploração e assumir 

compromissos e responsabilidades. De fato, essa preocupação fica manifesta nos 

jovens adultos entrevistados. Há um evidente conflito entre o desejo de explorar o 

mundo desconhecido e o desejo de ser responsável, em quase todos os 

entrevistados. Não se pode dizer que o equilíbrio é algo já conquistado por eles. Em 

sua maioria, oscilam entre momentos da vida em que a exploração de vivências, 

relacionamentos, carreiras é mais importante, e outros momentos em que assumir 

responsabilidades e compromissos profissionais ou nas relações é o que mais forte 

se manifestou.  

Nesse sentido, foi interessante notar a presença do arquétipo do puer et senex, 

na dinâmica dos entrevistados. Enquanto André e Carla, por exemplo, são atraídos 

pela exploração, novas experiências, aventuras, resistindo às regras previamente 

estabelecidas, rotinas e limites, Leonardo e Geraldo sentem-se à vontade com a 

disciplina, com a previsibilidade e o comportamento sistemático. No entanto, a maioria 

deles novamente evidencia sua busca por equilíbrio. Alguns viveram um período de 

exploração, no qual a meta era não se responsabilizar ou se comprometer, e agora 

procuram bases mais seguras; outros, ao contrário, viveram momentos de muita 

disciplina e obediência, mas agora procuram alçar voo. Essa é a proposta tanto de 

Hillman (1998) como de Bernardi (2010), ao sugerir que criatividade e inovação de 

puer possam dialogar com responsabilidade e regras de senex. 

A necessidade de abrir mão de algumas conquistas realizadas até o momento 

e dos estilos de vida em que estavam inseridos, quando viviam com seus pais, 

mostrou ser uma das dificuldades que os adultos jovens precisam encarar. Byington 

(2008) e Gimenez (2009) consideram que a função estruturante do sacrifício é de 

fundamental importância para momentos de passagem. É necessário abrir mão de 
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algo que está a serviço do ego, para que se beneficie a possibilidade de realizar 

escolhas autênticas. Os relatos dos jovens são ambíguos nesse tema. Percebem a 

necessidade do sacrifício, mas o apego ao passado muitas vezes ainda está presente. 

Oscilam entre ir para o mundo ou ficar na segurança do conhecido. Frase bastante 

significativa foi a de Carla, ao se referir a um desejo de modificar sua atuação 

profissional, o que vai requerer dela que saia da atual zona de conforto em que está 

inserida: “Vamos no sacrifício, então eu quero mudar de área, então eu tenho que 

começar por baixo”. O sacrifício parece estar presente em todas as verdadeiras 

escolhas, as escolhas feitas pelo caminho da alma. 

Pensar no que precisa ser deixado de lado incita à reflexão sobre o que precisa 

ser conquistado para adquirir autonomia e, consequentemente, à necessidade de 

definir autonomia. As definições dadas pelos participantes, com exceção de Nicole e 

Geraldo, em geral, estavam relacionadas à capacidade de fazer escolhas, inserção 

no mundo e conquista da liberdade e independência, com um enfoque individual, sem 

mencionar o coletivo ou o relacionamento com o outro. A maioria mencionou a 

importância do outro apenas quando questionada. Arnett (2000) já havia feito essa 

observação em seus estudos sobre adultos jovens. Não encontrei em seus discursos 

a visão relacional relatada por Knox (2011), em que as próprias escolhas sempre 

produzem uma reação no Outro.  

Ainda sobre a forma como definem a autonomia, Nicole e Maria confirmam a 

percepção de Sant’Anna (2009) de que a autonomia é um conceito ilusório. O autor 

afirma que vivemos em sociedade e precisamos nos render ao Sistema. Nicole, por 

sua vez, relata o seguinte:  

Eu acho que ninguém é autônomo na sociedade capitalista. A gente vive 
numa cidade como São Paulo, que tem... sei lá, 20 milhões de habitantes. Se 
você pegar São Paulo, a vida em São Paulo, aqui a gente não planta. Se a 
gente parar, der uma revolução, der alguma coisa e fechar o supermercado, 
a gente não tem o que comer, a gente não sabe plantar. Então assim, o que 
é a autonomia, se a gente, numa sociedade capitalista, a coisa é tão 
setorizada e é tão especializada que eu passo mal do estômago e não sei o 
que fazer com o meu próprio corpo?  

 

Essa problemática foi levantada por outros participantes, não só com respeito 

à dificuldade de serem autônomos em uma sociedade contemporânea capitalista, mas 

à dificuldade de serem autônomos em uma cidade que parece ter como propósitos 

prioritários a vida econômica e política, deixando para segundo plano o bem-estar dos 
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indivíduos. Hillman (1993) recorda que a construção das cidades surgiu 

espontaneamente, a partir do desejo do ser humano de compartilhar, imaginar, falar, 

fazer e trocar. O propósito econômico e político das cidades é uma ideia válida e 

recente, contudo, é preciso um cuidado para que não se negligencie o bem-estar da 

alma. 

A percepção de Maria de que autonomia é um conceito ilusório passa por sua 

experiência no mundo corporativo, onde ela não se sente suficientemente autônoma 

para tomar suas próprias decisões, sem ter que se submeter a uma chefia. 

Em seus discursos, assim como os heróis nos mitos gregos, os jovens mostram 

buscar vencer os desafios e superar sozinhos seus obstáculos, para se autoafirmarem 

e conquistarem seus lugares na sociedade. O arquétipo do herói, então, aparece 

como outro importante arquétipo o qual se constela, quando o indivíduo vai ao 

encontro de sua autonomia, abandonando o universo infantil e descobrindo-se no 

mundo adulto (HENDERSON, 1964). Um dos entrevistados, Davi, ilustrou essa 

jornada de maneira muito clara: “[...] por mais que eu deteste o termo herói, eu acho 

que eu tenho algo em mim [...] que eu penso quão deliciosamente heroico é poder 

assumir as suas próprias responsabilidades pelas suas próprias conquistas”. 

No entanto, Hillman (1970) descreve que existe a hora em que o herói cede 

lugar ao universo imaginal, de forma que o ego não ocupe um espaço maior do que o 

que lhe é devido, evitando assim uma inflação egoica. Nos discursos dos jovens 

entrevistados, o contato com as imagens internas ainda parece precário. Muitos deles 

permanecem na necessidade de percorrer sozinhos seus caminhos, autoafirmando-

se e separando-se de seus pais. Parecem não ter tempo para se relacionar com a 

imaginação. Prova disso foi a dificuldade que a maioria deles teve, quando convidados 

a fazerem um desenho ou lembrarem um personagem com que se identificassem. 

Muitas vezes, houve constrangimento em seus rostos.  

Talvez a exigência que encontram na sociedade os leva a entender que 

precisam ser fortes. O perigo é a confusão entre estarem psiquicamente bem 

estruturados, ou inflados. A porosidade do ego não significa vulnerabilidade, mas sim 

abertura para o mundo imaginal. Somente dois entrevistados, Davi e Carla, revelaram 

utilizar como recurso interno, em suas jornadas, a intuição e o desejo. Os demais 

relataram recursos como: força, disciplina, autocontrole, orgulho, determinação e 

coragem. Todos atributos do ego. 
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A necessidade que o indivíduo tem de confirmar seu valor, através da 

performance individual, é cada vez mais exigida pela sociedade, conforme postula 

Bezerra Júnior (2009). Seis entrevistados explicitaram seu incômodo com tal 

necessidade de produção e cobrança pelo melhor desempenho, que são exigidos 

pelas empresas em que trabalham, pela expectativa dos pais e pela própria 

necessidade em serem aprovados, sentindo-se dependentes da opinião de terceiros. 

Nesse sentido, conforme Monod (2009) assinala, a liberdade individual e a descoberta 

da própria singularidade ficam comprometidos, uma vez que a pressão pela 

semelhança e pela obediência de padrões pré-estabelecidos está excessivamente 

presente nas construções das identidades dos indivíduos.  

Segundo Lipovetsky (2009), a falta de referências sociais estruturantes, 

anteriormente ditadas mais explicitamente pela família, pode trazer desorientação e 

sentimento de impotência. Desse modo, observamos a conquista da autonomia vir 

acompanhada por algumas disfuncionalidades, tais como anorexia, depressão, 

desmotivação, sensação de vazio, dificuldades de tomar decisões.  A forma com que 

os jovens lidaram com isso variou entre busca por ajuda de terapia psicológica, por 

apoio da família ou por hobbies que os tirassem da “rotina massacrante” (Nicole). 

Valadier (2009), Lipovetsky (2009) e Monod (2009) alertam para o risco de que 

a busca da autonomia seja confundida com um individualismo irresponsável, onde não 

haja regras e limites e o indivíduo viva com a finalidade de simplesmente satisfazer os 

próprios caprichos. O que se pôde compreender, nas entrelinhas das angústias dos 

adultos jovens que participaram desta pesquisa, é que muitos deles estão tão 

preocupados em sobreviver e vencer, que o encontro com o Outro – fator que, para 

Monod (2009), poderia trazer a responsabilidade para o individualismo – torna-se 

secundário. 

Apenas Nicole e Geraldo evidenciaram estar em momentos de seus percursos 

nos quais conseguem imaginar um encontro com o outro de forma menos 

individualista. Geraldo consegue visualizar, como um projeto a curto prazo, realizar 

trabalhos sociais, ensinando adolescentes a fazer seu próprio trabalho profissional. 

Nicole coloca como prioridade para sua vida manter a boa relação com seu grupo de 

trabalho, mesmo que isso implique o sacrifício de conquistas financeiras ou 

profissionais. Talvez isso se deva ao fato de que ela já adquiriu uma certa autonomia: 
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já saiu da casa de seus pais, está adquirindo sua casa própria e encontra-se 

profissionalmente estável. 

A hipótese de que a figura do pai seria de grande importância, por ser o 

princípio paterno um fator determinante para a inserção do indivíduo na sociedade, foi 

confirmada. De fato, nove dos dez entrevistados revelaram atribuir importância 

significativa ao papel do pai, nesse período. Em geral, o pai, vivenciado quer como 

uma figura positiva, quer negativa, é visto como aquele que estimula o adulto jovem a 

mergulhar no mundo e sair do universo parental, ao mesmo tempo em que fornece 

dados de realidade ao filho, muitas vezes dando limites a eles. Zoja (2005) postula 

que essa é uma importante função da paternidade, já que, a partir disso, é possível a 

realização de escolhas no mundo objetivo. Quanto aos jovens que vivenciaram o pai 

de forma negativa, Davi é um exemplo de que, como reflete Guggenbühl-Craig (1982), 

o importante é a presença do pai, pois um pai destrutivo também pode impulsionar o 

filho para a vida. Ele afirma que a relação com seu pai – considerada ruim – o 

impulsiona a atingir seus objetivos o mais rápido possível, para se livrar da 

dependência que ainda possui dele. 

Porém, o esfumaçamento da figura paterna na sociedade (ZOJA, 2005) é 

captado por Geraldo, Nicole e Dênis, visto que relatam sua insatisfação com o ritmo e 

as exigências da sociedade capitalista, principalmente nesta metrópole. Segundo 

eles, amigos, colegas de trabalho e a própria família se perdem no consumismo, nas 

exigências da mídia e no imediatismo. 

Identificamos também no percurso de alguns dos jovens, a substituição de 

referências paternas por amigos ou “mestres”. Zoja (2005) entende que isso pode 

acontecer devido à ausência da figura paterna na vida dos filhos. Nos nossos 

participantes, entretanto, nos casos em que ocorreu tal substituição, foi devido a uma 

decisão do próprio entrevistado, o qual sentiu a necessidade de um desapego, porque 

as afinidades entre pai e filho se diluíram ou foram declaradas como negativas, e não 

pela falta real do pai em suas vidas. 

Se o reconhecimento do Outro é a forma de limitar externamente a metáfora da 

autonomia (MONOD, 2009), a relação com anima e animus é o que pode exercer essa 

função. Samuels (1989) assinala que anima/animus são figuras que denunciam o que 

está fora de ordem e fazem com que o sujeito se sinta impelido a ir em direção ao 

desconhecido. Em praticamente todas as entrevistas realizadas, pudemos ouvir 
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relatos de desafios e conquistas. Davi falou especificamente de uma inspiração que 

surgiu inesperadamente; Amélia, de uma coragem súbita para a realização de um 

objetivo; Nicole, ao entrar no palco pela primeira vez, sentiu um tremor interno; Carla 

relata seu hobby, a pole dance, como sendo seu “tudo”: equilíbrio, inspiração, fôlego, 

descoberta de si; André sente-se chamado constantemente para um mundo 

desconhecido de viagens, a fim de sentir-se pleno. 

Essa mobilização interna atiçada pela anima/animus, segundo Jung ([1928] 

(2012b)), é facilmente projetada em objetos externos. Talvez, por esse motivo, todos 

os entrevistados relataram seus envolvimentos amorosos como sendo tão 

importantes. As relações são vivenciadas de formas bem variadas. Alguns 

reconhecem o parceiro como modelo (Carla, Nicole, André), outros como 

companheiros de jornada (Amélia, Mônica, Maria e Dênis), outros ainda veem o 

parceiro como possuidor de características complementares às suas (Geraldo e Davi). 

Por mais que tenhamos percebido a tendência ao individualismo, porque sua libido 

está totalmente focada em sobreviver e vencer desafios, o arquétipo da anima/animus 

– ativado nessa fase da vida – não os deixa esquecer da existência do Outro. 

O foco pela sobrevivência e a construção da persona a ser utilizada no mundo 

adulto vieram acompanhados, na maioria dos entrevistados, por uma saudável 

preocupação para não se envolverem completamente nesse processo, o que os 

tornaria, em palavras de Jung ([1928] (2012b)), seres com ausência de alma. Nesse 

momento da vida, é muito presente, pelo menos nos participantes desta pesquisa, um 

cuidado para não se identificarem exclusivamente com o que a sociedade, família ou 

empresa esperam deles. Em muitos dos discursos, o conflito estava evidente. Como 

Hopke (1995) postula, a ferramenta que o adulto jovem possui para assumir sua 

singularidade, muitas vezes, está na construção da sua persona, sendo fiel aos seus 

desejos. 

Essa pode ser a forma mais relevante com que os jovens adultos vivenciam 

seu processo de individuação: construindo sua persona a partir dos desejos da sua 

alma. Outra importante maneira, como refletem Guggenbühl-Craig (2004) e Frankel 

(1998), é o confronto com a sombra, para que sejam capazes de encontrar valores 

que lhes convenha. Assim, é imprescindível entrar em contato com a negação e com 

as próprias limitações. Além disso, a autoafirmação se dá quando o indivíduo é 

conscientemente capaz de dizer não. Vários relatos de mergulho na sombra puderam 
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ser identificados, nos jovens adultos. As doenças e depressões, as limitações e 

frustrações puderam ser experiências que, em maior ou menor grau, colaboraram 

para o processo de aquisição da autonomia. 

Hillman (1985) e Guggenbühl-Craig (1995b) enfatizam, ainda, que a 

individuação é um processo que visa ao encontro da própria singularidade, sempre 

levando em consideração o coletivo. Esse parece ser um grande desafio para os 

adultos jovens entrevistados, pois, tendo em vista que seu foco é a superação, 

preocupar-se com as regras, as normas e o Outro parece ser uma tarefa bem difícil. 

Além disso, para Hillman (2010), individuar é a capacidade de diferenciar as 

várias subpersonalidades que nos habitam e encontrar caminhos possíveis para 

manifestar nossas peculiaridades e excentricidades. De acordo com Samuels (1992), 

à consciência deveria ser atribuída uma função pluralista. Isso significa que nem 

sempre se pode esperar coerência nas escolhas e decisões, o que pode trazer muitas 

angústias ao jovem adulto, caso ele não consiga ter essa visão de si mesmo e do 

mundo. Exemplo disso é encontrado no discurso de Nicole: “[...] o ser humano está 

com medo da profundidade, que talvez se se aprofundar, vai ver a porra que a gente 

está vivendo. Então não sei, eu tenho me sentido muito contraditória e muito 

incoerente, assim, com toda minha luta e com toda minha busca”. 

Das muitas dificuldades atravessadas pelos adultos jovens, adaptar-se ao 

mundo adulto sem se perder do próprio desejo foi algo observado em todas as 

entrevistas. Levinson (1978) menciona que o principal desafio dos jovens é a 

conciliação entre explorar as diversas opções da juventude e assumir 

responsabilidades e compromissos. Jung ([1910] (1998)) sugere que o indivíduo fique 

atento para que pressões e convenções sociais não coloquem em risco o seu 

“chamado” e sua “fidelidade à própria lei”. Hillman (1985) pontua que um importante 

caminho para a individuação é encontrar o equilíbrio entre puer (criatividade, desejos, 

inovação) e senex (tradição, regras, compromisso). Segundo Jung, a figura 

arquetípica, que é capaz de fazer esse papel de ponte entre o inconsciente e o 

consciente, é a anima. Ela seria o “Eros da consciência” ([1950] (2001), para. 33). Ela 

é, em palavras de Hillman (2010), a “psique personificada” (p.116). E talvez ela seja a 

chave para que os desejos mais íntimos dos indivíduos não caiam no esquecimento, 

nessa entrada para o mundo adulto.   
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9 Considerações Finais 
 

 

Pois o outro deve ser descoberto. Coisa digna de espanto, já que o homem 
nunca está só, e não seria o que é sem sua dimensão social. [...] E, como a 

descoberta do outro tem vários graus, desde o outro como objeto, 
confundido com o mundo que o cerca, até o outro como sujeito, igual ao eu, 

mas diferente dele, com infinitas nuances intermediárias, pode-se muito 
bem passar a vida toda sem nunca chegar à descoberta plena do outro. 

(TODOROV, 1999, p.299). 

 

 

Reconhecer que um trabalho chegou ao fim não é tarefa fácil. Talvez porque, 

ao finalizar uma pesquisa, nenhuma questão realmente se encerra. Pelo contrário, 

muitas outras se abrem em seu lugar. É como nos ciclos da vida: determinadas 

vivências, histórias e experiências precisam ser encerradas, porém, jamais deixam de 

voltar e retornar com diferentes significados. 

Realizar esta pesquisa foi um trabalho árduo, o qual representou, além de muito 

estudo, foco e empenho para conectar todas as descobertas, muito trabalho interno. 

O maior desafio que se enfrenta em uma pesquisa em Psicologia é sermos, nós 

mesmos, objetos do nosso estudo.  

 O presente trabalho teve como objetivo central identificar e compreender 

aspectos psicológicos que envolvem a construção da autonomia no adulto jovem que 

vive na cidade de São Paulo. Além desse objetivo, também pretendeu refletir sobre 

elementos arquetípicos da dinâmica do adulto jovem, levantar possíveis dificuldades 

atravessadas por eles e observar como as têm enfrentado. 

Uma das questões feitas na introdução, e que motivou o tema desta 

dissertação, foi: “É possível caracterizar o fim da adolescência e o início da idade 

adulta?” Após tantos meses debruçada sobre o tema, posso sugerir que sim: existem 

diferenças substanciais nas vivências internas e externas de adolescentes e adultos 

jovens, entretanto, não existe um momento específico em que se torna possível fazer 

tal caracterização.  

Apesar de esses dois momentos de vida serem caracterizados pelas 

transições, oscilações e vulnerabilidade, nota-se que o adulto jovem possui uma 

preocupação com a carreira profissional, com a responsabilidade de si mesmo e com 

o planejamento futuro, diferentemente do apontado na literatura sobre adolescentes. 

Por outro lado, é um momento que não se confunde igualmente com o adulto maduro.  
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Não se espera deste último, por exemplo, que ainda tenha dúvidas quanto à sua 

atividade profissional, ou se terá ou não filhos, nem que busque vivências baseadas 

no desejo de exploração. Espera-se, sim, uma lapidação da singularidade já manifesta 

através de escolhas realizadas. Novamente, repito que isso é dito de forma genérica, 

e que exceções e incoerências ao longo de cada percurso são muito bem-vindas. É 

onde a singularidade se manifesta de forma mais precisa, dando espaço para a 

individuação. 

É inegável que a sociedade espera também do adulto jovem determinados 

padrões de comportamento básicos, mesmo que acompanhados de certa incoerência. 

Espera-se que caminhe rumo ao encontro da própria autonomia, seja ela sustentar-

se financeiramente, seja morar sozinho, fazer as próprias escolhas, tomar as próprias 

decisões. Espera-se que se adapte, que tenha um emprego, que constitua uma 

família. Espera-se que aproveite a juventude, divertindo-se, criando, explorando. 

Espera-se muito. Os outros esperam dele e ele próprio espera de si. 

O modo como o ego se relaciona com o inconsciente talvez seja uma das 

maiores preocupações para um adulto jovem. Nota-se uma ambiguidade entre as 

próprias demandas em termos do que querem para si enquanto seres sociais e o que 

querem, enquanto seres individuais. Os desejos, tanto de se adaptar ao mundo, 

construir sua identidade, sua independência, sua família, quanto o de ir ao encontro 

do desconhecido e do que o faz se apaixonar, demonstram a luta existente entre o 

individualismo egoico e o encontro com o Outro. Esse encontro parece acontecer nos 

adultos jovens, via relacionamento com a anima, na busca de si mesmos. 

Nesse sentido, uma das tarefas impostas ao indivíduo é conseguir discernir 

quais são as reais convocações do mundo interno e as falsas demandas que a cultura 

impõe. Observa-se como a força do daimon se faz presente nesse momento do 

processo, e parece ser fundamental que se mantenha essa chama acesa, antes que 

o excesso de compromissos, exigências, busca por fama, status ou poder a abafem 

ou a apaguem de vez. A forma possível para se manter essa chama é via fantasia, 

imaginação e metáfora. Metaforizar o mundo é a melhor maneira de se aproximar da 

linguagem inconsciente. A imaginação é o que torna possível olhar, prever, imaginar 

o futuro. Longe de sair da realidade, é uma forma de planejamento que mescla a 

vontade do ego com os desejos da alma. Daí a importância de dar credibilidade ao 

mundo imaginal. 
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Ficar atento para não se perder do daimon, nesse período da vida, poderia ser 

de grande auxílio para reduzir as possibilidades de que, na maturidade, ao olhar para 

a vida, o indivíduo perceba o quanto se desviou de sua jornada. 

Sacrifício é outra atitude fundamental do ego para que se manifeste o 

verdadeiro desejo da alma. As perdas estão presentes ao longo de toda a vida e são 

inevitáveis para a chegada do novo. É por isso que Hillman (1995, p. 18) afirma que 

“[...] sempre que você cresce, perde alguma coisa. Perde aquilo a que se agarrava 

para se preservar. Perde hábitos confortáveis, perde o senso de familiaridade. Isso é 

importante: começar a se mover para o desconhecido”. Questiono aqui se o 

sofrimento, vivenciado e relatado pelos adultos jovens advindos de seu crescimento, 

é típico desse momento do percurso, ou o sofrimento é algo inerente do ser humano 

e faz parte da necessidade contínua do indivíduo ganhar intimidade com algo 

completamente diferente daquilo a que se estava agarrado até então. 

Tratar da conquista da autonomia é extremamente amplo e abrangente. 

Autonomia implica encontrar as próprias regras sem desconsiderar a sociedade em 

que vivemos, assim como individuação implica diferenciar-se sem excluir o coletivo. 

Autonomia e Individuação, andando lado a lado. Individuação não se confunde com 

alienação, assim como autonomia não se confunde com egocentrismo.  Autonomia é, 

sim, encontrar as próprias regras. Porém, somos seres sociais e políticos. Vivemos 

em relação. O grande desafio é encontrar sua singularidade, seu lugar, seu espaço 

dentro do mundo e não alheio a ele; é criar um caminho próprio, ainda que dentro de 

padrões sociais. 

Além disso, os indivíduos são formados e reconhecidos como tal, a partir de 

suas relações e conexões com o mundo, e é no mundo que o indivíduo realizará sua 

individuação. Todavia, é importante ressaltar que, nesse contexto, o mundo não é 

entendido como uma projeção da própria alma, mas possui vida, independente do 

indivíduo, o que demanda que ele saia de si mesmo para que o encontro, de fato, 

aconteça.  

Já que esse é o momento no qual a libido precisa ser investida na adaptação 

do indivíduo no mundo, é preciso que se encontre uma forma de construir um lugar 

na sociedade com princípios de cidadania, ética e respeito mútuo, aproximando-se do 

que é diferente de si próprio e do que ocorre fora de si. Não seria esse o melhor 

momento para que o Outro fosse inserido na vida do indivíduo, uma vez que o Amor 

– Eros – se faz presente com tanta intensidade? 
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O trabalho com adultos jovens seria, em síntese, manter acesa a chama do 

daimon, enquanto acontece o processo de adaptação ao mundo externo, e manter 

ativo Eros, seja com a natureza, seja com a família, seja ainda com seu trabalho, com 

amigos ou no amor. A autonomia seria a possibilidade de fazer escolhas, tomar 

decisões, criar suas próprias regras, se aproximar da própria singularidade, sem 

perder de vista o mundo ao redor. 

O atendimento clínico individual ou em grupo, no qual muitas inquietações são 

evidenciadas, onde se coloca a possibilidade do encontro consigo próprio e com o 

Outro, pode ser um dos espaços onde o diálogo sobre o tema com adultos jovens se 

faça possível. Acredito que trabalhos possam ser feitos também no ambiente 

corporativo, através de vivências ou coaching. 

Finalizo estas considerações com a certeza de que a linha de pesquisa 

escolhida não é a única forma de compreender os aspectos psicológicos os quais 

envolvem a construção da autonomia no adulto jovem, e as possíveis dificuldades 

atravessadas nessa fase da vida. Sabemos também que muitos temas não puderam 

ser incluídos. A diferença entre os gêneros, os adultos jovens que não tiveram a 

oportunidade de concluir um curso superior, as transições feitas precariamente ou 

precocemente, a parentalidade nos adultos jovens, entre outros, são sugestões de 

temas para futuras pesquisas.  
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11 ANEXOS 

 

11.1 Apêndice A 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

 Idade: 

 Sexo: 

 Situação Familiar  

vive com os pais, sozinho, em república, com um parceiro amoroso; 

pais casados, separados, vivos,  

tem irmãos 

tem filhos 

 Escolaridade: 

 Ocupação: 

(trabalha ou estagia, outros interesses) 

  

 

2. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Como você está vivendo o atual momento da sua vida? 

 Que sentimentos vêm à tona? 

 O que você entende por autonomia? 

 Você se considera autônomo? Por quê? 

 Como você acha que está desenvolvendo sua autonomia? 

 Você está encontrando/encontrou dificuldades para construir sua autonomia? 
Quais? 

 Teve conquistas? Quais? Como lida com elas? 

 Quais os desafios encontrados nesse período? 

 Como seus relacionamentos familiares e sociais interferem ou influenciam na 
sua autonomia? Existe uma pessoa que você toma como referência? Quem? 

 Como foi a saída da casa de seus pais? Que sentimentos foram despertados? 

 Quais são os ônus e os bônus de adquirir autonomia? 

 Quais são seus planos e como pretende alcançá-los? 

 Uma pessoa ou personagem que o(a) inspira. Por quê? 

 Gostaria de dizer algo a mais? 

 Gostaria de se expressar fazendo um desenho? 
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11.2 Anexo A 
 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia: Psicologia Clínica 

Núcleo: Estudos Junguianos 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96, de 10 de outubro de 1996) 

 
 

I – Dados de Identificação do Participante da Pesquisa 
 
Nome: 
Documento de Identidade Nº: 
Sexo:  
Data de Nascimento: 
Endereço: 
CEP: 
Cidade: 
Telefone: (  ) 
 
 
II – Dados sobre a Pesquisa Científica: 
 
Título do Protocolo de Pesquisa: “A construção da autonomia no adulto jovem: uma visão 
contemporânea a partir da abordagem junguiana”. 
Pesquisadora: Luciana Leite Ximenez Campanile 
Inscrição no Conselho Regional de Psicologia: CRP 06/58228 
Avaliação do risco da pesquisa: Risco Baixo. Informamos que os procedimentos deste 
protocolo de pesquisa são de baixo risco. Entretanto, estamos atentos a eventuais 
desconfortos que evidenciem a necessidade de assistência, intervenção e consequentemente 
atendimento psicológico ao participante. 
 
 
III – Registro das Explicações da Pesquisadora ao Participante sobre a Pesquisa: 
 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como título “A construção 
da autonomia no adulto jovem: uma visão contemporânea a partir da abordagem 
junguiana”. Essa pesquisa visa a estudar os aspectos psicológicos que permeiam a fase do 
adulto jovem, de acordo com os pressupostos teóricos da Psicologia Analítica. 
Para o levantamento de dados, será realizada uma entrevista semiestruturada, com 
caracterização do participante. A entrevista será gravada (apenas áudio). 
Os resultados da pesquisa serão utilizados na elaboração de um relatório, como parte dos 
requisitos para que a pesquisadora obtenha o título de Mestre em Psicologia Clínica e para 
futura publicação. Não haverá, todavia, a qualquer tempo, a identificação dos participantes. 
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IV – Esclarecimentos Dados pela Pesquisadora quanto às Garantias ao Participante da 
Pesquisa: 
 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos, benefícios e 
resultados associados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de se recusar a dar respostas e/ou retirar seu consentimento a qualquer 
momento e deixar de participar do estudo. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
 
 
 
V – Informações para Contato com a Pesquisadora: 
 
Pesquisadora: Luciana Ximenez 
E-mail: luximenez@bol.com.br 
Telefone: (11) 3673-5888 / 99235-1651 
 
 
VI – Observações Complementares 
 
Os resultados desta pesquisa estarão disponíveis para os participantes, bastando para tanto 
entrar em contato com a pesquisadora, agendando data e horário de reunião. 
 
 
VII – Consentimento Pós-Informado 
 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecida pela pesquisadora e ter 
entendido o que me foi explicado, concordo em participar como voluntário da presente 
pesquisa.  

Autorizo, ainda, que a entrevista seja gravada (apenas áudio) para que não se deixe 

passar despercebido nada do que foi conversado que possa ser importante para a pesquisa.   

Estou consciente de que este estudo possui uma finalidade de pesquisa nos meios 

acadêmicos, podendo os dados obtidos ser usados em publicações científicas, sem que as 

pessoas participantes sejam identificadas.  

Estou ciente de que sou livre para recusar a dar respostas a determinadas questões 

durante as entrevistas, bem como para retirar meu consentimento e terminar minha 

participação a qualquer tempo. 

Declaro ainda que aceito voluntariamente a participação neste estudo, não tendo 

sofrido nenhuma forma de pressão para isso, e que me foi assegurado que as identificações 

serão mantidas em absoluto sigilo, sendo supridas ou alteradas informações que possam me 

identificar.  

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu 

desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento. Posso requerer, se quiser, 

entrevista devolutiva com a pesquisadora, após a análise dos dados.  
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São Paulo,_____de _____________de ____. 

 

 

_________________________                                          

Assinatura do participante 

R.G.: 

CPF:                                                      

 

 

_________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

R.G.: 

CPF:                                                      

 

 

 

 

 

 


