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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo principal compreender como os novos egressos das 

universidades públicas, que acessaram a educação superior pelo sistema de reserva de 

vagas, vivenciaram a transição para a vida adulta, e de que forma essa experiência de 

transição ocorreu nas gerações anteriores, na mesma família, considerando pais que 

interromperam os seus percursos escolares ainda na educação básica. Foram 

entrevistados cinco egressos da Universidade Federal da Bahia, suas mães, e dois 

pais. A pesquisa foi delineada a partir da abordagem da Teoria da Transição, proposta 

por Nancy Schlossberg, Elinor Waters e Jane Goodman. Os dados, produzidos através 

das Entrevistas Compreensivas, revelam a impossibilidade de analisar a transição para 

a vida adulta exclusivamente pelo referencial desenvolvido por essas autoras. A 

discussão sobre as mudanças que afetam essa nova geração a partir da experiência 

universitária, a compreensão a respeito dos processos de formação educacional nessas 

famílias e as noções desenvolvidas a respeito da adultez induziram à composição de 

um quadro teórico apoiado pelos conceitos de geração, de Karl Mannheim, e de espaço 

de experiência e horizonte de expectativa, de Reinhart Koselleck. Essa convergência 

teórica indicou que o prolongamento da juventude ainda não é um fenômeno presente 

entre os entrevistados, mesmo com o alongamento das trajetórias escolares, embora o 

investimento na educação tenha permitido uma vivência da adolescência praticamente 

inexistente entre os seus pais. A experiência no mundo do trabalho apareceu como o 

principal evento definidor da entrada na vida adulta. As políticas de permanência, parte 

do projeto das ações afirmativas, garantiram o adiamento ou a saída desse cotidiano 

laboral e asseguraram maior dedicação aos estudos entre os mais jovens, enquanto 

cursavam a graduação. Nesse sentido, cabe destacar a mudança no tempo, 

principalmente quanto às expectativas que esses filhos vão desenvolver em relação ao 

futuro, e a possibilidade que eles passam a ter de organizar as suas experiências. As 

transformações sociais, econômicas e culturais no Brasil, a partir dos anos 2000, 

apoiaram o início de um processo de democratização da educação superior que influi 

nesse novo panorama de experiências entre os jovens de origem popular.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Transição para a vida adulta; Psicologia do Desenvolvimento; 

Juventude; Vida universitária; Ações afirmativas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis´s main objective is to understand how new public universities 

undergraduates, who accessed higher education through quota system, experienced the 

transition to adult life. Also, it aims to investigate how this transition experience occurred 

in the previous generation, in the same families, considering parents who interrupted 

their school pathways in basic education. Five graduates of the Federal University of 

Bahia, their mothers, and two of their fathers were interviewed. Transition Theory, as 

proposed by Nancy Schlossberg, Elinor Waters and Jane Goodman, helped delineate 

this research. The data, produced through Comprehensive Interviews, revealed the 

impossibility of analyzing the transition to adulthood exclusively by the referential 

developed by these authors. The debate about the changes that affect this new 

generation, regarding their university experience, the understanding of the educational 

formation processes in these families and the developed notions about adulthood have 

induced the composition of a theoretical framework supported by the theory of 

generations, of Karl Mannheim, and the space of experience and horizon of expectation, 

of Reinhart Koselleck. This theoretical convergence indicated that the youth enlargement 

is not yet a phenomenon among these graduates, even with school improvement 

trajectories. Nevertheless, the investment in education has allowed them an 

adolescence experience that was almost non-existent among their parents. The 

experience in the world of work appears as the main defining event into adult life. The 

permanence policies, part of the affirmative action project, ensured the postponement or 

exit from this work routine and ensured a greater dedication to studies among the 

youngest while attending undergraduate school. In this sense, it is important to highlight 

the change in time, especially regarding the expectations that these sons and daughters 

will develop in relation to the future and the possibility they will have to organize their 

own experiences. The social, economic and cultural transformations in Brazil, starting in 

the 2000s, supported the beginning of a democratization process in higher education 

that influences this new panorama of experiences among the young of popular origin. 

 

KEY WORDS: Transition to adult life; Developmental Psychology; Youth; University life; 

Affirmative actions. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Como nos tornamos adultos? É possível identificar, no curso de vida, as 

experiências que marcam essa transição? O que vem antes da fase adulta? 

Adolescência? Juventude? Qual a faixa etária que define a entrada na “adultez”1? 

É possível demarcá-la? Tornar-se adulto tem sido uma tarefa mais árdua para os 

jovens de hoje? Há variações na passagem para a vida adulta quando levamos 

em consideração as condições socioeconômicas e de escolarização? Essas 

perguntas aparecem como inquietações e conduzem boa parte do caminho dessa 

tese. 

A transição para a vida adulta foi, historicamente, definida por marcadores 

como: a entrada no mundo do trabalho, a saída da casa dos pais, as experiências 

de maternidade/paternidade, o casamento ou por mudanças nas trajetórias 

escolares que envolvem a entrada e a conclusão do ensino superior. Embora 

esses parâmetros estejam sendo questionados no mundo contemporâneo, eles 

ainda servem de referência para análises que investigam o período 

correspondente à saída da adolescência até a chegada ao mundo adulto. Os 

questionamentos acerca da utilização desses marcadores apontam para a não-

linearidade dos eventos que envolvem a passagem para a adultez, e também a 

possível não-ocorrência de alguns deles. Esse estudo está voltado para a 

compreensão dos processos que permitem a transição para a vida adulta, 

levando em consideração as experiências dos sujeitos durante a transição. 

O projeto surge do meu interesse em compreender como alguns egressos 

das universidades públicas, que acessaram o ensino superior pelo sistema de 

reserva de vagas, vivenciaram a transição para a vida adulta, e de que forma 

essa experiência de transição ocorreu em suas famílias, considerando que seus 

pais não tiveram contato com o contexto universitário ou tiveram as suas 

trajetórias escolares interrompidas no decorrer da educação básica.  

No Brasil, a educação básica compreende “[...] a educação infantil (para 

crianças com até cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de seis a 14 

                                                           
1Adultez é uma palavra não dicionarizada no Brasil, mas utilizada em artigos nacionais desde a 
década de1980 como sinônimo de “fase adulta” ou “vida adulta”. 
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anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos).”2 Algumas mudanças 

ocorreram ao longo do século passado, e também nos anos 2000, no que diz 

respeito à estrutura da educação básica brasileira, com alterações que vão desde 

a nomenclatura de cada período até variações relativas ao tempo dedicado pelo 

estudante a essa etapa de formação educacional, questões que serão abordadas 

posteriormente.   

A investigação aqui proposta parte da experiência de um mestrado 

realizado no Programa de Pós-graduação em Psicologia (UFBA), entre 2008 e 

2010, sobre o cotidiano de jovens de origem popular que tiveram acesso aos 

cursos da Universidade Federal da Bahia, através das políticas de ações 

afirmativas. Embora o tema central dessa dissertação seja a permanência dos 

estudantes nesse nível de ensino, a revisão de literatura desenvolvida acessou 

estudos sobre a juventude, voltados não apenas para a relação dos estudantes 

com a educação superior, mas também para a entrada deles no mundo do 

trabalho, considerando ambos os eventos como experiências juvenis, associadas 

à transição para a vida adulta. (ARNETT, 2000; KEHL, 2004; MADEIRA, 2006; 

CAMARANO; KANSO; LEITÃO e MELLO, 2006) Esses estudos chamam a 

atenção para a recente não linearidade de eventos que, comumente, compunham 

a passagem para a adultez. Segundo os autores, o casamento, a experiência de 

maternidade/paternidade, a saída da casa dos pais, a entrada no mundo do 

trabalho ou mesmo a conclusão de uma formação superior, já não são suficientes 

para garantir que o sujeito se torne adulto. Esses eventos passaram a se 

apresentar em novas sequências ou deixaram de ocorrer, promovendo, em certos 

casos, um prolongamento da juventude e um consequente adiamento da entrada 

na vida adulta. 

Na Psicologia, os interesses do campo do desenvolvimento estiveram, 

tradicionalmente, voltados para a infância e a adolescência, como fases da vida 

em que as mudanças e transformações apontavam para a formação basilar do 

sujeito. Certamente por isso, a compreensão da transição para a vida adulta 

ainda está associada aos estudos sobre adolescência e juventude, sendo esses 

momentos constitutivos de um processo de mudança do sujeito desde a infância 

até a vida adulta propriamente dita. Embora não haja uma clara distinção na 

                                                           
2Informações disponíveis em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/04/etapas-do-ensino-
asseguram-cidadania-para-criancas-e-jovens>.  Acesso em: 13 jan. 2017. 
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utilização desses dois termos, a “adolescência” tem sido privilegiada pelo campo 

da Psicologia, enquanto o termo “juventude” aparece, mais frequentemente, nas 

pesquisas em Ciências Sociais e Educação. (GUIMARÃES; GRINSPUN, 2008)  

Além de estudos sobre adolescência e juventude, há teóricos vinculados 

ao campo da Psicologia como Erik Erikson, George Vaillant e Daniel Levinson 

que, na primeira metade do século XX e nos anos 70 e 80 do século passado, 

discutiram o início da vida adulta como um momento distinto na trajetória do 

desenvolvimento. Para esses autores, após a saída da adolescência, os sujeitos 

entram na vida adulta, mas ainda passam por mudanças estruturais até poderem 

vivenciar uma condição de estabilidade e autonomia.  

Nos anos 2000, Jeffrey Jensen Arnett propõe que, mais do que um 

momento de transição, este período caracterizado como juventude (ou vida adulta 

jovem) e que se estende, em média, dos 18 aos 25 anos, poderia ser 

compreendido como uma nova etapa do desenvolvimento, definida pelo autor 

como emerging adulthood. Ele indica, no entanto, que a adultez emergente existe 

apenas em culturas nas quais os jovens têm a possibilidade de vivenciar um 

período prolongado de exploração entre o final da adolescência e os “vinte e 

poucos anos”, o que promove uma série de críticas à sua teoria, pois ela só 

ganharia sentido em determinados contextos culturais. A ideia central, neste 

caso, é que a adultez emergente é um período em que o sujeito, ao ter deixado 

um momento de maior dependência, próprio da infância e da adolescência, 

alcança uma vivência diferencial, com maiores possibilidades de explorações e 

experimentações, mas sem ainda assumir as responsabilidades características 

da idade adulta. Segundo o autor, as pesquisas têm mostrado que as transições 

demográficas já não são tão importantes para os sujeitos se definirem como 

adultos.  

Arnett (2000) considera que essa inscrição no mundo adulto tem sido 

indicada por dois critérios mais subjetivos, assumir responsabilidades e tomar 

decisões independentes. Há um terceiro critério, menos subjetivo, mas importante 

dentro dessas considerações: tornar-se financeiramente independente. Ainda 

assim, eventualmente, tornar-se pai ou mãe, por exemplo, pode ser considerado 

um importante critério de entrada na adultez para algumas pessoas. A adultez 

emergente possibilitaria experiências para uma formação de identidade, 

fenômeno comumente associado à adolescência. Segundo Arnett (2000), os 
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eventos vivenciados aos “vinte e poucos anos” promovem possibilidades aos 

jovens, permitindo que eles se movam em muitas direções até tomar decisões 

mais definitivas. Esses eventos se relacionam com aspectos afetivos e 

emocionais, mas também com o âmbito da educação, que é o contexto 

estabelecido como referencial para essa investigação.  

Embora Jeffrey Arnett direcione os seus estudos à confirmação da 

existência de uma nova fase do desenvolvimento, situada entre a adolescência e 

a vida adulta, há autores que não se arriscam a definir esse período como uma 

fase da vida, pois acreditam que não há eventos claramente constitutivos desse 

momento. Para Debert (2010), há um “embaçamento” entre as fronteiras que 

delimitam, ou delimitavam, cada fase do desenvolvimento, indicando que a idade 

cronológica tem perdido relevância. Ainda assim, pesquisas são desenvolvidas 

tomando a juventude como uma fase do ciclo vital, mesmo que não se possa 

afirmar, com clareza, quando ela começa e quando termina.  

Do ponto de vista da Sociologia, estudos têm avançado desde os anos 80 

na tentativa de compreender as mudanças típicas da juventude, estabelecendo, 

inclusive, comparações geracionais. José Machado Pais é uma referência na 

construção sociológica acerca da juventude, trabalhando sobre o cotidiano de 

jovens em Portugal, mas também em outros países europeus. (PAIS, 1990; 1991; 

1993a; 1997; 2000; 2001; 2009) Portugal foi o contexto escolhido por mim para a 

realização de um estágio sanduíche, entre o período de setembro de 2016 a 

setembro de 2017. Além da supervisão do professor José Machado Pais, 

participei das reuniões do grupo de investigação LIFE – Percursos de Vida, 

Desigualdade e Solidariedade: Práticas e Políticas, vinculado ao Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O grupo, coordenado pelo professor 

Vítor Sérgio Ferreira, se apresentou como uma oportunidade para maior 

aprofundamento teórico durante a etapa de tratamento dos dados. Por defender a 

importância de analisar o fenômeno da transição para a vida adulta considerando 

as especificidades culturais, apresentarei na revisão de literatura, 

prioritariamente, trabalhos realizados por pesquisadores brasileiros. Foram 

selecionadas investigações que relacionam o tema da juventude e da educação 

superior e que têm como foco de análise as diferentes realidades do nosso país. 

No entanto, ao longo do trabalho, estão alinhados estudos desenvolvidos em 
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outros contextos culturais, porém com reconhecida contribuição à análise dos 

dados, como é o caso das pesquisas desenvolvidas em Portugal.  

No Brasil, as condições sociais e econômicas têm direcionado 

pesquisadores das Ciências Sociais a flexibilizarem seus olhares investigativos 

para melhor compreender os diferentes grupos de jovens e seus contextos de 

desenvolvimento. A juventude, por exemplo, tem sido definida por autores 

nacionais como uma etapa fortemente influenciada pelo meio social concreto, e 

não apenas por fatores biológicos, inscritos em uma delimitação etária. Dayrell 

(2005) é um desses pesquisadores que enfatiza a noção de juventudes, no plural, 

para demarcar a diversidade existente entre os diferentes grupos de jovens.  

No que diz respeito aos estudos sobre juventude e transição para a vida 

adulta, as investigações apontam que jovens das camadas médias têm 

vivenciado uma extensão cada vez maior no período que vai da adolescência à 

vida adulta. Madeira (2006) afirma que fenômenos como o prolongamento da 

juventude, característico dos países desenvolvidos, são identificados nas 

camadas médias brasileiras, enquanto que nas classes populares não há 

variações significativas desde a década de 1980 que tenham alterado, 

diretamente, essas trajetórias de desenvolvimento. Nesse sentido, a aproximação 

de jovens de origem popular que cursaram a educação superior pode trazer 

novos dados, considerando as possibilidades que lhes são apresentadas a partir 

da entrada nesse contexto. 

Ainda que a transição para a vida adulta seja cada vez mais investigada, 

não apenas na Psicologia, mas em outros campos das ciências humanas e por 

pesquisadores da área da Educação, não há um consenso acerca dos 

indicadores etários desse período ou dos eventos característicos que o 

compõem. No Brasil, o estatuto da Juventude, de agosto de 2013, considera 

jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. A lei que prevê o estatuto dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Entre os princípios 

dispostos na Lei nº 12.852, estão: a promoção da autonomia e emancipação dos 

jovens; a valorização e promoção da participação social e política, de forma direta 

e por meio de suas representações; a promoção da criatividade e da participação 

no desenvolvimento do país; o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos 

universais, geracionais e singulares; a promoção do bem-estar, da 
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experimentação e do desenvolvimento integral do jovem; o respeito à identidade 

e à diversidade individual e coletiva da juventude; a promoção da vida segura, da 

cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação e a valorização do 

diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. (BRASIL, 2013) 

Este trabalho se organiza em torno dessas discussões, tendo como 

interesse central compreender de que modo ocorreu a transição para a vida 

adulta em duas gerações de uma mesma família de origem popular, considerando 

o acesso à educação superior das gerações mais novas. A transição para a vida 

adulta tornou-se foco de interesse de diversos setores, atraindo o olhar dos 

pesquisadores não apenas para os tradicionais conflitos que surgem, em alguns 

casos, nesse período, mas também no interesse pela cultura juvenil como uma 

referência de modo de vida. Os jovens, diferente do que se pensava na primeira 

metade do século passado, têm sido capazes de ditar tendências e atrair o 

interesse de outros grupos. 

O Brasil viveu, no início do século XXI, uma expansão da rede pública de 

educação superior e um incentivo à democratização deste nível de ensino. As 

políticas de ações afirmativas fazem parte desse projeto, aproximando os jovens 

estudantes das escolas públicas das universidades. Surgiu, assim, a 

possibilidade da continuidade dos estudos para jovens de origem popular, com 

menor renda, pretos, pardos e indígenas, que se tornaram os primeiros das suas 

famílias a frequentarem o ensino superior. 

De acordo com o portal do Ministério da Educação (MEC)3, em agosto de 

2012 foi sancionada a Lei nº 12.711/2012, que determina a reserva de 50% das 

vagas de 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia a estudantes de origem popular. Esses estudantes devem ter 

cursado integralmente o ensino médio público ou a educação de jovens e adultos. 

Embora a lei já tenha sido regulamentada, a polêmica sobre a reserva de vagas 

continua. Nas redes sociais ou em sites que tratam deste tema, é possível 

identificar opiniões que consideram a medida discriminatória, segregacionista ou 

mesmo injusta em relação aos setores médios da população brasileira que 

investiram na escolarização dos seus filhos, matriculando-os nas redes privadas 

de ensino básico. O desconhecimento sobre a lei e sobre o inegável crescimento, 

                                                           
3 Informações disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br>.  Acesso em: 29 jun. 2018. 
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que esteve em curso, da educação superior pública demonstram que é ainda 

muito precária a compreensão dos brasileiros sobre a importância política e, 

certamente histórica, das decisões tomadas pela esfera governamental nesse 

campo, na tentativa de ampliar o acesso de significativo contingente da juventude 

aos estudos superiores.  

Vale ressaltar que embora a Lei de Cotas só tenha sido sancionada em 

2012, as políticas de ações afirmativas já vinham sendo implementadas desde 

2001/2002 por instituições estaduais de educação superior, como a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), respectivamente. (HERINGER, 2014) Uma década após a 

implementação dessas políticas, surgiram os primeiros balanços acerca da 

efetividade dessas ações em diferentes instituições pelo Brasil. Heringer (2014) 

avalia os dez primeiros anos das políticas de ações afirmativas, apontando os 

principais avanços e desafios. Para a autora, os avanços ocorreram 

principalmente na ampliação do acesso de estudantes de escolas públicas, 

pretos, pardos e indígenas ao ensino superior e na legitimidade das políticas. 

Heringer (2014) aponta o ano de 2012 como um marco de duas 

importantes mudanças no cenário nacional: a votação favorável do Supremo 

Tribunal Federal (STF) à constitucionalidade das políticas de ações afirmativas, 

que tiveram os seus princípios questionados desde que começaram a ser 

implementadas em diversas instituições brasileiras, e a aprovação da Lei nº 

12.711/2012, já mencionada anteriormente. 

Em relação aos desafios das políticas de ações afirmativas, Heringer 

(2014) discute questões que envolvem a permanência e a ampliação das 

expectativas dos estudantes que concluem o ensino médio. No que concerne à 

permanência, é preciso levar em consideração a entrada de uma maior proporção 

de estudantes com um “novo perfil” nas instituições públicas: “[...] vindos de 

escola pública, mais velhos, com o que chamamos de ‘trajetórias escolares não 

lineares’, isto é, que possivelmente não ingressaram no ensino superior 

imediatamente após a conclusão do ensino médio [...]” (HERINGER, 2014, p. 26) 

Esses estudantes passaram a apresentar novas demandas, que envolvem, por 

exemplo, a disponibilização de recursos financeiros para o custeio de transporte e 

alimentação. A pesquisa que realizei no mestrado, em 2010, já apontava outros 

aspectos que impactavam as condições de permanência, considerando as 
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trajetórias escolares das famílias desses estudantes oriundos de escolas 

públicas. Destaquei o fato de que eles “[...] rompem com uma tradição comum ao 

seu meio, que é a reprodução, há diversas gerações, de uma escolaridade de 

curta duração ou ausente. Esse fato conduz, inevitavelmente, a um 

desconhecimento da rotina universitária, sobrepujado apenas na vivência 

acadêmica [...]”. (CARNEIRO, 2010, p. 49) O interesse em compreender os 

modos de transição para a vida adulta em duas gerações de famílias de origem 

popular está diretamente associado a essas diferenças que começaram a surgir 

entre as trajetórias escolares de pais e filhos. Como informa Heringer (2014), as 

políticas devem levar em conta as dimensões, tanto materiais quanto simbólicas, 

envolvidas no ingresso e permanência na educação superior. Por fim, a autora 

defende que há um segundo desafio que se anuncia nas avaliações acerca das 

políticas de ações afirmativas. Para ela, deve haver um maior investimento na 

ampliação das possibilidades apresentadas aos concluintes do ensino médio 

público, para que eles passem a considerar o ingresso no ensino superior como 

uma alternativa, ampliando a sua expectativa de acesso.  

Em um trabalho apresentado no Congresso da Associação de Estudos 

Latino Americanos (LASA), em São Francisco, Califórnia, Neves (2012)4 já 

apontava questões similares. Para a autora, a expansão do acesso à educação 

superior ainda tem se revelado maior entre os jovens brancos, pertencentes às 

camadas sociais com renda mais elevada. No entanto, apesar de não considerar 

as atuais políticas de inclusão social suficientes para uma “[...] virada da 

democratização do acesso ao ensino superior no Brasil.”, ela reconhece que 

essas medidas vêm cumprindo uma função importante ao viabilizar um 

crescimento, mesmo que ainda pequeno, da presença de estudantes 

pertencentes a famílias pobres5. (NEVES, 2012, p. 16) 

A educação superior passou a figurar como um novo cenário para jovens 

oriundos das escolas públicas, abrindo espaço para novas expectativas e, 

provavelmente, modificando os modos de transição para a vida adulta, na medida 

                                                           
4 NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino Superior no Brasil: expansão, diversificação e inclusão. 
2012. Disponível em: <http://flacso.redelivre.org.br/files/2013/03/1114.pdf>. Acesso em: 05 out. 2015.  
 
5 A Lei de cotas estabelece a reserva de 50% das vagas do ensino superior para estudantes de 
escolas públicas, sendo que desses 50%, metade está destinada a estudantes de com renda familiar 
bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Informações disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html>. Acesso em: 17 mar. 2017 
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em que a continuidade dos estudos se tornou uma possibilidade. De acordo com 

Camarano e colaboradores (2004, p. 18):  

 

[...] se é verdade que a escolarização não é mais suficiente para se 
conseguir emprego e uma posição mais confortável na escala social, 
também é verdade que ela é hoje, no mínimo, uma condição necessária 
para que qualquer indivíduo possa ter maiores possibilidades de 
inserção no mercado de trabalho.  

 
Ao garantir o alongamento das trajetórias escolares para sujeitos que tinham, na 

maioria das vezes, acesso precário ao mundo do trabalho como única opção 

após a conclusão do ensino médio, as políticas de ações afirmativas apresentam 

novas oportunidades a esses jovens. 

Até o final do século XX, os percursos escolares no Brasil pareciam bem 

definidos e compatíveis com o cenário de forte desigualdade social e econômica. 

Para Camarano e colaboradores (2004), os jovens pertencentes às camadas com 

rendas mais baixas se viam diante da necessidade de assumir tarefas e 

responsabilidades para as quais não estavam, necessariamente, preparados. 

Isso incluía a interrupção das trajetórias escolares, muitas vezes ainda na 

formação básica, a inserção imediata no mundo do trabalho, com a função de 

prover parcial ou totalmente o seu sustento e, eventualmente, de suas famílias. 

Em total descompasso, os jovens oriundos de famílias com renda mais elevada 

podiam atingir a idade adulta sem trabalhar, dedicando-se por mais tempo e 

exclusivamente aos estudos. Sabe-se também que o alongamento das trajetórias 

escolares gera, na maioria das vezes, um prolongamento da permanência na 

casa dos pais, outro evento analisado nas investigações sobre transições para a 

vida adulta. Ao propor um estudo nesse segmento, tendo como ponto de partida 

os processos de “tornar-se adulto” em famílias pobres, que passam a 

acompanhar as novas gerações no ensino superior público, entendo que as 

relações com a educação definem, de algum modo, essas passagens para 

adultez, afetando a experiência da transição.  

A vivência acadêmica promove experiências bastante diversas para um 

estudante que esteve adaptado, ao longo da infância e da adolescência, à 

estrutura da educação básica. Em um estudo português, Azevedo e Faria (2006) 

reforçam que, além da tomada de decisões relacionadas à escolha profissional, 

há situações novas e difíceis, que abarcam desde as condições de seleção e 
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acesso até as expectativas de emprego, que podem ser negativas ou frustrantes 

no momento final da conclusão de um curso superior. A adoção de estratégias 

para lidar com essas exigências se impõe como um modo de encarar as 

mudanças decorrentes da entrada na universidade. 

Os estudos sobre a transição para a vida adulta, ao serem direcionados 

por uma perspectiva ampliada, que se propõe ir além dos domínios da Psicologia, 

passam a estabelecer conexões diretas com o contexto desses jovens, processo 

fundamental para compreender como os eventos que compõem essa transição se 

articulam na vida dos indivíduos.   

Essa tese está dividida em quatro grandes seções, além da 

apresentação. Na primeira parte, há dados sobre a transição para a vida adulta, 

acessados através de uma revisão da literatura nacional e internacional, com 

estudos nos domínios da Psicologia, mas também da Sociologia. Também inclui 

informações a respeito do delineamento da pesquisa, com apresentação do 

referencial da Teoria da Transição, desenvolvida por Schlossberg, Waters e 

Goodman (1995), além da análise de conceitos da Etnometodologia, de Harold 

Garfinkel, e de geração, de Karl Mannheim. As abordagens discutidas nessa 

seção fundamentam o problema de pesquisa e definem os objetivos do estudo. A 

segunda parte apresenta o método, destacando a delimitação da investigação e 

os procedimentos para a sua realização. A terceira seção descreve o modelo 

adotado para a escrita dessa tese, desenvolvida em formato de artigos e outras 

questões conceituais. A última parte apresenta os artigos, resultantes da análise 

dos dados produzidos. 
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PARTE I - 

TORNAR-SE ADULTO: MARCADORES DA TRANSIÇÃO 

 (REVISÃO DA LITERATURA) 

 

Termos como mudança e passagem estão associados à transição. Passar 

de uma condição a outra envolve um conjunto de ações em uma trajetória que é 

percorrida pelos indivíduos. Bourdieu (1996, p. 189) nos ajuda a compreender a 

noção de trajetória ao defini-la como uma “[...] série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço em que é ele 

próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações.” Para ele, uma 

trajetória só pode ser compreendida a partir da identificação e análise dos 

estados sucessivos do campo em que ela se desenrolou. Mesmo que sejam 

analisadas trajetórias individuais, é preciso lembrar que elas são compostas por 

mudanças que estão objetivamente relacionadas a outros agentes em um mesmo 

campo. A transição para a vida adulta remete aos caminhos percorridos pelos 

indivíduos durante a adolescência/juventude, considerando as situações em que 

essa passagem ocorre.  

Bourdieu (1996, p. 184) apresenta a ideia do senso comum de que um 

caminho seria, antes de tudo, um encaminhamento, um “percurso orientado”, com 

começo, etapas e um fim: “[...] a vida constitui um todo, um conjunto coerente e 

orientado, que pode e deve ser apreendido como expressão unitária de uma 

‘intenção’ subjetiva e objetiva de um projeto [...]”. Ao retomar Sartre e a sua 

noção de “projeto original”, ele alerta o leitor sobre uma perspectiva das histórias 

individuais que transcorreriam em uma ordem cronológica desde o começo até o 

seu término. Mas a proposta de Bourdieu (1996) é buscar uma mediação entre os 

indivíduos e os campos sociais e, sendo assim, ele abandona essa compreensão 

amplamente empregada de que as histórias de vida seriam lineares, em um 

sentido teleológico. Para o sociólogo, os eventos biográficos não seguem uma 

linearidade progressiva, de causalidade; são os indivíduos, ou mesmo um 

pesquisador que analisa trajetórias de vida, que irão concatenar em um todo 

coerente os acontecimentos que compõem essas trajetórias. A noção de trajetória 

para Bourdieu desmistifica uma “ilusão biográfica”. (MONTAGNER, 2007)  

No campo da Psicologia, a juventude costuma ser considerada como uma 

fase de transição, mais no sentido de um percurso que se define em um sentido 
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teleológico. Comumente se estabelece a saída da adolescência como um ponto 

de partida e a entrada na vida adulta como um ponto de chegada. Essa noção, 

embora tenha servido de base analítica para estudos sobre a juventude, ajuda a 

compreender pouco, ou quase nada, a respeito das trajetórias. Considerando a 

perspectiva de Bourdieu, é possível desenvolver uma análise em que esse 

período, ou qualquer outro momento da vida de um indivíduo, possa ser encarado 

dentro de suas condições não lineares ou não sequenciais.  

Na apresentação desse trabalho, sublinho que os marcadores 

historicamente indicados como eventos clássicos da transição para a vida adulta 

têm sido questionados, mesmo porque, muitos deles podem não chegar a 

acontecer na vida do sujeito. Sair da casa dos pais, casar ou ter filhos, por 

exemplo, são eventos que têm sido adiados por muitos jovens e que, certamente, 

não os impedirão de assumir uma vida adulta. Desde os anos 2000, pesquisas no 

Brasil vêm tratando da, assim denominada, “geração canguru”, por exemplo. 

(HENRIQUES; JABLONSKI; FÉRES-CARNEIRO, 2004; MENEZES; AMAZONAS, 

2005; SILVEIRA; WAGNER, 2006; COBO; SABOIA, 2010) Cobo e Saboia (2010) 

definem esse fenômeno como a permanência de filhos, na faixa etária de 25 a 34 

anos, na casa dos pais, por opção, mesmo tendo independência econômica. Para 

as autoras, a escolha por morar com os pais, nesse caso, pode ser uma atitude 

decorrente de uma situação de desemprego, mas há outros fatores associados. A 

queda na taxa de fecundidade ou o aumento da idade de casamento são dados 

reveladores sobre a ampliação desse fenômeno. Menezes e Amazonas (2005) 

investigam a geração canguru sob a perspectiva de gênero; elas se interessaram 

pelas razões que levam mulheres de camadas médias, entre 25 a 35 anos, a 

prolongar a permanência na casa dos pais. Os resultados da pesquisa mostram 

que a comodidade e o conforto encontrados na casa dos pais servem como 

justificativa para o adiamento da saída desse ambiente, mas a espera pelo 

casamento também pode ser uma condição para permanecer com a família. 

Algumas mulheres dizem que priorizam a carreira, mas, de todo modo, se revela 

um forte vínculo de dependência afetiva para todas elas. Essa dependência pode 

ser considerada, em alguns casos, bidirecional: “[...] há vantagens, para ambas 

as gerações, na convivência familiar prolongada.” (HENRIQUES; JABLONSKI; 

FÉRES-CARNEIRO, p. 12, 2004) Interessadas em aspectos psicológicos e 

psicossociais que têm sustentado o fenômeno da geração canguru, Silveira e 
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Wagner (2006) encontram resultados similares a outras pesquisas: a dificuldade 

de inserção no mundo do trabalho, ou uma entrada precarizada nesse setor, e a 

busca por melhores salários, aliadas ao conforto e à segurança do lar parental, 

são os grandes motivadores para a permanência dos filhos na casa dos pais. A 

questão é que os indivíduos da geração canguru são considerados adultos, 

mesmo sem terem vivenciado as tradicionais experiências da adultez. O que 

define a condição de adulto no mundo contemporâneo? É possível estabelecer 

marcos dessa transição até a fase adulta? 

Para Hamilton e Hamilton (2009), a transição para a vida adulta é definida 

por mudanças nas relações e nos papéis institucionais. Em um contexto padrão, 

deixar a casa dos pais e se estabelecer em sua casa, concluir a educação básica 

e entrar no mundo do trabalho em tempo integral poderiam ser apontados como 

eventos que garantem o acesso à adultez. No entanto, os autores entendem que 

entre os 30 e 35 anos, quase todos já são considerados adultos, mesmo que 

muitos não tenham tomado nenhum desses passos. Esses eventos tornam-se 

cada vez mais opcionais e já não correspondem a muitas realidades. Além disso, 

filhos podem nascer antes do casamento, educação e trabalho podem estar 

combinados em um mesmo período, e a saída da casa dos pais pode ser uma 

experiência reversível, o que demonstra a não linearidade da transição para a 

vida adulta.  

Enquanto as definições sobre a infância e a adolescência são comumente 

estabelecidas por processos biológicos, considerando as mudanças fisiológicas 

visíveis nessas fases da vida, a transição para a vida adulta tem sido 

caracterizada por mudanças nos papéis sociais que ocorrem nas instituições 

familiares, nas relações com o mundo do trabalho e no contexto educacional. 

(HAMILTON; HAMILTON, 2009) Claramente, as mudanças nesses contextos 

tendem a afetar o processo de transição para adultez, funcionando como 

variáveis que alteram essa passagem a cada geração e também moldam as 

trajetórias vivenciadas por diferentes grupos sociais.  

Ser adulto não se resume a uma categoria etária. É possível considerar 

um sujeito de 18 anos fisiologicamente maduro, capaz de reproduzir. Nesse 

sentido, ele pode ser igual a um sujeito com 28 anos, por exemplo. Até mesmo do 

ponto de vista dos direitos legais e das responsabilidades sociais, é possível 

exigir desses dois sujeitos as mesmas obrigações. Mas, enquanto o sujeito de 18 
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anos já pode ter saído da casa dos pais, ter vivido uma experiência de 

paternidade/maternidade, trabalhar e ser financeiramente independente, o de 28 

anos pode não ter alcançado todos os marcadores típicos da adultez, 

experimentando um prolongamento da juventude. (HAMILTON; HAMILTON, 

2009) 

A vivência prolongada da juventude é percebida quando indivíduos 

fisicamente maduros, capazes de reproduzir e de assumir tarefas típicas da vida 

adulta ainda não são tratados como adultos. Esse fenômeno ocorre, 

principalmente, em decorrência do alongamento das trajetórias escolares. 

Experiências como o casamento e a paternidade/maternidade estão sendo 

postergadas para permitir aos sujeitos mais anos de escolaridade.  

Anteriormente, o que se notava era uma diferença devida ao gênero: 

mulheres abandonavam as suas trajetórias escolares mais cedo, casavam, 

tornavam-se mães, enquanto homens avançavam no processo de escolarização, 

muitas vezes sendo apoiados economicamente por suas famílias. Na medida em 

que as mulheres passam a buscar uma formação avançada e melhores 

oportunidades de emprego, as idades do casamento aumentam para elas (e para 

os homens também). Os jovens demonstram as suas escolhas através de um 

maior controle sobre a fertilidade, separando relações sexuais do casamento, o 

que contribui para o alongamento da transição para a vida adulta. (HAMILTON; 

HAMILTON, 2009) Em uma pesquisa sobre experiências amorosas e sexuais em 

duas gerações de universitários, Urpia (2013) indica que nos relacionamentos 

dos anos 2000 tem sido priorizada, cada vez mais, a autonomia dos parceiros, 

em que cada um poderá trilhar os seus próprios caminhos, o que demonstra uma 

abertura à igualdade de gênero. 

Hamilton e Hamilton (2009) afirmam que o casamento tardio tem sido 

amplamente citado como um indicador direto para o prolongamento da juventude 

nos Estados Unidos e em todo o mundo, com exceções nos países da América 

do Sul, por exemplo. Um histórico de desigualdade social e econômica nessa 

região está associado a trajetórias escolares mais curtas, com experiências de 

casamento e gravidez precoce. No Brasil, as Estatísticas do Registro Civil6 

                                                           
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil, 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000011355812102012584717441
044.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2015. 
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lançadas em 2011, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mostravam que a idade mediana dos homens, na data do casamento, era de 28 

anos, enquanto a média de idade das mulheres era de 26 anos. Esses dados 

revelam uma mudança na configuração das uniões no país, pois, quando 

comparados aos dados de 2001, percebe-se um aumento de dois anos a mais, no 

caso dos homens, e de três anos, entre as mulheres. Em 2015, esses índices 

apresentaram mais uma variação: a diferença das idades médias do casamento 

passa a ser de três anos, com os homens casando aos 30 anos e as mulheres 

aos 27, isso para uniões civis entre pessoas de sexo diferentes.7 As estatísticas 

mais recentes do registro civil apresentadas pelo IBGE são de 2016: há uma 

pequena mudança referente apenas à idade média das mulheres em relação ao 

casamento, que passa a ser 28 anos. Segundo informativo elaborado pelo 

instituto, “Esse comportamento é homogêneo entre as Grandes Regiões, com a 

idade média variando entre 30 e 32 anos para os homens e 27 e 29 anos para as 

mulheres.” (IBGE, 2016, p. 5) 8 

Analisar a transição para a vida adulta requer um acompanhamento das 

principais mudanças sociais que ocorrem em um determinado contexto e uma 

compreensão dos modos como essas mudanças seguem impactando as relações 

dos jovens. Isso, alinhado a uma análise das tendências mundiais a respeito do 

tema, pode garantir o entendimento de um novo panorama que começa a ser 

delineado. Para Hamilton e Hamilton (2009), seria incorreto interpretar o 

prolongamento da juventude como um fenômeno que atinge a todos os indivíduos 

nessa etapa; parte dessa transição prolongada para a idade adulta só existe pelo 

suporte contínuo dos pais. Em contextos de pobreza, onde não há os mesmos 

recursos, a permanência na escola é reduzida e, consequentemente, promove a 

antecipação da entrada na vida adulta. Segundo os autores, os ambientes 

educacionais têm sido os mais implicados na promoção de oportunidades e 

minimização das barreiras.  

                                                                                                                                                                                     
 
7Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil, 2015. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2015_v42.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2017. 
 
8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil, 2016. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2016_v43_informativo.pdf>. Acesso em: 
21 mai. 2017. 
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As mudanças na transição para a vida adulta, inevitavelmente, se 

associam às transformações que ocorrem na própria adultez. Em uma publicação 

organizada em 2006, Ana Amélia Camarano apresenta o seguinte 

questionamento no título da obra: “Transição para a vida adulta ou vida adulta em 

transição?”, e denuncia a insistente associação entre o contexto de instabilidade, 

insegurança e violência no Brasil com a atitude dos jovens. Nesse sentido, ela irá 

delimitar aquilo que é específico do jovem e a relação que a juventude tem com 

as transformações maiores que ocorrem nos ambientes da escola, do trabalho, 

da família e na constituição domiciliar. Fenômenos como a redução da natalidade 

e o aumento da expectativa de vida, por exemplo, vão impactar o setor juvenil, 

mas também outros grupos etários, incluindo o universo adulto. 

As novas condições que surgem na transição para a vida adulta, como o 

prolongamento desse período, devem também ser consideradas a partir de uma 

análise mais ampla de outras etapas do ciclo de vida. Mudanças recentes na 

educação e no mundo do trabalho atingem a todos, não apenas aos jovens, 

aumentando a chance de incertezas e riscos para todos os segmentos da 

população. Talvez não haja mais uma fase estável a ser atingida e que se 

contraponha à instabilidade que sempre foi considerada como uma experiência 

característica do universo adolescente/juvenil. Historicamente, as principais fases 

da vida eram a infância, a vida adulta e a velhice, definidas pelas mudanças 

biológicas e orientadas pelo mundo do trabalho. (CAMARANO, 2006a) O adulto, 

mas principalmente o homem adulto, sempre esteve no centro do processo de 

desenvolvimento, representando condições de independência e autonomia, 

alcançadas principalmente por suas conquistas financeiras. Novas fases surgem 

ao longo do século XX, intercalando-se à configuração previamente estabelecida 

do ciclo de vida, em uma tentativa de abarcar as múltiplas experiências dos 

indivíduos. A adolescência é o exemplo mais consistente por ter sido uma fase 

amplamente reconhecida, mas, principalmente, por ser definida pelas 

transformações da puberdade.  

Para Andrade (2010), a adultez, ao ser definida pelo exercício de uma 

atividade profissional e pela constituição de uma família, se estabelecia como um 

período central do ciclo de vida, em contraposição à infância, que é marcada pelo 

cotidiano escolar, e à velhice, momento de saída do ambiente do trabalho, 

caracterizado pela aposentadoria. Quando a entrada no mundo do trabalho vai 
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sendo postergada, em uma clara associação com o prolongamento das trajetórias 

escolares, mas também devido a uma instabilidade profissional, novas 

configurações passam a interferir nas condições de juventude e da vida adulta. 

Segundo a autora:  

 
[...] os processos de emancipação residencial em relação à família de 
origem tendem a ocorrer mais tardiamente em termos etários, o que se 
repercute na idade para a constituição de uma família própria. O papel 
parental parece, assim, também ser adiado. De um modo geral, as 
mudanças sociais colocam novos desafios ao modo como os jovens 
vivem a transição para a idade adulta fazendo surgir uma nova figura de 
adulto “em transição”, o chamado adulto emergente. (ANDRADE, 2010, 
p. 255) 

 

A análise de Andrade (2010) segue a perspectiva de Arnett (2000), que 

enquadra as novas condições da transição para a vida adulta em um recente 

período constitutivo do ciclo de vida: a emerging adulthood ou adultez emergente, 

teorizada pelo pesquisador estadunidense. No campo da Psicologia, essa 

abordagem contemporânea segue uma perspectiva de periodização do 

desenvolvimento, acrescentando mais uma fase à trajetória dos sujeitos, 

identificando eventos que seriam comuns aos jovens entre os 18 e 25 anos. Para 

Arnett (2000), não se trata apenas de uma transição para a vida adulta, mas de 

um período distinto do curso de vida caracterizado por mudanças e por 

explorações do sentido da vida.  

Nos Estados Unidos e em outros países industrializados, o adiamento do 

casamento e o aumento do número de jovens que concluem a educação superior 

tornaram-se indicadores, segundo o autor, das principais transformações da 

passagem para a vida adulta. A emerging adulthood pode ser definida, em um 

primeiro momento, pelo que ela não é: nem adolescência, nem idade adulta 

jovem. Arnett (2000) empreende a tarefa de definir esse momento considerado 

singular no ciclo vital. De forma ampla, é o período no qual o sujeito abandona a 

dependência da infância/adolescência, mas sem entrar no universo de 

responsabilidades mais duradouras da fase adulta. Desse modo, cria-se um 

cenário ideal para que ele possa explorar uma variedade de sentidos no amor, no 

trabalho e na própria visão sobre o mundo. Embora proponha uma nova teoria do 

desenvolvimento humano, Arnett (2000) evoca a fluidez do processo quando 

destaca que a adultez emergente, da mesma forma que a adolescência, é um 

período da vida culturalmente construído, logo não pode ser considerado 



28 
 

universal, nem imutável. Nessa perspectiva, sua teoria passa a ser considerada 

incipiente para analisar diferentes experiências de transição para a vida adulta, 

em todo o mundo. 

No contexto das pesquisas sobre transição para a vida adulta 

desenvolvidas em Portugal, alguns trabalhos, além da investigação de Andrade 

(2010), têm se apoiado na perspectiva de Arnett - ou ao menos trazem em seus 

estudos referências à teoria da emerging adulthood9. Mas há também uma 

grande tradição de estudos sociológicos sobre a juventude e transição para a 

vida adulta nesse país, iniciados no final do século passado.  

Em 1990, José Machado Pais escreveu um artigo sobre a construção 

sociológica da juventude. Naquele período, o autor já destacava a importância de 

“destruir” uma consciência sociológica sobre a juventude que vinha sendo 

generalizada, para “reconstruir” o objeto e permitir novas representações acerca 

dessa fase da vida. Pais (1990) retoma Bourdieu e a noção defendida pelo 

sociólogo francês de que a juventude seria uma categoria “socialmente 

manipulada e manipulável”, o que se confirma quando os jovens são tratados 

como uma “unidade social”, um grupo que compartilha “interesses em comum”. 

Para ele: 

[...] a questão central que se coloca à sociologia da juventude é a de 
explorar não apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens 
ou grupos sociais de jovens (em termos de situações, expectativas, 
aspirações, consumos culturais, por exemplo), mas também —e 
principalmente— as diferenças sociais que entre eles existem.” (PAIS, 
1990, p. 140)  
 

Pais (1990) critica uma noção de geração que tenta englobar em um 

mesmo grupo indivíduos coetâneos, atribuindo-lhes as mesmas vivências, sem 

considerar as classes sociais, os grupos ideológicos aos quais pertencem ou 

mesmo as diferenças profissionais. Os jovens não fazem parte, necessariamente, 

de uma mesma geração: não são radicalmente iguais, mas também não podem 

ser tratados como sujeitos radicalmente diferentes. Encontrar uma tendência que 

defenda essas duas posições, de encontrar semelhanças e unidades, mas 

também de reconhecer as distintas condições da juventude, tem sido um desafio 

das pesquisas a respeito da transição para a vida adulta, nas mais diferentes 

áreas das ciências humanas. Desde então, José Machado Pais se dedica a 

investigações que privilegiam o contexto da juventude e da transição para a vida 
                                                           
9 Ver Agudo (2008); Brandão, Saraiva e Matos (2012); Mendonça (2007) e Mota e Rocha (2012). 
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adulta, com um olhar sensível sobre o cotidiano dos sujeitos, analisando as suas 

experiências.  

Ainda na esfera dos estudos sociológicos portugueses, pesquisas mais 

recentes revelam as lacunas existentes nesse campo. Nico (2011), ao tratar em 

sua tese de doutorado sobre as mudanças sociais no curso de vida durante o 

período de transição para a vida adulta, parte de uma proposta de análise sobre 

as condições habitacionais e apresenta questionamentos teóricos que revelam a 

falta de consenso das investigações nessa área. Para ela, os modos como a 

sociedade têm se referido aos “novos adultos” são exemplos dessa indefinição 

conceitual. Os termos, no contexto acadêmico, variam entre: Emerging adulthood, 

Young adulthood, Post adolescence, Youthood e Arrested Adulthood. Também há 

expressões como Adultolescents ou Kidults, comumente utilizadas pela mídia, 

que promovem, segundo a autora, uma onda de moralismo, sarcasmo ou mesmo 

fatalismo ao trazer no título das suas reportagens as noções de “Geração 

canguru” ou “Geração perdida”, sem trazer considerações mais profundas a 

respeito das mudanças que ocorrem nos processos de transição. 

Para Nico (2011), o que está em jogo não é apenas o uso de diferentes 

nomenclaturas para tratar desse momento do desenvolvimento, mas também a 

propagação de uma ideia de imaturidade vinculada aos jovens de hoje, que 

termina por consolidar um “pânico moral”, característico de alguns estudos sobre 

grupos de jovens dos anos 1960. Enquanto algumas análises instantâneas 

reduzem esses “jovens” do passado a um grupo pouco reflexivo e que viveu a 

transição para a vida adulta de forma automática e bastante linear, outras 

análises seguem a mesma tendência ao perceber a atual juventude como um 

grupo que não quer assumir o status de adulto ou que se recusa a crescer. 

Em 2017, durante a realização do estágio de doutorado no Instituto de 

Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, tive a possibilidade de assistir à 

apresentação das pesquisadoras Maria Manuel Vieira, Tatiana Ferreira e Lia 

Pappámikail. Elas apresentaram resultados da investigação sobre o programa 

Garantia Jovem, desenvolvido em Portugal, que tem como objetivo reduzir uma 

elevada taxa de desemprego entre aqueles com até 30 anos de idade, que 

estejam sem trabalhar ou sem estudar. Em uma análise disponibilizada no blog 
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do LIFE research group10, Vieira, Ferreira e Pappámikail (2018) se referem ao 

público-alvo do programa como “jovens em condição NEEF”, ou seja, jovens que 

não estão em emprego, educação ou formação. As autoras apresentam diversos 

resultados, dentre eles a dificuldade no processo de implementação do programa. 

Isso se dá tanto pela inexistência de “[...] inclusão quantitativa de jovens [...]”, 

mas também por uma ineficiência em estabelecer uma rede de parceiros locais 

que possam absorver esse público NEEF. Uma breve síntese da pesquisa aponta 

para o fato de que os jovens nessa condição não representam um estereótipo do 

jovem pouco escolarizado, do sexo masculino e que não procura trabalho. O 

grupo é heterogêneo, o que contraria a ideia de que aqueles que se encontram 

em uma situação NEEF assim estão “[...] em virtude de uma escolha individual e 

voluntária.” (VIEIRA; FERREIRA; PAPPÁMIKAIL, 2018) 

Analisar as condições de vida dos jovens brasileiros que passam a ter o 

acesso garantido à educação superior também é uma tentativa de romper com 

esses estereótipos largamente difundidos na sociedade. Sempre houve, no Brasil, 

uma associação permanente entre juventude, pobreza e violência, como se os 

jovens de origem popular não estudassem ou não trabalhassem por não terem 

ambições, quando sempre lhes foram negadas as oportunidades de 

escolarização e formação, para que pudessem disputar vagas qualificadas no 

mundo do trabalho.  

Ao seguir todas essas tendências da literatura apresentadas, percebe-se 

a transição para a vida adulta como um tema ainda envolvido por indefinições, 

seja no campo da Psicologia ou mesmo das Ciências Sociais. As análises sobre a 

saída da adolescência e o ingresso no universo adulto, ou a vivência dos anos 

iniciais da adultez, exigem a integração de diferentes perspectivas. Por se tratar 

de uma investigação do campo “psi”, foi necessário retomar estudos teóricos 

nessa área desenvolvidos ao longo do século XX, que já indicavam um interesse 

nos aspectos emocionais dessa transição, e que ainda servem como referência 

para pesquisas mais recentes. A seguir, as subseções da revisão de literatura 

apresentam tanto teorias desenvolvidas pelo campo da Psicologia, desde a sua 

constituição enquanto ciência, e que fundamentaram abordagens teóricas 

relevantes, quanto uma discussão sobre o “lugar” da formação educacional, 

                                                           
10 Informações disponíveis em: <https://liferesearchgroup.wordpress.com>.  Acesso em: 28 jul. 2017.  
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principalmente aquela de nível superior, na transição para a vida adulta e 

formação dos sujeitos.  

 
A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA NA PSICOLOGIA DO SÉCULO XX: A 
ADOLESCÊNCIA, A JUVENTUDE E O JOVEM ADULTO  
 

A transição da adolescência até a fase adulta exige do indivíduo a 

realização de uma série de tarefas que são socialmente reconhecidas como 

essenciais para que se possa assumir o status de adulto. Associado a esse 

reconhecimento social, há também aspectos psicológicos que caracterizam essa 

transição e apontam para um reconhecimento mais subjetivo. Quais são as 

vivências que, efetivamente, levam o jovem a se considerar como adulto? 

A Psicologia do Desenvolvimento é uma área que estabelece uma relação 

direta com outras ciências humanas (e também com outros campos da própria 

Psicologia), o que dificulta a sua conceituação e delimitação. No entanto, há um 

consenso de que ela está voltada para o estudo dos ciclos de vida dos sujeitos, 

seja no âmbito individual, com suas singularidades, ou no âmbito da espécie 

humana, considerando as semelhanças entre aqueles pertencentes a diferentes 

contextos. Os primeiros estudos da Psicologia do Desenvolvimento e seus 

principais teóricos dedicaram-se, prioritariamente, à compreensão da infância e 

da adolescência.  

Os adolescentes são definidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como pessoas jovens, com idades entre 10 e 19 anos11. Para Cole e Cole 

(2003, p. 618), “[...] a duração da adolescência e o grau em que ela está 

associada a rupturas sociais e psicológicas varia muito de uma sociedade para 

outra.”, mas os autores defendem que nos Estados Unidos, e em sociedades 

industrializadas, há um período entre o surgimento das mudanças biológicas, 

típicas da puberdade, até a aquisição do status adulto, que limitaria 

temporalmente a adolescência. Papalia e Olds (2000, p. 310) afirmam que “A 

adolescência dura quase uma década, aproximadamente dos 12 ou 13 anos até o 

início dos 20 anos.”, embora reconheçam que não há uma definição clara para 

seu ponto de início ou fim. Ainda que não se tenha estabelecido um acordo etário 

a respeito dessa fase, a adolescência costuma estar situada em um período 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/>. Acesso em: 07 out. 2017. 
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similar, seguindo as tendências das principais organizações de saúde e também 

das pesquisas em Psicologia. O termo juventude, por sua vez, embora seja 

utilizado, muitas vezes, como um equivalente da adolescência, é tomado quase 

sempre como um período posterior a essa fase, mas em que o sujeito ainda não 

alcançou o estágio da adultez. 

Segundo Cole e Cole (2003), há uma tentativa das teorias modernas de 

explicar a ligação entre fatores biológicos, sociais e comportamentais na 

transição da infância para a idade adulta, embora nunca tenha existido uma 

“teoria da adolescência” aceita de forma ampla e unificada. Para além das 

mudanças relacionadas à puberdade, ao desenvolvimento sexual e ao 

crescimento físico, descritas e analisadas principalmente pelas abordagens 

evolucionárias e etológicas, há questões que envolvem uma reorganização social 

e que apontam mudanças nas formas de interação com o outro, o que permite 

toda uma variabilidade teórica. 

Quando se considera a maneira de pensar do adolescente, por exemplo, 

Piaget aparece como a principal referência da primeira metade do século XX, 

com os seus estudos sobre as operações formais, que, segundo o teórico, se 

apresentam a partir dos 12 anos de idade. Kohlberg, importante psicólogo do 

desenvolvimento, investigou as questões morais concernentes à adolescência e 

tem uma sólida produção a partir dos anos 1950. Para ele, há mudanças que 

envolvem o julgamento moral que só são possíveis no final da segunda infância, 

pois exigem a abstração de pensamento, visualizada apenas nessa fase, em que 

o sujeito pode considerar princípios mais abstratos de “certo e errado”, por 

exemplo. (COLE; COLE, 2003) Erikson também está incluído nesse grupo de 

teóricos que se voltaram para a adolescência. Sua teoria defende a existência de 

estágios psicossociais e, a cada estágio, uma crise se estabelece entre as 

exigências internas e as exigências do meio. A adolescência seria o momento da 

vida em que o sujeito está em busca do “verdadeiro eu”. De acordo com Cole e 

Cole (2003, p. 692), “[...] a necessidade de criar um senso unificado de identidade 

é a crise desenvolvimental final anterior à idade adulta. Os adolescentes 

precisam resolver a crise, adquirindo um senso firme de identidade pessoal, ou 

enfrentar vários problemas psicológicos mais tarde na vida.” Erikson também 

analisou outras etapas do desenvolvimento, construindo uma abrangente teoria 
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do ciclo vital. Ele se dedicou a questões posteriores à adolescência, referentes à 

formação do “jovem adulto”. 

Embora Erikson não tivesse nomeado essa fase de “adultez emergente”, 

ele considerava a existência de uma sexta crise no desenvolvimento psicossocial, 

marcada pela oposição entre a intimidade e o isolamento, neste início da vida 

adulta. Para ele, antes da vivência de uma fase adulta plena, os jovens adultos 

deveriam estabelecer um profundo comprometimento social com os outros, para 

evitar o isolamento. A superação dessa crise geraria o desenvolvimento de um 

senso ético, que, para Erikson, tornar-se-ia a entrada no universo adulto. 

(PAPALIA; OLDS, 2000) Um dos motivos pelos quais Erikson rompe com Freud é 

exatamente por sua defesa de que a formação da personalidade não se conclui 

na puberdade. Há também algumas variações da teoria de Erikson, 

desenvolvidas por George Vaillant e Daniel Levinson, que tratam de questões 

relacionadas ao início da vida adulta. Segundo Papalia e Olds (2000, p. 402), 

Vaillant teria observado um padrão típico na trajetória dos sujeitos: “Na idade dos 

20, muitos dos homens ainda eram dominados por seus pais [...]”, algo que se 

confirma em pesquisas posteriores. Ao longo dos “vinte” e, em alguns casos, 

apenas aos “trinta”, alguns sujeitos conseguem se estabelecer, conquistando a 

autonomia característica da vida adulta. Já Daniel Levinson, ainda segundo as 

autoras, defende que as pessoas moldam suas estruturas de vida durante épocas 

sobrepostas, o que ele confirmou a partir de pesquisas realizadas com adultos na 

segunda metade do século XX, entre o final dos anos 1970 e final dos anos 1980. 

Para ele, há variações de gênero nestas situações:  

 
Na fase de ingresso na vida adulta, o homem constrói a sua primeira 
estrutura provisória de vida. Durante a primeira transição, 
aproximadamente dos 17 aos 22 anos, ele deixa a casa dos pais e torna-
se financeira e emocionalmente independente. [...] Na transição dos 30 
anos, aproximadamente dos 28 aos 33 anos, o homem reavalia sua 
estrutura de vida inicial e procura melhorá-la. (PAPALIA; OLDS, 2000, p. 
403) 
 

As mulheres, ainda de acordo com a teoria de Levinson, passam pelas mesmas 

fases, mas com estruturas de vida mais variadas do que a dos homens. 

(PAPALIA; OLDS, 2000) 

Embora não haja a intenção de um aprofundamento dessas teorias 

citadas, é possível perceber o interesse de autores como Erikson, Vaillant e 

Levinson em refletir sobre a vida adulta e também sobre a transição para essa 
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fase. Esses autores, no entanto, não tratam de uma “adultez emergente”, mas 

referem-se ao “início da idade adulta” como um momento constituído por 

aspectos singulares em cada uma das teorias, mas que não aparece como algo 

distinto da fase adulta. Apenas no início do século XX, Jeffrey Jensen Arnett vai 

apresentar seus estudos sobre a emerging adulthood, defendendo que essa seria 

uma etapa do desenvolvimento distinta da adolescência e da vida adulta, 

rompendo com os teóricos clássicos anteriormente citados.  

O campo do desenvolvimento ainda se encontra sob efeito de um dos 

problemas fundamentais da Psicologia: segundo Bastos (2004), a dificuldade em 

separar a idade do processo do desenvolvimento em si mesmo. Ela convoca 

outros autores para afirmar que a idade deveria servir apenas como um indicador, 

e não como um critério para as avaliações psicológicas. É possível questionar a 

periodização extrema do desenvolvimento e flexibilizar a ocorrência dos 

fenômenos de transição, entendendo que eles podem surgir em momentos 

diferentes, a depender das trajetórias dos indivíduos, sem que isso venha a ser 

considerado uma condição desviante ou patológica, de partida.  

Os referenciais teóricos adotados nessa tese (e que serão apresentados 

na próxima seção) permitem compreender o fenômeno da transição para a vida 

adulta em uma perspectiva menos restritiva, não apenas do ponto de vista etário 

ou pela análise de eventos pré-estabelecidos, mas também por serem referencias 

interessados nas condições socio-históricas dos sujeitos.  

 

QUAL O LUGAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA TRANSIÇÃO PARA A VIDA 
ADULTA? 

 

Considerando que a adolescência e a juventude são as fases que 

antecipam a entrada na adultez, é possível estabelecer um paralelo com os 

acontecimentos escolares que acompanham, ou deveriam acompanhar, os 

sujeitos ao longo desse período. A finalização da educação básica e a entrada no 

ensino superior propõem mudanças radicais na vida do jovem estudante e exige 

dele uma série de acomodações para dar conta das regras que fazem parte 

desse novo ambiente. 

No Brasil, a educação básica compreende, atualmente, uma estrutura 

composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mas nem 
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sempre foi assim. Não há a intenção de desenvolver uma discussão aprofundada 

a respeito do sistema educacional brasileiro, mas de apresentar os principais 

elementos estruturais dispostos pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) desde a década de 1960, período que abrange a formação dos 

pais entrevistados nessa pesquisa. A primeira LDB, Lei Federal nº 4.024, foi 

promulgada em 20 de dezembro de 1961. A estrutura disposta nessa lei consistia 

nos ciclos primário e ginasial, com duração de quatro séries anuais cada, e o 

colegial, com no mínimo três anos de duração. (BRASIL, 1961) Em 1971, durante 

o regime militar, são instituídas algumas mudanças em uma nova LDB. A 

principal delas é a proposta de unificação do ensino primário e ginasial, fazendo 

surgir o ensino de primeiro grau, com oito anos letivos, e o estabelecimento do 

ensino de segundo grau, com objetivo de formação integral do adolescente, com 

três ou quatro séries anuais. (BRASIL, 1971) Durante 25 anos essa lei esteve em 

vigor, até a elaboração da terceira LDB. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, propõe uma estrutura da educação básica dividida em educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, que ainda permanece vigente. (BRASIL, 

1996) Algumas alterações foram feitas em 2013, a partir da Lei nº 12.796, mas 

que não vão ser tratadas aqui, pois já não mais compreendem o período de 

formação dos sujeitos entrevistados na pesquisa. 

Mesmo com todas as transformações impostas pela legislação, a 

educação básica brasileira ainda permanece muito distante das práticas 

universitárias e seu projeto pedagógico não prepara o estudante em formação 

para o contexto acadêmico, principalmente no que concerne às práticas de 

pesquisa e extensão, quase inexistentes em nossas escolas. De acordo com 

Coulon (2008), a entrada na vida universitária impõe a aprendizagem de novos 

códigos, tanto institucionais, por se tratar de um contexto com normas bastante 

diferentes das experiências educacionais anteriores, mas também intelectuais, 

pois a relação com o saber será modificada. A passagem da condição de aluno 

do ensino médio para a de estudante universitário é também a aprendizagem de 

um ofício que garante a permanência e o sucesso na educação superior.  

No Brasil, poucos jovens conseguem realizar essa transição. Embora 

tenha ocorrido uma evolução nas taxas de escolarização nos últimos anos, em 

2011, apenas 17,8% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade estavam 

frequentando ou tinham concluído uma graduação, segundo dados do Censo da 
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Educação Superior 2011, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgados no portal do MEC12. Quando a 

variável socioeconômica é adicionada, essa taxa torna-se ainda mais 

preocupante: apenas 4,2% dos estudantes pertencentes à parcela dos 20% com 

menor renda tinham acessado a educação superior no mesmo ano. Os dados 

dessa mesma publicação também revelam que entre 1997 e 2011, as mulheres 

tiveram maior presença no ensino superior brasileiro; em 1997, havia 7,9% de 

mulheres (entre 18 e 24 anos de idade) frequentando ou já tendo concluído a 

graduação, contra 6,2% de homens. Adotando as mesmas variáveis para 2011, 

essa taxa aumentou para 20,5% contra 14,6%, para mulheres e homens, 

respectivamente.  

Em dezembro de 2017, a Agência de Notícias do IBGE divulgou 

resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua), que revelaram que metade da população adulta (com 25 anos ou 

mais) no Brasil possuía apenas o ensino fundamental completo. Considerando 

ainda a mesma faixa etária, 15,3% da população tinha concluído o ensino 

superior. A pesquisa também se debruçou sobre questões relativas à raça: 8,8% 

de pretos ou pardos tinham nível superior, já os brancos têm esse percentual 

elevado para 22,2% (isso também entre a população com 25 anos ou mais). 

Levando em consideração a variável gênero, os resultados mostram que as 

razões que levam mulheres e homens, entre 14 e 29 anos, a não cursarem a 

escola são bem diferentes: embora 50,5% dos homens afirmem que não vão à 

escola por estarem trabalhando, enquanto 30,5% das mulheres não o façam pelo 

mesmo motivo, os dados apontam que 26,1% das mulheres ainda abandonam a 

educação por terem que cuidar dos afazeres domésticos (ou de crianças, 

adolescentes, idosos ou pessoas com necessidades especiais), enquanto que 

apenas 0,8% dos homens assumem essas atividades domésticas em detrimento 

da formação educacional13. 

                                                           
12 Informações disponíveis em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12082-
apresentacao-inep-pdf&category_slug=dezembro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 15 out. 
2017. 
13 Informações disponíveis em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-
anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo.html>. Acesso em: 22 dez. 
2017. 
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Partindo da compreensão de que as desigualdades sociais, de raça e 

gênero são elementos fundantes da sociedade brasileira, proponho uma análise 

das transições para a vida adulta em famílias de origem popular, em que os filhos 

acessaram a educação superior e os pais tiveram as suas trajetórias escolares 

encurtadas. Embora a tese não tenha como objetivo central articular todas essas 

dimensões, até porque abordar questões de raça e gênero exigiria uma 

fundamentação teórica mais complexa, foi feita a tentativa de apresentar 

resultados de estudos ou censos demográficos que tratassem desses elementos. 

No centro da investigação, prevalece o fenômeno da transição para a vida adulta, 

partindo do princípio de que as desigualdades educacionais no Brasil são 

também indicadores de classe. Há uma relação direta entre formação 

educacional e fatores socioeconômicos. Necessariamente se anuncia um olhar 

para as mudanças que ocorreram nas últimas décadas no contexto do ensino 

superior brasileiro, mas também se abre um espaço para pensar nos efeitos 

causados na vida de um jovem ao transitar do ensino médio para a graduação.  

Ao iniciar o levantamento de estudos que tratassem da transição para a 

vida adulta associada a fatores educacionais, parti de um viés psicológico. Seco e 

colaboradores (2005), por exemplo, entendem que as instituições não devem se 

ocupar apenas com os desempenhos escolares dos estudantes ou com uma 

super profissionalização, mas que estejam, principalmente, atentas a uma 

transição que se processa em diversas esferas da vida nesse período, facilitando 

a adaptação a uma nova realidade. A abordagem psicológica da transição do 

ensino secundário para o ensino superior proposta por esses autores aponta para 

a criação de uma rede de serviços de apoio ao estudante, que considere os 

aspectos acadêmicos, mas também outras problemáticas sociais enfrentadas 

pelos jovens. Questões como moradia aparecem na pesquisa como uma variável 

que pode facilitar a adaptação à graduação: aqueles que permanecem na 

residência da família alcançam níveis superiores na maioria das dimensões. 

(SECO ET AL., 2005)  

Para além das mudanças que se processam em um nível educacional 

quando ocorre o acesso à universidade, os jovens também se encontram 

engajados em mudanças que, provavelmente, irão permitir o alcance do status 

adulto:  
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Na fase de transição da adolescência para o mundo adulto, o indivíduo 
confronta-se com um conjunto de tarefas psicossociais normativas da 
juventude, tarefas que correspondem, quer a necessidades 
intrapsíquicas e interpessoais, quer às expectativas do contexto social, 
económico e cultural em que se encontra inserido. (SECO ET AL., 2005, 
p. 17)  

 

De acordo com Bastos (2004), desde o final do século XX é possível 

presenciar um número maior de indivíduos que, uma vez inseridos na educação 

superior, terminam por adiar as responsabilidades da vida adulta. As alterações 

econômicas, sociais e culturais promoveriam novos estilos de vida, o que leva a 

autora a supor que mudanças psicológicas podem estar em curso, mais ou 

menos como ocorreu no início do século passado com o surgimento da 

adolescência, lembrando que, nessa fase, o indivíduo passa por alterações 

biológicas bastante significativas. Ela indica que a entrada no ensino superior tem 

promovido efeitos tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no desenvolvimento 

psicossocial dos estudantes. 

A chegada à universidade, quando vinculada ao processo de tornar-se 

adulto, marca um momento da vida em que a assunção de responsabilidades 

passa a ser central. É esperado que os jovens abandonem, gradativamente, um 

período de maior liberdade, abertura a novas experiências, aventuras, e encarem, 

individualmente, atitudes mais responsáveis. É nesse sentido que os ambientes 

educacionais podem contribuir para o desenvolvimento pessoal de modo mais 

amplo, não se detendo apenas aos aspectos acadêmicos da vida dos estudantes 

que recebe.  

Almeida e Soares (2004) elencam as “múltiplas e complexas tarefas” que 

os jovens enfrentam nessa transição e adaptação à universidade. Para eles, há 

quatro domínios principais: acadêmico, vocacional/institucional, pessoal e social. 

O primeiro requer acomodações para que se alcance o status de estudante 

universitário, adaptado às exigências intelectuais e institucionais, e o segundo 

aponta o lugar da universidade no desenvolvimento de uma identidade 

vocacional; ambos estão voltados para dimensões mais acadêmicas da vida 

estudantil. O terceiro e o quarto domínios reportam a vivências “extra-

universitárias”, mas que estão em intensa relação com os primeiros domínios. É o 

lugar da formação de identidade, e os autores entendem que os anos de inserção 

na educação superior devem concorrer para um forte estabelecimento dessa 
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dimensão, mas também é o lugar do “[...] desenvolvimento de relações 

interpessoais mais maduras (com os pares, os professores e a família), a 

exploração de papeis sociais e sexuais, as questões da intimidade, o 

estabelecimento de uma filosofia de vida [...]” (ALMEIDA; SOARES, 2004, p. 23). 

São experiências da transição para a vida adulta que marcam o desenvolvimento 

psicossocial dos estudantes e eles encontram, na educação superior, mais um 

ambiente para experienciar essas transformações. 

Embora a universidade seja um espaço frequentado apenas por um breve 

período, transitório na vida dos indivíduos, a formação superior promove 

mudanças muito intensas e duráveis no desenvolvimento pessoal e profissional. 

Para Taveira (2001, p. 65), “É um contexto que pode e deve facilitar e promover o 

desenvolvimento dos indivíduos em várias dimensões da sua existência e 

confrontar os estudantes com diferentes ideias, experiências, modelos e papeis 

de vida, preparando a entrada progressiva na vida adulta.”. Ela entende que a 

entrada na educação superior equivale ao que, em determinadas culturas, se 

define como um ritual de passagem da adolescência para a vida adulta. O que 

cabe ressaltar, nesse caso, é que mais do que uma equivalência entre esses dois 

eventos, eles aparecem sobrepostos em um determinado momento do 

desenvolvimento. Mesmo que na cultura ocidental não seja possível a 

identificação de um ritual de passagem nessa transição para a vida adulta, há 

eventos que estão claramente associados a essa mudança, sendo a experiência 

universitária apenas um deles, que pode ou não ter a sua ocorrência efetivada ao 

longo da juventude, diante das condições ainda fortemente desiguais de acesso 

ao ensino superior, como é o caso do contexto brasileiro. 

A conclusão da educação básica é considerada um dos eventos da 

passagem para a adultez, junto com a emancipação parental, os novos vínculos 

amorosos, a constituição de uma família e as inserções profissionais. Vale 

destacar que a ocorrência desses eventos também aparece na literatura sobre a 

transição para a vida adulta como cada vez mais não linear, e alguns deles 

podem mesmo nem chegar a se realizar. Interessa, principalmente, saber como 

os novos percursos escolares, dentre todos esses eventos, ou mesmo entre 

outros que são identificados, têm repercutido nessa nova geração de estudantes 

de escola pública que não tem a entrada no mundo do trabalho como a única 

opção imediata após a saída do ensino médio. Enquanto parte dos trabalhos 
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citados nessa seção mostram-se interessados nos efeitos da transição para a 

vida adulta na adaptação e na realização acadêmica de jovens estudantes, essa 

pesquisa tem por objetivo analisar o mesmo fenômeno em sentido inverso: como 

a transição para a vida adulta pode ser afetada pela entrada na educação 

superior.  
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POR UMA PSICOLOGIA DAS TRANSIÇÕES  
 

Nos últimos anos, no campo da Psicologia, é possível localizar estudos 

sobre a transição para a vida adulta, nos quais esse fenômeno não apareça como 

o eixo central das análises, ou seja, devidamente problematizado nas 

investigações. Há pesquisas interessadas em eventos que podem vir a ocorrer 

nessa fase do desenvolvimento, mas os pesquisadores têm como foco a análise 

de objetos variados, a saber: mudanças relacionadas aos traços da 

personalidade (HOPWOOD ET AL., 2011); funcionamento adaptativo durante a 

transição para a vida adulta no transtorno do espectro do autismo (MATTHEWS 

ET AL., 2015); diferenças de orientação sexual no uso de substâncias na idade 

adulta jovem (AUSTIN; BOZICK, 2012); transtornos mentais comuns à transição 

para a idade adulta (EYRE; THAPAR, 2014), apenas para citar alguns estudos 

recentes. 

A primeira parte da revisão da literatura indica que os estudos clássicos 

interessados na transição para a vida adulta são constituídos por diferentes 

abordagens na Psicologia do Desenvolvimento. Isso propiciou um ambiente de 

heterogeneidade e de complexidade bibliográfica nesse campo de pesquisa que, 

normalmente, se distancia de parâmetros que possam lançar luz sobre a noção 

da transição em si. As produções mais recentes da Psicologia ainda tratam a 

transição como um período de experimentação e mudanças, mas também se 

referem à juventude como uma fase da vida marcada por instabilidades, exigindo 

um esforço do indivíduo para lidar com ajustes que possam, finalmente, garantir 

seu acesso ao universo adulto. 

As abordagens apresentadas nessa seção são o ponto de partida para 

um ensaio que visa promover um novo olhar sobre as questões referentes à 

passagem para a adultez. Em primeiro lugar, foi preciso identificar um referencial 

da Psicologia que pudesse alargar o conhecimento a respeito dessa experiência 

de transição. Não fazia sentido partir de uma fundamentação teórica com critérios 

pré-estabelecidos em relação aos eventos associados à transição para a vida 

adulta. Mais do que tentar identificar os elementos que podem vir a compor essa 

experiência, era preciso estar aberto ao novo, considerando as pesquisas que 

têm evocado a ideia de não linearidade da transição para a adultez. 
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Além de recorrer à abordagem teórica proposta por Schlossberg, Waters 

e Goodman (1995) sobre transição, esse trabalho propõe uma articulação pontual 

com o conceito de etnométodo, desenvolvido por Harold Garfinkel em seus 

estudos etnometodológicos, e também com a noção de geração, de Karl 

Mannheim. A escolha prévia dessa abordagem foi, gradativamente, se 

encaixando com um plano teórico mais largo, no sentido de estabelecer uma 

base de análise que pudesse apontar para a consolidação de um novo 

enquadramento da transição para a vida adulta. Uma decisão que permitiria a 

adoção de um viés mais sociológico, histórico, fundamental para pensar as 

velhas ou novas configurações de transição, aquilo que se concretiza nas 

experiências de pais e filhos, que os afastam ou os aproximam, a depender das 

condições de sociabilidades estabelecidas em suas vidas. 

 

O MODELO DE TRANSIÇÃO DE SCHLOSSBERG, WATERS E GOODMAN: AS 
MUDANÇAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
 

A transição é compreendida como uma passagem de uma condição para 

outra. A Psicologia tem se dedicado às mudanças de comportamento que, ao 

longo da vida, vão se constituindo como um processo maior de desenvolvimento. 

Embora diversas teorias psicológicas confirmem padrões de comportamento que 

tendem a se repetir na espécie humana, as transições também passaram a ser 

analisadas, ao longo do século XX, em seus aspectos mais singulares, 

considerando as diferenças existentes no tempo e no espaço e que apontam para 

uma variabilidade no comportamento dos mais diferentes indivíduos. 

Para Schlossberg, Waters e Goodman (1995), uma transição pode ser 

definida, de modo geral, como um evento ou um não-evento, que resultam em 

alteração dos relacionamentos, rotinas, crenças e papéis, e exigem novos 

padrões de comportamento. Elas defendem que a noção de “crise” deve ser 

evitada nas análises sobre transições, principalmente por estar associada a 

aspectos negativos. As alterações que ocorrem em um processo de transição 

podem acarretar perdas, mas também ganhos. A transição para a vida adulta, 

que é o interesse central dessas autoras, costuma ser definida por eventos mais 

óbvios, tais como: formação em nível superior, entrada no mercado de trabalho, 

casamento, experiências de maternidade/paternidade, perdas, mas também por 
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não-eventos, como uma promoção na carreira que nunca irá acontecer. Nesse 

caso, elas ressaltam que um evento, ou um não-evento, podem ser tratados 

como “transição psicossocial” se eles resultam em mudança e promovem algum 

tipo de impacto sobre o sujeito, fazendo com que ele reconheça a transformação. 

Os tipos de transição descritos por Schlossberg, Waters e Goodman 

(1995) são: transições antecipadas, transições não-antecipadas e as transições 

de não-eventos. As transições antecipadas se caracterizam por alterações mais 

previsíveis que ocorrem no curso de vida. As não-antecipadas, por sua vez, são 

aquelas que costumam ocorrer de modo inesperado, como a perda de um 

emprego ou uma promoção não prevista no trabalho, a morte de um cônjuge, um 

divórcio... As transições de não-eventos se constituem pelos eventos esperados 

pelo sujeito, mas que não acontecem. 

Quando um evento desejado não se concretiza, mas a sua não-realização 

impacta o indivíduo e promove mudanças mais significativas, há uma transição 

psicossocial, que, segundo as autoras, podem ser de quatro tipos: pessoais, 

repercutidas, resultantes e adiadas. As transições de não-eventos pessoais 

compõem as aspirações individuais, ou seja, aquilo que o indivíduo pessoalmente 

deseja, mas não se realiza, um casamento, por exemplo. As transições de não-

eventos repercutidas são aquelas mudanças desejadas por alguém próximo, mas 

que não acontecem na vida do indivíduo. Os pais podem desejar que um filho 

siga uma determinada carreira, mas, ao fazer outra escolha, ele deixa de realizar 

algo que repercute na vida desses pais e que, por sua vez, vai repercutir na sua 

relação com eles. Quando um evento conduz a um não-evento, há uma transição 

de não-evento resultante. Schlossberg, Waters e Goodman (1995) dão como 

exemplo uma situação em que uma mãe, ao gerar um filho com uma grave 

deficiência, desiste de ter outros filhos por razões emocionais, financeiras ou 

físicas. Por fim, as transições de não-eventos adiadas referem-se a eventos que 

ainda podem vir a acontecer, como, por exemplo, uma mudança de carreira.  

De modo geral, todos esses tipos de transições deveriam compor a vida 

do sujeito ao longo do seu processo de desenvolvimento. Um mesmo evento 

também pode ser definido de forma diferente por cada um, como no caso de uma 

aposentadoria. Ela pode se caracterizar para alguém como uma transição 

antecipada, quando já é prevista pelo indivíduo, ou como não-antecipada, quando 

surge de modo inesperado. Pode ainda ser uma transição de não-evento, quando 
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o sujeito quer se aposentar, mas dificuldades financeiras o impedem de realizar 

essa ação. (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995) Conceitos como 

relatividade, ambiente e impacto são pontos essenciais para entender essa 

perspectiva teórica. O fato de pessoas desejarem (ou não desejarem) 

determinadas transições mostra como algo pode ser relativo, a depender dos 

anseios de cada um. No caso da transição para a vida adulta, jovens podem 

desejar sair da casa dos pais, enquanto outros jovens preferem permanecer com 

a família, mesmo quando se tornam adultos. O ambiente em que um evento 

ocorre também define o tipo de transição e o modo como o sujeito vai lidar com 

as mudanças. A dificuldade de entrada no mercado de trabalho, por exemplo, 

pode ter repercussões diferentes a depender do contexto socioeconômico em que 

o indivíduo está inserido. O conceito de impacto ajuda a entender que as 

alterações na vida de uma pessoa são mais importantes do que o evento que 

proporciona essas alterações. O modo como uma transição afeta o sujeito indica 

quais recursos serão lançados para enfrentar um acontecimento que se torna 

importante no curso de vida. 

O processo de transição, seguindo o modelo teórico proposto por essas 

autoras, acontece durante um espaço maior de tempo, nem sempre sendo 

possível definir o seu início ou o seu fim. Mesmo que uma transição esteja 

associada a um evento ou não-evento, e o sujeito seja capaz de identificar os 

seus elementos desencadeadores, a duração é bastante variável e indefinida até 

que a mudança se realize por completo. Schlossberg, Waters e Goodman (1995) 

destacam também a condição de ambiguidade de uma transição, constatada 

através das visões negativas e positivas relatadas pelos sujeitos em relação a um 

mesmo acontecimento. 

O interesse de Nancy Schlossberg sobre o tema iniciou antes mesmo da 

parceria com as autoras Elinor Waters e Jane Goodman. Em 1966, ao publicar 

um trabalho sobre adultos em transição, ela já identificava uma lacuna de 

conhecimento teórico e empírico a respeito do desenvolvimento do adulto entre 

os 30 e 60 anos. Para a autora, isso seria resultado de uma concepção de que 

esse período estaria associado a um momento de estabilidade, em oposição às 

fases anteriores do ciclo de vida o que, segundo Schlossberg, deveria ser 

questionado. (SCHLOSSBERG, 1966) 



45 
 

Suas análises têm servido de fundamentação para algumas investigações 

desde a segunda metade do século passado, principalmente no que concerne à 

transição para a vida adulta. Mais recentemente, em um artigo publicado por 

Novais, Ferreira e Santos (2010), apoiado nas ideias da autora, há uma 

concepção de que os processos de transição levam o indivíduo a utilizar recursos 

de coping e adaptação para uma acomodação às mudanças recorrentes durante 

o desenvolvimento. As estratégias de “coping” são definidas no texto como: “[...] 

respostas que modificam a situação, respostas de controlo do significado do 

problema, respostas que ajudam a gerir o stress após a transição.” (NOVAIS; 

FERREIRA; SANTOS, 2010, p. 236) 

Schlossberg, Waters e Goodman (1995) aprofundaram a discussão a 

respeito do modo como os sujeitos lidam com as transformações. Para elas, 

quatro conjuntos de fatores podem influenciar a habilidade do indivíduo no 

enfretamento de uma transição. O primeiro deles seria a variável situação, pois o 

estado em que a pessoa se encontra no momento da transição define as suas 

estratégias para lidar com um evento (ou não-evento). Uma transição 

desencadeada por uma aposentadoria é diferente de uma transição 

desencadeada por uma experiência de tornar-se mãe ou pai, por exemplo. O 

segundo conjunto diz respeito ao eu, ou seja, para quem acontece a mudança, 

considerando que cada indivíduo é diferente em suas questões de vida e na sua 

personalidade. A terceira variável, definida como suporte, envolve o apoio que 

pode ser disponibilizado ao sujeito em processo de transição. As relações que 

são estabelecidas com outros atores sociais mais íntimos (amigos, família) ou 

mesmo em espaços institucionais (contextos educacionais, trabalho) influenciam 

na forma de lidar com a transição. Por fim, o último conjunto de fatores se refere 

diretamente às estratégias e informa as ações lançadas pelo indivíduo, de acordo 

com as variáveis anteriores. As autoras denominam esses conjuntos de “4S”: 

situation, self, support e strategies. A principal função desses conjuntos é explicar 

porque os indivíduos apresentam reações diferentes a um mesmo evento e 

porque um mesmo indivíduo pode apresentar reações diferentes em momentos 

diferentes da vida, analisando sempre o equilíbrio entre os modos de agir, mais 

ativamente ou mais passivamente. O mais importante é que os pesquisadores 

que se apoiam nessa abordagem estejam atentos às avaliações que o próprio 

sujeito emite acerca de uma transição. 
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Para finalizar as considerações a respeito desse modelo teórico, que 

servirá de fundamentação para a análise da transição para a vida adulta, 

apresento uma visão mais detalhada do modelo “4S”. Para Schlossberg, Waters e 

Goodman (1995), cada situação pode variar de acordo com os seguintes fatores: 

o precipitador (trigger), ou seja, o elemento que dispara a transição; o momento 

(timing) em que ela ocorre; o controle (control) que o indivíduo tem sobre o 

acontecimento; a mudança de papéis (role change) e as atitudes, negativas e 

positivas, que são desencadeadas; a duração (duration), sendo uma transição 

avaliada como temporária ou permanente; a experiência anterior com uma 

transição similar (previous experience); os possíveis fatores estressores 

(concurrent stress) presentes no momento da transição e, por último, a avaliação 

(assessment), que nada mais é do que o modo como o indivíduo vê a situação: 

de forma positiva ou negativa. Quanto ao conjunto do eu, as autoras propõem 

uma divisão em dois grandes grupos de análise: o primeiro deles seria de 

características sociodemográficas, e outro grupo referente aos recursos 

psicológicos. O conjunto do suporte social é definido por suas bases (familiares, 

escolares, comunitárias etc), pelo seu tipo (emocional ou instrumental, por 

exemplo), por suas formas (individual, grupal etc) e pela própria avaliação que o 

sujeito faz da rede de apoio recebido. O último “S”, referente ao conjunto das 

estratégias, pode ser classificado por ações diretas, pela busca de informações, 

pela inibição de uma ação e por uma mudança de comportamento. 

(SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995) 

Embora a noção de estratégia seja um elemento central no modelo 

teórico proposto pelas autoras, elas informam mais sobre a possibilidade de 

classificar os diferentes tipos de estratégias do que sobre a organização dessas 

estratégias no campo das ações desenvolvidas pelos indivíduos. Encontra-se 

aqui uma possibilidade de articulação com os conceitos desenvolvidos pela 

abordagem etnometodológica de Garfinkel, em especial o conceito de 

etnométodos, que seriam os procedimentos utilizados pelas pessoas em suas 

atividades diárias e capazes de serem descritos por elas, demonstrando o 

raciocínio sociológico prático que detêm a respeito das ações da vida cotidiana. 

Essa abordagem será desenvolvida a seguir. 
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A ARTICULAÇÃO ENTRE O “CONJUNTO DE ESTRATÉGIAS” E O CONCEITO 
DE ETNOMÉTODO  
 

O conceito de etnométodo, aqui apresentado, faz parte do referencial da 

Etnometodologia, desenvolvido por Harold Garfinkel. A abordagem 

etnometodológica está voltada para a compreensão dos modos como as pessoas 

organizam a sua vida cotidiana, além de entender como elas tornam as suas 

ações significativas para si e para os outros indivíduos com quem se relacionam. 

Há uma necessidade estrutural de entendimento da situação social através da 

percepção daqueles que vivenciam a situação. (FUENTES, 1990) Para Watson e 

Gastaldo (2015, p. 8), a etnometodologia é uma vertente sociológica que se 

detém sobre aspectos historicamente descartados por outras teorias sociais: “[...] 

as pessoas singulares em suas ações cotidianas, e os modos pelos quais elas, 

em interação, fazem sentido do mundo.” 

Uma análise etimológica mostra que o termo escolhido por Garfinkel nada 

tem a ver com um conjunto de técnicas de pesquisa ou com um método de 

investigação: etnometodologia significa o estudo (logos) dos métodos utilizados 

pelas pessoas ou grupo de pessoas (ethnos). (WATSON; GASTALDO, 2015) 

Essa análise anuncia o conceito central da abordagem etnometodológica e que 

interessa, especialmente, a essa investigação: os etnométodos. Os etnométodos 

são, de acordo com Watson e Gastaldo (2015, p. 24), “[...] aquilo que Garfinkel 

denomina ‘os métodos dos membros’ – os métodos usados pelas pessoas para 

produzir ações sociais reconhecíveis (para elas mesmas e para os outros 

membros de sua sociedade) e as situações sociais que resultam dessas ações.” 

Nesse sentido, proponho uma investigação que tem, entre os seus objetivos, o 

interesse pela descrição desses etnómetodos como forma de compreender as 

estratégias dos indivíduos, ampliando a noção do conjunto das estratégias 

desenvolvido pela Teoria da transição, apresentada na seção anterior. 

Para Garfinkel (2006), o tópico central dos estudos etnometodológicos é 

exatamente a possibilidade de explicação das ações como uma realização prática 

dos membros. O conceito de membro é fundamental nessa abordagem; o 

pertencimento de um sujeito a um determinado grupo está vinculado, 

principalmente, ao domínio da linguagem que esse grupo compartilha. O sujeito 

precisa dominar esta linguagem para ser considerado um membro. Nessa 

pesquisa, identifiquei os participantes como membros de um determinado grupo 
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social e econômico, que compartilham eventos similares, embora o modo de 

descrever e significar esses eventos possam apresentar variações. Os 

etnométodos desenvolvidos tanto pelos filhos quanto pelos pais irão refletir as 

estratégias utilizadas por eles para lidar com a transição para a adultez. 

As bases filosóficas da Etnometodologia demonstram a relação que ela 

estabelece com o campo das microssociologias e, consequentemente, com a 

Psicologia. Watson e Gastaldo (2015) afirmam que o principal aporte filosófico da 

Etnometodologia deriva da fenomenologia de Husserl, desenvolvida no final do 

século XIX, período que coincide também com o surgimento da Psicologia como 

ciência. A oposição de Husserl à ideia positivista de objetividade científica 

influenciou uma série de teóricos no campo das ciências humanas, incluindo 

Alfred Schütz que, a partir da perspectiva fenomenológica, vai desenvolver a sua 

“teoria da ação social”, com a contribuição de George Mead. O pensamento de 

Schütz, por sua vez, irá orientar os escritos de Garfinkel, permitindo ao autor o 

desenvolvimento da Etnometodologia. (WATSON; GASTALDO, 2015) 

Garfinkel estava interessado em uma Sociologia que aceitasse que não 

seria possível analisar todos os contextos da mesma maneira, no sentido de que 

o pesquisador necessita fazer ajustes para investigar o modo como as pessoas 

agem em cada contexto, sendo os ambientes tão “diversos e variáveis”. 

(WATSON; GASTALDO, 2015, p. 20) Dada uma situação social, as práticas serão 

socialmente organizadas pelas pessoas. 

Pensar a família e o ensino superior como espaços em que as interações 

são mediadas pela experiência de compartilhamento de uma linguagem dá 

sentido à utilização de alguns conceitos chave da abordagem etnometodológica 

nesse trabalho. O objetivo proposto conduziu a investigação à construção de 

significados e também dos sentidos atribuídos pelos sujeitos para as suas ações 

de todos os dias, principalmente naquilo que é de interesse central dessa 

pesquisa: as relações entre a escolarização e a transição para a vida adulta. Há 

um entendimento de que as pessoas, através de um raciocínio sociológico 

prático, são capazes de aprender umas com as outras, adotando algumas 

estratégias, mas também realizando um processo de ressignificação. A 

aprendizagem pode ocorrer entre pessoas pertencentes a diferentes faixas 

etárias, normalmente espera-se que os mais novos aprendam com os mais 

velhos, mas também há aprendizagem entre os coetâneos, ou seja, entre aqueles 
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que nasceram mais ou menos na mesma época, mas que vivenciam experiências 

distintas. Tanto o convívio intergeracional quanto o intrageracional mostram 

inúmeras possibilidades de interação entre atores sociais de pertencimento 

social, situacional e etário distintos. A próxima seção abordará o conceito de 

geração de Mannheim e a sua relação com o tema de pesquisa proposto. 

Antes de iniciar a discussão sobre o conceito de geração, reforço apenas 

que não há a intenção de categorizar esse estudo como uma pesquisa 

etnometodológica. No entanto, analisar os dados produzidos apenas tendo como 

suporte o modelo da Teoria da transição já aparecia como uma dificuldade, 

levando em consideração a perspectiva mais classificatória das autoras 

Schlossberg, Waters e Goodman (1995). O que tenho proposto ao longo da 

minha formação, principalmente durante a realização das atividades na pós-

graduação, é uma aproximação entre campos diferentes de conhecimento. Os 

diálogos teóricos aqui desenhados são uma tentativa de analisar fenômenos 

psicossociais para além dos domínios da Psicologia.  

 

O CONCEITO DE GERAÇÃO DE MANNHEIM: BASES PARA A ANÁLISE DA 
TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA 

 

O conceito de geração serve à análise de muitos fenômenos sociais, e 

não está vinculado apenas à juventude ou aos processos de transição para vida 

adulta. A proposta dessa investigação é deslocar a associação permanente entre 

a noção de geração e a categoria juventude, a partir da revisão dos conceitos de 

Mannheim e das análises contemporâneas da transição para a vida adulta que 

reconhecem os atores sociais nas suas múltiplas experiências. 

No texto “O problema das gerações”, Mannheim (1928) retoma tanto as 

bases positivistas quanto as bases românticas dos estudos sobre as gerações. 

As bases positivistas reduzem o problema da geração a termos quantitativos e 

compreendem que uma geração deve ser definida em um tempo específico, 

estabelecida por um limite etário. Hume e Comte apresentaram algumas 

formulações que seguiam essa base positivista. O primeiro levantava uma 

questão sobre a continuidade das gerações, ou seja, se uma geração mais nova 

iria preservar as formas da geração mais velha. O segundo também deu 

continuidade a esse pensamento, afirmando que as mudanças entre as gerações 
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deveriam oscilar de acordo com a média de duração da vida: “[...] Comte pensava 

[...] que a duração de vida e o período médio de 30 anos de geração eram 

correlativos necessários do nosso organismo, e que o progresso lento da 

humanidade estava directamente relacionado com esta limitação orgânica.” 

(MANNHEIM, 1928, p. 117) Os positivistas, entretanto, tiveram muita dificuldade 

em definir o tempo médio de uma geração. Alguns teóricos acreditavam que esse 

tempo poderia ser definido em quinze anos, outros em trinta anos. Havia também 

aqueles que avaliavam os períodos de gerações em cada país, partindo sempre 

da utilização de métodos estatísticos que analisavam, por exemplo, o período de 

uma geração através de um cálculo que envolvia a média de idade do casamento 

dos homens e o período médio de fertilidade de um casal. (MANNHEIM, 1928) 

Mannheim (1928) apresenta também algumas formulações romântico-

históricas do problema das gerações, com uma compreensão mais qualitativa dos 

estudos das ciências sociais. Dilthey é um dos teóricos que assume o problema 

da geração e a define como uma “[...] unidade temporal da história da evolução 

intelectual [...]”. (MANNHEIM, 1928, p. 123) Porém, as formulações de Pinder são 

descritas por Mannheim como muito mais profundas que as de Dilthey. Esse 

historiador da arte se interessa pela “não contemporaneidade do 

contemporâneo”, ou seja, Pinder percebia a coexistência de diferentes gerações, 

que indicavam um pensamento “polífono” de cada época. Mannheim resgata 

ainda o conceito de enteléquia formulado por Pinder, que seria a base para que 

cada geração se constituísse como uma unidade. Esse conceito foi tomado por 

Heidegger, que entendia que “[...] a enteléquia de uma geração é a expressão da 

unidade do seu ‘objectivo profundo’, do seu modo próprio de experimentar a vida 

e o mundo.” (MANNHEIM, 1928, p. 125) As ideias de Pinder servem a Mannheim 

por romperem com qualquer resquício positivista a respeito das gerações, e 

assim ele irá construir e formular seu conceito de geração abandonando as 

compreensões quantitativas e considerando a diversidade de estilos de cada 

tempo. 

Mannheim (1928) defende que a análise das gerações é indispensável 

para a compreensão da estrutura dos movimentos sociais e intelectuais. O 

fenômeno das gerações envolve muitos aspectos elementares, destacados por 

ele: além de formulações sociológicas e biológicas mais amplas, há também a 

existência de tendências inerentes a uma determinada posição social ocupada 
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por um grupo de indivíduos, o que promove modos definidos de comportamento, 

sentimento e pensamento. Com isso, o autor compreende que uma unidade 

geracional não pode ser definida apenas por limites de idade, mas por outros 

elementos que precisam ser incorporados às pesquisas sobre gerações. Há o 

que Mannheim (1928) entende como “fatos fundamentais relativos às gerações”, 

a existência de novos participantes que aparecem em um processo cultural, 

seguidos pelo desaparecimento contínuo de outros participantes anteriores. 

Considera-se o fato de que os membros de qualquer geração só participam de 

uma seção limitada do processo histórico, o que torna necessária a transmissão 

de uma herança cultural acumulada, implicando na noção de que a transição de 

uma geração para a outra é um processo contínuo: 

[...] o fenómeno social “geração” nada mais representa do que uma 
espécie particular de identidade de posição, que compreende “grupos de 
idade” mergulhados num processo histórico-social [...] a posição de uma 
geração é determinada pelo modo como certos modelos de experiência e 
pensamento tendem a ser trazidos à existência pelos dados naturais da 
transição de uma geração para outra. (MANNHEIM, 1928, p. 137) 
 

O fato de indivíduos coexistirem em um determinado tempo não significa 

que eles fazem parte de uma mesma geração. Para pertencerem a uma mesma 

geração, eles devem estar submetidos a um mesmo contexto histórico-cultural, 

no sentido de que devem partilhar das mesmas vivências e estarem submetidos a 

condições similares. Nessa investigação, busquei compreender em que medida 

as vivências são compartilhadas entre pais e filhos de uma mesma família, mas, 

principalmente, se há experiências distintas entre os mais velhos e os mais 

jovens ou mesmo entre aqueles sujeitos que têm idades mais próximas. Na 

linguagem de Mannheim (1928), os sujeitos devem estar expostos aos sintomas 

sociais e intelectuais de um processo, o que revela a existência de uma geração 

real. O teórico acreditava que, além da geração real, há as unidades de geração, 

que representariam indivíduos pertencentes a uma mesma geração real, porém, 

ligados por laços mais concretos. O fato de fazer parte de uma geração real 

indica que os sujeitos experimentam os mesmos eventos históricos, mas não 

garante que esses sujeitos respondam da mesma forma a esses estímulos 

históricos experimentados. Quando há semelhança entre as respostas dos 

sujeitos, forma-se então uma unidade de geração. Weller (2010), ao defender a 

atualidade do conceito de gerações de Mannheim, retoma a noção de unidade 

geracional, reafirmando a compreensão de que há uma especificidade no 
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convívio dos indivíduos conectados por uma mesma unidade. No entanto, a 

autora lembra que uma unidade não consiste, necessariamente, na concretização 

de um grupo. Embora a formação de um grupo possa existir como consequência 

da formação de unidades geracionais, o pertencimento dos indivíduos a uma 

unidade tende a ser casual, nem sempre os indivíduos se percebem como um 

grupo concreto. 

A noção de geração é fundamental para a compreensão dos fenômenos 

sociais e se constitui como uma categoria de análise importante. Para Motta 

(2003), a investigação nas ciências humanas/sociais deve considerar também as 

categorias de gênero, raça e classe, por serem 

 
[...] categorias relacionais mais determinantes, e analiticamente valiosas, 
referem-se quase todas ao biossocial; o sexo, a idade e a cor estão 
inscritos no corpo e na cultura como gênero, geração e etnia. Somente a 
classe, categoria sobredeterminante, refere-se apenas ao social, mas 
não deixa de ser um coletivo [...] que se corporifica em homens e 
mulheres de diferentes idades e raças. (MOTTA, 2003, p. 1) 

 

Sendo atravessada por todas essas categorias, a análise de aspectos 

geracionais é muito mais do que uma análise de grupos etários. Mannheim 

extrapola os limites positivistas e propõe que uma geração seja compreendida em 

um sentido mais complexo, considerando as diferentes variáveis que a compõem. 

Entender as gerações atuais requer um olhar para o passado, revelando as 

experiências de gerações anteriores e investigando as influências que ocorrem 

em todas as direções nas aproximações entre as diferentes unidades. 

Mesmo que as idades estabeleçam diferentes posições na sociedade, 

impondo limites e situando grupos de gerações, há uma rede analítica muito 

maior que se articula com outras categorias a serem consideradas, organizando 

grupos menores dentro de uma mesma geração ou fazendo coexistir diferentes 

gerações em um mesmo tempo e espaço. Essa noção indica a necessidade de 

analisar relações intra e intergeracionais através da observação dos diferentes 

segmentos sociais e das suas respectivas experiências e formas de significação, 

identificando a coesão entre os grupos e a formação de unidades de geração. 

Embora algumas teorias apresentadas até aqui identifiquem experiências 

comuns compartilhadas pelos jovens de setores bastante distintos da sociedade e 

também pertencentes a diferentes grupos de gênero e raça, a transição para a 

vida adulta tem se mostrado um fenômeno diverso na medida em que se 
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reconhece a amplitude dos acontecimentos e das vivências desse período. Sendo 

assim, tanto perspectivas microssociológicas quanto etnopsicológicas vão se 

fazendo presentes nas discussões acerca da transição para a vida adulta, 

mostrando que esse objeto de estudo necessita de um olhar que supere as 

tentativas de enquadrar sujeitos diferentes em uma mesma categoria. 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

A passagem para a vida adulta tem sido concebida como um momento de 

transição da vida do indivíduo permeada por novas experiências, vivências e 

possibilidades, mas também por escolhas e tomadas de decisão, apontadas para 

um futuro próximo. A literatura mostra o esforço de inúmeros teóricos em 

estabelecer padrões de comportamentos típicos dessa fase da vida, embora haja 

um reconhecimento da não linearidade dos acontecimentos que, normalmente, 

aconteceriam nesse estágio. Os estudos mais recentes indicam a dificuldade em 

se definir uma faixa etária que contemple esse período de transição e avançam 

na tentativa de compreender as ações de diferentes grupos de jovens para, desse 

modo, compor um quadro de análise mais comprometido com os sujeitos e com 

as suas reais condições. O prolongamento da juventude, fenômeno descrito por 

pesquisadores de diferentes áreas, reforça a ideia de plasticidade da juventude, 

que se modificou ao longo das últimas décadas.  

As trajetórias escolares alongadas estão diretamente associadas a esse 

prolongamento da juventude. No Brasil, essa experiência tem sido possível 

apenas recentemente para um grupo de estudantes oriundos de escolas públicas, 

após a implementação das políticas de ações afirmativas. São esses egressos 

das universidades, que concluíram recentemente seus cursos, os sujeitos dessa 

pesquisa, em uma investigação que analisa não apenas os seus processos de 

transição para a vida adulta, mas também as transições vivenciadas por suas 

mães e seus pais, que não tiveram o mesmo direito de acesso facilitado ao 

ensino superior público. 

A primeira parte dessa tese, além de fundamentar teoricamente o estudo, 

evidenciou as diversas variáveis que interferem no processo de transição para a 

vida adulta, o que permitiu o recorte das seguintes questões: Como ocorre essa 

transição para duas gerações de uma mesma família de origem popular, 

considerando os pais que tiveram a sua trajetória escolar interrompida e os filhos 

que dão início ao prolongamento dessas trajetórias, conseguindo concluir uma 

formação superior? Os eventos vivenciados pelos jovens de origem popular que 

passaram pela universidade no seu processo de transição para a vida adulta são 

similares aos eventos vivenciados pelos seus pais, que tiveram trajetórias 

escolares mais curtas, em relação a esse mesmo período? O que diferencia e o 
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que aproxima o jovem de hoje em relação às gerações anteriores, em termos de 

estratégias de enfrentamento dessas mudanças que compõem a passagem para 

a vida adulta? É possível identificar um prolongamento da transição para a vida 

adulta nessas famílias de camadas populares quando se analisa duas gerações?  

O objetivo desta investigação é compreender como os novos egressos 

das universidades públicas, que acessaram a educação superior pelo sistema de 

reserva de vagas, vivenciaram a transição para a vida adulta, e de que forma 

essa experiência de transição ocorreu nas gerações anteriores, na mesma 

família, considerando pais que não tiveram contato com o contexto universitário 

ou tiveram as suas trajetórias escolares interrompidas ainda na educação básica. 

Os objetivos específicos, por sua vez, são descritos a seguir: 

 

1. Identificar os tipos de transição que ocorrem para pais e filhos, considerando a 

forma como eles vivenciaram a experiência de eventos e não-eventos 

relacionados a esse período da vida e as suas principais consequências em 

termos de estratégias para lidar com as mudanças. 

 

2. Identificar e comparar a compreensão dos sujeitos sobre as relações 

estabelecidas entre os seus processos de escolarização e a transição para a vida 

adulta. 

 

3. Compreender as possíveis similaridades e diferenças da transição para a vida 

adulta vivenciada pelos jovens de famílias populares que acessaram a educação 

superior e também as possíveis similaridades e diferenças da transição para a 

vida adulta vivenciada pelos seus pais. 

 

4. Entender as percepções a respeito dos timings da transição, se elas são 

consideradas mais longas ou mais curtas, e os aspectos que aparecem 

diretamente identificados com essas condições de tempo. 

 

5. Compreender o conceito de adultez desenvolvido pelos dois grupos. 
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PARTE II - 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Essa seção mostra de que forma esse projeto foi executado, elencando 

as decisões metodológicas: o contexto e os participantes da pesquisa e as 

estratégias de produção de dados. O referencial da Etnometodologia, 

apresentado na primeira parte da tese, tem por interesse os detalhes da vida 

cotidiana, seus aspectos mais singulares, algo que parece óbvio, no sentido de 

ser comum aos indivíduos, mas que nem sempre é reconhecido. Embora não 

possamos considerar que essa seja uma pesquisa etnometodológica, há 

conceitos essenciais desse referencial que conduziram a atividade investigativa e 

que são destacados aqui.  

Ao agir, as pessoas entram em um fluxo de interação, atribuindo sentido 

às suas ações. Há uma complexidade nesse fazer cotidiano que interessa à 

Etnometodologia e que, consequentemente, só será acessado a partir da 

utilização de técnicas de coleta de dados adequadas. Embora essa abordagem 

tenha sido resgatada nessa seção, já foi explicado anteriormente que ela não 

corresponde a uma “metodologia”, mas o termo se refere ao estudo dos 

etnométodos, “[...] processos que são utilizados na vida cotidiana [...] para 

comunicar e interpretar o social [...]” (LAPASSADE, p. 43, 2005). Os etnométodos 

se constituem através de um raciocínio sociológico prático, de uma organização 

social que produz os fatos sociais. O que me faz retomar o referencial 

etnometodológico na discussão dos métodos é a busca por uma coerência entre 

os referenciais da pesquisa, os principais objetivos propostos e o modo pelo qual 

desenvolvi a produção e análise dos dados.  

Para Oliveira e Montenegro (2012, p. 137):  

 
[...] os procedimentos utilizados pelos etnometodólogos não são 
próprios, não são novos. As técnicas aplicadas tanto por Garfinkel, 
quanto por seus seguidores fazem parte do patrimônio da sociologia 
qualitativa moderna. Garfinkel enfatiza que não se trata de apontar o que 
está errado na sociologia padrão e dizer quais os métodos corretos que 
devem ser utilizados nas pesquisas, nem escrever um novo capítulo de 
metodologia para os manuais de sociologia, mas criticar esses métodos 
que se configuram como o padrão [...] 

 

Não pretendo transformar essa seção em um capítulo extenso sobre 

métodos, ou iniciar uma discussão sobre abordagens qualitativas e as suas 
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inúmeras técnicas, sendo assim, darei destaque aquilo que é essencialmente 

pertinente ao estudo aqui descrito. Considerando a variabilidade existente nas 

formas de tornar-se adulto, era preciso garantir um olhar mais próximo das reais 

experiências dos sujeitos. As decisões metodológicas adotadas deveriam permitir 

a captura dessa pluralidade, algo que só se tornaria possível ao estabelecer uma 

confiança entre a pesquisadora e os sujeitos, garantindo o desenvolvimento da 

investigação. Aqui a ação social é o centro; partindo do domínio da Psicologia, 

pretendo apresentar um desenho dos modos de interação das pessoas, estudar 

de forma empírica as suas práticas, sentidos, significados e projetos.  

Há diversas reflexões teóricas acerca da transição para a vida adulta, 

certamente o trabalho de Schlossberg, Waters e Goodman (1995) não se 

configura como uma perspectiva amplamente adotada no contexto da Psicologia 

do Desenvolvimento. A escolha por essa abordagem como ponto de partida se dá 

exatamente por sua maior abertura ao reconhecimento de aspectos não apenas 

cognitivos, mas sociais, de maneira mais significativa, o que impulsiona a sua 

aproximação aos conceitos da Sociologia.  

As características que distinguem essa tese conduziram a busca por 

bases metodológicas que pudessem dar visibilidade às singularidades da 

transição e que contribuíssem para uma pesquisa que faz um esforço em 

apresentar certa lógica na construção analítica, ao utilizar diferentes marcos 

conceituais. A seguir, serão apresentados os critérios de seleção dos 

participantes e o contexto que definiu essas escolhas. 

 

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Participaram dessa investigação cinco famílias de origem popular, 

especificamente, egressos da Universidade Federal da Bahia, que acessaram o 

ensino superior através do sistema de reserva de vagas, e seus pais. Os 

egressos concluíram seus cursos ao menos um ano antes das entrevistas, 

considerando-se esse um tempo mínimo para que eles pudessem estar situados 

em um novo status, diferente daquele de estudante universitário. Todos os pais, 

por sua vez, encerraram os seus estudos durante a formação na educação 

básica.  
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Não foi definido previamente o número de entrevistados, pois entendia, 

assim como as autoras Knauth e Leal (2014), que um dos fatores mais 

importantes a ser considerado nas pesquisas de cunho qualitativo é o 

pertencimento social dos participantes: “[...] o indivíduo é tomado enquanto um 

ser social, e, por isso, ‘representante’ de um determinado grupo social 

previamente definido teoricamente. O sujeito pode pertencer e representar, 

inclusive, mais de um grupo social, mas não se entende que seja representante 

de um grupo no sentido estatístico [...]”. (KNAUTH; LEAL, 2014, p. 463) Para 

elas, esse é o princípio que permite aos pesquisadores que adotam uma 

abordagem qualitativa desenvolver investigações com um número reduzido de 

participantes. Pais, Cairns e Pappámikail (2005, p. 111) mostram em um estudo 

sobre jovens europeus que, mesmo quando uma amostra não consegue cobrir 

todo o espectro possível de trajetórias, um contraste de perfis permite “[...] um 

patchwork ilustrativo dos modos como as transições são geridas em contextos 

específicos.” A proposta era contemplar uma maior diversidade na escolha dos 

sujeitos e foi isso que levei em consideração no momento da seleção.  

 

Da proposta de seleção dos participantes ao encontro das famílias 

 

Um projeto é apenas um projeto. O quanto uma proposta de investigação 

pode mudar ao longo de quatro anos? Quando fui aprovada na seleção do 

Programa de pós-graduação em Psicologia, pensava em realizar uma pesquisa 

sobre a transição para a vida adulta em camadas médias. Após um ano, ao 

apresentar o projeto na disciplina “Análise qualitativa de dados”, foi levantada a 

possibilidade de mudança em relação ao grupo investigado, considerando que, 

no mestrado, eu havia pesquisado a respeito da permanência de estudantes de 

origem popular nos cursos de maior prestígio social. A professora Sônia Gondim, 

responsável pelo componente curricular, sugeriu que eu pudesse retomar o 

contato com os jovens entrevistados entre 2008 e 2009, uma tentativa de 

desenhar um estudo longitudinal e seguir o acompanhamento das suas trajetórias 

após a conclusão da graduação. A proposta foi debatida com a minha orientadora 

e colegas do curso e aceitei trilhar novos rumos.  

A partir daí, reformulei o projeto, apresentei a proposta no primeiro 

seminário de qualificação e tentei localizar os participantes da pesquisa do 
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mestrado. Após seis anos da realização das entrevistas, obtive retorno apenas de 

um dos quatro jovens entrevistados, mesmo porque, ao longo desses anos, 

mantivemos contato através das redes sociais. Ele e os seus pais aceitaram 

participar da pesquisa e também concordaram com a possibilidade de terem as 

suas entrevistas registradas com uma câmera para um possível projeto de um 

documentário, com a finalidade de divulgar esse trabalho em outras plataformas. 

Mas... Como selecionar os outros participantes?  

A ideia inicial de realizar um registro audiovisual das entrevistas fez com 

que eu procurasse pessoas com quem já tinha uma aproximação, embora esse 

não tenha sido o único fator mobilizador dessa ação. Em 2008, quando iniciei o 

mestrado, não tinha contato com muitos estudantes de origem popular, 

principalmente estudantes dos cursos que selecionei para a investigação: Direito, 

Medicina, Odontologia e Engenharia. Cheguei até eles através de informantes 

privilegiados, mas, naquela altura, o debate sobre a política de cotas ainda era 

bastante recente na universidade; havia um forte posicionamento contrário à 

reserva de vagas não apenas fora da instituição, mas internamente, reforçado por 

alguns professores e também por estudantes oriundos das escolas da rede 

privada. Como resultado, os jovens ingressos pela política de reserva de vagas 

não queriam se identificar, nem serem identificados como “cotistas” diante do 

imenso preconceito ao qual estavam submetidos.  

Quase dez anos depois, foi possível perceber que muitos desses 

estudantes, agora egressos da universidade, assumem a sua condição de 

cotistas e detém um conhecimento sobre as ações afirmativas: enfrentaram os 

desafios e posicionaram-se politicamente. Depois de uma experiência de dois 

anos como professora substituta na UFBA, entre 2009 e 2011, e de uma intensa 

participação no grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil (OVE)14, que 

privilegia bolsistas de ações afirmativas15, me aproximei de jovens de origem 

popular e pude conhecer um pouco das suas histórias.  

                                                           
14 Para mais informações, acessar o site do grupo de pesquisa: 
<http://www.observatorioestudantil.ufba.br>. Acesso em: 02 mar. 2017. 
 
15 Cabe ressaltar que, em dez anos de existência, o OVE tem se debruçado sobre questões que 
envolvem a vida universitária, principalmente no que concerne às trajetórias juvenis/estudantis. 
Desde o início o grupo tem selecionado bolsistas oriundos das escolas públicas, por entender que a 
entrada em um grupo de pesquisa e a aproximação com atividades de investigação e extensão 
podem ser agentes de transformação para esses jovens, garantindo sua permanência na educação 
superior e uma formação amplamente qualificada. 
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Além de Fredson, egresso do curso de Direito que havia entrevistado no 

mestrado, entrei em contato com uma ex-aluna do curso de Psicologia, Paula, 

com mais dois ex-bolsistas de iniciação científica que estiveram vinculados ao 

grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil, egressos do curso de 

Ciências Sociais, Thiago e Anderson, e com outra egressa do curso de 

Psicologia, também vinculada ao OVE, Marília. Nessa investigação os nomes não 

foram substituídos; todos os participantes aceitaram ter a sua identidade 

revelada, mesmo porque sabiam da possibilidade de terem os seus depoimentos 

registrados por uma câmera e também a condição futura de que essas gravações 

fossem utilizadas para a realização de uma produção audiovisual.  

Há um compromisso ético nesse projeto, tendo sido ele submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP-IPS), 

da Universidade Federal da Bahia. Os participantes obtiveram informações sobre 

a pesquisa antes da realização das entrevistas, além de receberem uma cópia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que reitera a garantia do 

sigilo quanto aos dados que considerem confidencias e que, porventura, 

pudessem ser declarados em seus depoimentos. 

Pela possibilidade de retomar o contato com todos os estudantes 

entrevistados no mestrado, imaginava que seriam entrevistadas quatro famílias, 

afinal, foi esse o número de sujeitos que fizeram parte dessa primeira 

investigação. No entanto, como apenas um dos estudantes entrevistados no 

mestrado havia sido localizado, minha orientadora e eu decidimos por ter um 

grupo mais heterogêneo nessa investigação. Levei em conta alguns dos 

tradicionais eventos que são considerados constitutivos da transição para a vida 

adulta e selecionei cinco egressos que tinham, aparentemente, experiências 

variadas durante essa transição.  

Ao longo desse trabalho, haverá informações mais detalhadas a respeito 

de cada participante, mas cabe aqui uma breve apresentação dos perfis dos 

egressos, partindo das informações que já dispunha antes da coleta de dados. 

Fredson, 29 anos16, é um egresso do curso de Direito, viveu na residência 

universitária, pois antes de ser aprovado na UFBA morava com seus pais em 

uma cidade do centro-norte do estado da Bahia, Ibititá. Não era casado, nem 

                                                           
16 As idades indicadas correspondem ao ano em que foram realizadas as entrevistas: 2016.  
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tinha filhos, e acabava de concluir um mestrado na Universidade de Brasília 

(UnB), além de trabalhar e viver nessa cidade, sendo responsável por garantir 

sua própria subsistência. Paula, 25 anos, nasceu em Salvador, cursou Psicologia 

e frequentou uma das disciplinas que ministrei enquanto era professora 

substituta, em 2011. Sabia que ela havia realizado um mestrado no Núcleo de 

Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM), UFBA, também não tinha filhos, 

não era casada, e em 2016 foi morar em Belo Horizonte para realizar um 

doutorado em Psicologia Social, na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Thiago, 29 anos, é um ex-bolsista do Observatório da Vida Estudantil, 

nos conhecemos em 2007, período em que ele cursava a graduação em Ciências 

Sociais. Nasceu em Salvador e ainda vivia com os pais, em um bairro popular da 

cidade, onde cresceu com o seu irmão. Professor da rede pública de ensino, 

desenvolvia uma pesquisa de doutorado no Programa de Pós-graduação em 

Ciências Sociais da UFBA, depois de ter feito mestrado nesse mesmo programa. 

Nunca foi casado, nem tinha filhos. Anderson, 32 anos, tem a mesma formação 

de Thiago, foram colegas no curso de Ciências Sociais, e esteve no OVE 

temporariamente, ainda quando era estudante da graduação. Nasceu e morou em 

Feira de Santana, cidade localizada a 100 km de Salvador, e só chegou à capital 

quando foi aprovado no vestibular, passando a viver longe da sua família. 

Diferente de Fredson, Anderson não conseguiu uma vaga na residência 

universitária e teve que lidar com algumas situações adversas para garantir a sua 

permanência, principalmente no que diz respeito à moradia. No período em que o 

contatei, era professor da educação básica da rede privada de ensino, vivia com 

a sua companheira e a sua irmã em um apartamento localizado em um bairro 

nobre de Salvador, e estava realizando o seu doutoramento em Ciências Sociais 

(UFBA). Marília, 27 anos, é a última estudante a ser apresentada, nos 

conhecemos no Observatório da Vida Estudantil. Cursou a graduação em 

Psicologia e estava trabalhando no seu projeto de investigação no Programa de 

Pós-graduação em Estudos interdisciplinares sobre a universidade (EISU), na 

UFBA, durante a realização da entrevista. Sabia que Marília tinha dois filhos, era 

casada, e durante a graduação mudou-se para Salvador, sendo que a sua família 

havia passado um tempo com ela na capital.  

A partir da seleção dos egressos, foi realizado o contato com os seus 

pais. Os pais de Fredson, Gilda, 60 anos, e Joselito, 61 anos, são casados e 
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vivem em Ibititá, ambos aceitaram a participação na pesquisa. Paula, embora não 

mantenha contato constante com a sua mãe, Iolanda, 55 anos, enviou o seu 

número de telefone e ela também aceitou dar o seu depoimento. O pai de Paula 

morreu pouco antes da sua entrada na universidade. Os pais de Thiago ainda são 

casados, mas apenas sua mãe, Maria de Lurdes, 54 anos, concordou em 

participar da pesquisa. O pai de Anderson faleceu também pouco tempo antes da 

sua entrada na universidade. Sua mãe, Lourdes, 57 anos, vive em Feira de 

Santana e também participa da investigação. Também em Feira de Santana 

vivem os pais de Marília, são casados, ambos foram entrevistados: Sandra, 47 

anos, e Maurício, 54 anos. Sendo assim, foram cinco famílias que participaram do 

projeto e um total de 12 entrevistados.  

 

ESTRATÉGIAS PARA PRODUÇÃO DE DADOS 

 

A decisão tomada para a coleta de dados nessa investigação se deu pela 

escolha das entrevistas compreensivas, uma tentativa de possibilitar um diálogo 

mais aberto com os participantes e aproximar entrevistador e entrevistados. 

(KAUFMANN, 2013) Diante dos critérios estabelecidos para a seleção dos 

participantes e do contexto da pesquisa, pareceu inadequada a utilização de 

técnicas como observação, por exemplo. Ainda que alguns objetivos do projeto se 

caracterizem por serem mais descritivos, a abertura para as entrevistas 

compreensivas poderiam revelar novos eventos ou não eventos da transição para 

a vida adulta que, através de uma entrevista semi-estruturada, por exemplo, 

dificilmente seriam abordados pelos sujeitos. Além disso, a escolha desse 

referencial permitiria uma descrição mais detalhada dos processos desenvolvidos 

durante a transição.  

Em sua página na internet, Jean-Claude Kaufmann se descreve como um 

sociólogo e escritor, pois as suas produções não estão restritas ao ambiente 

acadêmico17. Nessa pesquisa, o autor serve como referência para as definições 

da entrevista compreensiva, discutidas em seu livro “A entrevista compreensiva: 

um guia para pesquisa de campo”. Já na apresentação da obra, o professor do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, Bruno César 

                                                           
17 Informações disponíveis em: <http://www.jckaufmann.fr>.  Acesso em: 30 jul. 2018. 
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Cavalcanti, afirma que, para Kaufmann (2013, p. 14), o trabalho de campo deixa 

de ser “[...] abordado majoritariamente como uma instância de verificação da 

teoria para se tornar o locus do nascedouro, o ponto de partida da 

problematização teórica sugerida pelos fatos.” Isso indica, de partida, que o livro 

não pretende ser um guia instrumental de aplicação técnica da entrevista 

compreensiva. O que o autor apresenta é um referencial de pesquisa para as 

ciências humanas e um ponto de vista crítico em relação às decisões 

metodológicas adotadas por muitos pesquisadores da área. 

A escolha por uma técnica de coleta de dados faz parte de um contexto 

mais amplo e deveria ser feita de acordo com o desenho do projeto de pesquisa, 

combinando-se com as teorias adotadas e com a interpretação dos dados. Esse é 

um empreendimento que busquei garantir na tese, para sustentar uma coerência 

epistemológica. Kaufmann (2013) não se propõe a definir de forma direta aquilo 

que ele entende por entrevista compreensiva, mas os referencias e as ideias 

defendidas por ele nos dá a real dimensão do seu pensamento sobre os 

procedimentos a serem desenvolvidos em uma investigação:  

A entrevista nas ciências humanas e sociais já tem uma longa história. 
Sua origem é múltipla: pesquisas sociais do século XX, trabalho de 
campo dos etnólogos, entrevistas clínicas da psicologia. E ela se 
inscreve hoje numa vasta nebulosa de práticas mais ou menos próximas 
dos critérios científicos: estudos de motivação, entrevistas jornalísticas 
etc. Nessa história muito rica, dois elementos podem ser destacados: 
Primeiramente, uma tendência a se conferir mais importância ao 
informante. Substitui-se progressivamente a entrevista administrada 
enquanto questionário por uma escuta cada vez mais atenta da pessoa 
que fala. (KAUFMANN, 2013, p. 36) 

 

Na sequência, o autor apresenta o outro elemento que compõe a sua 

percepção das entrevistas; para Kaufmann (2013), a variedade de métodos 

existentes promove imensas possibilidades de pôr em prática uma entrevista e 

elas nunca deveriam ser empregadas da mesma forma: “A entrevista enquanto 

suporte de exploração é um instrumento flexível nas mãos de um pesquisador 

atraído pela riqueza do material que está descobrindo.” (KAUFMANN, 2013, p. 

37) Essas ideias dizem muito a respeito do ofício do pesquisador e me remeteram 

à última aula do professor José Machado Pais, que ocorreu no dia 16 de 

novembro de 2016, no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). O professor 

durante essa aula, que tinha como tema “Tecelagens do tempo: o vivido, o 

evocado, o imaginado”, relatou a sua experiência ao participar do projeto de 
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visitas guiadas a espaços de Lisboa onde se faz presente a cultura africana18. Um 

dos locais visitados foi a praça D. Luís I, onde está a estátua do marquês de Sá 

da Bandeira, que tem em seu pedestal a figura da “Preta Fernanda”, uma mulher 

cabo-verdiana, nascida no século XX e que foi viver em Lisboa, tendo a sua 

história associada a casas de prostituição. Era interessante perceber a 

curiosidade que tal figura evocou e como o professor Machado Pais, a partir 

desse evento, decidiu investigar mais a respeito da história dela. Eu só pensava 

que é exatamente aí que reside aquilo de mais importante pode haver para o 

pesquisador: a atração pelo objeto de estudo ou, retomando Kaufmann (2013), a 

atração pela riqueza do material que está descobrindo.  

No desenvolvimento das análises, irei retornar à discussão sobre as 

entrevistas compreensivas, mas o que orientou a produção dos dados foi o 

entendimento de que uma entrevista não é apenas um método de pesquisa. Há 

um impacto no conhecimento a ser produzido, algo que define a postura do 

entrevistador em relação aos participantes, o modo de escuta, o tipo de análise. E 

nisso está implícito um rigor, uma necessidade de pôr limites ao trabalho 

investigativo e garantir a “[...] arquitetura conceitual que estrutura o objeto em 

construção [...]”.(KAUFMANN, 2013, p. 60) 

Em alguma medida, as entrevistas compreensivas parecem se aproximar 

das entrevistas narrativas. Para Elliott (2005), uma narrativa organiza uma 

sequência de eventos em um conjunto, de modo que o significado de cada evento 

possa ser entendido através da sua relação com o todo. O que distingue a 

narrativa de uma descrição é a sua dimensão temporal, a importância cronológica 

dos eventos, mas, segundo a autora, as narrativas vão além: elas devem conter a 

avaliação dos eventos que são recontados, ou seja, deve ser apresentado o 

significado dos eventos que constituem a história narrada. Desse modo, é gerada 

uma construção em que o entrevistado cria um elemento de “tensão e suspense”, 

provocando naquele que o entrevista, ou que tem acesso à sua história, uma 

curiosidade pelo que está por vir na sua narrativa.  

O que diferencia essa perspectiva do trabalho de Kaufmann (2013) é, 

dentre outras coisas, a recusa do autor em estabelecer instruções rígidas aos 

pesquisadores; o princípio básico das entrevistas compreensivas é que elas 

                                                           
18 Para saber mais sobre o projeto, ver as informações disponíveis em: <http://batotoyetu.pt/visitas-
guiadas-presenca-africana-lisboa-batoto-yetu-portugal/>. Acesso em: 30 jul. 2018. 
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sejam um exercício de escuta e de olhar para o novo, exigindo flexibilidade do 

entrevistador. O desenho da entrevista desenvolvida por mim partiu de uma 

questão inicial que se propunha contemplar parte das histórias dos indivíduos; 

uma entrevista que pudesse ser pensada como uma conversa e que houvesse o 

cuidado na construção da relação entrevistador-entrevistado.  

A seguir, está destacada a questão inicial da entrevista, mas também 

listei algumas questões adicionais que poderiam ser propostas quando o 

entrevistado não apresentasse informações indispensáveis para atender aos 

objetivos da pesquisa. Ainda assim, não me mantive, em nenhum momento, 

restrita ao roteiro, exatamente para criar condições de encontrar novos elementos 

que pudessem vir a ser apresentados nessas conversas, garantindo também o 

engajamento do participante na produção dos dados.  

 

1. Narre/conte sobre o processo de se tornar adulto. 

- O objetivo desta questão era acessar os principais eventos (ou não eventos) da 

transição, como eles aconteceram (ou deixaram de acontecer) e como os sujeitos 

conseguiram lidar com as mudanças.  

 

2. Como a entrada na educação superior se relaciona com a sua transição para a 

vida adulta? (para os filhos) 

Fale sobre as experiências na universidade que podem ter influenciado essa 

transição. (para os filhos) 

Como a saída da escola se relaciona com a sua entrada na vida adulta? (para os 

pais) 

- Essas questões foram adicionadas à primeira, quando os objetivos não eram 

contemplados em um momento inicial. 
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PARTE III - 

SOBRE COMO APRESENTAR UMA TESE:  

DO FORMATO ÀS QUESTÕES CONCEITUAIS 

 

PODE SER A TESE UMA COLETÂNEA DE ARTIGOS?   
 

Desde o princípio, a minha proposta era desenvolver uma tese 

estruturada a partir da elaboração de artigos científicos. Essa alternativa tem se 

tornado uma tendência em programas de pós-graduação, pois entende-se que 

facilita a posterior publicação dos dados em revistas e eventos. Mas também 

existem críticas a esse formato, que consideram a escrita em artigos 

descontínua, diferente das dissertações e das teses que seguem um modelo 

tradicional. Embora ainda não haja um consenso quanto à estrutura a ser 

apresentada, decidi por apresentar a tese em artigos. 

As dúvidas em relação a essa formatação foram surgindo, no entanto, no 

período em que iniciei a análise dos dados, pois havia dois grandes esforços que 

precisariam ser empreendidos caso eu abandonasse o formato de escrita 

clássico. O primeiro seria garantir uma coerência lógica entre os artigos, seguindo 

o que estava definido previamente pelos objetivos da tese e mantendo uma 

cadência que facilitasse o entendimento do leitor. A ideia é que cada artigo 

pudesse ser lido e compreendido individualmente, mas que também estivesse 

organicamente integrado e harmônico em relação ao trabalho como um todo. O 

segundo desafio consistia no cuidado para não ser repetitiva ao longo da 

redação, afinal teria que apresentar algumas informações centrais da pesquisa 

em cada um desses artigos, principalmente no que diz respeito às estratégias 

metodológicas.  

Nesse processo de tomada de decisão, consultei professores e 

pesquisadores e entendi que essa questão ainda está longe de ser consensual. É 

possível apontar vantagens e desvantagens, tanto em relação à escrita clássica 

quanto à escrita em artigos, mas, como disse anteriormente, fiz a opção pelo 

segundo tipo. Justifico a minha decisão não apenas considerando aquele que 

parece ser o maior argumento dos que defendem uma tese em formatos de 

artigos: a facilidade na divulgação e na leitura do trabalho. Inclusive, optei por 

não publicar os artigos antes da defesa, entendendo que o processo formativo do 



67 
 

doutorado passa pela avaliação da banca e são essas contribuições que irão, 

posteriormente, orientar as modificações e ajustes necessários. Minha escolha é 

consciente de que esse tipo de formato exige muito mais de quem escreve; 

diferente do que se possa imaginar, a escrita da tese em artigos não foi mais fácil 

do que a escrita clássica. A decisão foi tomada pela aposta em uma escrita 

criativa, um exercício de inovação em um contexto acadêmico ainda tão 

amarrado às convenções.  

No primeiro seminário de qualificação em que apresentei o meu projeto 

de doutorado, realizado em dezembro de 2015, no Programa de Pós-graduação 

em Psicologia, imaginava que seria possível escrever cinco artigos, sendo que 

cada um atenderia a um dos objetivos da pesquisa. No entanto, a transcrição dos 

dados já permitiu que eu identificasse o cruzamento entre alguns objetivos, o que 

conduziu a uma reformulação da proposta. Ainda assim, a ideia é que todos os 

artigos retomem a fundamentação teórica e as decisões metodológicas 

previamente adotadas, visando atender às exigências gerais dos meios de 

publicação. Haverá também um capítulo com as considerações finais, 

abrangendo as principais discussões e integrando os diferentes artigos.  

O primeiro artigo analisou as questões suscitadas pelo primeiro objetivo 

específico, que retomo aqui: “Identificar os tipos de transição que ocorrem para 

pais e filhos, considerando a forma como eles vivenciaram a experiência de 

eventos e não-eventos relacionados a esse período da vida e as suas principais 

consequências em termos de estratégias para lidar com as mudanças.”. O intuito 

foi abordar o tema a partir do referencial teórico central dessa investigação, a 

Teoria da transição, de Schlossberg, Waters e Goodman (1995).  

O segundo artigo articulou discussões suscitadas pelos terceiro e quarto 

objetivos específicos. Busquei compreender as possíveis similaridades e 

diferenças da transição para a vida adulta vivenciada pelos jovens de famílias 

populares que acessaram a educação superior e também as possíveis 

similaridades e diferenças da transição para a vida adulta vivenciada pelos seus 

pais. Retomando a noção de geração de Mannheim, analisei algumas inter-

relações desses indivíduos visando identificar a composição de uma unidade 

geracional - formações de grupos sustentadas não apenas pela consciência de 

pertencimento a um coletivo, mas por laços simbólicos que permitem uma 

aproximação dos sujeitos. O quarto objetivo, era o de entender as percepções a 
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respeito dos timings da transição, foi somado a essa análise, mas com uma nova 

contribuição: o olhar de Reinhart Koselleck, referência fundamental para a 

historiografia. Inspirada pelo quadro teórico desse autor, apresentei seu 

pensamento acerca da temporalidade e, principalmente, as noções de “espaços 

de experiência” e “horizontes de expectativa” desenvolvidas por ele. 

A análise mais específica acerca das questões de escolarização foi 

desenvolvida no terceiro artigo e atendeu ao segundo objetivo da investigação: 

identificar e comparar a compreensão dos sujeitos sobre as relações 

estabelecidas entre os seus processos de escolarização e a transição para a vida 

adulta. O eixo do artigo é a desconstrução do fenômeno do fracasso escolar, 

presente nas falas dos pais que tiveram suas formações interrompidas ainda na 

educação básica.  

O último artigo sistematiza e problematiza as definições de adultez que 

surgem nos dois grupos, mas também reflete sobre o que é ser adulto em um 

mundo que ainda associa essa fase da vida à estabilidade, à experiência, à 

maturidade, à responsabilidade e à autonomia. Assim, finalizo o compromisso 

proposto inicialmente nessa tese, atendendo ao quinto objetivo específico. 

 

PENSAR A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA PELA CONVERGÊNCIA DE 
SABERES 
 

Essa investigação foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Psicologia, do Instituto de Psicologia, na Universidade Federal da 

Bahia. Está inserida na linha de pesquisa “Transições Desenvolvimentais e 

Processos educacionais”, que abarca projetos de diferentes professores dessa 

área, que têm, como ponto de partida, perspectivas teórico-metodológicas 

distintas: 

Os estudos desenvolvidos nessa linha de pesquisa têm focalizado a 
família e as instituições educacionais enquanto contextos de 
desenvolvimento, o desenvolvimento em situação de risco, intervenções 
junto a famílias e instituições educacionais, e os conceitos de família, 
infância e educação.19 

 

As principais abordagens teóricas dessa linha de pesquisa estão 

elencadas no site do Programa: “Psicologia Evolucionista, Teoria do Apego, 

                                                           
19 Informações disponíveis em: < https://pospsi.ufba.br/linhas-de-pesquisa>.  Acesso em: 30 jul. 2018. 
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Teoria da Aprendizagem Social, Psicanálise, Psicologia Cognitiva, modelos das 

neurociências e Psicologia Cultural.” Embora algumas dessas abordagens deem 

destaque aos aspectos sociais e histórico-culturais, as aproximações com outras 

áreas de conhecimento, como Sociologia, Antropologia e História, são mais 

frequentes nas linhas de Pesquisa em Psicologia Social do que nas linhas de 

Pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento. 

Esse é o pano de fundo para o que venho agora discutir, do ponto de 

vista mais conceitual, a respeito das escolhas teóricas dessa tese e que têm 

relação direta com o meu processo formativo. Em 2017, o grupo de pesquisa do 

qual eu faço parte atualmente, o Observatório da Vida Estudantil (OVE), lançou 

um livro com textos que relatam as experiências e principais resultados de 

investigação ao longo de dez anos de dedicação aos estudos sobre vida e cultura 

universitárias. No último capítulo, Sônia Sampaio, coordenadora do grupo, eu e 

um ex-bolsista de graduação apresentamos nossos “itinerários de pesquisa”. 

Nesse texto, me refiro à participação no grupo de pesquisa “Aproximações: a 

perspectiva ethno em Psicologia do Desenvolvimento”, em 2007, na época 

coordenado por Sônia Sampaio. De acordo com o seu relato, o objetivo do grupo 

era:  

 
[...] consolidar a perspectiva de estudos focados em indivíduos ou 
pequenos grupos de pessoas ou ainda em estudos de caso, obedecendo 
a uma perspectiva micropsicológica, na linha dos estudos inaugurados 
pela Escola de Chicago, onde entre a psicologia e a sociologia havia 
apenas uma linha permeável. (SAMPAIO, 2017, p. 311) 

 

Vale ressaltar a influência da Escola de Chicago nas investigações acerca 

da juventude. A cidade norte-americana presenciou nos anos 1920 conflitos 

étnicos, decorrentes do processo de imigração, e a interação entre os jovens 

tornou-se objeto de interesse sociológico. (LEITÃO E MELLO ET AL., 2004) A 

entrada no “Aproximações” permitiu o contato com abordagens 

microssociológicas, que possuem articulação direta com o campo psi. Essas 

abordagens, mais especificamente o Interacionismo Simbólico, a Etnografia e a 

Etnometodologia, tornaram-se referências importantes para as investigações do 

Observatório da Vida Estudantil, grupo constituído em 2008, no âmbito das 

Universidades Federal da Bahia e do Recôncavo da Bahia. O OVE substituiu e 

redefiniu as propostas do “Aproximações”. Esses estudos me levaram a assumir 
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uma posição investigativa que pensa os fenômenos da Psicologia em um sentido 

mais sociológico ou mesmo entender que diferentes dimensões de vida podem 

ser discutidas pela Psicologia, como foi o caso do tema desenvolvido na minha 

dissertação, que analisa a permanência de cotistas na educação superior. 

Durante a realização do mestrado, entre 2008 e 2010, no mesmo 

programa de pós-graduação em que fiz o doutorado, eu cursei os componentes 

curriculares ofertados na área de concentração da Psicologia Social e do 

Trabalho, embora o programa reconhecesse que a minha pesquisa, por tratar de 

questões educacionais, estava inserida na área de concentração da Psicologia de 

Desenvolvimento. Havia uma dificuldade em definir o pertencimento a uma área 

específica da Psicologia e, através de um exercício reflexivo, identifiquei que o 

tema investigado exigia a adoção de referenciais que extrapolavam as barreiras 

do campo “psi”.  

Por outro lado, tenho tentado não incluir os meus estudos em uma 

categoria “interdisciplinar”. O próprio conceito de interdisciplinaridade ainda é 

envolvido por muitas indefinições. Para Brito (2015, p. 61), “[...] apesar do esforço 

empreendido nos últimos anos em torno da discussão conceitual sobre a pluri, a 

multi, a inter ou a transdisciplinaridade esse debate ainda não está encerrado, 

pois, coexistem múltiplas compreensões relativas a esses conceitos.” Ainda 

assim, essa autora adota uma perspectiva próxima à orientação que assumo nas 

práticas investigativas; para ela: 

 
A pesquisa interdisciplinar emerge da complexidade do objeto, não há, 
portanto, intenção de abandonar a investigação disciplinar, mas antes, a 
necessidade de observar mais de perto quando os limites impostos pela 
disciplina reduzem a complexidade do fenômeno em questão [...] 
(BRITO, 2015, p.64) 

 

A complexidade do fenômeno da transição para a vida adulta conduziu à 

continuidade desse olhar múltiplo, à interligação entre diferentes áreas de 

conhecimento ou ao que vou definir aqui como uma convergência de saberes. 

Todo o meu processo de formação, incluindo a realização do estágio de 

doutorado no Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, é 

resultado de um posicionamento dentro do campo da pesquisa científica. Por 

vezes, quis resumir as produções acadêmicas que desenvolvi a uma categoria 

interdisciplinar, mas defendo um debate que segue em outra direção: espero que 
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a busca pela convergência de saberes seja algo implícito nas investigações das 

mais diversas áreas. 

O conceito de “pensamento complexo” de Morin (2011) é um fundamento 

que converge com esse debate. A proposta de um pensamento profundo e 

interligado permitiria uma diversificação de teorias e métodos. Morin (2011) 

afirma, em sua obra, que sempre recusou a fragmentação do saber, 

considerando o objeto de estudo dentro do seu contexto cultural. As formações 

acadêmicas ainda tendem a essa fragmentação, pesquisadores resistem a 

aproximar-se de outras áreas, impedindo a pluralidade do conhecimento científico 

e a conexão mais direta com as realidades sociais. 

A dicotomia indivíduo-sociedade está longe de ser superada na Psicologia 

e ainda é uma distinção debatida nos manuais sobre o desenvolvimento humano, 

por exemplo. Essa condição reforça a fragmentação do saber produzido nessa 

área: são excluídas raízes históricas e culturais e diminuídas as possibilidades de 

mediação com outros campos das humanidades. A dificuldade em adotar saberes 

convergentes para lidar efetivamente com a natureza do problema nos distancia 

também de soluções concretas para enfrentar o mesmo problema. 

Por fim, gostaria de concluir essa discussão reafirmando que essa é uma 

pesquisa em Psicologia. A utilização de referenciais teóricos da Sociologia ou da 

História é um esforço que empreendo para refletir acerca de um fenômeno que é 

tão heterogêneo, como parecem ser quase todos os fenômenos nas ciências 

humanas. Não considerei a possibilidade de tratar desse tema a partir de uma 

única abordagem. Mais do que isso, acredito que a convergência de saberes é o 

que permite uma análise mais aprofundada, sem que isso leve à perda das 

especificidades de uma área de conhecimento, nesse caso, a Psicologia do 

Desenvolvimento.  
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PARTE IV - 

OS ARTIGOS  

 
1. TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA EM FAMÍLIAS DE ORIGEM POPULAR: 
O QUE MUDA COM A ENTRADA DOS JOVENS NA UNIVERSIDADE?  
 

INTRODUÇÃO 

 

As duas primeiras décadas do século XXI, no Brasil, são marcadas pela 

ampliação da presença de jovens de origem popular nas universidades públicas. 

Os contextos de desigualdade perpetuados na sociedade brasileira distanciaram 

dos estudos as camadas mais pobres da população, cuja maioria nem sequer 

conseguia concluir a sua formação educacional básica. Esse cenário começa a 

mudar com o avanço da política de ações afirmativas e com a expansão do 

ensino superior público, a partir dos anos 2000. 

Em um artigo que apresenta um ponto de vista em defesa das cotas, 

Munanga (2001, p. 31) define as ações afirmativas como um conjunto de ações 

políticas que “[...] visam oferecer aos grupos discriminados e excluídos um 

tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação 

de vítimas do racismo e de outras formas de discriminação.”. Mesmo que ainda 

não seja possível uma ampla compensação ao longo dos últimos anos, para 

Heringer (2014, p. 19), “[...] falar das ações afirmativas no Brasil significa falar de 

uma experiência de sucesso. Significa analisar uma política que foi criada a partir 

da pressão de setores da sociedade tradicionalmente discriminados e que, uma 

vez iniciada sua implantação, vem se ampliando e consolidando ano após ano”. 

Mas, em uma sociedade que ainda resiste a reconhecer a importância histórica 

da adoção dessas políticas, é necessária uma constante avaliação e divulgação 

dos dados que confirmem esses avanços.  

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais, publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística20, houve um aumento da participação dos 

estudantes que compõem o grupo dos 20% mais pobres, de acordo com critérios 

de distribuição de renda da população, nas universidades públicas do país. Entre 

                                                           
20 Informações disponíveis em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf>.  Acesso 
em: 03 mar. 2017. 
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2004 e 2013, esse índice quadriplicou, saindo da taxa de 1,7% para 7,2%. 

Embora ainda seja uma representação incipiente, revela o resultado 

proporcionado através das políticas de democratização de acesso ao ensino 

superior nos últimos anos.  

Os jovens de origem popular que passaram a frequentar esse nível de 

ensino constituem, em sua grande maioria, a primeira geração de universitários 

das suas famílias. A questão central dessa investigação foi identificar as 

possíveis mudanças proporcionadas por essa experiência no que diz respeito à 

transição para a vida adulta. Tornar-se adulto, historicamente, era uma condição 

marcada por eventos como a entrada no mundo do trabalho, a saída da casa dos 

pais, as experiências de maternidade/paternidade, o casamento ou por mudanças 

nas trajetórias escolares que envolviam a entrada e a conclusão do ensino 

superior. No entanto, parece que as experiências mais recentes colocam em 

debate a ideia de que existe apenas um “único caminho” previamente definido 

para essa passagem.  

Para Leitão e Mello et al. (2004) a transição para a vida adulta reflete as 

singularidades próprias da juventude, sendo assim, os processos são muitos 

diversos e mutantes no tempo. Os tradicionais marcos que costumavam definir 

essa condição já não se organizam de modo linear e alguns deles podem mesmo 

não ocorrer na vida da pessoa. Embora essa compreensão tenha se consolidado 

no âmbito das Ciências Sociais, ainda há, na Psicologia, uma tentativa de 

delimitar condições características da juventude/transição para a vida adulta, 

seguindo uma tendência das teorias do desenvolvimento que, na primeira metade 

do século XX, compreendiam o ciclo vital a partir de um processo de 

periodização. Nesse sentido, a Psicologia manteve a sua atenção direcionada 

para aquilo que era comum entre os jovens ou adultos jovens, indicando o que 

era similar em suas experiências. Nos anos 60, porém, a Teoria da Transição 

começa a ser desenvolvida por Nancy Schlossberg, uma autora interessada nas 

mudanças e transformações geradas pelas transições e que, já nesse período, 

defendia uma maior atenção às dimensões qualitativas engendradas no processo 

do desenvolvimento adulto.  

O objetivo desse artigo é identificar os tipos de transições para a vida 

adulta vivenciadas por pais e filhos de uma mesma família de origem popular, 

considerando que os filhos são egressos de universidades públicas, que 



74 
 

acessaram o ensino superior pelo sistema de reserva de vagas, e seus pais não 

tiveram contato com o contexto universitário ou tiveram as suas trajetórias 

escolares interrompidas, em momentos diferentes, no decorrer da educação 

básica. Essa investigação foi orientada pela Teoria da Transição, referencial 

apresentado na seção a seguir. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA TRANSIÇÃO 

 

Os primeiros escritos de Nancy Schlossberg surgiram no âmbito da 

Psicologia com o objetivo de pensar, primordialmente, a transição para a vida 

adulta. Embora outros autores da área tenham apresentado definições acerca da 

passagem para a adultez ainda na primeira metade do século XX, há pouco 

aprofundamento a respeito dessa condição, além de um olhar que pode ser 

considerado bastante heteronormativo e limitado pela existência de estágios 

psicossociais ou por faixas etárias.  

Em 1966, Schlossberg publica um texto sobre adultos em transição e 

passa a dedicar a sua carreira ao estudo dessa temática, ampliando, 

posteriormente, os horizontes teóricos com mais duas autoras: Elinor Waters e 

Jane Goodman. Do ponto de vista histórico, a retomada dessa teoria resgata o 

olhar de autoras no campo do desenvolvimento humano, até então bastante 

dominado pela perspectiva masculina. Ainda hoje os cursos de formação de 

psicólogos tendem a apresentar os estudos clássicos de Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, Henri Wallon, Erik Erikson, Lawrenc Kohlberg, John Bowlby, ou até 

produções mais recentes, como as de Urie Bronfenbrenner ou Jaan Valsiner, mas 

a produção feminina ainda parece restrita a alguns artigos isolados, o que pode 

reforçar a ideia de que não há teorias de amplo alcance desenvolvidas por 

mulheres.  

Para além das questões de gênero que podem ser suscitadas nesse 

debate, a escolha da Teoria da Transição se dá, principalmente, pelo fato dela 

contemplar diversas dimensões do comportamento humano, ao considerar a 

transição como um evento ou não-evento que resultam em alteração dos 

relacionamentos, rotinas, crenças e papéis, e que exigem novos padrões de 

comportamento. (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995) Os tipos de 

transição descritos por Schlossberg, Waters e Goodman (1995) são: transições 
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antecipadas, transições não-antecipadas e as transições de não-eventos. As 

transições antecipadas se caracterizam por alterações mais previsíveis que 

ocorrem no curso de vida, como casar, ter filhos ou conseguir um emprego. As 

não-antecipadas, por sua vez, são aquelas que costumam ocorrer de modo 

inesperado, como a perda de um emprego ou uma promoção não prevista no 

trabalho, a morte de um cônjuge, um divórcio. As transições de não-eventos se 

constituem pelos eventos esperados pelo sujeito, mas que não acontecem. 

O modelo teórico reivindica também uma análise sobre a adaptação 

humana às mudanças decorrentes de uma transição: refletir sobre os dispositivos 

que as pessoas são capazes de desenvolver nesses contextos. Para Schlossberg 

(1981), os indivíduos diferem quanto às suas habilidades de adaptação a um 

evento ou não evento e isso está diretamente relacionado ao contexto de vida de 

cada um. Como exemplo, a autora sugere que uma mudança geográfica pode ser 

encarada como uma grande oportunidade ou como uma perda de apoio e de 

identidade, e isso pode ocorrer não apenas para sujeitos distintos, mas até para 

uma mesma pessoa, a depender da situação em que ela se encontre. As 

possibilidades de lidar com uma transição e as estratégias que serão lançadas 

podem ser combinadas dentro de um espectro variado, o que requer 

aproximação: conhecer parte das histórias de vida dos sujeitos e entender as 

trajetórias que são desenhadas por eles. 

Nos anos 80, Schlossberg (1981) investiu na elaboração de um modelo 

teórico que tinha por objetivo compreender realidades extraordinariamente 

complexas. Para isso, se dedica a analisar a capacidade dos seres humanos em 

lidar com mudanças nas suas vidas. A defesa da autora é pela criação de uma 

teoria da transição sujeita a constantes revisões, na medida em que novos dados 

surgem; ela também faz um alerta a outras perspectivas teóricas, comumente 

adotadas para analisar o mesmo fenômeno, no sentido de que elas percebam a 

real complexidade que o tema envolve. Uma das definições apontadas por ela 

orienta as análises no sentido de compreender o fenômeno da transição em tudo 

aquilo que lhe constitui: os impactos sobre o indivíduo, a situação em que as 

mudanças ocorrem e até mesmo o tempo que uma transição leva até ser 

concretizada. (SCHLOSSBERG, 1981) O modelo teórico prevê a existência de 

três fatores que influenciam a adaptação à transição: “[...] (1) as características 

da transição em particular, (2) as características dos ambientes pré- e pós-
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transição, e (3) os aspectos da experiência individual da transição.” 

(SCHLOSSBERG, 1981, p. 5, tradução minha) 

Para Schlossberg, Waters e Goodman (1995), a passagem para a vida 

adulta requer do indivíduo que ele explore, entenda e lide com o que está 

acontecendo na sua vida. A saída de um contexto de maior dependência para a 

conquista gradual da autonomia pode, no entanto, ocorrer em tempos e 

condições muito diferentes. Pensar a transição para a vida adulta é também 

analisar, contemporaneamente, o que é ser adulto. É analisar, 

contemporaneamente, o que é ser jovem. Reconhecer os eventos significados 

por cada um dentro desses períodos, aquilo que lhes acontece e que os torna, 

em suas compreensões, capazes de assumir a condição de adultez, favorece o 

entendimento dessas etapas e as reais necessidades impostas para a ocorrência 

das mudanças.  

Diante dessas questões, decidi acompanhar cinco famílias de origem 

popular, sendo que nessas famílias os filhos fazem parte de uma primeira 

geração de universitários que ingressaram na universidade pelo sistema de 

reserva de vagas. Os pais, por sua vez, interromperam os estudos ainda na 

formação básica, alguns deles com uma inserção muito breve no contexto 

escolar. Na seção a seguir, apresento o percurso metodológico adotado na 

investigação. 

 

DECISÕES E POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS 

 

A elaboração de um projeto prevê a existência de um capítulo sobre 

metodologia e nele constam todas as promessas que possam convencer os 

avaliadores acerca da exequibilidade da investigação. No entanto, há uma 

distância entre as promessas e as reais possibilidades investigativas quando um 

projeto começa a ser desenvolvido e a honestidade científica reside exatamente 

no ponto em que um pesquisador assume os erros e acertos com os quais tem 

que lidar. Essa seção, além de apresentar um breve perfil dos participantes da 

pesquisa, e justificar a escolha pelo uso de entrevistas compreensivas, se propõe 

também a tratar dos caminhos possíveis trilhados durante o período da coleta de 

dados. 
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AS FAMÍLIAS 

 

Inicialmente, seriam acompanhadas quatro famílias, a partir da ideia de dar 

seguimento ao trabalho de mestrado realizado por mim, entre 2008 e 2010, onde 

entrevistei quatro jovens estudantes a respeito das condições de permanência em 

cursos de maior prestígio social. No entanto, em 2016, ao tentar retomar o 

contato com esses estudantes, tive o retorno apenas de um deles. Desse modo, 

optei pela composição de um grupo diversificado, decidindo pela participação de 

cinco egressos de diferentes cursos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

seus pais. 

O fato desse estudo transitar entre o campo da Psicologia e das Ciências 

Sociais, nos aproxima de uma compreensão mais fluida a respeito dos olhares 

sobre o cotidiano. Pais (1993b, p. 112), em um escrito sobre o “vadiar 

sociológico”, afirma que “[...] a revelação do social – seguindo as rotas do 

quotidiano- não obedece a uma lógica de demonstração, mas antes a uma lógica 

de descoberta na qual a realidade social se insinua, conjectura, indicia.”. Embora 

a ideia de “olhar o cotidiano” esteja comumente associada a investigações que se 

utilizam de técnicas de observação e que permitem ao pesquisador um período 

de imersão no contexto da pesquisa, entendo que nem sempre essa atividade de 

observação ocorre durante o período estabelecido para a coleta de dados. O 

exercício do olhar é o que move o pesquisador, evoca perguntas, estabelece 

conexões, exercita a criatividade, interpõe dúvidas e questões.  

Nessa pesquisa, o encontro dos participantes se deu nesse sentido. Todos 

eles tinham alguma conexão comigo, eu os conhecia, e mesmo que não muito 

próximos, havia um vínculo pré-estabelecido. Poder dedicar o olhar e escutar o 

que eles diziam, seus posicionamentos, trocar mensagens e acompanhá-los 

ainda que à distância, através das redes sociais, em alguns casos, permitiu ter 

uma noção dos perfis que passaram a compor essa seleção e a decisão por 

entrevistá-los. 

 

Fredson, Gilda e Joselito 
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Fredson, 2921, foi o primeiro egresso com quem estabeleci contato, ele 

havia sido entrevistado por mim durante a realização do mestrado. Estudou 

Direito, fez mestrado em Direitos Humanos e Cidadania, na Universidade de 

Brasília (UnB), e após a realização das entrevistas, foi aprovado na seleção de 

doutorado do Programa de pós-graduação em Direito, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Ainda na graduação, viveu na residência da sua cidade 

e depois na residência universitária. Seus pais foram entrevistados na cidade de 

Ibititá, centro-norte do estado da Bahia. Gilda, 60, e Joselito, 61, ainda moram na 

cidade em que Fredson cresceu e têm mais um filho, que embora resida na 

mesma cidade, não mora mais com eles.  

 

Paula e Iolanda 

 

Conheci Paula, 25, no período em que fui professora substituta na 

Universidade Federal da Bahia, ela foi minha aluna durante um semestre. Ela 

saiu de casa quando o seu pai faleceu, aos 17 anos, e desde então não voltou a 

morar mais com a sua mãe, Iolanda, 55. Depois de concluir a graduação em 

Psicologia, Paula realizou um mestrado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

sobre a Mulher (NEIM), UFBA, e em 2016 foi morar em Belo Horizonte, após ser 

aprovada para o doutorado em Psicologia Social, na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Realizei a entrevista com Paula durante uma temporada 

em que ela esteve em Salvador. Iolanda foi entrevistada na sua casa, no Uruguai, 

bairro soteropolitano, situado na região da Cidade Baixa.  

 

Thiago e Maria de Lurdes 

 

Thiago, 29, foi integrante, em 2007, do grupo de pesquisa ao qual estou 

vinculada. Na época, cursava Ciências Sociais, área em que realizou o seu 

mestrado e na qual desenvolve, atualmente, o seu doutoramento. Thiago trabalha 

como professor em um colégio da rede pública localizado no bairro popular onde 

cresceu e ainda vive com seus pais e seu irmão. Ele e a sua mãe, Maria de 

                                                           
21 As idades indicadas correspondem ao ano em que foram realizadas as entrevistas: 2016.  
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Lurdes, 54, foram entrevistados em casa. O pai de Thiago não quis participar da 

pesquisa. 

 

Anderson e Lourdes 

 

Anderson, 32, foi integrante do grupo de pesquisa do qual eu faço parte no 

período em que eu realizava o mestrado. Egresso do curso de Ciências Sociais, 

seguiu a carreira de pesquisador após a graduação, desenvolvendo um mestrado 

no Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA. Atualmente é 

professor da rede privada em Salvador e dá aulas para turmas do Ensino Médio. 

Além disso, é doutorando no mesmo programa em que realizou o mestrado. 

Lourdes, 57, sempre viveu com o marido, pai dos seus cinco filhos, em Feira de 

Santana, mas ficou viúva pouco tempo antes de Anderson sair de casa para 

estudar em Salvador. Vive ainda em Feira de Santana, com a sua mãe, sua filha 

mais velha e sua neta. 

 

Marília, Sandra e Maurício 

 

Marília, 27, também foi bolsista de iniciação científica no mesmo grupo de 

pesquisa e ainda hoje permanece vinculada às atividades de investigação. 

Egressa do curso de Psicologia, atualmente é mestranda do Programa de pós-

graduação em Estudos interdisciplinares sobre a universidade (EISU), UFBA. Do 

grupo de egressos entrevistados, é a única que tem filhos. Viveu grande parte da 

sua vida em Feira de Santana, mas desde que começou a cursar a graduação, 

passou a morar em Salvador com os seus dois filhos e, posteriormente, com o 

seu marido. Seus pais, Sandra, 47, e Maurício, 54, ainda moram em Feira de 

Santana com a filha mais nova e um neto.  

 

O QUE COMPREENDEM AS ENTREVISTAS COMPREENSIVAS  

 

A escolha pelas entrevistas compreensivas tinha, desde o início, a intenção 

de permitir ao entrevistado reconstituir parte da sua história, sendo estabelecido 

como limite temporal o período definido por “transição para a vida adulta”. 

Diferentemente das entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, onde se faz 
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necessária a presença de um roteiro prévio com algumas perguntas que irão 

guiar a coleta de dados, o que se tem aqui são questões disparadoras, exigindo 

do pesquisador a disposição de alguns recursos para conduzir as narrativas, 

permitindo espaço para temas que podem não ter sido previstos em seu projeto, 

mas também sem perder de vista os objetivos estabelecidos na pesquisa. 

São essas e outras habilidades que Ferreira (2014) denomina como “artes 

e manhas” da entrevista compreensiva. Segundo o autor, “A condução de uma 

entrevista pressupõe competências específicas no que concerne à postura ética 

dos entrevistadores, às maneiras de obter dados relevantes e densos, bem como 

às estratégias e procedimentos técnicos para o adequado andamento dessa 

situação de interação particular.”. (FERREIRA, 2014, p. 987) Em relação à 

postura ética, é importante ressaltar que ela não se restringe apenas à 

apresentação de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento 

exigido pelos Comitês de Ética e que costumam ser apresentados aos 

entrevistados, com informações sobre o conteúdo e normas da pesquisa. No caso 

dessa investigação, alguns entrevistados tinham imensa dificuldade com a leitura 

e era preciso explicar a eles do que se tratava aquele documento. Nesse caso, 

recorria aos familiares, na tentativa de garantir ao entrevistado segurança acerca 

dos procedimentos. O estabelecimento da confiança é um dos requisitos para o 

bom andamento de uma entrevista, mas primordialmente um exercício de 

empatia.  

Em todas as entrevistas encontrei um ambiente de acolhimento, 

principalmente quando ia até a casa dos entrevistados. Os pais me recebiam com 

carinho, preparavam lanches, refeições e se eu recusasse algo, punham a 

comida em uma vasilha para que eu levasse para casa. Para além das exigências 

científicas, o compromisso ético existe quando há respeito aos vínculos que são 

estabelecidos: “Ainda que, em geral, o entrevistador se trate de um desconhecido 

para o entrevistado, durante o tempo de entrevista ele deverá propiciar as condi-

ções para tornar-se íntimo, sujeito a confissões de segredos, a revelações nunca 

pensadas em verbalizar [...]”. (FERREIRA, 2014, p. 987) 

Embora não seja possível detalhar todas as experiências que decorreram 

dos encontros com os entrevistados no escopo desse artigo, nem mesmo 

descrever cada encontro e o percurso de cada entrevista, resgatar a dimensão da 

empatia, principalmente quando os entrevistados pertencem a famílias de origem 
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popular e possuem pouca vivência escolar, indica a postura adotada na 

investigação. Normalmente as entrevistas atendem aos interesses do 

pesquisador e quase nada se discute a respeito das contrapartidas oferecidas 

aos entrevistados. Ao submeter o projeto dessa investigação ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP-IPS), da Universidade Federal da 

Bahia, fui inquirida a respeito dos benefícios oferecidos aos participantes. Nesse 

sentido, retomo a afirmação de Ollerenshaw e Creswell (2002, p. 329, tradução 

minha): “As pessoas contam histórias sobre as suas experiências de vida. Contar 

histórias ajuda as pessoas a pensarem sobre, e entender, reações, ações, 

pensamento, pessoais ou de outros indivíduos.”. 

Em relação à construção das narrativas, foi possível notar que, para os 

filhos, ela seguiu uma tendência mais linear, provavelmente por terem vivenciado 

a transição para a vida adulta em um período recente. No caso dos pais, foi 

preciso intervir com mais frequência ao longo das entrevistas, no sentido de 

organizar, temporalmente, algumas informações fornecidas por eles. Duas 

técnicas que me auxiliaram nessa tarefa são descritas por Ferreira (2014) como 

técnica de resumo e técnica de complementação. A primeira consiste na 

elaboração de sínteses parciais, tanto para fechar um tema quanto para 

reformular uma parte do discurso sob forma de interpretação. A segunda 

possibilita maior clareza a respeito de algo que foi dito pelo entrevistado, assim 

era possível retomar experiências que foram narradas, mas não aprofundadas.  

De modo geral, as entrevistas possibilitaram a retomada de aspectos da 

vida relacionados ao período da transição para a vida adulta, através de relatos 

bastante pessoais, mas que indicavam, ao mesmo tempo, dimensões sociais 

necessárias para a contextualização de parte dessas histórias. Depois de realizar 

todas as entrevistas, dei início às transcrições, embora deva ressaltar a 

dificuldade que reside nessa tarefa. A atividade de transcrever se torna mais 

fluida, e penso que mais efetiva do ponto de vista metodológico, quando ocorre 

em um período imediatamente posterior à realização das entrevistas, por dois 

motivos principais que destaco a seguir: o primeiro deles é que transcrever 

muitas entrevistas seguidas, eram 12 depoimentos no total, torna esse exercício 

demasiadamente exaustivo. O outro aspecto a ser considerado, é o fato de que a 

cada transcrição é possível avaliar o andamento da entrevista, identificando se 

todos os objetivos foram atendidos, o que permite retomar o contato com o 
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sujeito, se for necessário, mas também considerar a possibilidade de eventuais 

mudanças para as entrevistas futuras. Para a apresentação das narrativas, tomei 

a decisão de não editar as falas dos entrevistados.  

 

EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ COMEÇOU A SE PERCEBER COMO ADULTO? 

 

Foi com essa questão que dei início às entrevistas; o objetivo era 

possibilitar a identificação dos principais eventos (ou não eventos) da transição, 

como eles aconteceram (ou deixaram de acontecer) e como os sujeitos 

conseguiram lidar com as mudanças em suas vidas. Na medida em que essas 

construções iam sendo elaboradas, os entrevistados apresentavam as suas 

concepções sobre ser jovem ou sobre juventude, e também sobre ser adulto. 

Embora a pergunta apresentada não fizesse uma referência direta às trajetórias 

escolares dos entrevistados, todos eles tocaram nessa dimensão educacional, 

sendo apenas necessário solicitar, em alguns casos, o aprofundamento desse 

tópico.  

 

OS PAIS 

 

De acordo com Schlossberg, Waters e Goodman (1995), a duração de 

uma transição nem sempre é óbvia. O tempo que alguém leva para assumir uma 

nova condição varia amplamente de indivíduo para indivíduo, além do que, uma 

transição pode estar associada a uma série de eventos. É interessante perceber 

que alguns entrevistados iniciavam as suas narrativas tentando indicar um 

acontecimento específico como elemento disparador da sua entrada na adultez, 

mas logo depois descreviam outras situações, anteriores ou posteriores àquela 

inicialmente narrada, como situações associadas à transição para a vida adulta.  

Tomando como ponto de partida as narrativas dos pais, a entrada na vida 

adulta aparece muito vinculada ao mundo do trabalho, mas nem sempre à 

realização de um ofício, exclusivamente. Iolanda, por exemplo, inicia a entrevista 

afirmando: “[...] eu me tornei adulta foi no dia em que eu botei uma empresa, uma 

imobiliária na justiça; eu me vi que eu era adulta com 14 anos.”. Ela conta que 

começou a trabalhar como vendedora de produtos de beleza e, ao ir ao centro da 

cidade vender os produtos, conheceu o dono de uma imobiliária que a convidou 
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para ser corretora de imóveis. Em um desentendimento com a empresa, decidiu 

processá-la: “[...] não sabendo eu que pra eu mover uma ação contra alguém eu 

dependia da assinatura da minha mãe. De menor não, eu era uma 

‘capengazinha’.”. Nessa época, Iolanda abandonou os estudos e começou a se 

dedicar apenas ao trabalho, embora essa condição não tenha sido imposta pela 

mãe, com quem ela vivia – a mãe nem mesmo tinha conhecimento a respeito do 

seu trabalho na imobiliária. Segundo Iolanda, ela queria ter dinheiro para comprar 

coisas que a sua mãe não podia lhe dar e por isso começou a procurar emprego.  

Momentos depois, Iolanda afirma que se tornou adulta anteriormente, 

quando a sua mãe adoeceu: 

 
Adulta, amadureci cedo, minha filha; minhas responsabilidades pra 
adulta, eu lhe digo que, independente de colégio, foi com dez anos de 
idade. Com dez anos de idade eu me vi uma senhora, dona de casa de 
30. Porque minha mãe estava às portas da morte e eu tinha dez anos, 
independente de ter uma irmã mais velha, quem fazia tudo dentro de 
casa, era eu. Aí eu ia pra Feira de São Joaquim, eu saía do Uruguai 
andando, ia todos os freguês de minha mãe, então naqueles dez anos 
meu, eu já vi que eu tinha responsabilidade pra encarar as coisa de 
frente, você não me tapeava, você não me levava em lugar nenhum 
porque eu não ia, se tivesse um problema com o vizinho na rua, e eu 
tivesse condições de resolver, eu ia, com dez anos. (IOLANDA, 55, mãe 
de Paula) 

 

Nesse caso, a entrada no mundo do trabalho pode ser classificada como 

um evento antecipado: embora vivesse em um contexto de pobreza, a busca por 

trabalho não estava ligada a condições básicas de sobrevivência. O adoecimento 

da mãe, por sua vez, trata-se de um evento não-antecipado. Essas experiências 

são apenas parte dos acontecimentos que compõem a sua transição completa 

para a adultez. Depender da sua mãe para mover um processo contra a empresa 

em que trabalhava, por exemplo, lhe posiciona na condição de pessoa ainda sem 

autonomia. Ao longo da entrevista, Iolanda também destaca outros elementos 

que podem ser considerados eventos dessa transição: a relação afetiva com o pai 

das suas filhas, a saída da casa da mãe, a interrupção da sua trajetória escolar... 

A saída da escola e a entrada no mundo do trabalho (no caso das 

mulheres, aparece também o trabalho doméstico) são eventos que, para os pais, 

acontecem quase que simultaneamente. A análise geracional aqui desenvolvida 

considera outras variáveis, além da idade. Para Motta (2010, p. 243), “[...] as 

unidades de geração poderão apresentar características diferentes também 
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segundo as várias pertinências identitárias de gênero e de classe social dos que 

as compõem.”  

Pensando sobre o trabalho doméstico desenvolvido pelas mães 

entrevistadas, apresento os resultados de uma pesquisa desenvolvida pelo 

Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero 

(NUDERG), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Essa pesquisa 

revela o aumento da desigualdade de gênero no trabalho doméstico após o 

casamento. Os resultados, apresentados na página da Empresa Brasil de 

Comunicação, confirmam as diferenças entre homens e mulheres no que diz 

respeito a essa atividade; “Enquanto os homens solteiros dedicam quase 13 

horas semanais aos cuidados domésticos e passam a dedicar 12 quando casam, 

as mulheres deixam de trabalhar 19 horas em casa para trabalhar mais de 29 

após o casamento.”22 

Clara Araújo, pesquisadora vinculada ao NUDERG, e Moema de Castro 

Guedes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), publicaram, 

em 2011, um artigo que discute a permanência e a reprodução das 

desigualdades entre os sexos. Para elas, “Analisar o trabalho das mulheres 

implica pensar, também, as formas como sua vida doméstica e familiar mediam 

suas atividades públicas.” (GUEDES; ARAÚJO, 2011, p. 62) 

Abaixo, um quadro, organizado a partir das narrativas das mães e dos 

pais, permite a visualização dos principais eventos sugeridos como marcos de 

transição para a vida adulta: 

  

                                                           
22 Informações disponíveis em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-
08/desigualdade-de-genero-no-trabalho-domestico-aumenta-com-o>. Acesso em: 11 out. 2017. 
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 EVENTOS 
ANTECIPADOS 

EVENTOS 
NÃO-ANTECIPADOS 

IOLANDA, 55 1. Entrada no mundo do 
trabalho 
 
2. Saída da escola 

1. Adoecimento da mãe 
 
2. Relação afetiva com o pai das 
filhas 
 
3. Saída da casa da mãe 

GILDA, 60 1. Saída da casa dos 
pais/Mudança de região 
 
2. Entrada no mundo do 
trabalho 
 
3. Maternidade 

1. Saída da escola 
 
2. Adoecimento da mãe/Retorno 
para a cidade onde vivia 
 
3. Cuidar sozinha dos filhos 

JOSELITO, 61 1. Entrada no mundo do 
trabalho 
 
2. Saída da casa dos pais 

1. Casamento  

MARIA DE LURDES, 54 1. Casamento 1. Trabalho doméstico na casa 
dos irmãos 
 
2. Trabalho doméstico na casa de 
outras pessoas 
 
3. Violência doméstica 
 
4. Maternidade 
 
5. Depender financeiramente do 
marido 
 

LOURDES, 57  1. Maternidade 
 
2. Casamento/ “Cuidar do marido” 
 
3. Saída da escola 
 
4. Saída da casa dos pais/Morar 
com a família do marido 
 
5. Trabalho doméstico 

SANDRA, 47 1. Entrada no mundo do 
trabalho (informal) 
 
2. Saída da escola 

1. Morte do pai 
 
2. Morte da mãe 
 
3. Entrada no mundo do trabalho 
(formal) 
 
4. Trabalho doméstico 
 
5. Casamento/Morar na casa da 
sogra 
 
6. Maternidade 

MAURÍCIO, 54 1. Entrada no mundo do 
trabalho (formal) 
 
2. Saída da escola 

1. Casamento 
 
2. Paternidade/Morar na casa da 
família 
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Com base nessas informações, surgem questionamentos e, inicialmente, 

me dedico a dois deles: o que nos informam as narrativas a respeito da entrada 

no mundo do trabalho/saída da escola? É possível considerar essa díade uma 

transição antecipada? Uma análise inicial mostra que, para alguns pais, a entrada 

precoce no mundo do trabalho parece algo esperado por eles. Sandra, por 

exemplo, diz que já desejava trabalhar aos 13 anos. Na época vivia com uma 

irmã mais velha que, segundo ela, incentivava seus estudos. No entanto, fala que 

queria ter o seu “dinheiro”, a sua “vida”. Como estratégia, Sandra pede a sua irmã 

para ajudá-la a trabalhar no bar, do qual a irmã é proprietária. Essa experiência é 

bem avaliada por ela: “Eu já sentia no direito, assim: ‘Eu vou pro cinema mais 

meu namorado.’. Eu tinha meu dinheiro pra comprar meu sorvete, pagar meu 

cinema, sabe? Eu me sentia toda poderosa. Eu juntava o dinheiro todo, pra 

chegar no sábado, domingo, gastar.” (SANDRA, 47, mãe de Marília). 

Da mesma forma que Iolanda, Sandra antecipa a condição de 

trabalhadora. As situações vivenciadas pelas duas entrevistadas representam 

aquilo que Bourdieu (1980), em a “Juventude é apenas uma palavra”, descreve a 

Anne-Marie Métailié, em 1978:  

 
Conhecemos o caso do filho do mineiro que deseja ir à mina o mais 
rápido possível, para entrar no mundo dos adultos. (Ainda hoje, uma das 
razões pelas quais os adolescentes das classes populares querem 
deixar a escola e começar a trabalhar muito cedo, é o desejo de aceder 
o mais rapidamente possível ao status de adulto e às capacidades 
econômicas associadas: ter dinheiro, é muito importante se afirmar em 
relação aos colegas, em relação às garotas, para ser reconhecido e se 
reconhecer como um “homem”. (BOURDIEU, 1980, p. 3) 

 

Há outras mães e pais que apresentam discursos similares. Até o final 

dos anos 90, a educação no Brasil, seja na formação básica ou na educação 

superior, estava extremamente marcada pela dificuldade de garantia de 

democratização do acesso e permanência da população pobre. Os pais 

entrevistados tiveram uma inserção profissional precarizada, na condição de 

informalidade.  

Embora esse contexto brasileiro seja definido pelas especificidades de 

políticas sociais e educacionais ainda em desvantagem quando comparadas às 

do contexto europeu, apresento a análise de Machado Pais (2001), que aborda a 

precariedade profissional vivenciada por jovens portugueses que enfrentaram a 

instabilidade econômica em seu país. Ao apresentar as trajetórias desses jovens 
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e os seus percursos laborais, reforça as diferenças entre as suas histórias de 

vida, mas também aponta para questões que são comuns a todos eles. As 

realizações provisórias de determinados ofícios podem estar relacionadas à 

busca constante por um trabalho que permita maior satisfação pessoal ou 

flexibilidade, mas também indica, em muitos casos, a dificuldade que alguns 

jovens têm de encontrar um emprego estável por não apresentarem as 

qualificações exigidas pelo mercado. No caso dessa investigação, todos os pais 

entrevistados que até hoje trabalham não possuem emprego regular.  

A saída deles da educação básica ocorreu pelo desinteresse que tinham 

em relação à escola ou pela dificuldade em conciliar trabalho e estudo. Os pais 

tendem a assumir expressamente a ideia de que eles ou as suas famílias são 

responsáveis pelo “fracasso escolar”. Joselito conta que só estudou 15 dias, 

apenas para aprender a ler e escrever:  

 
[...] não tive condição de continuar na aula, pelo seguinte, meu pai fazia 
assim: “Você quer trabalhar ou quer estudar?”; “Eu quero trabalhar.”. 
Não tinha experiência, se ele me dá mais uma força, “Não, a aula vai ser 
bom, você amanhã vai ter aquilo, amanhã você vai desenvolver uma 
coisa diferente...”, eu poderia ter estudado, até bem, né? Mas na minha 
época, saber comprar e vender, escrever seu nome, ler uma carta, já tá 
bom demais. Então eu só fiz isso, meu estudo foi 15 dias, não tive 
estudo. (JOSELITO, 61, pai de Fredson) 

 

Entre todas as mães entrevistadas, Lourdes foi a que estudou por mais 

tempo, embora apresentasse uma defasagem idade-série. Ela deixou a escola 

pouco antes de ter a sua primeira filha, na época, estava com 19 anos: 

 
[...] eu continuei estudando, aí quando tava já no oitavo mês, aí eu parei, 
de estudar. Parei porque ficava muito cansativo pra mim, eu ia daqui pro 
colégio andando, e aí, pra voltar, era... Eu resolvi estudar à noite, pra de 
dia eu ficar em casa fazendo as coisas, e aí eu resolvi estudar à noite. E 
aí, não tava dando conciliar. E aí eu cheguei "parei". Quando eu tive ela, 
eu pensei que eu ia voltar a estudar. Aí não voltei. (LOURDES, 57, mãe 
de Anderson) 

 

De acordo com Charlot (2000), o fracasso escolar passou a definir uma 

categoria ampla e, como toda categoria ampla, tornou-se polissêmica e ambígua. 

Há por parte dos pesquisadores uma tentativa de identificação imediata para as 

causas do fracasso escolar, no entanto esse é um trabalho arriscado quando não 

se leva em consideração os inúmeros debates envolvidos em torno desse tema: 

 



88 
 

A questão do fracasso escolar remete para muitos debates: sobre o 
aprendizado, obviamente, mas também sobre a eficácia dos docentes, 
sobre o serviço público, sobre a igualdade das “chances”, sobre os 
recursos que o país deve investir em seu sistema educativo, sobre a 
“crise”, sobre os modos de vida e o trabalho na sociedade de amanhã, 
sobre as formas de cidadania etc. (CHARLOT, 2000, p. 14) 

 

Nesse sentido, a responsabilização do indivíduo pelo seu próprio 

“fracasso escolar” denuncia uma condição injusta, em um país que pouco investiu 

na formação dos mais pobres. O processo de expansão das escolas públicas 

brasileiras, na segunda metade do século XX, não garantiu a qualidade da 

formação básica, principalmente nas cidades que se localizavam mais distantes 

dos centros urbanos. A falta de oportunidades de trabalho, mas também 

educacionais, para as famílias de origem popular propiciou uma série de fluxos 

migratórios para a região sudeste, por exemplo, na busca por uma mudança nos 

padrões de vida frágeis a que estavam condenados.  

Gilda, mãe de Fredson, tinha o sonho de muitos brasileiros nascidos no 

Nordeste. Aos 15 anos ela deixa a cidade em que vivia com a família, no interior 

da Bahia, e vai para São Paulo. Três anos depois, arranja um emprego e não 

consegue mais conciliar os estudos com o trabalho: “Não tive muita chance 

assim, porque eu fui pra estudar, não estudei, né? Já foi um defeito aí meu, já foi 

um erro, que eu fui pra um objetivo, aí chegou lá eu fui envolver com trabalho, 

com dinheiro, que eu queria ter meu dinheiro, ter uma vida, tal, aí parti pra essa 

aí.”. Ao assumir que cometeu um erro, Gilda reforça a compreensão de que é 

responsável por ter interrompido a sua trajetória escolar.  

Em poucos momentos os discursos apontam para a noção de que não 

lhes foram asseguradas as condições necessárias para que pudessem se dedicar 

aos estudos. Iolanda, por exemplo, diz que a sua filha, Paula, tinha tempo para 

estudar, pois não se ocupava de outras tarefas, no caso, descreve as tarefas 

domésticas. Ela também afirma que a sua mãe não teria condições de custear a 

sua formação em uma universidade. Mas, ainda assim, há na sua narrativa uma 

presença muito mais constante de que ela abandonou os estudos por um desejo 

pessoal. É nesse sentido que volto à questão sobre o que se compreende como 

um evento antecipado, no sentido de algo que foi projetado, planejado. Os 

discursos apontam a entrada no mundo do trabalho muito mais como uma falta 

de oportunidades: escolhe-se o trabalho porque não há mais o que escolher.  
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Há também outro ponto a ser ressaltado, retomando o caso de Gilda: a 

sua saída da casa dos pais, aos 15 anos, para ir morar em São Paulo, é um 

evento que se constitui de forma ambígua. Sua narrativa expressa um desejo de 

mudança para outra cidade, ela chega a dizer que sua decisão não foi, 

inicialmente, bem aceita pelo seu pai, porém, na mesma entrevista, revela que 

não encontrou em São Paulo o que esperava, o que pode definir esse evento 

também como uma transição não-antecipada:  

 
[...] eu não tinha noção de como é que ia ser a vida lá fora. Eu saí de 
casa achando que ia ser as mil maravilhas, que ia chegar lá ia arrumar 
logo emprego, colégio e tudo. Aí chegando lá, fiquei dentro da casa da 
minha prima, parada, porque lá... só tirava documento naquela época 
com 18 anos. Com 15 anos não tirava. Era 18 anos, se não tivesse, você 
não fazia nada. Eu não fazia, não podia sair... (GILDA, 60, mãe de 
Fredson) 

 

Essa ambiguidade entre eventos antecipados e não antecipados também 

está refletida em outras experiências, principalmente quando se referem ao 

casamento e à maternidade/paternidade. Maria de Lurdes mora há 30 anos com 

seu marido. Para ela, o casamento era algo que iria acontecer na sua vida, mas 

veio no momento em que descobriu que estava grávida do seu primeiro filho, 

situação que, por sua vez, se configura como um evento não-antecipado: 

 
Eu tinha esse sonho, assim, eu fantasiava, dizia: "Ah, meu Deus, casar e 
meu marido chegar e eu tô toda vestida de camisola, toda cheirosa, 
esperando ele...", tudo, tudo fantasia da mente da gente, né? Na 
realidade não foi nada disso, foi tudo ao contrário. Aí, porque é que foi 
que eu casei, engravidei [...] (MARIA DE LURDES, 54, mãe de Thiago) 

 

Diante dessa situação inesperada, Maria de Lurdes pensou em fazer um 

aborto ou mesmo entregar o filho à sua sogra, para que ele fosse criado pela avó 

paterna. Como nenhuma dessas situações se concretizou, ela começou a 

organizar o enxoval do bebê e encontrou um lugar para morar com o seu marido; 

ocuparam uma região localizada na periferia da cidade de Salvador, onde vivem 

até hoje. Ela também conta que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos e não 

mais conseguiu retornar às atividades profissionais. A falta de estabilidade 

financeira foi um fator preponderante para as dificuldades que Maria de Lurdes 

teve ao encarar essas mudanças.  

Sandra também apresenta um discurso bastante controverso em relação 

ao casamento/maternidade; primeiro ela afirma que não pensava em ter filhos 
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logo após o casamento: “[...] eu pensava mais assim, me casar, mas viver eu e 

meu marido, sem filho [...] eu queria ter o que é meu. Não queria morar na 

casa dos outro [...]”. Contudo, ela engravida logo após o casamento. Ao longo da 

entrevista, Sandra diz o seguinte sobre a gravidez:  

 

SANDRA: Ah, foi uma festa! Maurício amou, eu amei, foi uma gravidez 
bem desejada. 
 
AVA: Mesmo pensando que seria mãe mais tarde... 
 
SANDRA: Ah, mas eu amei! 
 
AVA: Quando surgiu, você ficou feliz. 
 
SANDRA: Os amigo da gente, a gente foi pro bar, ficou até duas horas, 
três horas da manhã bebendo, se divertindo, comemorando a festa! Todo 
mundo: "Bora, vamo pro bar, vamo amanhecer o dia lá.". Aí, brincando, 
"Vamo comemorar! Sandra tá grávida!", aquela coisa toda, né? 

 

Embora as narrativas estejam inseridas em um contexto maior e as 

autoras da Teoria da Transição indiquem a necessidade de analisar elementos 

como a relatividade, o ambiente e mesmo o impacto de cada evento, a tentativa 

de categorizar essas experiências de vida parece reduzi-las quando se adota 

uma perspectiva predominantemente classificatória. Mesmo que haja uma 

limitação da coleta de dados aqui realizada, uma sensibilidade metodológica 

desenvolvida pelos referenciais da Sociologia, principalmente pela 

Etnometodologia, me ajudou a acessar um universo cultural muito mais amplo. 

Para Lapassade (2005, p. 44), Garfinkel, que é o fundador dessa linha 

sociológica, tinha por objetivo “[...] compreender como as pessoas utilizam as 

normas para interpretar o social nas suas interações.” O discurso dos 

entrevistados revelou a utilização de estratégias diversificadas no enfrentamento 

das demandas que surgiram no processo de transição para a adultez. Assim 

como prevê o conceito de etnométodos, esses atores sociais foram capazes de 

descrever as suas práticas e ações, atraindo o foco do estudo para a análise das 

situações de interação e não apenas para a classificação dos eventos de 

transição.  

No caso dos pais, que vivenciaram a transição para a vida adulta há mais 

tempo, é possível que a compreensão das vivências seja alterada pelo fato de 

não terem uma memória mais recente a respeito do que aconteceu. É possível 
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também que uma ambiguidade surja exatamente pelo fato deles avaliarem esses 

eventos, que ocorreram em contextos mais adversos, agora com maior 

distanciamento. Segue a análise das narrativas dos filhos. 

 

OS FILHOS 

 

Quais mudanças podem ocorrer na vida de um jovem a partir da sua 

entrada na universidade? Há, de imediato, a necessidade de adaptação a um 

novo espaço estudantil, como afirma Almeida Filho (2011), isso porque as 

crianças iniciam a vida escolar reunidas em uma mesma sala de aula, com um 

mesmo professor, e até a conclusão do ensino médio seguem estudando, 

normalmente, em uma única sala, ainda que passem a ter contato com 

professores diferentes, um para cada disciplina. A vivência em um novo contexto 

de aprendizagem exigirá do jovem uma série de acomodações até que ele se 

aproprie dos modos de funcionamento daquele ambiente. (COULON, 2008).  

Thiago, egresso do curso de Ciências Sociais, só pensou em prestar 

vestibular no último ano do ensino médio. Ele descreve a sua entrada na 

universidade como uma transição antecipada, marcada pelos seguintes aspectos: 

[...] é uma grande passagem porque você viveu dez, doze anos, né, 
dentro de uma escola, num formato em que as coisas já vêm prontinhas, 
prato feito pra você, e você tá entrando numa universidade agora onde 
você faz suas escolhas. Só isso já muda totalmente a ótica de quem tá 
saindo do ensino médio, que tá acostumado a ser tutelado, né, a escola 
te tutela, e na universidade não, você tá solto em todos os sentidos pra 
fazer suas escolhas [...] (THIAGO, 29, filho de Maria de Lurdes) 

 

A universidade, nessa investigação, é tomada como mais um ambiente de 

transição para a vida adulta. Na medida em que os jovens oriundos de escolas 

públicas conseguem romper com uma tradição escolar de curta duração 

reproduzida historicamente em suas famílias, entende-se que esse é um fator a 

ser considerado em seus cursos de desenvolvimento. Aqui nos aproximamos do 

que Leite (2016, p. 10) defende em sua tese de doutorado:  

 
[...] a universidade se institui como espaço de desenvolvimento para 
além da dimensão profissional na medida em que produz oportunidades, 
vivências e experiências acadêmicas, culturais, afetivas, relacionais, 
sexuais e amorosas para os estudantes que, por sua vez, produzirão 
ações e interações entre eles, a comunidade e o contexto acadêmicos 
que resultarão em transformação, em formação de si [...] 
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Nas entrevistas compreensivas com os filhos, parti da mesma questão 

que foi dirigida aos pais, ou seja, “em que situações você começou a se perceber 

como adulto?” e apresento aqui um quadro que serve como um primeiro esquema 

analítico dos eventos narrados por eles. 

 

 EVENTOS 
ANTECIPADOS 

EVENTOS 
NÃO-ANTECIPADOS 

PAULA, 25 1. Entrada no mundo do 
trabalho 
 
2. Saída do ensino 
médio/Entrada na universidade 

1. Morte do pai 
 
2. Saída da casa da 
madrasta/Morar em uma 
república 

FREDSON, 29 1. Saída da casa dos 
pais/Mudança para Salvador 
 
2. Saída da graduação/ Entrada 
na vida profissional 
 
3. Saída da residência 
universitária/Busca por moradia 
 
4. “Gestão da vida financeira” 
 
5. Entrada no mestrado 

1. Conciliar as atividades de 
mestrado com o trabalho 

THIAGO, 29 1. Saída do ensino 
médio/Entrada na universidade  
 
2. Participação nos grupos de 
pesquisa/Ser “bolsista” 
 
3. Estágio 

 

ANDERSON, 32 1. Saída da casa dos 
pais/Mudança para Salvador 
 
2. Saída do ensino 
médio/Entrada na universidade  

1. Saída da casa dos 
amigos/Busca por moradia  
 
2. Adoecimento da mãe 
 
 

MARÍLIA, 27 1. Entrada no mundo do 
trabalho  
 
2. Saída do ensino 
médio/Entrada na universidade 

1. Ajudar os pais nas despesas 
da casa 
 
2. Maternidade 

 

É importante notar que todos os filhos indicam a vivência universitária 

como parte da transição para a vida adulta. As narrativas mostram que essa 

experiência não está restrita ao primeiro contato com o curso superior, mas por 

acontecimentos que antecedem e são também posteriores à formação na 

graduação. Todos os entrevistados optaram pela continuidade das suas 

trajetórias escolares, mesmo depois de terem obtido os seus diplomas, embora 

esse não tenha sido um pré-requisito no processo de seleção dos participantes.  
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O que muda a experiência de transição para cada um são os outros 

eventos elencados por eles e que começam a emergir pouco antes da entrada da 

universidade. Nesse sentido, cabe uma análise dos ambientes em que eles 

vivem, para poder avaliar o impacto dessas transições na vida de cada um. 

O suporte familiar e as condições de permanência oferecidas pela 

universidade são apontados como fatores que mais interferiram no processo de 

tornar-se adulto. Embora todos os egressos sejam oriundos de escolas públicas, 

há modos de organização bastante distintos, tornando as condições de vida mais 

ou menos adversas. Fredson, por exemplo, é o único a afirmar que a saída da 

graduação foi um evento mais significativo no seu processo de transição do que 

seu ingresso. Ele também foi o único que, ao sair do interior do estado e ir morar 

na capital, conseguiu uma vaga na residência universitária, o que proporcionou 

maior estabilidade ao longo da sua formação/transição, só percebendo um maior 

impacto quando precisou abandonar esse espaço: 

 
[...] com a saída da universidade na graduação, eu me senti muito órfão 
mesmo. Uma sensação de orfandade, cê tá só agora. Porque você tinha 
uma coisa que lhe envolvia na sua vivência, você tinha uma estrutura 
que lhe garantia tanto essa estrutura de vida quanto do ponto de vista 
simbólico, você é estudante, você tem uma carteira estudantil, você tem 
vários elementos da sua vida estudantil que tornam... Com as quais você 
se acostuma. E quando você perde isso, você meio que se sente só no 
mundo: "Agora sou só eu e eu, então eu tenho que correr atrás das 
coisas, eu não sou...", e eu me incomodava muito com não ter o status 
de estudante mais. (FREDSON, 29, filho de Gilda e Joselito) 

 

Fredson classifica a busca por moradia, após a sua saída da residência, 

como uma transição antecipada, embora ele não imaginasse que seria tão difícil. 

A saída da casa dos pais, no entanto, pode exigir dos jovens uma mobilização 

muito mais imediata; Anderson e Paula trazem esse aspecto em suas narrativas. 

Ele, egresso do curso de Ciências Sociais, deixou a casa da mãe, em Feira de 

Santana, região localizada a 100 quilômetros de Salvador, quando foi aprovado 

no vestibular, passando a viver na capital, no apartamento de amigos. Ele conta 

que até aí não percebia uma alteração muito significativa em sua rotina, até que 

foi solicitada a sua saída desse apartamento, após um conflito com a mãe dos 

seus amigos:  

 
[...] eu saí numa situação muito... muito ruim também, foi uma briga com 
a mãe dele por conta, é, de arrumação... Eu lembro que, até isso... Nisso 
eu acho que é um processo também de... de transição de... da vida 
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adulta, de amadurecimento, né? É... Eu vim de... como eu vivi o tempo 
todo com meus pais e numa relação extremamente patriarcal, é, minha 
mãe sempre cumpriu o papel de gerir a casa, né, de arrumar, e eu 
nunca... ela nunca deu uma educação, principalmente pros filhos 
homens, de gerir as suas próprias... o seu próprio lar [...] E quando eu 
vim pra Salvador e uma coisa de, às vezes eu penso que... meio sem 
noção, mesmo, sem maturidade de ter a noção de que você tá 
vivendo num lar e que você precisa gerir desde a limpeza a outras coisas 
daquele lar. (ANDERSON, 32, filho de Lourdes) 

 

Na época em que isso ocorreu, Anderson estava iniciando o seu segundo 

ano na universidade. Ele conta que foi um “rompante”, que teve raiva, mas que 

depois entendeu que também havia contribuído para que as coisas tivessem 

ocorrido desse modo. Ele não ficou nem mais dois dias na casa e começou a 

buscar outro local para morar. Primeiro viveu em um bairro periférico e violento, 

contra a vontade de sua mãe e de sua tia, que insistiram para que ele se 

mudasse. A partir daí, ele passa a viver em um pensionato no bairro da Gamboa, 

segundo ele, no limite entre a Gamboa de cima e a Gamboa de baixo, uma 

classificação que demarca uma zona mais confortável e segura, e uma zona mais 

popular e sem muitos recursos, respectivamente.  

Paula também viveu uma experiência similar, embora sempre tenha 

morado em Salvador e na região metropolitana da cidade. Ela deixa a casa da 

mãe, pouco tempo antes do pai falecer, passando a morar na casa em que ele 

vivia com a sua madrasta. Ela perdeu o pai aos 17 anos; na época, trabalhava 

como jovem aprendiz em uma empresa e se preparava para o vestibular. Decide, 

então, continuar a morar no mesmo local. No entanto, após a sua entrada na 

universidade, Paula passa a viver em um contexto conturbado e inseguro e 

decide que é hora de sair de casa. Ela encontra uma residência próxima à 

faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde está localizado o Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e passa a morar com outros 

estudantes. Apesar de narrar a precariedade do ambiente, ela aceita que terá que 

viver ali, pois concluir a graduação era o seu objetivo principal. Para isso, 

começou a buscar meios de se sustentar, primeiro como vendedora, em uma loja 

de shopping, para, em seguida, dedicar-se a atividades de pesquisa que 

resultaram na obtenção de uma bolsa de iniciação científica. Nesse sentido, as 

experiências de Paula e Anderson são próximas: 
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[...] é nesse momento que eu tomo meu destino nas mãos [...] eu falava: 
“Não importa, no dia em que eu não puder pagar esse aluguel, eu vou 
morar no viaduto da Caetano com a Cardeal23.”. Eu vou passar uma 
semana sem tomar banho e eu vou pra faculdade todos os dias fedendo 
e suja, mas eu vou, as pessoas vão ter que me aguentar. E eu vou me 
formar e as pessoas vão ter que lidar com isso, elas vão ter que lidar que 
eu não vou, tipo assim, perder isso, eu não vou perder a minha chance, 
sabe? (PAULA, 25, filha de Iolanda) 

 
[...] todos esses processos, acabam me levando a um certo 
amadurecimento, né? Um amadurecimento de ter que gerir a sua própria 
existência, a própria vida numa série... numa série de questões, 
principalmente, pra mim, econômica, é, diante dessa situação de 
precariedade, né, da vida, da própria vida. (ANDERSON, 32, filho de 
Lourdes) 
 

 

A Teoria da Transição proposta por Schlossberg, Waters e Goodman 

(1995) define o modelo do “4S”, que, segundo as autoras, atenderia à análise de 

aspectos relacionados à Situação, Self, Suporte (apoio) e estratégias (Strategies) 

em uma transição. De acordo com esse modelo, é possível entender que na 

análise da Situação, a busca por moradia foi um precipitador (trigger), ou seja, um 

elemento que disparou uma transição com mudanças mais significativas, tanto 

para Anderson quanto para Paula. No caso de Marília, que também era uma 

estudante que vivia no interior e que passa a morar na capital, há um precipitador 

que se torna mais relevante ao longo da sua transição para a vida adulta: a 

experiência da maternidade. Ela é a única pessoa entrevistada que tem filhos, no 

entanto, sua gravidez ocorre justamente no período em que ela pensa em 

abandonar o emprego, após a sua aprovação no curso de Psicologia. Embora 

conciliar a maternidade, a vida acadêmica e o trabalho tenha sido uma tarefa 

descrita por Marília como muito difícil, ela encontra o apoio da família, que chega 

mesmo a se mudar para Salvador, durante parte do tempo da sua formação, para 

ajudá-la. No modelo “4S”, o conjunto do Suporte social é definido por suas bases 

familiares, escolares, comunitárias, e opera como um facilitador no enfrentamento 

da transição.  

As políticas de assistência estudantil da universidade também foram 

fundamentais para garantir a permanência de todos os entrevistados. Elas 

possibilitaram um vínculo mais forte com a instituição, fazendo com que eles 

pudessem, na medida em que se aproximavam da obtenção do diploma, se 

inserir em atividades remuneradas mais relacionadas às formações respectivas, 
                                                           
23 Referência a duas ruas da cidade de Salvador (Bahia), próximas à sua moradia. 



96 
 

abandonando os trabalhos precários e informais. De acordo com Silveira (2012), 

em uma pesquisa sobre as políticas de permanência das universidades federais 

brasileiras, as instituições vinham garantindo programas com ofertas de bolsas ou 

auxílios financeiros para os custos com moradia, alimentação, transporte, embora 

essas ações ainda fossem incipientes; havia universidades que ainda não 

possuíam residências universitárias ou restaurantes para os estudantes. 

Infelizmente, o cenário político brasileiro, desde 2016, aponta para uma redução 

dos investimentos do governo federal no setor educacional, uma ameaça às 

políticas que permitiram mudanças significativas tanto na vida desses egressos 

quanto na vida das suas famílias.  

A universidade é descrita por todos eles como um espaço de acolhimento, 

formativo em um sentido ampliado. Paula afirma que a pessoa que ela é hoje é 

resultado dessa experiência na UFBA: “[...] eu me fiz nesse espaço [...]”. A 

entrada no ensino superior permitiu a Paula o que ela define como uma 

“estabilização na vida”, principalmente através dos estágios e inserções em 

grupos de pesquisa. As transições para a vida adulta desses egressos passaram 

por esse lugar e a formação universitária se constituiu, para todos eles, como um 

precipitador, não apenas da transição para a vida adulta, mas para que novos 

sonhos se tornassem possíveis.  

 

A VIDA É SONHO (?) 

 

No documentário sobre o poeta baiano Waly Salomão, “Pan-cinema 

permanente”24, dirigido por Carlos Nader, há uma cena em que Waly declama: 

“Chega de papo furado de que o sonho acabou; a vida é sonho, a vida é sonho, a 

vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a 

vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho...”. A frase ecoa e 

remete às histórias de vida. Quantos sonhos cabem na vida das pessoas? Há 

espaço para os projetos em contextos de extrema pobreza? Sonham mais os 

filhos do que os seus pais puderam sonhar?  

Um dos fenômenos que surgem entre os interesses da Psicologia são os 

chamados projetos de vida, principalmente como eles são construídos entre 

                                                           
24 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SOdzk7LG7Q8>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
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adolescentes e jovens. Para Mandelli, Soares e Lisboa (2011, p. 54), “O projeto 

de vida está associado a uma possibilidade de futuro, implicando um movimento 

através da temporalidade. Falar de projeto é falar de possibilidades de vir a ser 

[...]”. A Teoria da Transição constrói uma perspectiva orientada por essas 

aspirações futuras, principalmente quando estabelece os conceitos de transições 

antecipadas e transições de não-eventos. É importante ressaltar que nas tabelas 

aqui apresentadas nenhum dos sujeitos indicou mudanças significativas 

decorrentes de transições de não-eventos. Durante as entrevistas, cheguei a 

perguntar se havia algo que deixou de acontecer na vida deles, algo que eles 

tivessem planejado, mas que não se concretizou ao longo da passagem para a 

vida adulta, mas eles não apresentavam uma resposta objetiva ao 

questionamento, embora seja possível identificar elementos que ajudam a 

elaborar alguma compreensão a esse respeito: 

 
[...] se eu te dissesse que, na verdade, na adolescência eu tinha sonhos, 
assim, metas, eu digo a você que não, porque eu acho que, é, um dos 
problemas da gente, às vezes, vir de bairros populares, é que a gente 
cresce tão doutrinado pela realidade que a gente vive e de perceber 
algumas coisas que a gente vai vendo, que a gente acaba se 
acomodando de que aquela realidade vai ser a nossa. [...] não existe 
essa ideia de sonhos, não existem metas de vida, a gente vai vivendo 
um dia após o outro, até que cê tem que se deparar com a realidade de 
fazer escolhas. (THIAGO, 29, filho de Maria de Lurdes) 
 
[...] do mundo onde eu venho, as pessoas não... não pensam em 
perspectivas que são pra além daqueles que eles estão inseridos. É... as 
pessoas não conseguem, não se sentem capaz de alcançar 
determinadas coisas. (ANDERSON, 32, filho de Lourdes) 

 

Entretanto, a universidade vai sendo definida pelos egressos como um 

espaço que permite o desenvolvimento de projetos, na medida em que eles 

comparam o que era a vida deles antes e depois da entrada no ensino superior. 

Paula afirma que a própria vida adulta passa a ter um novo direcionamento: 

 

Nesse momento, eu acho que todas essas decisões são decisões 
adultas, mas são decisões pautadas muito pela necessidade. Eu tinha 
que tomar decisões, porque assim, na verdade não era nem que eu 
tinha, é, eu falo isso, eu não tinha opção, era seguir, ou desistir, sabe? 
Então eu continuei seguindo. Quando eu passo no mestrado, eu acho 
que eu começo a ter outro processo [...] no segundo ano do mestrado, 
eu passei pra ser professora substituta. Que, mais uma vez, fiz a 
seleção, achei que não ia passar, passei e agora: “O que é que eu 
faço?”. E aí, nisso, eu acho que foi uma decisão adulta de uma outra 
ordem, que é do tipo: “Agora eu posso escolher ou não trabalhar com 
algo que eu realmente quero.”. 
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A expressão das dificuldades vivenciadas ao longo da transição para a 

vida adulta aparece nas narrativas dos egressos certamente por eles terem 

alcançado um novo status social. Embora ainda vivam instabilidades e incertezas, 

a condição de vida mudou significativamente para todos, seja no plano da 

formação educacional ou na garantia de novas inserções profissionais em relação 

à vida dos seus pais. Mudam também os modos de se tornar adulto, como afirma 

Paula: agora é possível ser adulta de “um outro lugar”, não mais ser adulta pelas 

necessidades que a vida impõe.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Cada história de vida é única, mesmo que os entrevistados estejam 

submetidos a influências socioculturais similares. É possível destacar diferenças 

nas transições vivenciadas por pais e filhos, mas aqui me dedico a tratar daquilo 

que se reproduz em seus discursos e trajetórias, principalmente quando esses 

dois grupos são analisados separadamente. O trabalho como elemento 

precipitador da entrada na vida adulta orienta muito mais a vida dos pais; já os 

filhos, têm a vivência universitária como um evento que se destaca dentro desse 

processo de desenvolvimento e constituição da identidade adulta. 

A tarefa de classificar algumas experiências como transições antecipadas 

ou não antecipadas foi um desafio destacado ao longo dessa escrita, pois as 

narrativas, muitas vezes, mudavam de curso e aquilo que parecia planejado, 

ganhava um caráter inesperado, tanto para os pais quanto para os filhos. Ainda 

assim, tomando como referência outros acontecimentos destacados por eles, foi 

possível organizar um sistema classificatório desses eventos. 

A partir dessas relações, cabe refletir em que medida a teoria proposta 

por Schlossberg, Waters e Goodman (1995) pode limitar as análises sobre as 

transições para a vida adulta ao priorizar a identificação e classificação dos 

eventos, principalmente aqueles orientados para os projetos de vida e aspirações 

individuais. Mesmo que as autoras indiquem a análise de outros conceitos para 

uma compreensão mais aprofundada acerca das transições, ainda assim, elas 

partem da premissa de que essas classificações dos eventos antecipados/não-

antecipados ou não-eventos é o que deve conduzir o desenho analítico. 
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As entrevistas compreensivas possibilitaram o acesso à parte das 

histórias de vida dessas pessoas, enredos que informam muito mais elementos 

relacionados à transição para a adultez, principalmente no que se refere às 

estratégias que eles utilizam para lidar com as mudanças que passam a enfrentar 

em seus cotidianos. Essa infinidade de experiências irá exigir do pesquisador um 

olhar ampliado para os fatos, na tentativa de conectar, como defende Pais (2001), 

em uma referência ao trabalho de Alfred Schutz, experiências passadas e 

expectativas futuras.  
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2. TEMPOS DE TRANSIÇÃO: O TORNAR-SE ADULTO EM DUAS GERAÇÕES 
DE FAMÍLIAS DE ORIGEM POPULAR 
 
INTRODUÇÃO 

 

A transição para a vida adulta tem sido debatida contemporaneamente a 

partir de dois grandes eixos. O primeiro deles enfatiza a ideia de que essa fase 

da vida corresponde a um período estabelecido entre o final da adolescência e o 

início da vida adulta. No campo da Psicologia, essa perspectiva ganhou força 

teórica com os estudos de Jeffrey Jensen Arnett, no início dos anos 200025. 

Segundo o autor, a faixa etária correspondente à transição para a adultez 

(emerging adulthood) vai dos 18 aos 25 anos, em média, e os sujeitos vivenciam 

experiências de maior autonomia em relação à adolescência, definindo suas 

construções identitárias até chegar à fase adulta. O segundo eixo, mais difundido 

no campo da Sociologia, reconhece a dificuldade em definir características 

específicas dessa passagem, pois entende que as condições sociais dos 

indivíduos possibilitam a existência de uma variabilidade de percursos de 

transição. Para Leitão e Mello et al. (2004), embora haja pontos convergentes 

dentre os múltiplos modos de transição para a vida adulta, é preciso estudar os 

percursos de vida levando em consideração as experiências diferenciadas dos 

jovens. 

Esse artigo tenta compreender as possíveis similaridades e diferenças da 

transição para a vida adulta vivenciada por jovens de famílias populares que 

acessaram a educação superior e também as possíveis similaridades e 

diferenças da transição para a vida adulta vivenciada por seus pais, que tiveram 

seus processos de escolarização interrompidos na formação básica. Para isso, 

irei me apoiar na noção de geração de Mannheim, analisando algumas inter-

relações entre esses indivíduos, na busca por possíveis composições de 

unidades geracionais, que são formações de grupos sustentadas não apenas 

pela consciência de pertencimento a um coletivo, mas por laços simbólicos que 

permitem uma aproximação entre os sujeitos.  

                                                           
25 ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through 
the twenties. American psychologist, v. 55, n. 5, 2000. 
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Serão analisadas as percepções que surgem nessas famílias a respeito 

dos timings da transição para a vida adulta, ou seja, se elas são consideradas 

curtas ou longas, principalmente quando tomamos os percursos escolares como 

uma variável. As noções de “espaços de experiência” e “horizontes de 

expectativa”, desenvolvidas por Reinhart Koselleck, são contributos da 

historiografia que também serviram de inspiração teórica na elaboração desse 

artigo. 

 

POSSÍVEIS CONVERGÊNCIAS TEÓRICAS: MODOS DE PENSAR AS 

TRANSIÇÕES JUVENIS 

 

Esse artigo apresenta resultados de um estudo iniciado em 2014, 

desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Psicologia, da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). O objetivo geral proposto na investigação 

quis compreender como os “novos” egressos da UFBA, que acessaram a 

educação superior pelo sistema de reserva de vagas, vivenciaram a transição 

para a vida adulta, e de que forma essa experiência de transição ocorreu nas 

gerações anteriores, na mesma família, considerando pais que não tiveram 

contato com o contexto universitário ou tiveram as suas trajetórias escolares 

interrompidas ainda na educação básica.  

Inicialmente, os objetivos da pesquisa foram delineados com base na 

Teoria da transição, das autoras Schlossberg, Waters e Goodman (1995). 

Embora a abordagem teórica adotada como referência inicial para análise dos 

dados pertença ao campo do desenvolvimento humano, a noção sociológica de 

geração de Mannheim foi incorporada à discussão, pois havia a necessidade de 

compreender aspectos relacionados às mudanças na passagem para a vida 

adulta de acordo com o tempo e o espaço. Por fim, foram somadas à análise 

teórica as contribuições historiográficas de Koselleck (2006), com o intuito de 

superar algumas lacunas existentes. Todos esses referenciais serão, 

respectivamente, apresentados nessa seção. 

 

O DESENVOLVIMENTO HUMANO PELA TEORIA DA TRANSIÇÃO 
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As mudanças promovidas pelos eventos de transição resultam num 

redirecionamento significativo nas vidas dos sujeitos, ao longo dos seus 

percursos desenvolvimentais. Em 1981, Schlossberg apresentou algumas 

contribuições para a elaboração de um modelo de análise da adaptação humana 

às transições. O entendimento dessa autora era de que a vida adulta, um período 

de “mudança e desenvolvimento”, estava atraindo a atenção não apenas de 

teóricos e pesquisadores das ciências sociais, mas também de profissionais que 

atuavam no suporte ao desenvolvimento dos sujeitos e até mesmo da mídia, de 

modo mais ampliado. (SCHLOSSBERG, 1981) 

Embora Schlossberg já defendesse a importância dos estudos sobre a 

transição para a vida adulta desde os anos 1960, vale destacar que essa não é 

uma compreensão amplamente disseminada na Psicologia do Desenvolvimento 

humano. Essa área de conhecimento ainda permanece majoritariamente voltada 

para os estudos da infância e da adolescência, praticamente não reconhecendo a 

existência de “desenvolvimento” em outros momentos do curso de vida. Isso 

ocorre, porque, em alguns casos, a noção de desenvolvimento é associada às 

mudanças cognitivas que definem a estrutura do pensamento humano. Um olhar 

mais restrito aos aspectos biológicos da teoria piagetiana, por exemplo, tende a 

disseminar essa compreensão de que a inteligência, uma função auxiliar da 

adaptação do homem ao ambiente, já atingiria um grau de complexidade na 

adolescência.  

Esse lugar do biológico na Psicologia está bastante associado aos 

estudos etológicos, o que não significa que as investigações dessa área devam 

desconsiderar o papel da experiência, do ambiente e da cultura. Ana Maria 

Almeida Carvalho é uma pesquisadora da Psicologia do Desenvolvimento que já 

chamava a atenção para esse aspecto no final da década de 1980. Para ela, a 

necessidade de articular vários pontos de vista das ciências só surgiu na segunda 

metade do século XX, “[...] quando a Europa passa a ser palco de diversos 

eventos que reúnem pesquisadores de diferentes áreas – biólogos, etólogos, 

psicólogos, psiquiatras, antropólogos, historiadores – em torno de temas que 

parecem capazes de gerar integração.” (CARVALHO, 1989, p. 83) Mas, ainda 

assim, a Psicologia se deparava com uma dificuldade em apresentar uma visão 

mais ampla e não disciplinar do desenvolvimento humano.  
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Com isso, destaco o pioneirismo de Nancy Schlossberg, depois somado 

aos reforços das pesquisadoras Elinor Waters e Jane Goodman, em analisar não 

só um período da vida pouco discutido no âmbito do desenvolvimento humano, 

mas também em assegurar a necessidade de perceber melhor os aspectos 

sociais dos fenômenos pesquisados. Em 1977, Elinor Waters publicou um artigo 

que tratava das desigualdades de gênero presentes no mundo do trabalho e que 

afetavam diretamente o desenvolvimento das carreiras das mulheres, por 

exemplo26.  

O modelo de transição dessas autoras é um referencial para os estudos 

do desenvolvimento humano, comumente voltado para as análises da passagem 

para a vida adulta ou para as mudanças que ocorrem ao longo da adultez. 

(SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995) Elas definem uma transição 

como um evento (antecipado ou não antecipado pelo sujeito) ou não-evento (algo 

que o sujeito esperava que fosse acontecer na sua vida, mas que não ocorre) que 

promovem alterações nas interações, nos valores e nos comportamentos das 

pessoas. Também propõem o exame de algumas variáveis que afetam a 

transição, principalmente dimensões como relatividade, ambiente e impacto.  

Embora haja um entendimento das autoras de que os eventos ou não-

eventos de transição variam de acordo com o contexto de desenvolvimento, 

análises prévias dos dados coletados nessa investigação apontaram lacunas 

nesse sentido. Ao tentar classificar elementos da transição, percebi que o tipo 

definido por elas como “não-eventos” não aparecia no universo narrativo dos 

entrevistados. Com isso, foi considerada a possibilidade de que o contexto de 

pobreza das famílias de origem popular, com todas as suas adversidades, não 

permitiu o planejamento de uma transição para a adultez, principalmente para os 

pais, que seguiram ao longo da vida adulta sem traçar projetos em seus cursos 

de vida. Para os filhos, que fazem parte da primeira geração familiar a ingressar 

na educação superior, os projetos de vida vão sendo estabelecidos no âmbito da 

garantia das formações escolares alongadas. Além disso, a própria dimensão 

classificatória da teoria gerou um empobrecimento da análise de dados, pois 

enquadrar as transições em diferentes tipos é uma medida que termina por 

restringir um fenômeno tão complexo. 

                                                           
26 WATERS, Elinor. What Do Women Want: and How Can Legislation Help? Journal of Career 
Education, v. 4, n. 1, 1977. 
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Diante dessa situação, outras dimensões teóricas foram agregadas à 

análise das transições, contribuindo para um olhar mais atento às singularidades 

existentes nessas famílias. Na próxima seção, a noção de geração, de Karl 

Mannhein, e os conceitos de “espaços de experiência” e “horizontes de 

expectativa”, delineados por Reinhart Koselleck, serão apresentados. Esses 

operadores analíticos tentam dar conta das experiências relatadas na 

investigação. 

 

TEMPOS DA TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA: GERAÇÃO, FUTURO E 

PASSADO 

 

O título do artigo anuncia a análise da experiência de “tornar-se adulto” 

em duas gerações de famílias de origem popular. Nesse caso, o termo geração 

ganha um sentido mais próximo àquele disseminado no senso comum: pessoas 

que pertencem a um mesmo grupo etário. No entanto, na análise dos dados, as 

ideias de Karl Mannheim vão redirecionar essa compreensão, pois a noção de 

geração é concebida por ele a partir da análise de unidades geracionais. Para 

Mannheim (1928), são as características dos indivíduos e as interações que eles 

estabelecem com o contexto e com o outro, que irão permitir um claro 

entendimento sobre o fenômeno das gerações.  

As pessoas que nascem em um mesmo período de tempo não 

necessariamente constituem uma unidade de geração. O fato é que elas podem 

não estar submetidas às mesmas experiências ou, mesmo no caso daquelas que 

vivenciam eventos em condições semelhantes, podem processar e interpretar 

diferencialmente essas experiências. O tempo das gerações, para Mannheim 

(1928), não é cronológico, ele depende do contexto histórico e social; é 

necessário que seja pensado diante das condições de classe, gênero e raça, 

principalmente em um país tão desigual, como é o caso do Brasil.  

A complexidade dos processos de transição para a vida adulta demanda 

um olhar atento às trajetórias de vida. Mesmo entre essas famílias que possuem 

perfis similares, os acontecimentos se multiplicam e diferentes crenças são 

compartilhadas. Essas diferenças surgem não apenas entre os grupos de pais e 

filhos, mas entre os próprios pais e, também, entre os egressos das 

universidades que foram entrevistados.  
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O planejamento do futuro, nessa perspectiva, também ganha rumos 

particulares. Pensar sobre, traçar metas, lançar estratégias para suas conquistas, 

pode ser um conjunto de eventos típicos da juventude e que estão em conexão 

com as vivências que o sujeito teve no passado. Pais (2001, p. 12) afirma que 

“Os jovens elaboram guiões múltiplos de futuro, mas muitas vezes, o futuro não 

se deixa guiar por nenhum deles.” Na tentativa de perceber os desenhos de vida, 

as experiências que marcam a transição para a vida adulta, passado e futuro, 

recorro a duas categorias desenvolvidas por Reinhart Koselleck: o espaço de 

experiência e o horizonte de expectativa. Experiência e expectativa são, segundo 

o autor, categorias de conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade de 

uma história: “[...] todas as histórias foram constituídas pelas experiências vividas 

e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem.” (KOSELLECK, 

2006, p. 306)  

Para Koselleck (2006), sem os espaços de experiência, uma história não 

seria possível. A incorporação dos seus conceitos e desenhos teóricos auxiliará 

na análise dos “tempos” da transição.  

 
A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram 
incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a 
elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento, 
que não estão mais, ou que não precisam mais estar presentes no 
conhecimento. Além disso, na experiência de cada um, transmitida por 
gerações e instituições, sempre está contida e é conservada uma 
experiência alheia. Nesse sentido, também a história é desde sempre 
concebida como conhecimento de experiências alheias. (KOSELLECK, 
2006, p. 309) 
 

O desenho metodológico aqui definido favoreceu a mobilização dos 

sujeitos para que resgatassem elementos das suas experiências, que 

contribuíssem tanto para pensar as possíveis similaridades e diferenças 

geracionais como para refletir acerca dos timings de transição.  

 

A APREENSÃO DAS DIMENSÕES TEMPORAIS DA TRANSIÇÃO 

 

Esse artigo faz parte de uma pesquisa realizada com egressos da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), que acessaram a educação superior pelo 

sistema de cotas, e com seus pais, que tiveram suas formações escolares 

encurtadas e interromperam seus estudos ainda na educação básica. O objetivo 



106 
 

da pesquisa era compreender os modos de transição para a vida adulta desses 

sujeitos, a partir da análise das condições de escolarização.  

Foram analisados os perfis desses egressos, com o intuito de garantir 

percursos mais diversos, mesmo que eles estivessem submetidos a condições 

socioeconômicas parecidas. Todos eles foram aprovados através do sistema de 

reserva de vagas da UFBA, que já existia antes mesmo da Lei nº 12.711/2012, 

também conhecida como Lei de Cotas27. Santos e Queiroz (2006) apresentam 

uma análise do vestibular com cotas e dados sobre o sistema de reserva de 

vagas na UFBA, antes da existência dessa lei. Segundo os autores, a UFBA 

implantou, em 2005, um sistema para garantir o acesso de estudantes que 

tivessem cursado “[...] os três anos do ensino médio e mais um ano do ensino 

fundamental no sistema público de ensino.” Esse sistema também estabelecia 

que 45% das vagas fossem reservadas para estudantes que atendessem a esse 

pré-requisito, além de estabelecer um “[...] diferencial em relação à cor do 

estudante.” (SANTOS; QUEIROZ, 2016, p. 58)  

Dos cinco egressos selecionados, dois eram oriundos do curso de 

Ciências Sociais, Thiago e Anderson, duas das entrevistadas tinham cursado 

Psicologia, Paula e Marília, e um egresso cursou Direito, Fredson28. Eu tive um 

contato prévio com todos eles, através de atividades de pesquisa que desenvolvi, 

e, no caso de Paula, nos conhecemos quando ela foi minha aluna na graduação. 

A partir daí, as mães e os pais foram contatados e entrevistados. Apenas o pai de 

Thiago não aceitou participar da pesquisa.  

Os relatos foram obtidos através da entrevista compreensiva, com base 

nas orientações de Kaufmann (2013). Em seu livro “A entrevista compreensiva: 

um guia para pesquisa de campo”, o autor defende que essa proposta de 

produção de dados é, mais do que uma técnica, um referencial que orienta a 

postura do investigador. 

 

                                                           
27 “As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 
em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas.” Informações disponíveis em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.html>.  Acesso em: 25 jul. 2018. 
 
28 Nessa investigação os nomes não foram substituídos; todos os participantes aceitaram ter a sua 
identidade revelada.  
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A boa condução de uma entrevista compreensiva é um exercício 
apaixonante, rico em informações, humanidade e emoções, mas que 
pode deixar o pesquisador esgotado. Este, de fato, longe de se contentar 
em recolher os dados, deve sentir-se mobilizado a se aprofundar sempre 
mais. Para isso, o elemento-chave é a formulação das perguntas: ele 
precisa encontrar a pergunta certa. Nada de fazer uma pergunta 
simplesmente por fazê-la, mas, para encontrar a melhor, a cada 
momento do decorrer da entrevista. A melhor pergunta não está posta na 
grade: ela deve ser encontrada a partir do que acaba de ser dito pelo 
informante. (KAUFMANN, 2013, p. 80) 
 

Ele nos faz pensar nos interesses de uma investigação científica e longe 

de querer propor um guia fechado, com utilização de ferramentas e técnicas 

específicas, Kaufmann (2013) possibilita ao leitor aproximações desse modo de 

desenvolvimento das entrevistas. 

 

AS CONDIÇÕES DO TEMPO NO PROCESSO DE TORNAR-SE ADULTO 

 

Os estudos sobre transição para a vida adulta, principalmente nas 

ciências sociais, evidenciam o cotidiano dos jovens para compreender o tempo e 

os espaços nesse processo de “tornar-se adulto”. Esse cotidiano pode ser 

acessado através de uma “prática artesanal de pesquisa”, como defende Pais 

(2013), em um artigo em que discute a necessidade de uma “sensibilidade 

sociológica” às experiências da vida. 

Nesse trabalho de investigação, as memórias tentam resgatar essas 

experiências; o tempo é o que permite as possibilidades de vivência e as 

lembranças. Qual era o tempo dos pais? Como se estabelece o tempo da 

juventude na contemporaneidade? Há tempo para ser jovem em contextos de 

maior exclusão social? Os percursos trilhados pelos entrevistados serão 

analisados a partir dessa dimensão temporal/espacial.  

As questões acima são o ponto de partida para o contexto analítico que 

será apresentado a seguir. Foram identificados os elementos das narrativas que 

são pertinentes à compreensão da transição para a vida adulta, mais 

especificamente, um recorte que analisou as questões que envolvem geração e 

tempo. 

Considerando não apenas a origem popular dessas famílias, mas as 

possibilidades de alongamento das trajetórias escolares das gerações mais 

novas, foram acessadas as práticas cotidianas dos entrevistados e as 
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configurações possíveis da transição para cada um deles, sem uma divisão rígida 

que separasse, inicialmente, os grupos dos pais e os grupos dos filhos. 

 

A PASSAGEM DO TEMPO E OS TEMPOS COEXISTENTES 

 

O caráter polissêmico da palavra geração já caracteriza parte da 

multidimensionalidade atribuída a essa noção nas ciências sociais. Mesmo que 

em um uso cotidiano a palavra possa estar associada ao ato de gerar, neste 

estudo, o conceito de geração será analisado nas suas significações que 

remetem às condições de espaço e tempo de pessoas que vivem em uma mesma 

época. Nessa perspectiva, o resgate da dimensão social proposto por Mannheim 

(1928) possibilita uma análise das transições vivenciadas no contexto dessas 

famílias.  

Outra utilização do termo geração indica uma sucessão de descendentes 

em linha direta: podemos dizer que uma pessoa faz parte da segunda ou terceira 

geração de um determinado grupo. Cardoso (1995) desenvolveu um estudo na 

década de 1970 sobre imigrantes japoneses e seus descendentes, no estado de 

São Paulo; uma referência importante, por tratar de questões geracionais e 

analisar as mudanças sociais que ocorreram com o passar do tempo na colônia 

japonesa. Já na introdução da sua obra, a autora afirma que um dos objetivos do 

trabalho era analisar a “[...] mobilidade social dentro da Colônia Japonesa [...]” e 

que, por isso, foi necessário compreender o movimento de urbanização desse 

grupo, principalmente na geração mais jovem, devido ao desejo de “[...] maior 

escolarização [...]”. (CARDOSO, 1995, p. 23)  

Ao retomar o objetivo desse artigo, podemos pensar quais os impactos da 

escolarização na transição para a vida adulta nas famílias de origem popular. 

Ainda sobre o estudo de Cardoso (1995), havia um interesse da autora nas 

relações entre pais e filhos e ela chegou a entrevistar alunos nissei da 

Universidade de São Paulo, para compreender “[...] problemas específicos da 

juventude, da sua condição de universitário e de suas perspectivas profissionais.” 

(CARDOSO, 1995, p. 28) Há demonstração dos investimentos que foram feitos 

pelos imigrantes japoneses com o intuito de assegurar a escolarização dos seus 

filhos. Nesse caso, havia um reconhecimento por parte da população japonesa de 
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que, quanto maior o nível educacional no Brasil, maiores as chances de garantir o 

processo de ascensão social.  

No meu trabalho, identifiquei novas configurações ao analisar as 

trajetórias de pais e filhos. É interessante notar que algumas famílias 

apresentaram resistência à entrada das gerações mais novas na universidade, 

mesmo que depois houvesse uma mudança de mentalidade a respeito desse 

aspecto. Fredson, 2929, é um estudante com quem mantive contato, pela primeira 

vez, em 2009, quando desenvolvia uma pesquisa no mestrado em Psicologia. Na 

época, ele seguia a sua formação em Direito. Lembro-me dele contar a respeito 

do empenho da sua família, que organizou uma verdadeira rede solidária 

garantindo a sua inscrição em um cursinho pré-vestibular, da rede particular de 

ensino de Salvador. Depois que concluiu o ensino médio na sua região, 

localizada no centro-norte do estado da Bahia, ele fez uma formação 

complementar na capital, visando o acesso ao curso de Direito, na UFBA. No 

entanto, o apoio da família não foi consensual, em um primeiro momento: 

 
A minha primeira grande ruptura é sair da casa dos meus pais, no 
interior da Bahia, e ir pra Salvador estudar, contando com todo esforço e 
apoio da minha família que se organizou: minhas tias, minha prima, meu 
irmão também se organizou de algum modo pra garantir que eu fosse. 
É... com resistências também de algumas pessoas... (FREDSON, 29, 
filho de Gilda e Joselito, grifo meu) 
 

Os egressos entrevistados, por fazerem parte de um primeiro grupo de 

suas famílias que consegue acessar a educação superior, enfrentam uma 

realidade onde a escolarização alongada é vista com estranhamento. Se, por um 

lado, a geração anterior se movimentou num contexto histórico-político que não 

garantia o direito à escolarização, a nova geração apresenta uma dinâmica 

diferenciada, incentivada por políticas que, naquele momento, meados da década 

de 2000, impulsionavam os jovens oriundos das escolas públicas a alcançarem 

uma vaga na universidade.  

Iolanda, 55 anos, mãe de Paula, 25, afirma mais de uma vez em sua 

entrevista que os tempos eram outros. Nesse caso, ela se refere ao seu tempo de 

transição para a vida adulta. Há uma distância entre a realidade de Iolanda e a 

realidade da sua filha, embora elas tenham convivido em um mesmo ambiente 

                                                           
29 As idades indicadas correspondem ao ano em que foram realizadas as entrevistas: 2016.  
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até um período próximo à entrada de Paula no curso de Psicologia. Em relação à 

decisão da filha em seguir os estudos, após a conclusão do ensino médio, 

Iolanda percebe algumas diferenças quando compara às suas experiências, 

inclusive cita aspectos da formação da sua mãe, a avó de Paula: 

 
Minha mãe não tinha estudo, minha mãe não tinha nada, minha mãe 
aprendeu a fazer o nome praticamente depois de 70 anos, mas me botou 
nesse colégio de freira e eu aprontei. Eu entrei no 3º ano e saí no 3º ano 
porque aprontei tudo. Não gostava, agora tinha aquele negócio: batalhar 
como a minha filha batalha, eu vejo, eu fico orgulhosa... Eu não digo a 
você que eu me realizo na minha filha, porque minha filha é de uma 
geração, eu sou de outra totalmente diferente [...] 

 

Ao mesmo tempo em que Iolanda marca uma distinção da sua geração 

para a geração de Paula, ela também o faz em relação à geração da sua mãe. O 

valor e as possibilidades de estudo crescem nessa linha familiar, mas Iolanda 

ainda não consegue garantir uma ascensão social através da escolarização; 

apenas Paula concretiza essa mudança, e, mesmo distante de um convívio com a 

sua mãe, tem a sua “batalha” reconhecida por ela. 

Partindo de uma análise do tempo cronológico, pais e filhos entrevistados 

estão separados por um período de 30 anos, em média. Com exceção de Marília, 

27, e a sua mãe, Sandra, 47, com a menor diferença de idade, é possível 

considerar que os pais compartilharam um período histórico similar, além de 

estarem submetidos a condições sociais similares. Feixa e Leccardi (2010, p. 

191), apoiados na perspectiva de Mannheim, afirmam que  

 

[...] o tempo histórico-social e seus ritmos é visto como central para a 
definição das novas gerações e identidades sociais [...] Nesta 
perspectiva, gerações é o lugar em que dois tempos diferentes – o do 
curso da vida, e o da experiência histórica – são sincronizados. O tempo 
biográfico e o tempo histórico fundem-se e transformam-se criando 
desse modo uma geração social. 

 

Isso seria suficiente para enquadrar os entrevistados em uma mesma 

unidade geracional? Não parece ser. Os sujeitos que participaram dessa 

pesquisa possuem uma realidade próxima, principalmente quando analisamos os 

grupos familiares, com pais pouco escolarizados e inserção precária no mundo do 

trabalho, e filhos que conquistam o acesso à graduação e à pós-graduação. As 

vidas desses indivíduos demonstram, inicialmente, que eles compõem um grupo 

com características específicas, e que há vivências e modos de ser que apontam 
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para algumas continuidades entre pais e filhos. No entanto, abre-se um campo de 

possibilidades aos egressos das universidades que promove uma metamorfose 

na passagem para a vida adulta.  

Ao abordar a transição para a adultez, foi preciso analisar outros 

momentos da vida dos indivíduos, principalmente a adolescência, definida como o 

período anterior à juventude. Pappámikail (2011, p. 81) reclama “[...] um espaço 

teórico para o olhar sociológico sobre a adolescência [...]”, não para diminuir a 

importância das outras áreas de produção de conhecimento, mas para evitar 

análises excessivamente fisiológicas e psicológicas em relação a esse fenômeno. 

Mead (1990), em sua pesquisa sobre Adolescência e cultura em Samoa, já 

defendia o quanto a natureza humana é flexível e sensível às influências 

culturais; para ela, a adolescência é um fenômeno cultural, sendo assim, nem 

todos os indivíduos passarão pelas experiências de adaptação e transição 

comumente atribuídas a essa fase. 

Nessa pesquisa, os pais que foram entrevistados quase não utilizam o 

termo adolescência ou se referem a experiências associadas a esse fenômeno. 

Há uma predisposição nos estudos sobre transição para a vida adulta para definir 

esse momento como um período intermediário entre a adolescência e a adultez, 

mas esse “ritual de passagem” não está garantido a todos, principalmente para 

aqueles que precisam trabalhar desde muito cedo. Maria de Lurdes, 54 anos, 

nem mesmo consegue resgatar experiências da infância em sua narrativa: 

Então, eu não sei o que é uma infância. E também não sei o quê é uma 
adolescência. Hoje eu tô sabendo o que é isso porque eu tô vendo 
os meus filho, mas eu não sabia o que era isso, eu não sabia nem o que 
significava. Significava que foi muito... a minha vida foi uma vida muito 
triste, muito sofrida, é... Depois que eu comecei, com 13 anos, me 
botaram numa casa de família pra eu ir trabalhar também, já fui sendo 
adulta desde criança. (MARIA DE LURDES, 54, mãe de Thiago) 

 

Entre os pais entrevistados, apenas Sandra, mãe de Marília, consegue 

descrever objetivamente algumas vivências que, segundo ela, marcam a sua 

adolescência, mesmo assim, as experiências parecem estar mais próximas à 

infância ou à vida adulta em seus relatos. Ela conta que aos 15 anos de idade 

perdeu seu pai e a sua mãe, em menos de um ano. Na época, deixou Aracaju, 

passou a viver com os seus irmãos em São Paulo, e “[...] já tava trabalhando, de 

carteira assinada e tudo [...]”. Com a mudança de uma cidade para a outra, 

Sandra também abandona os estudos e assume algumas responsabilidades: “Aí 
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eu sei que eu trabalhei dois ano nessa empresa e amava trabalhar lá, eu aprendi 

de tudo, foi minha... foi meu porto seguro ali. Tinha meu dinheiro, ajudava a pagar 

uma luz, uma água, sabe?”. Mas, ao mesmo tempo em que vivencia esses 

eventos em São Paulo, Sandra descreve o momento anterior, em que vivia com a 

sua irmã e já cuidava dos seus sobrinhos, da seguinte forma: “[...] eles era 

pequenininho, eu era uma adolescente. Eu gostava de quê? De bala, chocolate, 

televisão, pipoca [...]”. Os interesses de Sandra, nesse relato, não podem ser 

considerados como tipicamente adolescentes.  

Ao analisar os eventos que ocorrem nos grupos de pais e filhos, são 

identificadas rupturas e descontinuidades, principalmente no que diz respeito à 

entrada precoce dos pais na vida adulta. A experiência universitária contribuiu, 

nesses casos, para que os filhos pudessem assumir responsabilidades de forma 

gradual, mesmo entre aqueles que trabalharam antes ou durante a graduação. 

Embora a entrada na vida adulta não esteja associada a um único evento para os 

dois grupos, a transição acontece em um tempo mais lento para os egressos da 

UFBA, que conquistam a sua autonomia aos poucos, prolongando não apenas a 

experiência da adolescência, mas também de juventude.  

 

SÃO OS TEMPOS DE TRANSIÇÃO MAIS LONGOS COM A EXPERIÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR? 

 

Em que medida as mudanças na expectativa de vida alteram as 

experiências de juventude e prolongam a transição para a vida adulta? Vivemos 

mais e, por isso, os tempos são efetivamente mais longos? É possível associar, 

em um primeiro momento, o prolongamento da vida ao prolongamento da 

transição para a adultez, porém, uma análise mais sensível das experiências 

individuais conduz a reflexões sobre o tempo dos cursos de vida e sobre o tempo 

no cotidiano.  

Pais (2016, p. 11) questiona as implicações da aceleração do tempo no 

mundo contemporâneo, através de alguns exemplos que demonstram a noção de 

um tempo fugidio: 

 

Mesmo na intimidade dos casais se comprova o aforismo segundo o qual 
“depressa e bem não há quem”. Mas quase já ninguém liga à sabedoria 
popular. Não é difícil imaginar que, numa convulsão de respirações 
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ofegantes ela suplique ao seu mais que tudo: “Querido, calma, aguenta 
mais um pouco”. Ele, simplesmente, não lhe dá ouvidos. Surge o 
desencontro, o desencanto e mais um caso clínico para engrossar a 
clientela das consultas de terapia familiar. A medicina dá-lhe um nome 
técnico: ejaculação precoce. A precocidade é isso mesmo, é um gozar 
antes de tempo. Ele é um homem moderno, abandonou o paradigma da 
lentidão. 

 

O paradigma da lentidão dá espaço ao paradigma do encontrão, ou seja, 

tudo acontece muito aceleradamente. (PAIS, 2016) As análises desse autor me 

remetem à experiência descrita pelo rapper brasileiro Don L, na canção “Morra 

bem, viva rápido”, composta por ele após ter sofrido um grave acidente. Em 

depoimento à revista Rolling Stone30, ele conta que o acidente de moto o fez 

repensar a sua relação com a vida, mas que a letra da música é um reflexo do 

que estava sentindo ao longo da sua recuperação, uma mistura de tédio e 

insatisfação, com vontade de retomar logo o trabalho para “ganhar dinheiro” e 

reconhecimento na carreira.  

Outro autor que discute a relação estabelecida com o tempo no mundo 

contemporâneo é o filósofo e educador espanhol Jorge Larrosa. Através de uma 

análise da experiência, ele considera que esta tem sido afetada, tornando-se rara 

diante de uma “[...] falta de tempo.” Para ele, 

 
Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais 
depressa. E com isso se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, 
imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra excitação 
igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é dado na forma de 
choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência 
instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade com que nos são 
dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que 
caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre 
acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada 
acontecimento é imediatamente substituído por outro que igualmente nos 
excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. (LARROSA, 
2002, p. 23) 

 

A questão é que essa aceleração do tempo apresenta alguns paradoxos. 

Ainda de acordo com as considerações de Pais (2016), uma dessas contradições 

recai, por exemplo, sobre a velocidade dos carros produzidos atualmente e os 

limites de velocidade impostos pelas leis de trânsito: temos carros mais rápidos, 

porém não se pode utilizar toda a potência que eles oferecem. Os paradoxos 

também dizem respeito à transição para adultez; os estudos que tratam desse 

                                                           
30 Disponível em: <http://rollingstone.uol.com.br/blog/sobe-o-som/exclusivo-don-l-lanca-clipe-da-faixa-
morra-bem-viva-rapido-dirigido-pelo-portugues-joao-seguro>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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tema tendem a considerar o seu alongamento, como se a aceleração do tempo 

não atingisse a experiência da juventude, ao contrário, os indivíduos postergam a 

entrada na vida adulta.  

Brandão, Saraiva e Matos (2012) investigaram a adultez emergente nos 

contextos português e brasileiro; para elas, a não linearidade dos eventos de 

transição para a vida adulta favoreceu o prolongamento da juventude e tornou os 

percursos biográficos mais flexíveis. A instabilidade econômica e a dificuldade em 

conseguir o primeiro emprego têm levado os jovens a permanecer mais tempo na 

casa dos pais. Em Portugal, os adultos emergentes confirmam essa dependência 

econômica, a decisão de casar mais tarde e a permanência na casa dos pais 

justificada pela garantia de um conforto, pois, nesse caso, não precisam assumir 

maiores responsabilidades. No Brasil, a situação é diferente; a adultez 

emergente, segundo as autoras, ainda não é uma realidade tão próxima: 

 
[...] grande parte da bibliografia disponível apenas parece apreender as 
experiências e vivências de uma camada reduzida e privilegiada da 
população brasileira, correndo-se o risco, ao considerar a adultez 
emergente como período de desenvolvimento, de classificar a vivência 
da maioria dos jovens de contextos mais desfavorecidos como marginal 
ou não normativa. (BRANDÃO; SARAIVA; MATOS, 2012, p. 309) 

 

Os egressos entrevistados nessa pesquisa e que começaram a trabalhar 

mais cedo, confirmam essa perspectiva. Paula, 25 anos, afirma que entre os 17 e 

18 anos de idade já organizava a sua vida.  

 
[...] eu morava numa república, eu mais quatro pessoas, então eu 
ganhava 300 reais e eu vivia com esses 300 reais. Então eu pagava 
metade, era minha parte do aluguel, e a outra metade eu pagava as 
outras coisas e tal, me virava [...] Então eu acho que esse momento foi 
muito significativo pra mim, assim, enquanto, enfim, inserção na vida 
adulta, porque eu comecei a ter responsabilidade que as pessoas da 
minha turma não tinham, inclusive. Então, assim, as pessoas não sabiam 
quanto custava uma conta de luz, quanto custava, enfim, o que elas 
compravam pra casa delas, e nesse momento eu comecei a ter que me 
preocupar muito com isso, né? Que eu vejo que são preocupações do 
mundo adulto, né? Você se preocupar com a sua subsistência. (PAULA, 
25, filha de Iolanda) 

 

Embora a sua entrada no mundo do trabalho tenha se dado mais 

tardiamente do que para a sua mãe, ela acredita que a sua transição para a vida 

adulta ocorreu de forma mais acelerada do que a transição dos seus colegas do 

curso de Psicologia. Pensando sobre o contexto de democratização do acesso ao 

ensino superior no Brasil vivenciado por Paula, é possível considerar a sua 
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experiência de ser uma estudante oriunda de uma família pobre, pouco 

escolarizada, bem diferente da vivência dos estudantes da sua turma que vieram 

de um contexto familiar com trajetórias alongadas e que frequentaram a rede 

particular de ensino. 

O prolongamento dos estudos entre os egressos entrevistados não 

garante imediatamente o prolongamento da juventude, em comparação aos 

jovens das camadas médias. Mesmo para Fredson, 29 anos, que teve a sua 

entrada no mundo do trabalho adiada para o período posterior à conclusão do 

seu curso de graduação, a dimensão da responsabilidade parece comprometer 

uma juventude mais estendida. Ele diz em sua entrevista que antes de entrar na 

universidade, já sabia das responsabilidades com a sua família, sobretudo porque 

os seus pais, Gilda, 60 anos, e Joselito, 61 anos, precisavam da sua ajuda. É 

interessante notar que o discurso do seu pai reafirma essa condição: 

 
[...] por isso eu sou muito feliz de ter uma pessoa na minha vida como 
ele, que hoje é quem manda em mim, né? Eu não mando mais em nada. 
Se eu quero uma coisa, ou vou fazer uma coisa, tenho que ver com ele: 
“Pai, eu posso fazer assim? Posso vender isso? Posso trocar aquilo? 
Posso comprar?”... Ele vai dar a opinião dele. Se ele achar de acordo: “É 
pai, o senhor é que sabe.”. Também ele, um filho muito bom, né? E aí, 
daqui pra frente agora, quem vai resolver é ele. Eu aqui já sou de menor. 
(risos) Não tenho mais coragem de enfrentar o mundo, tenho vontade de 
trabalhar, mas já tô ficando velho, fraco, e o que vai acontecer daqui pra 
frente? É me encostar: “Ó filho, se vire aí, eu quero só dinheiro pra 
comer e dormir.”. Pronto! (JOSELITO, 61, pai de Fredson) 
 

Uma consciência de geração adotada nessa análise reforça a importância 

das dimensões históricas e das experiências individuais. Foi preciso relacionar 

aspectos específicos do passado e do futuro dos entrevistados, mas também 

pensar quais as experiências subjetivas que se relacionam do ponto de vista 

intergeracional. Retomando as considerações de Feixa e Leccardi (2010, p. 192), 

“Embora as gerações por si mesmas ajudem a estruturar o tempo social [...] 

Localizar-se a si mesmo no fluxo das gerações não significa somente relacionar-

se com o tempo social, mas também inscrever a própria existência, a própria 

história, numa história mais ampla na qual ela se inclui.” Em uma sociedade que 

parece acelerar o cotidiano, é possível que as análises fiquem restritas às 

experiências atuais e desconsiderem o passado e o futuro na dinâmica das 

gerações. 



116 
 

As análises de Koselleck (2006) acerca dos espaços de experiências e 

horizontes de expectativas nos ajudam a compreender a historicidade dos 

eventos de transição, não apenas esclarecendo as relações intra e 

intergeracionais, mas contribuindo de maneira ampliada com os estudos 

interessados no desenvolvimento humano. Na apresentação da sua obra “Futuro 

passado: contribuição à semântica dos tempos históricos”, o leitor é informado a 

respeito da perspectiva adotada em relação ao tempo, considerado por Koselleck 

(2006) não como algo natural e evidente, mas como construção cultural. 

Aqui vale pensar como pais e filhos conseguiram lidar com o seu 

passado, que compõe os seus espaços de experiência, mas como construíram 

seus horizontes de expectativa, no sentido daquilo que se projeta para o futuro. A 

Teoria da transição, adotada inicialmente como referência central da pesquisa, 

entende que a passagem para a vida adulta é constituída por eventos ou não-

eventos de transição. Sendo os não-eventos definidos como projeções individuais 

que não se concretizam ao longo da transição, esperava, a partir dos relatos dos 

entrevistados, acessar os seus projetos de futuro através da identificação dessas 

situações. Nenhum dos entrevistados, pais ou filhos, apontaram situações de 

não-eventos. Durante a realização do exame de qualificação, onde esse projeto 

de pesquisa foi avaliado, o professor José Machado Pais31 apresentou uma 

problematização acerca dos chamados não-eventos. Para ele, poderiam ser 

considerados eventos de transição, não apenas porque uma situação projetada 

compõe a vida do indivíduo, mas também porque algo que deixa de acontecer 

durante a transição é um evento em si.  

Além de considerar a pertinência da análise feita pelo professor José 

Machado Pais, recorri a outros suportes teóricos para pensar essas questões de 

modo mais aprofundado e voltei às transcrições para tentar identificar elementos 

que pudessem apontar os horizontes de expectativa. A noção de expectativa, 

para Koselleck (2006, p. 310, grifo meu), não permite, necessariamente, deduzir 

aquilo que se espera do futuro. Ele descreve expectativa da seguinte maneira: 

“[...] ela é ao mesmo tempo ligada à pessoa e ao interpessoal, também a 

expectativa se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o 

                                                           
31 Investigador Coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mais 
informações disponíveis em: <https://www.ics.ulisboa.pt/pessoa/jose-machado-pais>. Acesso em: 28 
jul. 2018. 
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não-experimentado, para o que apenas pode ser previsto.” A abordagem de 

Koselleck (2006) reconfigura e amplia os limites de análise citados em relação à 

Teoria da transição. A noção de não-evento, da forma como é descrita pelas 

autoras Schlossberg, Waters e Goodman (1995), não trata da possibilidade de 

que um evento venha, inclusive, a ocorrer em outro momento na vida dos 

sujeitos. A dimensão do tempo também é flexibilizada por Koselleck (2016), que 

define a expectativa do agora, em um sentido de que o futuro não é, 

necessariamente, tão distante.  

Diante dessa reorientação, há duas considerações a serem feitas em 

relação às transições analisadas nessa pesquisa. A primeira delas é o fato de 

que, embora pais e filhos não sejam capazes de indicar transições de não-

eventos, isso não corresponde a uma ausência de horizontes de expectativa. 

Muitos pais chegam a falar de sonhos que tinham durante a transição para a vida 

adulta, mas são projeções mais imediatas. A mãe de Paula, Iolanda, por exemplo, 

se refere ao desejo de realizar a sua festa de 15 anos, que ela conseguiu 

concretizar por já trabalhar. Também fala a respeito de sonhos relacionados a 

objetos de decoração que gostaria, na época, de ter em sua casa e, aos poucos, 

consegue comprar. A segunda consideração que faço está relacionada às 

expectativas como um projeto mais futuro, a ideia de planejar a vida.  

A questão é que, em relação à formação escolar e profissional, esses 

anseios não estão tão presentes nos percursos de vida dos pais ou são 

descartados diante das adversidades que encontram. Maurício, 54 anos, pai de 

Marília, destaca a vontade de cursar a educação superior; entre todos os pais 

entrevistados, ele é o único que consegue concluir a formação na educação 

básica em um período, aproximadamente, previsto. Para ele, o investimento na 

escolarização não era uma prioridade, até que uma professora de Educação 

artística “abriu a sua mente”, o incentivando e a seus colegas a tentarem o 

ingresso em uma universidade. Faltando pouco tempo para concluir a formação 

básica, ele se inscreveu em um processo seletivo para o curso de Odontologia: 

“[...] atingi uma média boa de ponto, mas não passei por pouquinho.” Embora nos 

últimos anos tenha realizado inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), principal via de acesso à educação superior no Brasil, Maurício não 

obteve um bom desempenho. Atualmente trabalha como taxista, em uma cidade 

no interior da Bahia.   
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No que se refere a estes aspectos, os filhos que conseguem acessar a 

universidade estabelecem outras disposições entre o espaço de experiência e o 

horizonte de expectativas. Embora o passado geracional aponte para o insucesso 

dos percursos escolares de seus pais, eles conseguem vislumbrar a formação 

superior, rompendo com os padrões vigentes nessas famílias de origem popular. 

Ainda assim, as expectativas são, inicialmente, muito restritas. Os egressos, 

mesmo após iniciarem os seus cursos de graduação, não conseguem visualizar 

um futuro em longo prazo ou traçar metas, as expectativas que eles têm durante 

a transição para a vida adulta se realizam no hoje, o que pode ser entendido por 

Koselleck (2006) como futuro presente. Marília, 27 anos, conta que, já na escola, 

planejava com as colegas a entrada no ensino superior, mas sabia que precisaria 

trabalhar, pois não considerava a possibilidade de ingresso em uma instituição 

pública: 

 
Então a gente já tinha isso determinado. Por que? Porque era a condição 
social. Então era muito claro que a gente ia precisar trabalhar, porque a 
gente nem pensava na universidade pública, a gente pensava de pagar 
uma faculdade. [...] a gente tem que começar a juntar, porque a gente 
vai ter que pagar a faculdade.  

 
Marília, no entanto, é aprovada no curso de Psicologia, da Universidade 

Federal da Bahia: “Foi assim, muito, é... surpreendente pra mim mesma. Eu acho 

que foi um momento de superação, porque eu não acreditava que eu podia 

passar, não tinha mesmo nenhuma expectativa.” Pouco tempo antes de fazer a 

matrícula no curso, ela descobre que está grávida. Esse evento tem um impacto 

não apenas em sua vida, mas na vida da sua família. Cabe ressaltar que o seu 

pai, Maurício, propõe a interrupção da sua gravidez; segundo Marília, ele queria 

que ela fosse para a universidade, pois esse era o caminho que ele teria traçado 

para ela. Era também o caminho que ele, em algum momento, pensou em 

percorrer. Aqui a experiência do seu pai é transmitida e conservada, próximo ao 

que Koselleck (2006, p. 309) define como um “[...] conhecimento de experiências 

alheias.”  

Para esse autor, há períodos de fusão entre passado e presente ou 

presente e futuro; a ideia da aceleração do tempo, anteriormente citada na obra 

de Pais (2016), é também debatida por Koselleck (2006, p. 69): “Hoje a 

aceleração faz parte da nossa experiência quotidiana, graças à explosão 

demográfica e à capacidade técnica, assim como em consequência das 
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alterações de regime político, hoje mais frequentes.” Ainda de acordo com as 

suas análises, uma das respostas encontradas frente à aceleração da história foi 

a investigação do passado. 

Para Pais (2016), vivemos em um momento histórico em que o futuro não 

se planeja em longo prazo. Embora esse fenômeno seja notado de forma 

ampliada na sociedade, ele parece intensificado nas vidas dos indivíduos de 

origem popular: as condições adversas, a pobreza, a luta para manter uma vida 

digna em um país que não atende às exigências mínimas de seguridade social da 

sua população, fazem com que os sujeitos vivam intensamente o presente. 

Quando Pais (2016, p. 14) afirma que “O futuro teme-se não pelo que dele se 

espera, mas por não saber o que dele esperar.”, reflete as histórias dos sujeitos 

entrevistados, pais e filhos, com a diferença que para a geração mais jovem, a 

formação na graduação ampliou os horizontes de expectativa 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPECTATIVAS E ESPERANÇAS NAS 

DIFERENTES GERAÇÕES 

 

Mesmo que essa pesquisa não seja um estudo comparativo entre as 

gerações de pais e filhos pertencentes às famílias de origem popular, o objetivo 

proposto inicialmente, uma análise a respeito das possíveis similaridades e 

diferenças entre eles, revela os eventos associados à transição para a vida adulta 

que aproximam ou distanciam os dois grupos.   

A experiência de adolescência, no sentido de uma transição anterior à 

juventude, não se faz presente entre os pais entrevistados; o acesso ao mundo 

do trabalho e a interrupção da escolarização são eventos de transição 

significativos que os projetam rapidamente no universo adulto, reduzindo o timing 

entre a infância a vida adulta. A geração dos filhos, por sua vez, consegue passar 

pela experiência de ser jovem-adulto, mesmo que não se possa afirmar que, 

entre os entrevistados, há o efetivo prolongamento da juventude apontado na 

literatura. 

Mesmo com a entrada na educação superior, a tarefa de assumir 

responsabilidades e o compromisso em assegurar a sobrevivência básica do 

cotidiano, em alguns casos através da conciliação entre as atividades exigidas 

pela formação universitária e o mundo do trabalho, colocaram esses egressos em 
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contato com demandas que não são comuns entre os jovens de camadas médias, 

oriundos das escolas privadas.  

Os relatos acerca das dificuldades demonstram o quanto ainda se fazia 

difícil, mesmo durante a graduação, planejar um futuro mais distante. A conclusão 

do ensino superior é que possibilita, para os filhos, uma inserção profissional 

qualificada e, junto com ela, a organização de um futuro, mesmo que esse não 

seja tão a longo prazo, diante da aceleração dos tempos que vivemos. Para os 

pais, os pequenos sonhos foram projetados de maneira mais imediata e o que 

não foi possível realizar na transição para a vida adulta, pode tornar-se realizável 

com a conquista dos filhos.   

Segundo Koselleck (2006), uma história é composta a partir da 

recordação e da esperança, embora a categoria “experiência” seja mais profunda 

que a recordação e a “expectativa” abarque mais que esperança. A esperança, 

assegurada pela entrada na educação superior, dilata o horizonte de expectativas 

e renova as esperanças dos filhos e também dos seus pais. Foi preciso 

reconhecer as mudanças entre as gerações, mesmo que elas ainda não possam 

ser consideradas radicalmente diferentes. Há descontinuidades que demarcam o 

espaço da escolarização na transição para a vida adulta, possibilitando novos 

projetos de vida e, principalmente, a escolha desses projetos. Os filhos, diferente 

dos seus pais, podem ver os seus sonhos realizados e continuam a sonhar.  
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3. AS IMPLICAÇÕES DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NA TRANSIÇÃO PARA A 
VIDA ADULTA 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vivenciou uma expansão do ensino superior público na primeira 

década de 2000. Além da ampliação de vagas e criação de novos cursos nas 

universidades e institutos federais, foram adotadas as políticas de ações 

afirmativas, que permitiram o acesso e a permanência de estudantes 

pertencentes a famílias de origem popular. Inicialmente, foram propostos 

programas específicos de ações afirmativas, visando à garantia de um processo 

seletivo mais democrático e que viabilizasse a reparação social da população 

negra, de quilombolas e indígenas. 

Em 2012, as instituições federais de educação superior tiveram que fazer 

alterações nas suas políticas de acesso, com o objetivo de atender à Lei Federal 

12.711. Essa lei estabelece que as instituições reservem “[...] em cada concurso 

seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas.” (BRASIL, 2012) 

Considerando esse processo ainda recente na história da educação 

brasileira, apresento um estudo sobre a transição para a vida adulta em duas 

gerações de famílias de origem popular, onde os pais tiveram seus percursos 

escolares interrompidos na educação básica e os filhos conseguiram ingressar na 

universidade, através do sistema de cotas32. Mais especificamente, o artigo 

identifica e busca compreender as interpretações que esses pais e filhos têm 

acerca dos seus percursos escolares, relacionando-as com a passagem para a 

vida adulta. 

Outro aspecto abordado na pesquisa foi o tema do fracasso escolar, 

presente nas narrativas dos pais, que se responsabilizam pelo abandono do 

sistema educacional. O fracasso escolar, investigado, principalmente, nos 

domínios da Psicologia e da Sociologia, refere-se a supostas incapacidades dos 

                                                           
32 O artigo toma como base os resultados da minha pesquisa de doutorado, realizado entre 
2014 e 2018, no Programa de Pós-graduação em Psicologia, do Instituto de Psicologia, da 
Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Profª Sônia Maria Rocha Sampaio.  
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estudantes, que apresentam baixos rendimentos quando avaliados pelo sistema 

educacional.  

 

A DIVERSIDADE NA TRAVESSIA PARA A VIDA ADULTA 

 

Para atender aos objetivos desse estudo, é preciso, inicialmente, analisar 

o panorama teórico acerca da transição para a adultez e aspectos educacionais 

que interferem nessa dinâmica. Dentre os trabalhos que abordam essa temática 

da transição, no Brasil e em outros países, há uma tendência que confirma 

mudanças referentes a essa experiência, desde o final do século XX. Essas 

investigações apontam para uma despadronização dos cursos de vida e de 

maiores possibilidades de realização individual, em comparação às gerações 

anteriores. Algumas mudanças na dinâmica social, como a “[...] universalização 

do sistema escolar, a participação feminina no mercado de trabalho e uma maior 

aceitação de uma pluralidade de formas de família [...]” estariam reconfigurando 

as transições. (VIEIRA, 2008, p. 1) 

As pesquisas no campo da Psicologia tentam estabelecer padrões de 

comportamento associados a esse período da vida, mas nem sempre levam em 

consideração o lugar da cultura no desenvolvimento dos indivíduos. Arnett 

(2007), autor que, desde os anos 2000, tem desenvolvido estudos nessa área, 

defende que as mudanças que ocorrem na transição para a vida adulta são 

próprias de sociedades industrializadas. Ele também defende a importância de 

investigações que acessem as concepções de transição para adultez entre 

grupos sociais distintos. Segundo Arnett (2003), os pesquisadores norte-

americanos costumam privilegiar a população branca, por exemplo. 

A teoria da idade adulta emergente, de Arnett (2000), tem sido uma 

contribuição referenciada em pesquisas nacionais. Para ele, sua teoria auxilia as 

análises voltadas para eventos que ocorrem desde o final da adolescência até a 

adultez, definindo esse período como uma nova fase do curso de vida. Essa é 

uma forma de pensar o desenvolvimento humano regida por condições 

específicas e que não abarcam questões de classe, raça e gênero, atendendo às 

necessidades de uma forma de fazer ciência que busca padrões de 

comportamento semelhantes na espécie humana. Mesmo que em algumas 

camadas da sociedade os indivíduos não se considerem adultos entre os 18 e os 
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25 anos de idade, como estabelece a teoria de Arnett (2000), essa não é uma 

realidade amplamente identificada em todos os contextos culturais.  

A análise das condições sociais que podem interferir nas dimensões 

psicológicas do tornar-se adulto é uma alternativa para os pesquisadores 

interessados no reconhecimento das diferenças que constituem as trajetórias do 

desenvolvimento humano. Quando a interpretação da transição para a vida adulta 

põe em relevo variáveis como tempo e espaço, é possível escapar do caráter 

normativo das teorias. Enquanto a Psicologia, quase sempre, se detém sobre os 

aspectos comportamentais comuns aos jovens, a Sociologia, principalmente a 

partir dos anos de 1980, pensa a juventude em sua diversidade. 

Pappámikail (2010, p. 397) afirma que “É um processo lento, como são 

por definição os processos de mudança social, aquele que dá origem à 

constituição da juventude como grupo social abrangente e (quase) universal nas 

sociedades ocidentais contemporâneas.” De forma geral, se reconhece a 

juventude contemporânea como uma fase de maior autonomia e possibilidades, 

quando comparada à adolescência, e também de responsabilidades ainda 

reduzidas, diante dos compromissos que se espera que os adultos assumam. O 

aumento do tempo dedicado à escolarização adiou a entrada no mundo do 

trabalho e, com isso, favoreceu a constituição da juventude como um período de 

maior relevância. (PAPPÁMIKAIL, 2010) 

Se observarmos a situação brasileira, podemos perceber a experiência de 

alongamento dos percursos escolares ainda muito restrita às camadas médias. A 

iniciativa de um programa de governo mais democrático entre o início dos anos 

2000 até 2016 não foi suficiente para garantir uma redução efetiva da 

desigualdade social em nossos diferentes sistemas, inclusive no âmbito da 

educação. Em um balanço realizado sobre os dez anos de políticas de ação 

afirmativa no Brasil, Heringer (2014) reconhece os avanços das medidas 

adotadas pelas universidades públicas no que se refere a essas políticas, mas 

considera que, além das dificuldades de permanência na educação superior, é 

necessário enfrentar 

 
[...] a baixa expectativa ainda presente entre muitos estudantes de 
escolas públicas, pretos e pardos, sobre suas reais chances de chegar 
ao ensino superior e a possibilidade de considerar este caminho como 
uma alternativa viável para o futuro. (HERINGER, 2014, p. 32) 
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Por essa razão, as experiências juvenis e de transição para a vida adulta 

ganham destaque na Sociologia. São propostos estudos com delineamentos 

teóricos e metodológicos preocupados em reconhecer aquilo que há de 

semelhante entre grupos de sujeitos que vivenciam essa dinâmica na 

contemporaneidade, ao mesmo tempo em que preservam a diversidade das 

trajetórias de vida dos jovens.  

Vale a pena refletir sobre o significado que a escolarização tem entre os 

jovens brasileiros, tanto nas elites e camadas médias como nas famílias de 

menor renda. As pesquisas brasileiras nas áreas das Ciências Humanas e da 

Educação não possuem uma tradição nas investigações voltadas para as famílias 

mais ricas e com trajetórias escolares alongadas, por exemplo. Em 2002, Ana 

Almeida e Maria Alice Nogueira desenvolveram um estudo que se destaca por 

tratar da escolarização das elites e apresentar uma perspectiva diferente daquela 

disseminada no senso comum. Os brasileiros consideram os jovens de camadas 

médias muito bem preparados para a educação superior e, consequentemente, 

para o mundo do trabalho, porém, a coletânea desenvolvida por essas autoras 

demonstra que há controvérsias nessa perspectiva. O alerta feito por Almeida e 

Nogueira (2002) está voltado para o fenômeno, comum entre estudantes da rede 

particular de ensino, de evitar o fracasso através da escolha de estratégias que 

permitam a aprovação e garantam a conclusão da educação básica em um tempo 

previsto pelo sistema escolar. Esses recursos, utilizados pelas famílias de maior 

renda, vão desde custear reforços extraescolares até matricular seus filhos em 

escolas reconhecidas por aprovarem os estudantes, mesmo que eles apresentem 

baixo rendimento. Desse modo, os pais evitam a reprovação, que poderia levar 

os seus filhos a atrasarem sua formação, e também custos adicionais gerados 

por uma provável repetência. 

Por outro lado, após um período de revisão de artigos sobre a 

democratização do ensino superior e o sistema de cotas, que realizei ao longo do 

mestrado33, percebi que os estudantes de escolas públicas são alvos de 

preconceito e estigma por parte das camadas médias, incluindo professores 

universitários que mantêm um discurso meritocrático, participando, dessa forma, 

                                                           
33 CARNEIRO, Ava da S. C. Caminhos universitários: a permanência de estudantes de origem 
popular em cursos de alto prestígio. 2010. 102 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 
Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. Orientadora: Sônia 
Maria Rocha Sampaio. 
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da manutenção da desigualdade social e racial, paradoxalmente, num espaço 

dedicado à formação da juventude.  

Em 2001, Kabengele Munanga publicou um artigo em favor das políticas 

de ação afirmativa. Além de contextualizar historicamente o surgimento dessas 

medidas, ele apresentou cinco argumentos para rebater algumas críticas às cotas 

para negros. Atualmente professor visitante sênior da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, ele nasceu no Congo, mas se mudou para o Brasil após ser 

exilado pelo regime militar em seu país, sendo professor da Universidade de São 

Paulo por 30 anos. Em entrevista à Revista Muito, suplemento do jornal A Tarde, 

em junho de 2018, ele conta que, quando participava de encontros intelectuais 

brasileiros sobre as questões dos negros, só havia “[...] brancos falando dos 

negros, sem negros.”, embora reconheça que a situação tenha mudado em um 

período recente. (MUNANGA, 2018) A experiência de Kabengele Munanga 

contribuiu para um debate necessário no início dos anos 2000 e, certamente, ele 

previa a tensão que existiria entre brancos e negros nas universidades, com a 

implementação das políticas de ação afirmativa. Uma das críticas que se faz às 

cotas e refutada por ele, diz respeito à possibilidade dessa medida estimular o 

preconceito nas instituições que a adotassem.  

 
As cotas não vão estimular os preconceitos raciais, pois estes são 
presentes no tecido social e na cultura brasileira. Discriminar os negros 
no mercado de trabalho pelo fato de eles terem estudado graças às 
cotas é simplesmente deslocar o eixo do preconceito e da discriminação 
presentes na sociedade e que existem sem cotas ou com cotas. Mas 
uma coisa é certa, os negros que ingressarão nas universidades públicas 
de boa qualidade pelas cotas terão, talvez, uma oportunidade única na 
vida: receber e acumular um conhecimento científico que os 
acompanhará no seu caminho da luta pela sobrevivência. Apesar dos 
preconceitos que persistirão ainda por muito tempo, eles serão capazes 
de se defender melhor no momento das grandes concorrências e nos 
concursos públicos, exibindo um certo conhecimento que não 
dominavam antes. (MUNANGA, 2001, p. 41) 

 

Analisar as mudanças na educação que ocorreram nos últimos anos no 

país ilumina questões relativas à transição para a vida adulta, pois expõe a 

dinâmica social da vida de jovens pertencentes a diferentes grupos, desde 

aqueles que tinham os seus direitos de acesso à universidade garantidos, até 

jovens de origem popular, historicamente alijados do sistema público de 

educação superior. 
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QUEM SÃO OS EGRESSOS DO SISTEMA DE COTAS? PERFIS E 

CONTEXTOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Os egressos que participaram desse estudo foram aprovados na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), após essa instituição adotar um sistema 

de reserva de vagas, mesmo antes da existência da Lei Federal 12.711. Em 

2005, a iniciativa da universidade atendia a um público composto por alunos que 

tivessem cursado além dos três anos do ensino médio, previstos pela recente Lei 

Federal, mais um ano do ensino fundamental, na rede pública de educação. 

Havia também uma diferença quanto à porcentagem das vagas destinadas a 

esses alunos: eram 45% para todos os cursos, em vez de 50%, como está 

estipulado atualmente pela Lei de Cotas. Para Santos e Queiroz (2006), essa 

proposta gerou mudanças significativas. O sistema tradicional de acesso que 

existia anteriormente não considerava a origem escolar do estudante e também 

excluía da seleção variáveis como cor e renda familiar.  

Para fins analíticos, apresento um breve perfil desses egressos e dos 

seus pais, que também fizeram parte da pesquisa. Dos cinco que cursaram a 

graduação na UFBA, dois foram estudantes de Ciências Sociais, duas fizeram a 

sua formação no curso de Psicologia e havia um egresso do curso de Direito. 

Apenas o pai de um dos estudantes de Ciências Sociais não aceitou ser 

entrevistado. Abaixo, uma tabela com as principais informações, incluindo as que 

estão diretamente relacionadas à formação escolar34.  
 
nome 

 
idade 

 
curso de 
graduação 

 
atividade de 
formação atual 

 
grau de 
escolarização da mãe 

 
grau de 
escolarização do pai 

 
Anderson 

 
32 

 
Ciências Sociais 

 
Doutorando 

Lourdes, 57 
ensino fundamental  

- 

 
Fredson 

 
29 

 
Direito 

 
Doutorando 

Gilda, 60 
ensino fundamental  

Joselito, 61 
não frequentou a 
escola  

 
Marília 

 
27 

 
Psicologia 

 
Mestranda 

Sandra, 47 
ensino médio 

Maurício, 54 
ensino médio  
 

 
Paula 

 
25 

 
Psicologia 

 
Doutoranda 

Iolanda, 55 
ensino fundamental  

- 

 
Thiago 

 
29 

 
Ciências Sociais 

 
Doutorando 

Maria de Lurdes, 
54, 
não frequentou a 
escola por mais de 
dois anos  

- 

                                                           
34 As informações disponíveis na tabela correspondem ao ano em que foram realizadas as 
entrevistas: 2016. 
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As disposições familiares são muito parecidas, com elementos que se 

repetem. Aquilo que diferencia cada família, e também os seus componentes, 

será destacado na análise. Esses egressos fazem parte da primeira geração do 

seu núcleo familiar a acessar a educação superior, o que permite, levando em 

consideração os aspectos sociais do país, enquadrá-los na categoria de 

estudantes de origem popular. Os pais, mesmo aqueles que conseguiram concluir 

a educação básica, acessaram o mundo do trabalho de forma precária, e os que 

ainda hoje trabalham não possuem contrato e desenvolvem atividades com pouco 

reconhecimento e prestígio social.  

Os dados apurados na próxima seção foram produzidos a partir das 

orientações de Kaufmann (2013), com base na sua obra “A entrevista 

compreensiva: um guia para pesquisa de campo”. As estratégias definidas por 

esse autor não se limitam às considerações técnicas, elas ampliam os horizontes 

da investigação, ao refletir sobre a postura adotada pelo entrevistador em 

diferentes etapas da coleta e da análise do material registrado. Uma das 

asserções de Kaufmann (2013, p. 81) é que “Para encontrar a pergunta certa, 

não há outra solução que não seja a de se colocar intensamente na escuta do 

que é dito e de refletir a respeito enquanto o informante fala.” Embora algumas 

revelações possam distanciar o pesquisador do seu foco de interesse, estando 

dentro do tema, o risco pode ser assumido. Ao longo das narrativas, a noção do 

fracasso escolar apareceu repetidamente entre os pais, tornando esse um dos 

eixos de análise explorados a seguir.  

 

DO “FRACASSO” AO SUCESSO: PERCURSOS ESCOLARES E TRANSIÇÃO 

PARA A VIDA ADULTA NAS FAMÍLIAS DE ORIGEM POPULAR 

 

Harold Garfinkel afirmava que os atores sociais não são idiotas culturais; 

essa compreensão orientou o desenvolvimento da teoria etnometodológica 

concebida por ele e que serviu de inspiração para essa pesquisa. Ela surge em 

um período de grande insatisfação com os aspectos teóricos e metodológicos de 

uma Sociologia ortodoxa, criando um espaço para análises que priorizassem o 

ponto de vista dos atores e a construção social da realidade. (HERITAGE, 1984) 

As competências dos sujeitos entrevistados demonstraram o 

conhecimento que eles possuem acerca dos procedimentos adotados para 
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realizar suas tarefas cotidianas. Eles foram capazes de descrever e analisar as 

ações que constituem tanto os seus trajetos de escolarização como os eventos 

de transição para a vida adulta. Nas entrevistas, também demonstraram sua 

capacidade reflexiva ao articular essas duas dimensões, apresentando os 

significados e as possíveis razões que, segundo sua compreensão, estruturaram 

parte dos seus cursos de vida.  

As relações entre escolarização e origem familiar estão postas no campo 

da Psicologia e da Sociologia da Educação. Aqui eu destaco o estudo de Lahire 

(2004), que demonstra como a família pode atuar como uma variável que prediz 

os sucessos nas trajetórias escolares dos seus filhos, mesmo em contextos 

menos prováveis, como é o caso dos meios populares. Esse autor também 

reforça a necessidade de considerar outros aspectos constitutivos da vida do 

sujeito, em uma análise alargada das condições sociais e dos contextos das 

trajetórias de vida, sem isolar um único fator. 

As narrativas demonstram a valorização que os pais atribuem à formação 

educacional, mesmo que a inserção na universidade não tenha feito parte das 

suas experiências de transição para a vida adulta, e, em alguns casos, relatam os 

investimentos mais diretos que fizeram para garantir que os filhos pudessem 

apenas se dedicar aos estudos. Durante as entrevistas, mães e pais tendiam a 

falar dos seus filhos e era preciso que eu os orientasse para que falassem da sua 

própria experiência de transição. Gilda, por exemplo, dá início à entrevista 

contando sobre as condições de escolarização de Fredson:  

 
Deus me deu o dom de ser mãe de dois filhos maravilhosos, né? Que 
hoje tamo falando sobre Fredson [...] A entrevista é sobre ele... É, que 
hoje ele tá sendo o meu orgulho, mas nós passamos muitas dificuldades, 
situações difíceis, dele querer estudar numa escola particular e a gente 
não tinha condição financeira.  

 

Gilda diz que o seu filho ficava aborrecido por não estudar em uma 

instituição particular e cobrava, dela e do marido, condições mais satisfatórias de 

escolarização. No entanto, a família não tinha recursos econômicos para 

sustentar a permanência dele em espaços desse tipo. Ela sofria com a situação, 

mas não encontrava solução diante das adversidades que enfrentava para criar 

os seus filhos. Para Gilda, Fredson é o único responsável pelo percurso que 

trilhou até aqui: “[...] ele foi lutando, ele mesmo, venceu por conta própria, porque 
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ninguém fez muito por ele [...]”. Embora Gilda atribua, exclusivamente, ao filho o 

sucesso que ele obteve, Fredson considera fundamental o suporte familiar na sua 

transição do ensino médio para o ensino superior; vale ressaltar que os pais de 

Fredson trazem em seu discurso o peso do seu próprio fracasso escolar. 

Destaquei o termo acima para tratar desse fenômeno a partir da 

perspectiva delineada por Charlot (2000), que pensa o fracasso escolar como um 

objeto de pesquisa inencontrável. Segundo os elementos teóricos descritos por 

ele, as análises sobre aquilo que costuma “ir mal” nos percursos escolares devem 

abarcar a situação do aluno, a posição que ele ocupa. O pesquisador interessado 

nessas questões precisa empreender uma “sociologia do sujeito” (CHARLOT, 

2000, p. 33). Há aqui um redirecionamento a partir da crítica feita aos estudos 

sociológicos disposicionalistas, tradição endossada por Pierre Bourdieu. Tanto 

Charlot (2000) quanto Lahire (2004), utilizados como referenciais nesse artigo, 

criticam essa tradição por entenderem que ela possui limitações metodológicas e, 

consequentemente, teóricas. A tradição disposicionalista “[...] tenta levar em 

consideração, na análise das práticas ou comportamentos sociais, o passado 

incorporado dos atores individuais.” (LAHIRE, 2004, p. 21) Ainda que as 

pesquisas de Bernard Lahire demonstrem uma aproximação à sociologia 

disposicionalista, há a proposta de uma sociologia do indivíduo, promovendo a 

articulação entre as disposições familiares e os contextos sociais. 

Retomando os elementos colhidos durante as entrevistas, apresento a 

compreensão que os pais de Fredson elaboram a respeito dos seus baixos 

rendimentos escolares. Sua mãe, Gilda, entende que a sua falta de dedicação 

aos estudos se constitui como um “defeito” dela. O fato de se “envolver com 

trabalho” e negligenciar a formação educacional são considerados erros de 

percurso: “[...] referente a estudo, foi falta de vontade minha. Eu não tive 

interesse, porque se eu tivesse interesse, eu tinha conseguido.” A mesma 

significação é elaborada pelo seu pai, Joselito. Ele conta que só estudou por 15 

dias, apenas para aprender a ler e escrever, e que, se tivesse sido mais 

incentivado pela família, poderia ter sido diferente. Em outro momento, Joselito 

analisa as condições vivenciadas no final da sua infância: 

 
Pra estudar, com uma dificuldade grande, uma légua de pé, com um 
tamborete na cabeça [...] Aí, tinha que levar merenda que eles não dava 
comida. Passei muita dificuldade, consegui aprender um pouco da vida e 
concluí um estudozinho, pouco, mas não fiquei analfabeto de tudo. 
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Todos os pais viveram em um Brasil regido pela ditadura, quando 

estavam em idade escolar e, ainda que o direito à cidadania não lhes fosse 

conferido pelo Estado, os pais se sentem culpados ou culpam às gerações 

familiares anteriores pelos seus maus resultados. Para Schwarcz e Starling 

(2015, p. 453), “Uma ditadura é formada por mandantes arbitrários, oposicionistas 

tenazes e uma população que precisava sobreviver – parte dela atravessa em 

silêncio, com medo ou apenas conformada com o tempo de arbítrio.” Embora, em 

1970, o país tenha vivenciado o “milagre econômico”35, essas autoras defendem 

que esse fenômeno atendeu, preferencialmente, àqueles que compunham a 

classe média urbana, beneficiados por “[...] crédito fácil, as novas oportunidades 

profissionais e um estímulo para consumir num mercado aborrotado de 

novidades: TV em cores, toca-fitas, câmera Super-8, automóveis [...]”. 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 453) O “milagre econômico” também desviou 

a atenção do momento mais repressor e violento do golpe militar. 

Em 2018, o Brasil se encontra às vésperas de uma eleição presidencial e 

tem, entre os seus candidatos, um militar da reserva que alcançou relativa 

popularidade, propagando um discurso preconceituoso, principalmente voltado às 

minorias. Entre os seus apoiadores, costuma ser disseminada a ideia de que um 

militar no poder pode promover avanços educacionais, pois “a educação era boa 

na ditadura”. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a impossibilidade dos debates 

políticos ocorrerem em espaços públicos dentro de um regime ditatorial. Além 

disso, os presidentes-militares encabeçaram, no Brasil, reformas educacionais 

com base em um modelo econômico, “[...] tanto no âmbito da reforma 

universitária de 1968 quanto na reforma da educação básica que instituiu o 

sistema educacional de 1º e 2º graus, em 1971.” (FERREIRA JR.; BITTAR, 2008, 

p. 340). Ainda é preciso levar em consideração que  

 

A concepção de paramilitarizar o trabalho da juventude pobre e 
miserável, durante a ditadura militar, se assemelhava aos programas 
postos em prática pelos regimes fascistas na Europa do período entre 
guerras (1918-1945). Para os jovens excluídos, em vez da escola e 
proteção do Estado por meio de políticas sociais baseadas na 
transferência de renda, a tecnoburocracia preceituava o mercado de 

                                                           
35 Período entre o final dos anos de 1960 e o início dos anos 1970, em que o Brasil apresentou uma 
elevação do Produto Interno Bruto (PIB) e decréscimo das taxas de inflação. 
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trabalho fundado na desumana exploração da “mão-de-obra de 
menores”, pois nem mesmo tinham direito aos salários. (FERREIRA JR.; 
BITTAR, 2008, p. 347) 

 

As informações obtidas nessas entrevistas relativas à entrada precoce 

dos pais no mundo do trabalho demonstram que esse evento está associado a 

uma menor dedicação aos estudos ou ao abandono imediato do contexto escolar. 

Sandra, mãe de Marília, diz que pediu para trabalhar no bar da irmã quando tinha 

13 anos de idade, aos 15 já tinha deixado de estudar. A autorresponsabilização 

pelo “fracasso escolar” também está presente na compreensão acerca do seu 

processo de formação: “[...] eu não levava o estudo muito a sério. Era meio 

zoeira, só de festa [...] Eu não levava e me arrependo hoje, muito, porque minha 

irmã me deu essa oportunidade de estudar, eu que não quis, não aproveitei.”  

Embora a Psicologia da educação adote, atualmente, novas perspectivas 

teóricas para debater o tema do “fracasso escolar”, Patto (1988) alerta para uma 

tendência à psicologização do fenômeno, que perdurou até os anos de 1970, 

onde se buscava as causas dos problemas escolares fora do sistema escolar. As 

razões para tentar explicar por que os alunos não conseguiam acompanhar o 

ensino, nem adquirir conhecimento, normalmente estavam associadas às origens 

familiares e sociais. Infelizmente, as significações produzidas pelos pais seguem 

essa perspectiva, eles se percebem como incapazes de dar continuidade aos 

estudos. 

Na Sociologia, também surgem alternativa teóricas à corrente 

disposicionalista. Charlot (2000) propõe que a sala de aula seja acessada e 

analisada, para tentar interpretar o que ocorre, efetivamente, nesses espaços. 

Embora se possa constatar a existência de problemas de aprendizagem 

históricos em famílias de origem popular, isso não quer dizer nada. Para o autor, 

apenas reforça a noção de que os alunos oriundos dessas famílias seriam 

“deficientes socioculturais”. Ele propõe, desse modo, um estudo sobre a noção de 

handicap. A palavra inglesa, utilizada no vocabulário hípico, estava associada à 

imposição de uma desvantagem a um cavalo mais rápido, poderia ser um peso 

ou uma distância suplementar, para igualar as chances de todos os animais.  

Posteriormente, há uma nova utilização do termo: “Em 1827, a palavra já era 

utilizada na língua francesa e, a partir de 1889, handicapée designava uma 

pessoa afetada por uma deficiência física ou mental.” (CHARLOT, 2000, p. 26, 
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grifo do autor) O que é destacado nessa análise é o fato de um sujeito com uma 

deficiência passar a ocupar uma posição de inferioridade, quando, anteriormente, 

nas disputas de cavalos, o termo estava relacionado a uma condição de 

superioridade. Em vez de ser pensada como uma relação, a noção de handicap 

passa a ser vista como uma falta, “imputada a um indivíduo.” (CHARLOT, 2000, 

p. 27) A questão é pensar aquilo que falta, nesse caso, no sistema educacional e 

que corrobora com os fracassos escolares.  

Mesmo que as situações familiares sejam semelhantes, o pouco tempo de 

dedicação aos estudos comprometer as experiências dos cursos de vida. Aqueles 

que começaram a trabalhar mais cedo, Joselito e Maria de Lurdes, pai de 

Fredson e mãe de Thiago, foram os que permaneceram por menos tempo na 

escola e tiveram a sua infância reduzida. Joselito conta que seu “problema foi 

complicado [...] morava no interior, sem condição financeira de dinheiro [...]”, 

começou a “[...] lutar com 10 anos de idade, vendia água na cidade [...]  material 

de construção, lenha pras padarias [...]”. Já Maria de Lurdes nasceu no interior da 

Bahia, em Teodoro Sampaio, e foi para a capital pequena, por volta dos dez anos 

de idade, para viver com os irmãos. Relata que, a partir desse momento, não era 

mais tratada como criança, mas como adulta, realizando todos os tipos de tarefas 

em casa: lavava, cozinhava, passava roupa e ainda sofria violência doméstica. 

Para ela, sua infância foi “muito triste, muito pesada.” 

 
Então eu não sei o que é uma infância. E também não sei o quê é uma 
adolescência. Hoje eu tô sabendo o que é isso porque eu tô vendo 
os meus filho, mas eu não sabia o que era isso, eu não sabia nem o que 
significava. Significava que foi muito... a minha vida foi uma vida muito 
triste, muito sofrida, é... Depois que eu comecei, com 13 anos me 
botaram numa casa de família pra eu ir trabalhar também, já fui sendo 
adulta desde criança. Aí eu fui pra casa de uma família que me dizia que 
eu ia tomar conta de outra criança, uma criança tomando conta de outra, 
ser babá, né, na verdade, e eu nunca tinha sido, nunca tinha trabalhado 
na casa de ninguém, não sabia nem o que significava. (MARIA DE 
LURDES, 54, mãe de Thiago) 

 

Se, por um lado, os pais tiveram os seus cursos de vida acelerados em 

direção à transição para a vida adulta, diante de um contexto que favoreceu o 

abandono escolar, os egressos tiveram condição de postergar a entrada no 

mundo do trabalho, condição essa associada à experiência universitária. Mesmo 

Paula, que durante a graduação não contou com os investimentos da família, 

conseguiu, gradativamente, deixar as atividades remuneradas que realizava para 



133 
 

manter as despesas básicas e se dedicar a atividades de pesquisa e estágios em 

sua área.  É preciso destacar que o contexto das políticas de ação afirmativa nas 

universidades públicas brasileiras está associado ao Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI. 

 
Esse programa tem o objetivo de criar condições para a ampliação do 
acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, 
pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 
existentes nas universidades federais. (HERINGER; FERREIRA, 2011, p. 
6) 

 

Os programas de permanência passam a fazer parte da política de 

assistência estudantil, para, além do ingresso aos cursos universitários, garantir 

formação de qualidade e conclusão satisfatória da graduação. Todos os cinco 

egressos entrevistados, ao se formarem nos seus cursos, foram classificados em 

seleções de mestrado de diferentes programas de pós-graduação na 

Universidade Federal da Bahia, com exceção de Fredson, que teve a sua 

pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade de Brasília (UnB). Considero 

esse um indicador de sucesso escolar, possibilitado pelo empenho dos 

estudantes e incentivado por suas participações em programas de permanência 

voltados para os cotistas.  

A compreensão que os egressos apresentam em relação aos seus 

desempenhos escolares é bem diferente daquelas desenvolvidas pelos seus pais. 

Mesmo quando identificam dificuldades ao longo da sua formação, não tomam 

para si toda a responsabilidade pelos problemas enfrentados. Marília começou a 

trabalhar aos 16 anos, com o objetivo de realizar a sua graduação em uma 

instituição privada de ensino superior. Consciente das deficiências da escola 

pública, acreditava que essa seria a sua única oportunidade de ter uma trajetória 

escolar alongada para além do ensino médio. No entanto, o trabalho como 

vendedora de loja, em um shopping center, exigia dela uma dedicação de oito 

horas diárias, afetando o seu rendimento na escola. Marília começa a reorganizar 

a sua rotina para lidar com as tarefas assumidas e que, segundo ela, também 

trouxeram mais independência e autonomia: 

 
[...] 7h da manhã já tava na escola, todo dia. Aí saía da escola 12h, 
almoçava, chegava em casa, tomava um banho, comia, me arrumava, 
porque 15h eu tinha que tá no shopping [...] não dava tempo estudar 
nesse horário. Então quando eu chegava do shopping, 22h [...] sentava e 
ia fazer as tarefas da escola [...] É tanto que no terceiro ano, eu 
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estudava todos os dias até 3h da manhã... [...] e eu 
também tava focando no vestibular, que tinha me inscrito pra UFBA, no 
terceiro ano, e a prova era novembro. Então eu já tinha colocado esse 
ritmo pra mim, porque eu imaginava que conseguindo emprego, eu ia 
conseguir pagar um cursinho, mas eu não tinha hora pra fazer cursinho 
(risos), então não existia essa possibilidade.  
 
[...] eu me sentia muito na responsabilidade, eu me cobrava muito nisso. 
[...] Abri mão mesmo de algumas coisas minhas, não deixava de me 
divertir, eu acho que eu até me diverti bastante na minha adolescência, 
eu saí bastante, ia pra festa e tal, mas quando eu podia. [...] mas nada 
muito exagerado, sempre muito limitado, porque era a condição da gente 
mesmo. Então eu sinto que... a minha transição pra vida adulta foi 
nesses acontecimentos: entrar no mercado de trabalho, assumir 
responsabilidade de pagar conta dentro de casa, que antes eu não tinha, 
de poder ter minhas coisas, ter um pouco mais de independência, e esse 
momento de decidir fazer um curso superior, também foi muito decisivo. 

 

Paula também começou a trabalhar na adolescência, como aprendiz36, 

em uma empresa em Simões Filho, cidade muito próxima a Salvador, onde ela 

morava e estudava. Nesse período, ela já havia decidido continuar os estudos, 

após a conclusão do ensino médio. Seu pai, que faleceu pouco tempo antes da 

sua entrada na universidade, gostaria que ela fizesse o curso de Direito, mas 

Paula optou pela graduação em Psicologia. Paula conta que, ainda adolescente, 

projetava um futuro com filhos, embora não seja mãe. Mas o que movia o seu 

desejo durante a transição para a vida adulta era a expectativa de se tornar uma 

mulher “[...] independente, bem sucedida [...]”, o que manteve o seu foco nos 

estudos. 

 
Eu lembro do meu pai falando que ele queria muito que eu fizesse Direito 
[...] E aí eu lembro dele falando pras pessoas, que eu era uma 
adolescente, primeiro, eu era mais gorda do que eu sou hoje, e eu era 
muito desajeitada. Então as pessoas sempre falavam: “Essa menina 
nunca vai arranjar namorado...”, e meu pai dizia: “Mas ela não precisa 
arranjar um namorado, ela vai ser uma intelectual.”, sabe? Meu pai dizia 
isso. E eu fico pensando como isso era forte pra mim, porque eu 
acreditava, sabe? Quando ele falava, eu acreditava. Então, assim, esse 
sonho que eu tinha de passar numa federal, claro que tinha uma coisa 
de, eu não sei explicar quando foi, Ava, que eu comecei a me sentir fora 
do lugar onde eu passei a minha vida toda, assim, sabe? (PAULA, 25, 
filha de Iolanda) 

 

Mais especificamente, a análise das relações estabelecidas entre a 

escolarização e o processo de transição para a vida adulta demonstram não só a 

consciência que os egressos possuem acerca dos seus direitos, principalmente 

                                                           
36 Atividade voltada para adolescentes ou jovens, entre 14 e 24 anos de idade, que estejam 
devidamente matriculados e frequentando uma escola. 
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os que permitiram a vivência acadêmica e a busca por melhores condições de 

permanência no ensino superior, mas demonstra que a condição de estudante 

universitário os constitui como adultos, ainda que outros eventos de transição 

sejam destacados por eles. Para Fredson, desde a possibilidade de desenvolver 

um estágio na área do Direito até tornar-se um profissional, após a conclusão da 

graduação, têm um impacto significativo no seu processo de tornar-se adulto, a 

medida que foi aprendendo a assumir responsabilidades. 

O Brasil, desde o final do regime militar, foi, gradativamente, tornando-se 

um país mais democrático, ainda que, desde 2016, essa democracia venha sendo 

ameaçada por uma conjuntura política autoritária, que levou à destituição de uma 

presidenta eleita pela maioria da população.  As leis e estatutos instituídos desde 

a década de 1980 buscaram regulamentar marcos normativos, que asseguram a 

obrigatoriedade da escolarização e as idades mínimas para a entrada no mundo 

do trabalho. Esse cenário também permitiu que os filhos entrevistados nessa 

pesquisa tivessem uma permanência alongada na educação básica e, 

principalmente, que desenvolvessem noções de cidadania.  

Durante a realização do mestrado, entre 2008 e 2014, entrevistei um 

estudante do curso de Engenharia, da UFBA, também cotista. Ele, desde o 

primeiro contato, se mostrou bastante reticente quanto à participação na 

pesquisa. Durante a primeira entrevista, tinha um comportamento de 

desconfiança, que só foi desfeito quando conversamos mais informalmente. Eu 

disse que iria encerrar a gravação e então ele me pediu para falar sobre as cotas. 

Ele dirigiu à sua fala aos que são críticos ao sistema de reserva de vagas, 

afirmando a necessidade de reparação histórica e social, de uma população 

pobre e negra, que teve, até então, seu acesso reiteradamente negado às 

universidades públicas. O mais interessante é que ele constrói esse discurso ao 

acessar o ensino superior, principalmente a partir do convívio com colegas que 

moram na Residência Universitária, através de debates sobre a assistência 

estudantil e a respeito dos programas de permanência. Ele chega a afirmar que o 

convite para participar da pesquisa o mobilizou na busca por mais informações, 

pois acreditava que isso me ajudaria. 

O acesso aos percursos escolares de pais e filhos de famílias populares 

permitiu o mapeamento das suas concepções sobre os cursos de vida e das 

significações que eles atribuem aos seus desempenhos como estudantes. A 
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conquista da autonomia parece o principal sentido atribuído à vida adulta, mas, 

no caso dos egressos, nota-se que há a conquista de uma autonomia intelectual 

e cidadã, muito mais presente em suas falas. 

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Esse artigo pretendeu estabelecer conexões entre a transição para a vida 

adulta e os processos de formação educacional, tanto em situações em que há 

uma vivência escolar extremamente reduzida quanto em contextos em que as 

trajetórias formativas são alongadas. São apenas alguns caminhos percorridos 

por aqueles que fazem parte de famílias populares, historicamente marcadas 

pelas experiências de “fracasso escolar”, principalmente no Brasil, país que ainda 

não consegue garantir de forma ampla o acesso e permanência ao ensino 

superior, mesmo com a adoção da política de ações afirmativas, desde o início 

dos anos 2000. 

Toda a estrutura analítica contou com o suporte de referenciais da 

Sociologia e da Psicologia que privilegiam o ator social, ainda que pesem as 

disposições culturais sobre essa análise. O exercício fundamental foi o de 

apreender o cotidiano, as ações e significações que caracterizam o objeto de 

estudo para entender melhor a transição para adultez e também as outras etapas 

dos cursos de vida, possibilitadas ou limitadas por variáveis educacionais.  

As declarações dos pais sobre os seus percursos revelam uma 

constelação de fatores que justificam a culpa que eles carregam em relação ao 

próprio “fracasso escolar”. Os filhos, em uma direção mais consciente do ponto 

de vista político, reconhecem as dificuldades vividas ao longo das suas trajetórias 

escolares, mas entendem que essa responsabilidade não pode ser atribuída 

apenas a eles. Buscam, na universidade, o acesso aos programas de 

permanência com o intuito de fazer valer os seus direitos como estudantes 

cotistas e asseguram uma maior experiência de juventude, principalmente 

quando adiam a entrada no mundo do trabalho ou conseguem desenvolver 

atividades de pesquisa, que evitam o sacrifício de permanecer em empregos mau 

remunerados, que comprometem as suas formações.   

Embora as pesquisa científicas tenham se dedicado a conceituar, medir 

ou compreender o fracasso escolar, o sucesso escolar ainda permanece sendo 
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menos investigado e definido, em alguns casos, simplesmente pela aprovação no 

sistema de educação. Há diversos elementos constitutivos dos percursos 

escolares, mal ou bem sucedidos, mas o sentido diferencial que destaco nessa 

análise são as concepções desenvolvidas pelas novas gerações. As políticas de 

ação afirmativa abriram um campo de possibilidades para esses egressos e 

contribuíram para uma formação cidadã, ainda pouco presente nos meios 

populares, distanciados de um universo escolar público e de qualidade.  
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4. O QUE É SER ADULTO AFINAL? UMA ANÁLISE DOS CURSOS DE VIDA EM 
FAMÍLIAS POPULARES 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Quais as transformações que definem o indivíduo como adulto na 

contemporaneidade? Entre as ambições juvenis de tornar-se independente e a 

recusa em assumir responsabilidades, tornar-se adulto tem se constituído por 

experiências diferenciadas. Do ponto de vista teórico, há, por um lado, o debate 

sobre o prolongamento da juventude, embora esse fenômeno não possa ser 

identificado em todos os contextos sociais; por outro, há a flexibilização relativa à 

duração dos períodos de vida, tornando mais difícil a delimitação entre a 

juventude e a vida adulta. 

Vale lembrar que o prestígio da juventude é recente; “‘O Brasil de 1920 

era uma paisagem de velhos’, escreveu Nelson Rodrigues em uma crônica sobre 

sua infância na rua Alegre. ‘Os moços não tinham função, nem destino. A época 

não suportava a mocidade.’” (KEHL, 2004, p. 44) A respeitabilidade era 

conquistada na medida em que o sujeito enfrentava as demandas de trabalho, 

casamento, paternidade ou maternidade e demarcava o seu espaço na 

sociedade, ou seja, entrava na vida adulta.  

 

A interpretação corrente é que, até meados dos anos 1970, os 
acontecimentos que marcam os diferentes estágios da vida obedeciam a 
determinada seqüência [sic], garantindo à maioria das pessoas uma 
dose de previsibilidade. Após uma infância dedicada a desenvolver a 
sociabilidade, com ampla dependência em relação aos pais, atingia-se, 
em torno dos 15 anos, a adolescência – marcada por uma espécie de 
autonomia relativa, pela busca de mecanismos de rompimento com os 
laços de família e pela busca da própria identidade. Entre os 18 e os 25 
anos – numa categoria que genericamente passou a chamar-se 
juventude –, a expectativa era de que aquele jovem completasse sua 
busca e seu período exploratório, amadurecendo para entrar na vida 
adulta. A partir desse período, numa certa ordem, uma série de 
acontecimentos balizaria sua existência: o primeiro emprego, o 
casamento, o primeiro filho, o ninho vazio, a aposentadoria e a viuvez, 
até a chegada da morte. (MADEIRA, 2006, p. 139)  

 
 

No final do século XX, esse paradigma será problematizado por não 

contemplar as diversas transições dos cursos de vida; “[...] os balizadores das 

normas de infância, juventude e vida adulta começaram a perder nitidez, na sua 
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mescla com as diferentes categorias etárias [...].”. (MADEIRA, 2006, p. 139) Essa 

falta de nitidez é definida por Debert (2010, p. 55) como um “embaçamento das 

fronteiras entre as idades”. Para ela, 

 

[...] mudanças no curso da vida nas sociedades ocidentais 
contemporâneas têm levado autores a considerarem que a história desta 
civilização estaria marcada por três etapas sucessivas, em que a 
sensibilidade investida na idade cronológica é radicalmente distinta: a 
pré-modernidade, em que a idade cronológica é menos relevante do que 
o status da família na determinação do grau de maturidade e do controle 
de recursos de poder; a modernidade, que teria correspondido a uma 
cronologização da vida; e a pós-modernidade, que operaria uma 
desconstrução do curso de vida em nome de um estilo unietário. 
(DEBERT, 2010, p. 57) 

 

Postas algumas orientações de partida, esse artigo tem por objetivo 

sistematizar e analisar as concepções de adultez em famílias populares. Para 

isso, serão apresentadas noções a respeito do ser adulto em um mundo que 

ainda associa essa fase da vida à estabilidade, à experiência, responsabilidade e 

autonomia. A escrita do artigo foi orientada pela questão de uma pesquisa 

realizada no âmbito do doutorado do Programa de Pós-graduação em Psicologia, 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A problemática se estrutura em torno 

da transição para a vida adulta, em duas gerações de famílias de origem popular, 

compostas por pais e filhos com percursos escolares diferenciados, onde se 

identifica uma geração mais nova, que consegue, pela primeira vez, acessar e 

concluir o ensino superior em uma universidade pública. 

Pensar a transição para a vida adulta requereu, nessa investigação, um 

suporte teórico a respeito dos cursos de vida e das idades da vida, para além das 

teorias da Psicologia que analisam o desenvolvimento de forma periodizada. 

Serão apresentadas algumas reflexões com base nas Entrevistas 

Compreensivas, realizadas de acordo com o aporte teórico de Kaufmann (2013). 

Fizeram parte desse estudo cinco egressos da UFBA, suas mães e dois pais. 

 

O QUE DIZ A LITERATURA SOBRE A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA 

 

A ampliação do debate contemporâneo sobre a transição para a vida 

adulta, apesar de não ser consensual, tende a seguir duas compreensões. O 

título do livro organizado por Camarano (2006b), Transição para a vida adulta ou 
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vida adulta em transição?, anuncia as perspectivas comumente adotas como 

eixos analíticos e que serão discutidas a seguir.  

 

A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA COMO ETAPA DO DESENVOLVIMENTO 

 

Os primeiros referenciais que serão apresentados pensam a transição 

para a vida adulta como uma etapa do curso de vida, um momento intermediário, 

que estaria associado à juventude, período marcado pela negação: ser jovem não 

é ser adolescente, mas também não é ser adulto. Nessa linha de entendimento, 

podemos pensar que a adolescência também é uma fase de transição, mais 

facilmente delimitada, devido aos fatores biológicos que a constituem.  

Esse viés reproduz uma perspectiva adultocêntrica, sendo adolescentes e 

jovens inseridos na categoria sujeitos em formação, no fluxo do vir a ser adulto. A 

juventude, da mesma forma que a adolescência, torna-se um tipo de moratória. O 

adolescente é aquele que tem a entrada na vida adulta negada, mesmo que 

possua um corpo desenvolvido, preparado para encarar as atividades realizadas 

pelos adultos ou que já tenha capacidade de assimilar os valores sociais 

compartilhados na comunidade - compreende que o adulto se destaca pelo 

sucesso financeiro e sexual. A questão é que, dos 12 aos 18 anos de idade, em 

média, terá que lidar com a moratória social imposta pela sociedade.  

 
Em outras palavras, há um sujeito capaz, instruído e treinado por mil 
caminhos – pela escola, pelos pais, pela mídia – para adotar os ideais da 
comunidade. Ele se torna um adolescente quando, apesar de seu corpo 
e seu espírito estarem prontos para a competição, não é reconhecido 
como adulto. (CALLIGARIS, 2000, p. 15) 

 

A construção social e histórica da adolescência mostra que essa fase foi 

concebida, inicialmente, como um período de desenvolvimento em que o sujeito 

precisa ser protegido pela família e pelo Estado, resguardando, dentre outras 

coisas, a sua permanência no espaço escolar. Também estão associadas à 

adolescência as ideias de transgressão e rebeldia, que, segundo Calligaris (2000, 

p. 17), poderiam ser rapidamente justificadas pela imposição da moratória a 

esses indivíduos: “O adolescente não pode evitar perceber a contradição entre o 

ideal de autonomia e a continuação de sua dependência, imposta pela moratória.” 

Eles tentam interpretar o que os adultos esperam dele, afinal, ora lhes é dito que 
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estão preparados para tarefas adultas, seja tomar conta de um irmão mais novo 

ou acompanhar os pais no supermercado, ora são vistos como crianças: “você 

ainda não tem idade para isso”. Buscam reconhecimento e admissão no universo 

da adultez constituindo os seus grupos formados pelos pares e transgridem, ao 

fazer uso de drogas, por exemplo. (CALLIGARIS, 2000) 

A juventude, principalmente aquela que tem a entrada no mundo do 

trabalho postergada, também pode ser compreendida como uma moratória, no 

sentido de uma suspensão, que tende ao adiamento das responsabilidades 

adultas. Entre as famílias brasileiras com tradição escolar, pertencentes às elites 

e aos setores médios da sociedade, a continuidade dos estudos é uma realidade. 

Os pais não concedem aos filhos a permissão para não cursar o ensino superior. 

Entre os alunos que estão em via de concluir o ensino médio nas escolas 

particulares, a escolha do curso de graduação é o centro das expectativas. 

Normalmente, esses estudantes permanecem na universidade até os 23 anos de 

idade e continuam sendo tutelados pelos pais até conseguirem um emprego, em 

suas áreas, que vai custear os padrões de vida que eles possuem no espaço 

familiar.  

A moratória, nesse caso, é desejada pelos pais, mas também por muitos 

jovens, afinal, diferente dos adolescentes, eles já conquistaram mais autonomia e 

independência, tanto afetiva quanto financeira. Os eventos significativos para a 

aquisição do status adulto vão sendo adiados, inicialmente, em famílias com 

maior renda, e surge o prolongamento da condição juvenil. As dificuldades de 

inserção qualificada no mercado de trabalho aumentaram o tempo de dedicação 

à escola, à universidade, entre graduação e pós-graduação, e aos cursos 

preparatórios para concursos.  

O crescimento econômico vivido no Brasil na primeira década dos anos 

2000 e a ampliação da realização dos concursos para servidores públicos 

fomentaram a busca de muitos jovens pelo emprego estável, por exemplo. 

Albrecht e Krawulski (2011) realizaram um estudo na área da Psicologia Social e 

do Trabalho com a finalidade de identificar o perfil dos “concurseiros” e os 

motivos que levam as pessoas a se dedicarem aos cursos preparatórios para 

serem admitidos como funcionários do Estado. O trabalho revela que “[...] a 

maioria dos pesquisados almejantes ao ingresso no serviço público são jovens 

adultos no início de carreira profissional.” (ALBRECHT; KRAWULSKI, 2011, p. 
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223) Segundo as autoras, mesmo entre aqueles com maior formação 

educacional, nem sempre é possível encontrar o trabalho desejado. A elevação 

do grau de escolaridade da população brasileira nos anos recentes, através do 

crescimento de instituições privadas de ensino superior e das políticas 

governamentais, que ampliaram o acesso às universidades públicas, não 

encontra correspondência no aumento de vagas de trabalhos qualificados. Desse 

modo, o serviço público torna-se uma possibilidade de inserção profissional, 

fazendo com que parte da juventude dedique esse período da vida à preparação 

para os concursos. (ALBRECHT; KRAWULSKI, 2011) 

Mesmo que muitos indivíduos sejam, atualmente, afetados pelo 

alongamento da transição para a vida adulta, existem diferentes possibilidades de 

ser jovem e tornar-se adulto. De acordo com a análise dos censos demográficos 

brasileiros, de 1970 e 2000, Leitão e Mello e Camarano (2006) destacam 

variações sociais e de gênero no prolongamento da juventude: o processo de 

formação de família foi, ao longo do tempo, antecipado entre as mulheres de 

baixa renda, através de eventos como a saída da casa dos pais e da 

maternidade. Já entre as mulheres pertencentes aos grupos de maior renda, 

nota-se que passam mais tempo na casa dos pais e também adiam o momento 

de ter filhos. Em relação aos homens, há uma pequena antecipação da entrada 

no mundo do trabalho, quando comparados às mulheres.  

Essa primeira compreensão mostra as recentes experiências da transição 

para a vida adulta como pertencentes a um período do curso de vida, sem, 

necessariamente, problematizar a indefinição dessas etapas do desenvolvimento. 

Uma das principais ideias difundidas entre os estudos é a maior complexidade da 

juventude, favorecendo uma transição para a adultez mais alongada e não linear, 

quando comparada às transições das gerações precedentes.  

 

ESTARIA A VIDA ADULTA EM TRANSIÇÃO? 

 

Outra linha de debate nos estudos sobre a transição para a vida adulta 

adota como direcionamento a problematização dos cursos de vida, sendo que as 

etapas do desenvolvimento passam a ser dessincronizadas. Embora possa 

manter relações com os referenciais apresentados na seção anterior, os autores 

que partem dessa proposta tendem ao questionamento da experiência de ser 
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adulto. Com o aumento da expectativa de vida, os limites etários vão sendo 

repensados e o olhar adultocêntrico perde espaço na sociedade. 

A obra Philosophie des âges de la vie, de Éric Deschavanne e Pierre-

Henri Tavoillot (2007), surge exatamente da inquietação dos autores em relação 

às mudanças sociodemográficas que ocorreram na França, marcadas pela maior 

esperança de vida ao nascer. Para eles, esse fenômeno desloca o adulto do 

centro da vida, a juventude ganha representatividade e tornar-se velho já não 

corresponde a uma retirada da vida social. Dados recentes do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas em seu site de notícias37, indicam 

que a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, em média. Entre 1940 e 

2016, essa taxa aumentou em 30 anos, propiciada pelos avanços da medicina, 

que foram incorporados às políticas públicas de saúde. Ainda que a esperança de 

vida seja menor do que em países europeus, o Brasil vivenciou, nesse período, 

queda das taxas de mortalidade, relacionada às campanhas de vacinação, 

cuidados com a gravidez, incentivo ao aleitamento materno, atividades de 

acompanhamento de agentes comunitários por todo país e programas de nutrição 

infantil. 

A Psicologia, área de pesquisa que orienta a escrita desse artigo, ainda 

tende à utilização de referenciais que se dedicam aos estudos sobre a infância e 

a adolescência ou que analisam os ciclos de vida através de períodos. Um artigo 

de Marta Kohl de Oliveira, professora com experiência nos estudos da Psicologia 

do Desenvolvimento, propõe, por exemplo, que seja formulada uma “psicologia 

do adulto”. Ela parte da “[...] postulação da idade adulta como uma etapa 

culturalmente organizada de passagem do sujeito pela existência tipicamente 

humana.” (OLIVEIRA, 2004, p. 211) Ainda que a autora considere os contextos 

de diferentes práticas culturais, ela afirma que o trabalho desenvolvido não busca 

“[...] eliminar o problema da etapização do desenvolvimento, mas historicizar sua 

compreensão [...]”. (OLIVEIRA, 2004, p. 215) Nesse caso, a constituição da vida 

em fases não é questionada, apenas os eventos que podem surgir nas diferentes 

culturas. 

                                                           
37 Informações disponíveis em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/%E2%80%A6/18469-
expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe%E2%80%A6>. Acesso em: 02 jun. 2018. 
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As trajetórias dos indivíduos demonstram que as fases da vida, 

anteriormente mais delimitadas, têm se relacionado umas com as outras, 

redefinindo o desenvolvimento humano. Para Ferreira e Nunes (2013, p. 170), 

 
Tal complexificação tem-se verificado não apenas no sentido da 
desestandardização da clássica linearidade e ciclicidade das cronologias 
de vida, hoje, substancialmente, mais desalinhadas e reversíveis, mas 
também no sentido da sua desritualização, com a progressiva 
desvalorização social do valor simbólico de passagem, ou “valor 
transicional”, atribuído a cada um dos marcadores.  

 

O processo de desritualização é discutido por Pais (2009) a partir do 

conceito de ritos de impasse, que, segundo o autor, estão substituindo os 

tradicionais ritos de passagem. Os ritos de passagem sempre foram considerados 

marcadores de status de transição, reconhecidos pelos membros de uma 

comunidade e analisados, principalmente, em sociedades tribais pela 

Antropologia. Nos contextos urbanos, é possível identificar analogias em 

celebrações, como os bailes de debutantes. Debutar pode significar o marco 

inicial de alguma atividade, também o princípio de uma vida social, ou a 

realização de festas de garotas que completam 15 anos de idade. Essas 

comemorações estavam associadas a uma preparação para a vida adulta e 

possibilitavam arranjos de casamento para as meninas. No Brasil, as festas ainda 

são organizadas pelas famílias das adolescentes, mais no sentido de que elas 

possam festejar com amigos, do que para cumprir o que está tradicionalmente 

previsto. Assim como o casamento, se tornou uma forma de celebração regida 

por uma indústria de eventos, em que é preciso arcar com uma série de 

despesas, uma via para os rituais de consumo.  

Retomando a compreensão de Pais (2009) de que rituais de impasse, 

principalmente entre os jovens, têm substituído os rituais de passagem, diz esse 

autor: 

[...] um dos traços que mais caracteriza a actual condição juvenil é a 
situação de impasse vivida por muitos jovens em relação ao seu futuro. 
Eles até poderão galgar as fronteiras que, supostamente, permitem a 
passagem simbólica da juventude para a idade adulta; contudo – porque 
a precariedade pauta as suas trajectórias de vida – muitos deles não 
conseguem reunir condições de independência económica estável. E 
não obstante, independentemente de as fronteiras entre as várias fases 
de vida se encontrarem sujeitas a uma crescente indeterminação, 
continuam a ser valorizados determinados marcadores de passagem 
entre as várias fases de vida, havendo um reconhecimento genérico 
quanto às idades mínimas para se ter relações sexuais, deixar a escola, 
casar ou ter filhos. (PAIS, 2009, p. 374) 
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A periodização da vida ainda é relevante para definir os principais 

estágios do desenvolvimento humano e orientar leis e estatutos, voltados para 

grupos etários específicos. Muitas políticas públicas, por exemplo, são definidas 

por idades, como é o caso da Política Nacional de Juventude (PNJ), “[...] que 

considera jovem todo cidadão ou cidadã da faixa etária entre os 15 e os 29 anos.” 

(SILVA; SILVA, 2011) O que está posto como questão é a impossibilidade de 

definir tão antecipadamente os rumos das trajetórias de vida, uma vez que, ser 

criança, jovem, adulto ou velho tem se tornado muito mais complexo. Retomando 

a discussão de Deschavanne e Tavoillot (2007), essa reconfiguração das idades 

da vida precisa ser descrita em detalhes. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Depois de elencado alguns estatutos teóricos acerca da transição para a 

vida adulta, apresento as orientações metodológicas dessa pesquisa. O trabalho 

de campo teve por objetivo abarcar as experiências e percepções da transição 

para a vida adulta a partir da compreensão da adultez, desenvolvida por pais e 

filhos de origem popular. 

O primeiro contato foi feito com os ex-alunos da Universidade Federal da 

Bahia, e, a partir daí, suas mães e seus pais foram convidados a participar da 

investigação. Limites etários não foram pré-estabelecidos para a seleção dos 

entrevistados, embora eu já possuísse contato com todos os egressos. O critério 

inicial adotado foi que eles se considerassem adultos e pudessem discorrer sobre 

os eventos que marcaram as suas transições. Levei em consideração as 

múltiplas experiências de cada um desses egressos, para compor um quadro 

mais diverso: 

 

Anderson, 32 anos 

 

Conheci Anderson durante o período em que ele era estudante do curso de 

Ciências Sociais, no grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil38, do qual 

                                                           
38 Para mais informações, acessar o site do grupo de pesquisa: 
<http://www.observatorioestudantil.ufba.br>. Acesso em: 02 mar. 2017. 
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eu faço parte. Anderson foi bolsista de iniciação científica e realizou atividades de 

pesquisa no grupo. Vindo do interior, morou um breve período no apartamento de 

amigos, todos da mesma cidade em que ele nasceu e cresceu. Durante a sua 

graduação, não conseguiu uma vaga na Residência Universitária e utilizava os 

recursos do auxílio moradia para custear parte das suas despesas em Salvador, 

tendo residido em bairros populares. Ainda hoje vive nessa cidade, é doutorando 

do Programa de pós-graduação em Ciências Sociais, e dá aula para alunos do 

ensino médio em uma escola da rede privada. No momento em que a entrevista 

foi realizada, morava com a sua companheira e a sua irmã em um apartamento 

localizado em um bairro nobre de Salvador. 

 

Seu pai já faleceu e a sua mãe, Lourdes, 57, ainda vive no interior. Ela mora com 

uma das irmãs de Anderson, sua neta, e a sua mãe. Não possui um emprego 

fixo, mas mantém um pequeno estabelecimento na sua residência para vender 

lanches. Ela engravidou ainda quando era estudante e abandonou a escola logo 

após ter se casado com o pai de Anderson.  

 

Fredson, 29 anos 

 

O primeiro egresso a ser entrevistado nasceu e cresceu no interior do estado da 

Bahia, mas saiu da casa dos pais para cursar uma formação preparatória para o 

exame de seleção da UFBA, na capital. Após concluir o seu curso de graduação, 

fez um mestrado na Universidade de Brasília (UnB) e, atualmente, desenvolve 

uma pesquisa de doutorado no Programa de pós-graduação em Direito, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde que deixou a sua região, 

morou na Residência Universitária, contemplado pelas políticas de assistência 

estudantil da instituição, ou dividiu moradia com outras pessoas da sua mesma 

faixa etária. 

 

Sua mãe, Gilda, 60, ainda vive com o seu pai, Joselito, 61, no centro-norte do 

estado, na cidade de Ibititá, local em que Fredson cresceu. Ela estudou até o 

ensino fundamental e, embora tenha morado antes do casamento no sudeste do 

país, retornou, se casou e teve dois filhos com Joselito. Ele sempre permaneceu 
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na Bahia, não frequentou a escola, mas aprendeu a ler e escrever. Ambos 

viveram de trabalhos precários e informais.  

 

Marília, 27 anos 

 

Marília é uma egressa do curso de Psicologia, que morou em diferentes cidades 

ao longo da sua vida. Já trabalhava desde o ensino médio, mas abandonou o 

emprego como vendedora de loja, no interior, para cursar a graduação em 

Salvador. Logo quando foi aprovada na Universidade Federal da Bahia, 

engravidou do primeiro filho, o que causou um adiamento da sua formação. 

Depois de ter se organizado, deu início aos estudos no ensino superior, e teve 

mais um filho durante a graduação. Desde que se tornou mãe, vive com o pai dos 

seus filhos. Durante a realização das entrevistas, estava matriculada como 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a 

Universidade, da UFBA e morando em um apartamento, em Salvador, com os 

seus filhos e o seu marido. 

 

Os pais de Marília, Sandra, 47 anos, e Maurício, 54 anos, ainda vivem em Feira 

de Santana com a irmã dela, seu cunhado e seu sobrinho. Ambos concluíram o 

ensino médio, mas Sandra só conseguiu garantir a sua formação completa na 

educação básica depois de um longo período fora da escola. Ela trabalha como 

costureira e fica em casa a maior parte do tempo. Maurício, atualmente, é taxista. 

 

Paula, 25 anos 

 

Paula é a mais jovem entrevistada, oriunda do curso de Psicologia. Nasceu e 

cresceu em Salvador, concluiu um mestrado na UFBA, em Estudos 

Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, e está desenvolvendo 

uma pesquisa de doutorado em Psicologia Social, na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Viveu com o seu pai durante o período em que cursava o 

ensino médio, pouco tempo antes de ele falecer. Desde que entrou na graduação, 

dividiu moradia com outros estudantes e decidiu não voltar a morar com a sua 

mãe. Durante a entrevista, morava em Belo Horizonte e trabalhava em um projeto 

vinculado a uma Organização não governamental.  
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A mãe de Paula, Iolanda, mora no Uruguai, bairro soteropolitano situado na 

região da Cidade Baixa, em uma casa simples. Embora tenha vivido durante 

muito tempo uma relação instável com o pai de Paula, tiveram duas filhas. Ela 

abandonou os estudos durante o ensino fundamental e se sustenta até hoje com 

trabalhos precários.  

 

Thiago, 29 anos 

 

Thiago sempre viveu na periferia da cidade de Salvador e até hoje mora na 

mesma casa, com os pais e o irmão. Depois de concluir o curso de Ciências 

Sociais, fez um mestrado nessa área, na UFBA, e deu sequência à sua formação 

na pós-graduação; atualmente é doutorando no mesmo programa. Ele também é 

professor de Sociologia, na rede pública de educação básica. 

 

O pai de Thiago não quis participar da pesquisa; apenas a sua mãe, Maria de 

Lurdes, 54, aceitou o convite. Ela não trabalha desde que conheceu o pai dos 

seus filhos, embora tenha sido obrigada pelos irmãos a realizar atividades 

domésticas desde a infância: primeiro na casa em que vivia com eles, e depois 

em outras casas, uma forma de arcar com as despesas da família.  

 

AS ENTREVISTAS COMPREENSIVAS  

 

O referencial de Kaufmann (2013) foi adotado para a realização das 

entrevistas com todos os participantes. Esse autor propõe, mais do que um 

procedimento para obter informações, um saber-fazer das pesquisas. A postura 

do investigador é analisada, no sentido de potencializar a produção dos dados; 

ele deve estar atento às sutilezas do que é dito, ao contexto das entrevistas, ser 

empático. A boa condução do trabalho implica 

 

[...] a adoção de uma postura e de um estado de espírito característicos. 
A investigação do material deve ser ativa e produtiva. Ora, não há 
descoberta sem vontade de descobrir. O pesquisador deve, portanto, a 
cada dia, cultivar sua vontade de saber, não encarar o material como 
uma tarefa entediante e passiva, mas com curiosidade e paixão. 
(KAUFMANN, 2013, p. 120) 
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Não há, nesse caso, a construção de um roteiro predefinido. O desenho 

da entrevista proposto nessa pesquisa teve como ponto de partida uma 

orientação para que os entrevistados contassem como foi o processo de 

transição para a vida adulta. Mais especificamente, eu iniciei cada encontro 

pedindo que eles indicassem em quais situações começaram a perceber que 

estavam se tornando adultos. Ao longo das narrativas, foram surgindo as 

concepções sobre adultez desenvolvidas pelos dois grupos. 

 

O QUE ENTENDEM AS FAMÍLIAS POPULARES SOBRE “SER” ADULTO 

 

Ao falarmos sobre a transição para a vida adulta, precisamos entender os 

sentidos atribuídos ao “ser” adulto. A palavra ser pode ser tomada aqui como a 

busca pelas características que constituem o indivíduo que adentra essa etapa da 

vida, ou um movimento, o existir e resistir na adultez. Falo em resistir porque, 

com a centralidade que a juventude vem ocupando na sociedade atual, ser adulto 

se tornou algo bem menos atraente para os indivíduos.  

Kehl (2004, p. 44) aborda a juventude como um sintoma da cultura. 

 

Quem não se considera jovem hoje em dia? O conceito de juventude é 
bem elástico: dos 18 aos 40, todos os adultos são jovens. A juventude é 
um estado de espírito, é um jeito de corpo, é um sinal de saúde e 
disposição, é um perfil do consumidor, uma fatia do mercado em que 
todos querem se incluir. Parece humilhante deixar de ser jovem e 
ingressar naquele período da vida em que os mais complacentes nos 
olham com piedade e simpatia e, para não utilizar a palavra ofensiva – 
velhice –, preferem o eufemismo “terceira idade”. 
 

Os memes, que, na linguagem da internet são utilizados para descrever 

imagens bem humoradas, têm sido compartilhados nas redes sociais com textos 

relacionados às atribulações e responsabilidades da vida adulta. No Facebook, 

há páginas especializadas nessa temática, uma delas chama-se “Vida de 

adulto”39. A seguir, algumas das imagens disponíveis no site: 

 

                                                           
39 Disponível em: <https://www.facebook.com/VidaDeAdultos/>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
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Os conteúdos dos memes, comumente, abordam questões relacionadas 

às responsabilidades, a dificuldade em manter a saúde mental diante das 

demandas existentes, a frustração por não ter alcançado as expectativas que 

previa para essa fase, a dificuldade em conseguir ou manter-se em um emprego, 

a exaustão e algumas comparações com a adolescência, definida como um 
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período muito mais tranquilo. Esses aspectos aparecem muito mais presentes 

nas narrativas dos filhos: 

 
[...] eu acho que tem um meme no Facebook que é maravilhoso que diz 
assim: “Vida adulta é você chorar quase todo dia, tem conta pra pagar, 
precisa arranjar fiador...”, eu acho que é isso, são muitas 
responsabilidades, sabe, mas também são muitas possibilidades. 
(PAULA, 25, filha de Iolanda) 
 
[...] não ser mais um aprendiz do mundo seu, agora você precisa, 
acertando ou errando, tomar suas próprias decisões e seguir na sua 
vida. [...] Você agora já tá no mundo em que você não tem mais a 
defesa, você precisa dar o seu jeito pra acertar nas coisas, pra não fazer 
besteira com o seu trabalho, não comprometer o trabalho de outras 
pessoas que você, porventura, tenha que trabalhar junto, não se expor 
nas suas fragilidades, isso era uma questão central. (FREDSON, 29, 
filho de Gilda e Joselito) 
 
 

Entre as responsabilidades, mas reconhecendo possibilidades, os 

egressos chegam à vida adulta. Se, por um lado, precisam deixar para trás as 

comodidades da adolescência, por outro se sentem confortáveis com as escolhas 

que podem fazer. De acordo com Calligaris (2000), a adolescência pode ser, por 

vezes, o ideal cultural dos adultos, e essa talvez seja a razão pela qual ela tenha 

surgido na sociedade. Do mesmo modo, a juventude vai sendo definida pelos 

mesmos contornos, apontada por Kehl (2004) como uma fase que obtém, cada 

vez mais, prestígio. “Ser” jovem vai ocupando o espaço do “ser” adulto nos 

cursos de vida. Enquanto a adolescência não pode se estender para além dos 18 

anos de idade, considerando, inclusive, as responsabilidades legais imputadas ao 

indivíduo, a juventude se prolonga e se mistura com a vida adulta, as fronteiras 

entre essas duas experiências tendem a ser apagadas, principalmente quando se 

conquista um patamar de maior estabilidade econômica e são adiados eventos 

como casamento ou maternidade/paternidade.  

 

[...] ir pra uma festinha comprar um vinho, comprar um vinho já era uma 
coisa de adulto, porque na minha juventude eu nunca comprei um vinho. 
(risos) Tomar um uísque... Essas coisas que pra mim tavam muito na 
representação do adulto, aí a gente sempre brincava assim, esses 
amigos mais próximos: "Nossa, a gente já é adulto, tomando uísque, 
pagando conta...", vivendo uma vida com responsabilidades, totalmente 
independente dos outros, e que os acertos vão ser atribuídos ao nosso 
esforço e os erros também à nossa capacidade ou incapacidade de lidar 
com algumas coisas. (FREDSON, 29, filho de Gilda e Joselito) 
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Para Sheehy (1976), a passagem para a vida adulta já não é mais o lugar 

da estabilidade, no sentido de acomodação ou conformismo com a velhice futura. 

Há riscos, “crises previsíveis”, como anuncia o título da sua obra, mas surgem 

oportunidades para mudanças. A entrada desses filhos na universidade contribuiu 

para a construção dessas oportunidades ou possibilidades; todos eles puderam 

fazer escolhas, na medida em que foram ampliando os seus horizontes 

educacionais. Ainda que o contato com a vida adulta ocorra muito a “ferro e fogo”, 

como relata Anderson, ou “na tora”, expressão utilizada por Paula, levando em 

conta o contexto de pobreza em que eles viviam e a necessidade de custear as 

despesas que acompanharam a entrada deles no ensino superior, esses 

egressos conseguem, aos poucos, definir o seu espaço, principalmente com a 

inserção em trabalhos mais qualificados.  

Talvez o discurso mais distante dessa perspectiva seja o de Marília, que 

ainda tem a sua concepção pautada mais pela responsabilidade do que pelas 

possibilidades. O fato de ser a única que tem filhos entre os entrevistados parece 

pesar sobre essa compreensão: 

 
[...] eu me cobrava muito, porque eu tinha que dar conta do curso, eu 
tinha que dar conta do meu estágio, que era a pesquisa, eu tinha que dar 
conta dos meus filhos e eu tinha que dar conta de pagar conta, então eu 
me cobrava muito, muito mesmo.  (MARÍLIA, 27, filha de Sandra e 
Maurício) 
 

Nesse sentido, a compreensão da vida adulta que traz a responsabilidade 

como elemento definidor central está mais próxima das significações elaboradas 

pelos pais. Lourdes, 57, mãe de Anderson diz que, embora não se considerasse 

irresponsável, acha que a responsabilidade passou a ser muito maior, 

principalmente quando se tornou mãe: “Eu nunca tive coragem de deixar minha 

filha com ninguém, pra ninguém tomar conta.” Sua trajetória é marcada pela 

dedicação e cuidado com os filhos, inclusive disse que fez isso com o sobrinho do 

seu marido; cuidou dele durante sete anos, enquanto a sua cunhada saía para 

trabalhar.  

A oposição entre as gerações vai sendo definida não apenas pela idade 

que pais e filhos atribuem aos primeiros eventos da adultez, mas pela linearidade 

X não linearidade dos eventos. Para Camarano e colaboradores (2004, p. 32), os 

“[...] processos, que tradicionalmente marcam a transição para a vida adulta, não 

ocorrem mais de forma linear, não sendo também mais possível prever a idade 
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em que eles ocorrerão.” Essa não linearidade vai sendo desenhada na vida dos 

egressos, para além do processo de transição: passam a fazer parte da própria 

vida adulta. No momento em que se consideram, efetivamente, como adultos, a 

dimensão da idade também é flexibilizada e os marcos, historicamente 

definidores da transição, como o casamento, adiados.  

Todos os pais entrevistados abandonaram os estudos para trabalhar, 

casaram ou mantiveram relações estáveis, e vivenciaram a experiência de ser 

pai/mãe em um período de tempo muito curto. Com exceção de Marília, nenhum 

dos egressos entrevistados é casado ou tem uma relação estável; Anderson 

morava junto com a sua companheira, mas, ainda assim, em uma experiência 

muito diferente daquela de Marília, o que pode estar associado, dentre outras 

coisas, ao fato deles não terem filhos.  

Mesmo em contextos tão adversos, o alongamento dos percursos 

escolares da geração mais nova dessas famílias vem permitindo que eles 

possam fazer escolhas, uma vez que conseguem alcançar maior estabilidade 

financeira, através da qualificação profissional. Mesmo não sendo o objetivo do 

estudo analisar a transição para a vida adulta dos irmãos desses egressos, que 

não possuem formação universitária, percebi que alguns deles ainda 

permanecem vivendo como os seus pais, com trajetórias marcadas pelos 

mesmos eventos lineares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como destaca parte da literatura apresentada, as concepções de adultez 

se modificaram nas duas gerações das famílias entrevistadas. As narrativas 

expõem diferentes medidas para o “ser adulto”; enquanto os pais apresentam 

apenas a dimensão da responsabilidade como definidora da adultez, os filhos 

adicionam um novo elemento: as possibilidades conquistadas a partir da entrada 

na vida adulta.  

As relações estabelecidas entre essas concepções e as experiências da 

adultez no cotidiano reforçam dois aspectos. O primeiro deles tem a ver com a 

não linearidade dos cursos de vida dos egressos, que se faz presente, não só na 

transição para a vida adulta, mas na constituição do “ser adulto”. O segundo está 

relacionado ao fato de ainda adentrarem a vida adulta mais cedo, não tanto 
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quanto seus pais, mas, normalmente, durante a própria experiência universitária. 

Com isso, o prolongamento da juventude não é um fenômeno claramente 

perceptível entre os egressos, porém, eles seguem reorientando a própria vida 

adulta, fazendo escolhas, arriscando mudanças ou planejando seus futuros, uma 

vez que conseguem empregos estáveis e que reconhecem a qualificação que 

eles obtiveram através da formação universitária. A análise dos eventos de 

transição mostra que tem sido possível “ser adulto” dentro de uma nova ordem, 

principalmente com maiores expectativas e sonhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS SENTIDOS DA TRANSIÇÃO 

 

A Psicologia do Desenvolvimento propõe um enquadramento 

biopsicossocial em seus estudos, ainda que cada uma dessas dimensões possa 

receber maior destaque, a depender da perspectiva teórica. Das abordagens 

etológicas, interessadas nas funções adaptativas da espécie humana, aos 

estudos sócio-históricos, fundamentados pelo marxismo e o materialismo 

histórico e dialético, o comportamento humano é analisado sob aspectos muito 

diferentes. Em mais de 100 anos de existência, a Psicologia enquanto ciência se 

constituiu por meio a uma diversidade epistemológica, que inviabilizou um 

pensamento unitário sobre o seu objeto de estudo. Em alguns casos, os 

fenômenos psicológicos são conceituados sem que se leve em consideração a 

realidade na qual o indivíduo se movimenta, resultando na criação de fronteiras 

entre o mundo externo e interno. 

A partir do momento em que temas associados à juventude e às 

transições para a vida adulta tornam-se interesse do conhecimento psicológico, 

os aspectos sociais, que fazem parte da construção desse fenômeno, vão se 

impondo como elementos significativos para as investigações da Psicologia do 

desenvolvimento. Daí, decorre a necessidade de estabelecer uma aproximação 

conceitual com outras áreas científicas, principalmente com a Sociologia, a 

Antropologia e a História, que podem contribuir para um olhar multidimensional 

sobre o sujeito. A pluralidade teórica é algo que define essa pesquisa, desde o 

princípio, na medida em que foi possível identificar um potencial de diálogo entre 

a Teoria da Transição (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995) e a noção 

de geração (MANNHEIM, 1928), diálogo esse que auxiliou a compreensão dos 

eventos de transição, em dois grupos de famílias de origem popular. A inspiração 

etnometodológica também foi um suporte fundamental na concepção desse 

trabalho.  

Desde a definição da transição como eventos ou não-eventos, que 

resultam em alteração dos relacionamentos, rotinas, crenças e papéis, e exigem 

novos padrões de comportamento, até a compreensão historiográfica proposta 

por Koselleck (2006), a respeito dos espaços de experiência e horizontes de 

expectativa, foi possível entender melhor a dinâmica geracional existente nas 

famílias sobre as quais me debrucei. A entrada na universidade foi um evento 
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fraturante na vida dos jovens e promoveu mudanças relacionadas aos 

marcadores de transição para a vida adulta, às expectativas que eles tinham 

sobre a adultez, à relação com o saber e à própria noção do ser adulto. 

Identificar os eventos de transição foi um dos objetivos desse trabalho; 

procurei saber, entre os entrevistados, quais experiências deram sentido a esse 

momento do curso de vida. As narrativas revelaram que, enquanto para os pais, a 

díade saída da escola/entrada no mundo do trabalho foi considerada um evento 

de transição esperado por eles, seus filhos apontaram a experiência universitária 

como uma dimensão significativa da transição. Onde, tradicionalmente, a 

educação foi negada, descobriu-se uma via de continuidade dos estudos, que 

reorientou os cursos de vida.  

O contexto de democratização da educação superior pública brasileira, 

em larga expansão no início dos anos 2000, proporcionou o acesso desses 

jovens à universidade. Embora tenham enfrentado momentos difíceis para 

garantir a continuidade dos estudos, eles ganharam a oportunidade de explorar 

esse ambiente nas mais diversas dimensões, uma vez que conseguiam estar 

academicamente afiliados.  

É na universidade pública que o saber vai ocupar um lugar privilegiado 

nos processos de formação desses jovens. Ainda que todos eles já 

demonstrassem interesse no ensino superior, as condições precárias do cotidiano 

das escolas públicas geravam desânimo, principalmente por reduzir as 

expectativas de serem selecionados nos cursos que desejavam: “Não há saber 

que não esteja inscrito em relações de saber. O saber é construído em uma 

história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem e está 

submetido a processos coletivos de validação, capitalização e transmissão.” 

(CHARLOT, 2000, p. 63)  

Os pais, quando assumem a responsabilidade pelo seu “fracasso 

escolar”, demonstram que não foi possível estabelecer relações sociais que 

resultassem em apropriação de outros saberes. O conhecimento escolar serviu 

apenas para garantir a entrada deles em trabalhos precários e, uma vez que 

começavam a trabalhar, eram levados a desistir dos estudos: “[...] na minha 

época, saber comprar e vender, escrever seu nome, ler uma carta, já tava bom 

demais.” Quando Joselito, pai de Fredson se refere à “sua época”, não é o 

pertencimento a um grupo etário que se destaca, mas as condições sociais em 
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que ele vivia. Uma geração é definida pela posição que as pessoas ocupam, de 

acordo com a teoria de Mannheim (1928). As estruturas econômicas de uma 

sociedade é que indicam, em grande parte, se aqueles que nasceram em um 

determinado tempo histórico estão submetidos às mesmas experiências sociais.  

A entrada na educação superior converteu-se em um signo político na 

vida dos egressos. Gerou uma transformação social, expressa no saber 

adquirido, que permitiu, inclusive, que eles pudessem dar continuidade aos seus 

estudos na pós-graduação. São esses sujeitos que vão defender os seus direitos 

à permanência, à melhor qualidade de vida e às políticas sociais. Uma vez que se 

reconhecem como cotistas, legitimam diariamente as ações afirmativas na luta 

para superar as desigualdades. Conquistam seu espaço na academia, têm o seu 

saber reconhecido e alcançam melhores condições no mundo do trabalho.  

A universidade viabilizou um novo timing de transição, ainda que não 

tenha sido possível identificar um prolongamento da juventude entre os egressos. 

Eles foram obrigados a assumir responsabilidades quando deixaram o ensino 

médio, pois, as dificuldades financeiras levaram à necessidade de conciliar 

trabalho e estudo ou administrar os poucos recursos disponibilizados por suas 

famílias. Com o passar do tempo, o acesso às políticas de assistência estudantil 

permitiu que eles encontrassem na universidade um amparo, que nem sempre 

pode ser garantido pelos pais. Fredson, que viveu na residência durante quase 

toda a sua formação, associa a saída da graduação a estar órfão. Mesmo para 

Paula, que dividia moradia com amigos, há uma percepção de que a universidade 

é o lugar onde ela se fez. A oportunidade de conviver com os primeiros 

estudantes que ingressaram na UFBA pelo sistema de cotas, no grupo de 

pesquisa ou como professora temporária nessa instituição, demonstrou, 

empiricamente, as mudanças que as ações afirmativas estavam promovendo. Do 

ponto de vista pessoal, surge para eles a oportunidade de organizar seus 

horizontes de expectativa, fazer escolhas, deixar de ser regido pelo signo da 

necessidade. 

O “ser adulto”, conceitualmente operacionalizado pelos participantes da 

pesquisa, não implica apenas em responsabilidades para os egressos. Mesmo 

que enfrentem situações como a busca por moradia, administrem as suas 

despesas, tenham que cuidar dos filhos e da casa, atendam às solicitações dos 

professores, eles encontram uma brecha para aproveitar as oportunidades que 
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aparecem, garantidas por melhores condições de vida. Analiticamente, proponho 

um olhar sobre o agenciamento das vidas adultas. Em um mundo que propaga o 

ideal de liberdade, autonomia e independência da adultez, esses egressos 

conseguiram conciliar responsabilidade e possibilidade, diferente dos seus pais, 

que agiram movidos muito mais pela necessidade.  

A ordem do possível é a transmutação do sonho em projetos de vida, 

principalmente com a conclusão da graduação e a entrada em um mundo do 

trabalho desejado. A ascensão social promove qualidade de vida e amplia os 

horizontes num contexto em que, habitualmente, as gerações mais velhas quase 

não puderam sonhar. A dinâmica do tempo em famílias com menor renda faz com 

que o futuro seja sempre o amanhã, o fundamental é garantir o dia seguinte.  

 

*** 

 

Assistindo a um vídeo de uma apresentação de Adriana Calcanhotto40, 

em que ela contextualiza, a partir da experiência de um surto psicótico que teve 

durante a sua turnê em Portugal, a escolha da canção apresentada, ela diz o 

seguinte: “Para cada situação possível humana, já existe uma canção 

correspondente no cancioneiro brasileiro”. A composição Vevecos, Panelas e 

Canelas, de Fernando Brant e Milton Nascimento, de 1981, citada na epígrafe 

desse trabalho, corresponde a um momento de abertura política no Brasil, com a 

aproximação do final da ditadura militar. Rennó (2003) considera que a letra 

ganha nova aplicação à realidade que o país vivenciou na primeira década do 

século XXI, principalmente no trecho destacado abaixo: 

 

 

Eu não tenho compromisso, eu sou biscateiro 

Que leva a vida como um rio desce para o mar 

Fluindo naturalmente como deve ser 

Não tenho hora de partir, nem hora de chegar 

  

Hoje tô de bem com a vida, tô no meu caminho 

Respiro com mais energia o ar do meu país 

                                                           
40 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cUjdry7_uQ0>. Acesso em: 31 ago. 2018. 
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Eu invento coisas e não paro de sonhar 

Sonhar já é alguma coisa mais que não sonhar 

 

Para quem não me conhece, eu sou brasileiro 

Um povo que ainda guarda a marca interior 

Para quem não me conhece, eu sou assim mesmo 

De um povo que ainda olha com pudor 

Que ainda vive com pudor 

 

Do pudor, como uma herança do golpe militar, à possibilidade de respirar 

com mais energia o ar do país, há a tradução de um período histórico que 

anuncia um caminho mais democrático. De acordo com Schwarcz e Starling 

(2015, p. 476), o final dos anos 1970 já anunciava a organização dos 

trabalhadores em torno do “novo sindicalismo brasileiro”: “[...] um movimento 

sindical que, além de se opor à ditadura, lutava para se organizar numa estrutura 

[...] independente do Estado. [...] Eram sindicatos construídos a partir do chão da 

fábrica [...]”. Dois projetos são gestados nesse contexto: a fundação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), com a proposta de uma representação ampla e 

gestão democrática, e a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), que 

reafirmava o “[...] princípio igualitário na transformação da sociedade brasileira.” 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 477)  

O então operário Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos fundadores do PT, 

em 1980. Em 2002, ele ganhou as eleições e viu o seu partido governar por 16 

anos consecutivos. Além dos planos federais que garantiram, nesse período, o 

avanço inegável da educação superior pública, houve uma proposta de 

democratização da sociedade brasileira, que resgatou os sonhos de uma 

população pobre e sem garantia de direitos.  

Em 2013, entretanto, se inicia uma grande mudança no país. A partir das 

“jornadas de junho”, ganhou força o projeto que previa a retirada da presidenta 

Dilma Rousseff, sucessora de Lula, do governo. Para Cardoso e Fátima (2013, p. 

144), as manifestações que eclodiram por todo o país, tinham como elemento 

mobilizador “[...] o aumento no preço dos transportes coletivos, mas terminou por 

estourar uma bolha de descontentamento que se caracteriza pela cobrança de 

melhores serviços públicos, pelo descrédito nas instituições democráticas e pela 

crise de representação política tradicional.” O que parecia um movimento 
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apartidário e independente, evidenciou, em pouco tempo, uma polarização 

política, com manifestações alternadas, que contavam ora com a participação dos 

que pediam a entrega do cargo pela presidenta, que havia sido reeleita em 2014, 

ora com os que defendiam a permanência de Dilma no cargo. Finalmente, em 

2016, um longo processo de impeachment manipulado por segmentos 

conservadores, leva à destituição da presidenta e também do seu plano de 

governo, cujo lema era “Pátria Educadora”. Desde que assumiu a Presidência da 

República, em 2016, o presidente Michel Temer aprovou um ciclo de reformas 

que diminuem, radicalmente, os investimentos na área da Educação. Essas 

medidas atingem, dentre outras coisas, as políticas de assistência estudantil. 

Ainda que o nível de escolarização seja um dos principais fatores que promovem 

o avanço econômico de um país, o governo Temer aprovou, em 2016, a Emenda 

Constitucional Nº 9541, que limita por 20 anos os gastos públicos, afetando 

diretamente a educação.   

Projeta-se uma universidade pública que, mais uma vez, estará voltada às 

famílias de maior renda, diante das dificuldades que os estudantes que 

acessarem o ensino superior vão encontrar para permanecer nesse espaço. 

Paula traz em sua narrativa o impacto que as políticas de ação afirmativa 

promoveram em sua vida, considerando também as mudanças que ocorreram 

entre o processo de formação da sua mãe e o dela:  

 

[...] isso é uma coisa que já me bateu muita bad, assim: Como é que eu 
tenho 25 anos e eu tô no doutorado e a minha mãe, que é a pessoa mais 
próxima, geracionalmente falando, de mim, não terminou nem o ensino 
fundamental?. Então eu fico pensando em que momento é que acontece 
isso. Em que momento, entre uma geração e outra, um salto deste 
tamanho é dado? E, assim, é claro que eu consigo ler perfeitamente que 
existe uma questão que eu tive muito mais possibilidades que a minha 
mãe teve, eu entro na UFBA, no contexto do REUNI, a universidade tem 
muitas possibilidades de bolsa, de evento, então eu participei de muitas 
atividades que me enriqueceram academicamente, isso pra mim é nítido. 
[...] na minha história, se eu não tivesse tido a possibilidade do 
Permanecer42, por exemplo, talvez eu não estivesse aqui, provavelmente 
não estaria [...] 

                                                           
41 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm>. 
Acesso em: 10 mai. 2018. 
 
42 O Programa Permanecer, idealizado pela profª Sônia Sampaio, orientadora desse trabalho, “[...] faz 
parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil da UFBA, cujo objetivo é assegurar a permanência bem sucedida de 
estudantes em vulnerabilidade sócio-econômica [sic] por entender que estes têm maior probabilidade 
de ter que adiar ou mesmo interromper sua trajetória acadêmica devido a condições desfavoráveis 
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O contingenciamento financeiro gera cortes nos programas de 

assistência, promovendo uma retomada da desigualdade, que, gradativamente, 

vinha sendo combatida no ambiente universitário. Sem garantia de permanência 

nas instituições de ensino superior, os jovens têm as chances aumentadas de 

transitarem da educação básica diretamente para o mundo do trabalho. A atual 

conjuntura política tem lançado um desafio para os que acreditam e defendem um 

Brasil mais democrático.  

Eu preparava a minha dissertação de mestrado, em 2008, quando 

comecei a ter contato com estudantes cotistas na UFBA. Ter me deparado, nesse 

momento, com jovens de perfis socioeconômicos tão diferentes, me trouxe uma 

esperança em relação à academia, no sentido de que ela se tornasse 

efetivamente inclusiva, não apenas por tomar a responsabilidade de formar 

estudantes de baixa renda, oriundos de famílias pouco escolarizadas, mas 

porque havia a possibilidade de surgir uma produção teórica mais diversa. O 

campo científico no Brasil revela uma tradição de pesquisas em que negros e 

pobres, ou os espaços por eles frequentados, são objetos de estudos realizados 

por investigadores brancos, com maior renda. O contrário quase nunca acontece 

e, infelizmente, pode se tornar cada vez mais distante de acontecer. Nesta 

perspectiva analítica, resgato a dimensão social, cultural e política como um 

modo de resistir e expressar uma luta pela garantia dos direitos dos jovens que 

são ameaçados pela perda da democracia. É preciso olhar para o passado, para 

a vida dessas pessoas, na tentativa de compreender as mudanças em curso e 

enfrentar os desafios. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
que interferem concretamente na sua presença no contexto universitário. O Programa foi criado com 
recursos oriundos da política de descentralização orçamentária da SESU/MEC com aplicação 
destinada a bolsas de permanência.” Informações disponíveis em: 
<https://sisper.ufba.br/sisper/Welcome.do>.  Acesso em: 09 ago. 2018. 
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