
 

 

 

TÍTULO: AUTONOMIA X DEPENDÊNCIA: O CONFLITO EM JOVENS ADULTOS UNIVERSITÁRIOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO GRANDE ABCINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RAFAELA ZAGO OTTATIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): REBECA DE CASSIA DANELUCIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): REBECA DE CASSIA DANELUCICOLABORADOR(ES): 



 

Projeto de Iniciação Científica 

AUTONOMIA x DEPENDÊNCIA: O CONFLITO EM JOVENS 

ADULTOS UNIVERSITÁRIOS. 

 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado ao Instituto 

de Pesquisas Aplicadas e Desenvolvimento 

Educacional - IPADE da Anhanguera 

Educacional, tendo por objetivo a aprovação 

para participar do Programa de Iniciação 

Científica. 

 

Ms. Rebeca de Cássia Daneluci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo André 

2013 



Resumo do Projeto 

 
O presente projeto de pesquisa busca analisar o significado das relações: 

estudo, trabalho e família para jovens adultos universitários. Por meio do método 

qualitativo descritivo utilizaremos um questionário semiestruturado com instrumento 

de coleta, em que serão levantados dados relacionados a crise de identidade e 

autonomia x dependência dos universitários. 

Ao término da pesquisa, pretende-se dar visibilidade aos aspectos sociais 

e psicológicos que envolvem este público, tendo em vista a elaboração de projetos 

na universidade que apoiem estes estudantes promovendo a saúde mental. 

 

Palavras-chave: Jovens adultos, crise de identidade, autonomia x 

dependência. 

 

 

 1. Introdução 

 

Ao longo das últimas décadas encontramos, além da valorização em 

relação ao ingresso na Universidade, políticas públicas que propiciam a entrada de 

jovens nessa, por meio de programas como o ProUni e o Fies. Ao ingressar na 

academia, estes estudantes ganham um novo status social, o de universitário. 

Paralelo a isso, muitos precisam aprender a conciliar essa nova rotina com o 

trabalho fora da universidade. Neste sentido, buscaremos discutir no presente 

projeto a respeito desse momento singular a que muitos jovens se encontram, 

procurando dar visibilidade para as questões de ordem psicológica e social. 

Considerando o sujeito como biopsicossocial, o desenvolvimento de sua 

identidade dar-se-á por meio das suas relações e interações sociais em diferentes 

esferas como a família, o trabalho, a universidade, bem como na atribuição de 

diferentes papéis sociais, estes intermediados pelas relações parentais e as ações 

esperadas pela massa social. Nesse sentido, citamos Lane (1994): 

“(...) o homem, ao agir, transformando o seu 
meio se transforma, criando características 
próprias que se tornam esperadas pelo grupo 
no desenvolver de suas atividades e de suas 
relações com outros indivíduos. (p.17)”. 
 

Além das considerações acima, deve-se compreender não só a formação 

desta identidade, mas também que o conjunto de elementos biológicos, psicológicos 

e sociais deste indivíduo é expresso simbolicamente por ele mesmo, sendo 

compreendido como o próprio processo de identificação (CIAMPA, 1994). 

Para Erick Erikson (1976) a noção sólida de um sujeito frente à sociedade 

que está inserido é o estabelecimento da identidade, e esta passará por um período 

de crise, quando o sujeito incidir pelo desconforto das incertezas e confusão em 

relação ao futuro e o seu papel social na vida. Em pesquisas recentes, é observada 



a instalação da crise durante os anos universitários, já que se vive na cultura 

ocidental contemporânea o fenômeno da adolescência prolongada e/ou como foi 

batizado por sociólogos como geração canguru. 

Conforme Carneiro (2004), a geração canguru é formada por jovens 

adultos universitários ou já concluintes de classe média, que adiam a saída da casa 

dos pais, prolongando a convivência com a família nuclear, delongando a 

diferenciação das figuras parentais; esse retardo da egressão da casa paternar, 

associada a crise de identidade instalada é um mapa favorável para que não haja a 

passagem da autonomia, mantendo o sujeito em uma posição dependente. 

Frente a este fenômeno, pretende-se no decorrer da pesquisa identificar 

como as questões referentes a autonomia e dependência são consideradas  e 

vivenciadas pelos jovens universitários.  

 

 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

-Buscaremos analisar o significado das relações estudo, trabalho e família 

para jovens adultos universitários. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar dados sociodemográficos dos jovens universitários. 

- Recolher dados, por meio de um questionário semiestruturado, dos 

jovens universitários a respeito de como esses se observam no processo de 

transição para a vida adulta. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Ao realizarmos um levantamento bibliográfico, observamos um número 

razoável de artigos sobre infância, adolescência e terceira idade; havendo uma 

lacuna significativa sobre jovem adulto e adulto. A partir desta ressalva identificamos 

a necessidade da realização de uma pesquisa voltada para esta população já que 

há poucos trabalhos correlatos. 

Pensamos que existem questões importantes no âmbito psicológico a 

serem exploradas, sendo assim, a proposta é realizar o levantamento bibliográfico 

sobre este público e posteriormente promover o arrolamento das informações 

relatadas pelos jovens adultos universitários da instituição estudada, para se 

possível elaborar projetos de acompanhamento deste público.  

Desta forma, a contribuição da pesquisa para a área científica, é a 

identificação sociodemográfica deste público e a observação/compreensão da 

transição para a vida adulta, considerando os aspectos sociais e psicológicos. 

 



 

 

 

 

4. VIABILIDADE 

 

A realização da proposta da pesquisa é viável, considerando que se tem o 

local para a realização da mesma, a Universidade do Grande ABC – Anhanguera. 

A população será os estudantes universitários de Psicologia, matriculados 

na instituição. Os materiais utilizados serão salas da universidade e questionário 

semiestruturado. 

 

 

5. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

5.1 Plano de Pesquisa 

 

A pesquisa a ser realizada analisará a autonomia x dependência: o 

conflito em jovens universitários. 

Para tanto, realizaremos um levantamento bibliográfico acerca da 

temática trabalhada, e faremos um questionário semiestruturado a ser aplicado aos 

alunos universitários. Por fim, faremos a análise qualitativa dos dados, articulando-

os com o arcabouço teórico da Psicologia Social.   

O projeto deverá ser encaminhado ao comitê de ética e somente após 

aprovação que se realizará a aplicação dos questionários. Aos estudantes que se 

dispuserem participar, será entregue um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo A). A identificação desses será mantida em sigilo. 

Trata-se, portanto de uma pesquisa de caráter qualitativo descritivo, já 

que haverá uma relação entre variáveis existentes por meio de coleta de dados, e 

método dialético propiciando a relação sujeito e meio em constante transformação. 

Ainda de acordo com Gil (1987, p.44) quanto às pesquisas descritivas, 

“[...] uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados.”. 

Por meio destes métodos, os dados coletados serão analisados e 

comparados buscando possíveis melhoras significativas. 

Ao final da pesquisa, será dada uma devolutiva aos participantes e nos 

comprometemos com a publicação da mesma em periódico científico e 

apresentação em congresso.  

 

5.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

A Universidade do Grande ABC - Anhanguera será o universo da 

pesquisa. 



A população a ser observada serão os jovens universitários de Psicologia 

regularmente matriculados na Instituição acima mencionada. 

 A amostragem para a pesquisa incluem alunos universitários, de ambos 

os sexos, com faixa etária entre 18 e 25 anos, cursando o ensino superior entre 

segundo e quarto semestre no período noturno e que realizem alguma atividade 

profissional (trabalho e/ou estágio).  

 

 

Assim, a amostra é intencional, pois segundo Gil (1987): 

 

“Quando essa amostra é rigorosamente selecionada, os resultados 

obtidos no levantamento tendem a aproximar-se bastante daqueles que seriam 

obtidos caso fosse possível pesquisar todos os elementos do universo [...]” (p.85). 

 

 

5.3 Instrumento de Coleta 

 

Conforme o universo e a amostra já apresentados, define-se o seguinte 

instrumento de coleta de dados para a pesquisa: 

 

A. Questionário: Será utilizado no estudo o instrumento semiestruturado. 

Tal instrumento, contendo questões fechadas e abertas será elaborado pela 

pesquisadora juntamente com sua orientadora. Além de aspectos 

sociodemográficos, serão abordados pontos referentes à vida universitária e 

trabalho, a transição para a vida adulta, relações sociais/familiares, com ênfase nos 

aspectos psicológicos e sociais. 

  

 

5.4 Aspectos Éticos do Projeto 

 

- Análise crítica dos riscos e benefícios aos sujeitos da pesquisa: os 

riscos aos sujeitos da pesquisa serão mínimos, considerando que o pesquisador 

coletará a opinião dos próprios sujeitos após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que neste estará enfatizado que o colaborador 

poderá deixar a pesquisa a qualquer momento sem algum prejuízo. No entanto, 

caso o participante sinta a necessidade de algum encaminhamento posterior, nos 

comprometemos na ajuda deste. 

 

- Responsabilidade do pesquisador, da instituição e do patrocinador: 

o pesquisador, juntamente com seu orientador, se compromete integralmente com o 

andamento da pesquisa. 

 



- Critérios para suspender ou encerrar o projeto: não há fatores de 

risco aos usuários para que haja suspensão da pesquisa. Todavia, caso nenhum 

estudante queira participar, não há meios de a pesquisa seguir em andamento. 

 

- Local onde serão realizadas as diversas etapas da pesquisa: todas 

as etapas da pesquisa ocorrerão na Universidade do Grande ABC – Anhanguera, 

localizada na Avenida Industrial, 3330, Bairro Campestre, Santo André, SP, Brasil. O 

local para a aplicação dos questionários será na própria sala de aula, em um 

momento em que não estiver ocorrendo aula. 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Levantamento 

Teórico 
           

Coleta de 

Dados 
           

Interpretação 

de Dados 
           

Entrega do 

Artigo 
           

Legenda:  
Entrega do artigo 

parcial 
 

Preparação para 

participação no 

Conic 

 
Entrega do artigo final - concurso 

interno 

 

 

 

 

7. ORÇAMENTO DETALHADO E REMUNERAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

Não haverá remuneração e os materiais utilizados serão de recurso 

próprio.  

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ao término da pesquisa, pretendemos dar visibilidade a respeito de 

aspectos sociais e psicológicos deste público, possibilitando a construção de 



projetos que a universidade poderá realizar a fim de que este jovem concilie da 

melhor forma possível as diversas atividades que desempenha, tendo como fim 

maior, a sua saúde mental. 

Aos educadores também poderá ser grande valia, haja vista que terão um 

conhecimento mais detalhado dos estudantes e com isso, poderão estabelecer 

acordos mais próximos às demandas e necessidades destes, uma vez que, para se 

desenvolver profissional e academicamente não basta apenas o intelecto.  

Por fim, considerando o sujeito um ser biopsicossocial, a saúde emocional 

e social estão intimamente relacionadas nessa caminhada. 
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