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Os aspectos psicológicos do adulto jovem, as possíveis dificuldades 
encontradas nesse período do desenvolvimento e os recursos 
utilizados para o enfrentamento de tais dificuldades são temas que 
têm despertado o interesse de estudiosos de diversas áreas. Este artigo, 
tendo como embasamento teórico a Psicologia Analítica, buscou 
compreender, em especial, o processo de aquisição da autonomia 
no adulto jovem, levando em consideração o universo psíquico 
dos indivíduos que se encontram nesse momento do percurso (22 
a 28 anos), bem como os aspectos referentes à sua adaptação ao 
mundo externo. O leitor perceberá que um dos principais desafios 
com que esses jovens se deparam refere-se à busca do equilíbrio 
entre as demandas do mundo interno e aquelas do mundo externo. 
Importante aspecto a ser considerado é a necessidade de maior 
atenção às relações que adultos jovens contemporâneos estabelecem 
com seu inconsciente, com o mundo que os cerca e com as pessoas 
que os rodeiam.
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A jornada dos seres humanos pode ser compreendida de maneira cíclica: 
inicia-se com a gestação que, após um período de aproximadamente 40 sema-
nas, se encerra com o nascimento, iniciando assim o ciclo da vida extrauterina. 
Quando o bebê cresce, vem a infância que se prolonga até o período da pré-
adolescência e adolescência. No final da adolescência, ingressa-se no mundo das 
responsabilidades adultas. E os ciclos continuam com a chegada e saída da meia 
idade e da velhice. Tudo isso sem contar as experiências que podem começar e 
terminar ao longo do percurso de cada indivíduo: uma amizade, um relaciona-
mento amoroso, um emprego. Todos esses períodos são marcados por transições 
sofridas, dolorosas, difíceis, que também podem ser repletas de satisfações, 
prazeres e crescimentos.

O presente artigo, fruto da pesquisa realizada em meu mestrado, direciona o 
olhar para o adulto jovem (22 a 28 anos aproximadamente) com o objetivo de 
identificar e compreender aspectos psicológicos que envolvem a construção de 
sua autonomia, além de refletir sobre alguns elementos arquetípicos da dinâmi-
ca desses jovens. Tendo em mente tal objetivo, é frequente nos depararmos com 
indivíduos que passaram pela adolescência, mas ainda não possuem a autonomia 
e independência de um indivíduo considerado adulto. Existe uma busca constan-
te de auxílio, profissional ou não, para vivenciar essa difícil tarefa já que o fim 
da adolescência vem carregado de dúvidas e angústias, causadas pelas incertezas 
do mundo desconhecido que se apresenta.

Muitos jovens têm imensa dificuldade em deixar a casa dos pais, ingressar 
no mundo profissional e se tornarem independentes e autônomos. Outros, ao 
contrário, ingressam em um casamento prematuro ou assumem responsabilida-
des familiares mais pesadas do que aguentariam para alcançar sua autonomia.

A conquista da autonomia é uma construção. Por esse motivo, falar sobre 
esse tema pressupõe uma investigação e aprofundamento nos estudos do desen-
volvimento da personalidade. Cabe esclarecer que o processo de desenvolvimen-
to é aqui entendido de forma não linear, onde os temas aparecem e retornam 
nos diferentes momentos do percurso do indivíduo, em um padrão circular. 

Além disso, é de fundamental importância considerar as diferenças culturais 
e sociais que permeiam cada história de vida. Nesse sentido, um modelo de 
desenvolvimento causal, cronológico e sucessivo, pode trazer o risco de que “a 
ideia de uma origem pode tentar-nos a usá-la como se fosse uma estrutura des-
tituída de conteúdo” (SAMUELS, 1992, p.34). Faz-se necessária uma teoria que 
traga princípios gerais, mas que não predetermine o padrão do nosso pensamen-
to e não pressuponha uma ligação óbvia e direta entre o passado e o presente.

O modelo proposto é a análise do desenvolvimento da psique de maneira plu-
ralista. Em outras palavras, pode-se dizer que em todas as épocas da vida existem 
questões que aparecem e reaparecem na psique “[…] de forma igual e ao mesmo 
tempo diferente” (SAMUELS, 1989, p.36). O movimento, ao invés de linear, é cir-
cular: não há um ponto de origem e nem um ponto de chegada. Tudo acontece 
e volta a acontecer, cíclica e recorrentemente. Cada período, então, interage 
com outros períodos do desenvolvimento. Contudo, não são resultado deles.

Falar em transição é falar em passagem. Toda passagem pressupõe a despe-
dida de algo velho para a chegada de algo novo. Nesse sentido, Gimenez (2009) 
propõe um trabalho onde a polaridade morte-renascimento seja vista como um 
ciclo natural do processo vital, atribuindo à morte um valor positivo, pois, ao se 
permitir a chegada do novo, permite-se também o contato com a fertilidade e 
a criatividade.

Esse movimento de deixar o velho ir embora, abrindo espaço para o novo, 
demanda um importante aspecto simbólico da psique chamado sacrifício. 
Byington (2008) chama esse elemento de “[…] função estruturante sacrificial” (p. 
100). Segundo esse autor, o sacrifício implica abrir mão de algo que está a serviço 
do ego para permitir a entrada de uma […] “dádiva que beneficie o self” (p.101). 
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O caminho para a vida adulta, então, requer sacrificar e ofertar atitudes típi-
cas da adolescência em troca de maior autonomia e independência. Conforme 
Jung, ([1912]1973), “[…] no sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder, 
a favor do inconsciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja consequ-
ência consiste numa libertação de energia” (para. 671).

Quando, no desenvolvimento, se coloca dessa forma a noção do sacrifício, 
a morte é entendida como transformação e leva a um renascimento, o qual 
enriquece a experiência de transição que está sendo vivida. Segundo Gimenez 
(2009), o conceito de sacrifício possibilita abrir espaço para que o inconsciente 
coletivo atue sobre o indivíduo, auxiliando-o a realizar escolhas autênticas, mui-
tas vezes sacrificando diversas outras opções em função da escolha verdadeira.

 Gimenez (2009) considera que, para realizar uma escolha, seja ela qual for, 
é necessário levar em conta as exigências da cultura, sociedade e ambiente, 
assim como as exigências do mundo interno. As escolhas feitas ao longo da vida 
podem nos afastar da nossa singularidade ou nos aproximar dela. Uma das tare-
fas impostas ao indivíduo é conseguir discernir entre a convocação do mundo 
interno e as demandas que a cultura impõe.

Conseguir fazer escolhas não é tarefa fácil. Neste artigo, fizemos um recorte 
do período do desenvolvimento da personalidade que se refere ao início da idade 
adulta. Entretanto, para que seja possível realizar escolhas nesse momento da 
vida, é necessário que tenha sido criado um ambiente propício de segurança, 
reflexão e aceitação que estimulem as tomadas de decisão. Além disso, também 
é imperiosa uma dose de autoconhecimento, para que não se percam de vista as 
demandas internas exigidas nessa empreitada. 

Esse é um momento muito perigoso, no qual o jovem corre o risco de se 
distanciar das necessidades internas, ficando completamente absorvido pelas 
exigências do mundo externo: casar, ter filhos, escolher uma profissão, ganhar 
dinheiro, comprar uma casa.

Períodos de transição merecem especial atenção, pois são períodos de vul-
nerabilidade pessoal, quando o senso de identidade parece oscilar ou mesmo se 
ausentar (ARAÚJO, 2010). Para Levinson (1978), transições implicam: aceitar as 
perdas que o fim de um ciclo pode ocasionar; rever e avaliar o passado; escolher 
qual aspecto é preciso manter e qual é preciso rejeitar; considerar desejos e pos-
sibilidades. É um momento de suspensão entre passado e futuro que precisa ser 
demarcado, a fim de que a pessoa possa preparar-se para demandas e confron-
tos diferentes dos que tinha até então e despedir-se das modalidades antigas de 
comportamento.

Um dos temas que trazem angústias para o adulto jovem, é o que Hillman 
(1996) chama de vocação. O termo, aqui é usado como sinônimo de “imagem, 
personalidade, fado, gênio, daimon, alma, destino” (1996, p.20). Ele acredita que, 
apesar de esses termos terem sido postos de lado pela psicologia, “[…] o chama-
do para um destino individual não é uma questão entre ciência sem fé e a fé não 
científica. A individualidade permanece uma questão para a psicologia – uma 
psicologia que tem em mente seu prefixo, psique, e sua premissa, a alma” (p.21).

É o que Jung ([1910] (1998)) nomeia de “fidelidade à própria lei” (p. 179): 
não só um isolamento, um desprendimento da massa, mas também uma lealdade 
repleta de confiança à necessidade interna que surge para o desenvolvimento da 
personalidade. Além disso, alerta para o risco de se perder do chamado, devido 
a pressões/convenções sociais, e sugere que a enorme quantidade de regras 
sociais com que nos deparamos é uma prova de que a “[…] maioria esmagadora 
das pessoas não escolhe o seu caminho, mas a convenção” (para. 296). Desse 
modo, o indivíduo não desenvolve a si mesmo, mas adota um método coletivo 
em detrimento de si mesmo.

Ainda se referindo ao chamado, o filósofo italiano Agambem (2007) traz essa 
ideia com o nome de Genius. Relata que “[…] os latinos chamavam de Genius ao 
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deus a que todo homem é confiado sob tutela na hora do nascimento” (p.15). 
Conforme enfatiza o autor, esse deus tão íntimo e pessoal é também a persona-
lização do que se supera e se excede em nós. É algo maior do que nossa cons-
ciência individual. É algo que convive conosco desde o nascimento até a morte 
como um elemento impessoal e pré-individual. Segundo o autor,

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

Ao longo de toda a vida, Genius nos acompanha. Está sempre presente e imu-
tável. De acordo com Agambem (2007), o que pode mudar é nossa relação com 
Genius. Pode passar de clara e luminosa para opaca e tenebrosa, perseguindo-
nos e assombrando-nos, a fim de que não nos esqueçamos de sua existência.

Para que se descubra ou redescubra a singularidade inerente a cada jovem 
adulto, é necessário um cuidado para não se perder aquilo que Jung chamou 
de fidelidade à própria lei; Hillman de fruto do carvalho ou daimon; Agambem 
de Genius. 

Fica clara, então, a existência de inúmeras variáveis no percurso do jovem 
adulto. As influências dos relacionamentos sociais e familiares, a modernização 
da sociedade e consequente mudança nos ritos de passagem, as diferentes 
vivências com os vínculos de base, a educação, cultura e gênero – todos são 
aspectos que constroem nossa singularidade e personalidade.

Em buSCA DA AuTonomiA
A palavra autonomia, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa 

(CUNHA, 1982), tem origem grega. É uma composição das palavras auto (de 
autós), que significa “[…] de si mesmo, por si mesmo, espontaneamente” (p. 
84), e nomía (de nómos), que quer dizer lei. Combinadas as palavras, podemos 
entender seu significado como lei própria e espontânea ou, ainda, capacidade 
de estabelecer sua própria lei.

Sant’Anna (2009) enfatiza que o significado da palavra autônomo é “[…] 
aquele que possui lei/costume/vida própria” (p. 17) e reflete se este não seria um 
conceito utópico. Esse autor acredita que a autonomia é relativa. Vivemos em 
sociedade e toda sociedade possui leis com que o sujeito precisa interagir, mesmo 
que de forma automática. Nosso universo é relacional e o sujeito só se configura 
na relação com o outro. Portanto, “[…] o máximo que podemos fazer é medir 
o grau maior ou menor de dependência do sujeito dentro do sistema” (p. 17).

Segundo Monod (2009), autonomia engloba a conquista do direito de conce-
der-se a própria lei em detrimento da “lei do Outro” (p.73). Esta última poderia 
ser colocada em prática tanto pela força como por uma situação de dependência 
(financeira ou emocional). A conquista da autonomia seria a possibilidade de 
não aceitar uma lei que não tenha uma justificação racional. De acordo com o 
autor, esse conceito de autonomia foi iniciado filosoficamente por Descartes, 
com “[…] sua exigência de recusa do recebido (opiniões recebidas na infância, 
tradições aceitas sem exame...), considerando esse recebido como duvidoso, e 
com o reassentamento do saber na certeza subjetiva” (p. 73).
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Do ponto de vista histórico, o sujeito autônomo começa a aparecer junta-
mente com a sociedade moderna, porque, antes disso, na sociedade tradicional, 
a identidade e o sentido de existência eram pré-constituídos pelo local de nas-
cimento, linhagem familiar e papéis sociais designados ao sujeito. As transfor-
mações sociais ocorridas neste período possibilitaram a reflexão e a escolha do 
sujeito, que tomaram o lugar dos dogmas e da autoridade hierárquica. As esco-
lhas passam a fazer parte da construção da identidade e não são mais definidas 
simplesmente pelas origens.

A despedida dos valores presentes na sociedade tradicional – regras e concei-
tos rígidos, laços de pertencimento e filiação – para a chegada de valores enal-
tecidos na sociedade contemporânea – autogestão, autoconstrução e liberdade 
– no entanto, demonstra que a sociedade continua agindo de forma polarizada. 
O sujeito que vivia na sociedade tradicional era tiranizado pelo peso das normas 
e regras, enquanto o sujeito contemporâneo é tiranizado pela obrigação de ser 
livre, recusando toda e qualquer referência externa, buscando em si mesmo “[…] 
o solo no qual ancorar sua identidade” (BEZERRA, 2009, p.40).

O imperativo social modifica-se de obediência a regras, convenções e hie-
rarquias sociais, para a necessidade incessante do indivíduo em confirmar seu 
valor, seus méritos e sua força, unicamente pela própria produção e atuação 
nos planos social, econômico e pessoal. O preço a ser pago pela substituição 
de referências externas rígidas (porém, estáveis) por uma performance que seja 
socialmente aceita (porém instável e transitória),

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

Há ainda um outro paradoxo a ser administrado a partir da individualiza-
ção do sujeito. Segundo Lipovetsky (2009), na atualidade, aparentemente, as 
pessoas fazem aquilo que desejam. As regras não são mais ditadas pela Igreja, 
por enquadramentos coletivos ou pela família. Por outro lado, percebe-se uma 
homogeneidade e uma massificação de comportamentos e gostos que é regula-
da pelo consumo e pela mídia.

Monod (2009) acrescenta que a liberdade individual fica comprometida pela 
“pressão da semelhança” (p. 91), veiculada pela mídia e pela publicidade. A valo-
rização da singularidade e “auto-criação” (p.91) fica abalada pelos mecanismos 
de conformação a modelos previamente estabelecidos que nos indicam não só 
como devemos trabalhar, produzir e nos distrair, “[…] mas também amar, comer, 
etc.” (p.92).

É nesse cenário que o adulto jovem contemporâneo necessita desenvolver 
sua autonomia. Lipovetsky (2009) pontua que “[…] o universo da autonomia cria 
uma instabilidade, uma desestabilização psicológica cada vez mais manifesta” (p. 
63). A falta de referências sociais estruturantes traz grandes problemas de deso-
rientação e de impotência. A conquista da autonomia pode vir acompanhada 
de disfuncionalidades, tais como anorexia, obesidade, adição, depressão. “De um 
lado, cresce a soberania do indivíduo; de outro, o desapossamento do indivíduo, 
que se torna incapaz de ter controle sobre si mesmo” (p.64). 

Lipovetsky (2009) entende que o fato de não recebermos mais de fora as 
respostas para a vida moral não significa que entramos em uma era de “[…] anar-
quia moral” (p. 71). É necessário buscar e encontrar tais respostas. Os debates e 
polêmicas existentes no campo moral demonstram que as pessoas não concor-
dam mais com a maneira tradicional de concretizar o universo da autonomia.

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



um individualismo desmedido. De acordo com Lipovetsky (2009), existem dois 
tipos de individualismo, na modernidade: o irresponsável, em que não há regras 
ou limites, e o responsável, o qual é limitado pelo respeito do direito dos outros. 
É claro que essas duas formas coabitam. Nossa tarefa, assim, é “[…] fazer recuar o 
individualismo irresponsável em proveito do individualismo responsável” (p.71). 

O individualismo irresponsável pode facilmente levar a autonomia a ser 
interpretada como uma forma de satisfazer caprichos pessoais e ocultar “[…] 
o quanto o acesso à autonomia pessoal é um bem infinitamente precioso que 
deve, antes, ser protegido e defendido contra um individualismo mortífero e 
nefasto” (VALADIER, 2009)

Como maneira de evitar o individualismo irresponsável, Monod (2009) pro-
põe a necessidade de definir um “[…] limite externo para a metáfora da auto-
nomia” (p.93). Este limite seria demarcado pelo reconhecimento da existência 
do Outro, que engloba o homem, a natureza e o mundo – “em sua fragilidade e 
finitude” (p.94).

Além disso, conforme Bezerra Júnior (2009), podemos constatar “[…] a perda 
dos valores tradicionais, o esfumaçamento da figura paterna, o esvaziamento do 
poder das diversas formas de transcendência” (p. 43). Dessa constatação surge a 
necessidade do encontro de novos valores e referenciais.

Os dois arquétipos que abordaremos a seguir – o arquétipo bipolar puer et 
senex e o arquétipo do pai – podem contribuir para essa reflexão, pois possuem 
uma conexão muito próxima com a construção e conquista da autonomia.

PuEr ET SEnEX
Para o encontro do equilíbrio entre a sociedade tradicional e a sociedade 

moderna, entre a obediência a regras e a recusa de referenciais externos, entre 
a supervalorização de tradições e hierarquia e o culto à autogestão, é de funda-
mental importância uma reflexão sobre o conceito do arquétipo do puer et senex. 

Autores como Hillman (1998) e Bernardi (2010) descrevem que o arquétipo 
do puer se manifesta na criatividade, na novidade, experimentação, irresponsa-
bilidade, curiosidade, questionamento. O puer não aceita regras e nem compro-
missos, quer alçar voo. É ele quem aponta para o futuro. 

Por outro lado, o arquétipo do senex traz o comportamento sistemático, as 
regras e os limites, a rigidez e a frieza. Carrega a sabedoria, em virtude de seu 
conhecimento, o qual pode atrair o poder, o controle e a cristalização de verda-
des e certezas absolutas. Fica preso ao passado e é resistente a mudanças.

Puer e Senex são duas polaridades do mesmo arquétipo, e sua convivência 
harmônica, ao longo da vida, pode favorecer trocas criativas no desenvolvi-
mento da personalidade e na construção da autonomia. No entanto, Hillman 
(1998) chama a atenção para a polarização dessas duas figuras, na sociedade 
contemporânea.

Nas famílias, por exemplo, os conflitos de gerações, manifestados muitas 
vezes pelos desentendimentos e outras tantas pelo silêncio, bloqueiam a comu-
nicação entre a juventude e a velhice. “A juventude forma uma classe social, 
autocentrada, não iniciada pelos mais velhos e, portanto, amplamente sem 
comunicação para além de si mesma” (HILLMAN, 1998, p.14).

Outro exemplo é a política, na qual líderes e sistemas antigos tentam manter 
a ordem, a lei e as tradições, enquanto jovens se organizam (ou se amontoam) 
em uma tentativa de conquistar direitos e algum tipo de liberdade. Nesses casos, 
o senex pode surgir numa tentativa de preservar valores, tradições, e resgatar 
uma ética a qual precisa ser lembrada por alguém (BERNARDI, 2010), visto que 
está esquecida na sociedade hedonista contemporânea.

Segundo Bernardi (2010), o conflito entre puer e senex se instaura, caso não 
exista a disposição de um conceder ao outro o direito da fala e a si próprio a 
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capacidade de ouvir, o que ocasiona a identificação com um dos dois dinamis-
mos: o puer descarta o passado, as tradições, interpretando tudo o que vem do 
senex como controle; o senex descarta o entusiasmo, destruindo as possibilida-
des do futuro, interpretando as novidades como uma ameaça caótica à ordem. 
Senex se agarra a construções sólidas e pesadas, apega-se ao controle e ao poder 
devorador. Puer cria uma relação hedonista com a vida, sem compromissos ver-
dadeiros consigo mesmo e com a realidade que o cerca, o que constela uma “[…] 
perigosa associação para o futuro da humanidade” (p.107).

Apesar de muitas das características do puer serem observadas no momen-
to de vida em que se encontra o adulto jovem – experimentação, curiosidade, 
questionamento – a interação com o senex é necessária, ao longo de toda a vida.

Nesse sentido, para Guggenbühl-Craig (1982), os arquétipos flutuam livre-
mente, independentemente do período da vida. O puer e o senex podem ser 
vistos como arquétipos característicos de um determinado momento (adoles-
cência ou velhice). Entretanto, por se manifestar através de imagens interiores, 
o arquétipo independe da situação consciente e pode constelar-se em qualquer 
circunstância da vida, já que o desenvolvimento não pode ser visto como uma 
linha linear, mas de forma circular. Hillman (1998) acrescenta que “[…] nossas 
atitudes pueris não são exclusividade da juventude, assim como nossas qualida-
des senis não estão reservadas para a velhice” (p. 22).

A relação ideal entre essas duas polaridades arquetípicas pode contribuir 
para a aquisição da autonomia, pois a possibilidade de se abrir para o novo, 
aproveitando as vivências e experiências passadas, viabiliza a capacidade de 
fazer escolhas mais conscientes. De acordo com Werres (2010, p. 102),

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

A interação e o diálogo do adulto jovem com as polaridades desse arquétipo 
trazem em si a busca do conhecimento e a descoberta do sentido, através da 
pergunta “por quê?” e da resposta “eu sei”. A curiosidade e a sabedoria que nos 
mantêm em um diálogo conosco próprios e com o mundo, questionando, res-
pondendo, questionando a resposta e respondendo de novo, mantêm o sentido 
da nossa existência. Segundo Hillman (1998), “[…] ao continuarmos verdadeiros 
com nosso espírito puer passado, e ao conscientemente afirmá-lo, já assumimos 
a virtude senex da responsabilidade e da ordem” (p.52). Essa é uma das formas 
possíveis de manter um diálogo saudável entre puer e senex.

o PAi E A AuTonomiA 
O papel da figura paterna no desenvolvimento da personalidade tem sido 

objeto de estudo da psicanálise e da psicologia analítica. Samuels (1992) salien-
ta que há certa resistência em considerar o pai como participante ativo desse 
processo, porque ele geralmente é analisado “[…] em relação a, e como reação 
às influências maternas”. Por outro lado, o autor sugere que seja dada ênfase 
ao aspecto cultural e psicológico da relação, uma vez que “[…] a fragilidade 
biológica do relacionamento com o pai lhe confere força psicológica, já que o 
relacionamento entre pai e filho tem de ser declarado” (SAMUELS, 1992, p.96).

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



sociedade, na coletividade e no grupo, o pai parece ser uma imagem cultural de 
fundamental importância para a constituição psíquica dos adultos jovens. Tal 
arquétipo constela-se sempre que se faz necessária a delimitação entre o Eu e 
o Outro (LIMA FILHO, 2002). O Outro pode ser entendido como outro indivíduo, 
a sociedade ou o inconsciente. Ativa-se no momento em que o filho inicia sua 
relação com o mundo, pois o pai é o responsável por essa mediação. Determina 
de que modo – finalidades, métodos, abrangências, limites – as diversas relações 
do filho com o mundo e consigo mesmo vão se estabelecer, uma vez que

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

De acordo com Lima Filho, o referencial do pai se transforma em “[…] ideia, 
espírito, identidade social, moral, costume, conduta” (2002, p. 73). O filho 
encontra o contorno e a segurança nos modelos e padrões de comportamento 
ensinados a ele. A inserção do indivíduo na sociedade ocorre ao longo de toda 
a vida. Porém, na transição para a idade adulta, nota-se a força do chamado 
para o indivíduo se afirmar perante a sociedade. Como vimos, é nesse momento 
da vida que o adulto jovem se posiciona perante a família, as relações sociais, a 
profissão, o mundo de forma geral.

Uma importante função psíquica exercida pelo pai é a de apresentar a rea-
lidade objetiva ao filho, tentando libertá-la o máximo possível de seus próprios 
juízos de valor, para que o filho possa desenvolver e discriminar valores que lhe 
convenham. A partir da possibilidade de enxergar o mundo de maneira objetiva, 
o indivíduo terá dados para realizar escolhas (ZOJA, 2005). As escolhas precisam 
do reconhecimento de dados objetivos, do reconhecimento do mundo interno, 
do reconhecimento do Outro e dos limites naturais do ser humano. 

A figura paterna, todavia, está enfraquecida. Segundo Zoja (2005), a ausên-
cia do pai simbólico não pode ser vista como a causa da instabilidade e falta 
de limites da sociedade, mas, de fato, como uma de suas manifestações. A 
cultura atual desvaloriza o arquétipo paterno, por ser uma cultura hedonista. 
Proporcionar que o filho entre em contato com a falta, conforme Lima Filho 
(2002), deveria ser uma função exercida pelo paterno, pois o filho que se sente 
repleto e satisfeito não precisa desenvolver, criativamente, recursos próprios 
para supri-la. A sociedade, no entanto, desvaloriza essa função, porque promove 
a busca de satisfação imediata. Zoja descreve a sociedade contemporânea da 
seguinte forma:

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

Constata-se, por conseguinte, que as funções psicológicas paternas tradicio-
nais são exercidas cada vez menos. A imagem do pai, nos dias atuais, funde-se à 
imagem da mãe. Além disso, suas funções são exercidas também por instituições, 
o que ocasiona uma dificuldade na discriminação do princípio paterno. 

Jung ([1957] (1985)) postula que as imagens do pai e da mãe são projetadas 
no mundo externo e devem ser introjetadas ao longo da vida. Todas as tenta-

tivas de manter a imagem dos pais projetadas no ambiente externo fracassam, 
pois a sociedade cobra uma transformação da atitude infantil para uma atitude 
autônoma. A projeção da imagem do pai acontece no Estado, na religião, em 
instituições.

Se os pais constituíam uma base de segurança para a sociedade no imaginá-
rio coletivo por corresponder à noção de responsabilidade, a escassez da figura 
paterna pode provocar “[…] confusão e recriminação porque a responsabilidade 
é, por definição, aquilo que não se pode escapar” (ZOJA, 2005, p.219). A recri-
minação e confusão, por sua vez, geram o afastamento do pai e a recusa em 
assumir seu papel, em um círculo vicioso. As responsabilidades que os adultos 
jovens necessitam assumir, seja por exigência própria, seja da sociedade, também 
podem ficar confusas e nebulosas, em função da fragilidade da figura paterna.

Além disso, os jovens encontram poucas figuras de homens, no seu percurso 
rumo à vida adulta. Isso se deve tanto à característica do mundo ocidental como 
à “[…] preguiça do homem adulto” (ZOJA, 2005, p.256). Uma saída para os jovens 
é a busca de referência em seus pares. Se a figura paterna não é suficientemente 
forte, como espera o filho, a tendência é que o jovem busque em seu grupo 
líderes os quais deem algum tipo de contorno e segurança para suas escolhas. 
Essa substituição do pai por pares pode trazer consequências desastrosas, como 
a delinquência, o consumo excessivo de drogas, ou participar positivamente do 
desenvolvimento do jovem, dependendo do líder escolhido. 

Como “[…] a necessidade de um pai é um dado arquetípico da psique, fun-
damental para a espécie humana” (LIMA FILHO, 2002, p. 297), para compensar 
a ausência da figura psíquica do pai surgem imagens culturais e individuais na 
tentativa de preencher essa lacuna, que são utilizadas como objetos de projeção 
da figura paterna. 

Tais imagens podem ser identificadas na procura de gurus, em seitas reli-
giosas; na busca por um professor mais experiente, padre, pastor ou rabino; no 
apelo à psicoterapia, não apenas como rito de passagem, mas pela figura do 
psicoterapeuta, o qual tenta manter um certo equilíbrio, “[…] no momento em 
que a figura do pai no mundo social e sua autoridade são postos em xeque e 
declarados absolutamente negativos” (SAMUELS, 1992, p.91).

Zoja (2205) destaca, nessa busca pela compensação da figura paterna, o 
aparecimento da figura do ditador, que sacia a necessidade de pai de forma 
polarizada e disfuncional. Muitas vezes, acontece até uma nostalgia pelo retorno 
da ditadura (ou seria pela presença do pai?). “A ditadura assumiu o aspecto do 
Pai Terrível que, nos mitos, atribui aos filhos tarefas impossíveis” (ZOJA, 2005, 
p. 184). Os filhos, porém, ficam incapazes de crescer e ter uma vida autônoma, 
pois são engolidos pelo pai.

Para que haja o encontro com o pai, nos dias atuais, será necessário buscá-
lo. Zoja entende que a figura do pai que hoje se busca não será encontrada em 
nenhuma pessoa real. A busca deve ser focada no espírito paterno, como inspi-
ração e princípio psicológico.

A infLuênCiA DA AnimA/AnimuS nA ConSTrução DA AuTonomiA
Tendo em vista que o período pelo qual o adulto jovem atravessa é carac-

terizado por uma tentativa de adaptação ao mundo externo e construção de 
novas relações, utilizaremos do conceito de anima sua característica de relação 
com o Outro.

Samuels (1992) e Young-Eisendrath (2002) pensam que separar o estudo de 
anima/animus em gêneros pode prejudicar o desenvolvimento e a renovação da 
vida psíquica, pois prender-se à anatomia e ao determinismo biológico elimina 
toda a possibilidade de elaboração da metáfora contida na descoberta do Outro 
que possui uma anatomia diferente da própria.
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Young-Eisendrath (2002) mantém a ideia de anima e animus como “imagens 
afetivamente carregadas do Outro à medida que surgem no indivíduo, na família ou 
na sociedade” (p.218). Em outras palavras, o que prevalece é a característica relacio-
nal do arquétipo, mais do que características do princípio masculino ou feminino.

Nesse sentido, Hillman (1985) admite que o Outro, com todas as nuances 
que a relação com o desconhecido traz, pode ser identificado na relação com 
um objeto externo ou na relação com o próprio inconsciente, o qual também 
pode ser chamado de Outro. Essa relação tem a anima como mediadora: entre 
o pessoal e o coletivo, a realidade objetiva e o que está para além dela, “[…] o 
horizonte consciente individual e o reino primordial do imaginário, suas ideias, 
figuras, emoções” (JACOBY, 1999, p.53).

Samuels (1989), por sua vez, compreende que animus/anima são maneiras 
de comunicar a alteridade, através do que está momentaneamente inacessível 
à consciência. Essas figuras falam do “[…] inesperado, daquilo que está fora de 
ordem, que ofende à ordem dominante” (p. 254), levando o sujeito a entrar em 
contato com o desconhecido.

Além de intermediar a relação com o desconhecido, para Hillman (2010), 
anima também é o próprio desconhecido. Equivale ao daimon pessoal, ao genius 
individual. É o sopro de vida atrás das funções conscientes. Faz a ponte entre as 
imagens psíquicas e a vida consciente, tornando a experiência pessoal.

Anima “[…] é tanto a ponte para o imaginal quanto o outro lado, personifi-
cando a imaginação da alma. Anima é a psique personificada” (HILLMAN, 2010, 
p. 116). Quando ativada, experimenta-se a realidade imaginal, e suas imagens, 
em geral, são projetadas em um objeto externo. As primeiras projeções de 
anima/animus são direcionadas aos primeiros vínculos parentais, os primeiros 
“Outros” reconhecidos pelo indivíduo. Já na idade adulta, Jung ([1928] (2012b)) 
assinala que

[…] tal influência é interrompida; consequentemente, as imagos parentais 
são cada vez mais afastadas da consciência e, devido à influência restritiva 
que continuam a exercer, adquirem em geral um aspecto negativo. Desse 
modo, as imagens parentais se tornam estranhas, transferidas para uma 
espécie de “exterior” psíquico. (para. 296).

Hillman (2010) afirma que a anima chega através do amor e insiste nele. 
O amor talvez seja o canal para se reconhecer a pessoa existente na alma. A 
intimidade e a satisfação de desejos procurada pelo jovem apresenta-se como 
uma projeção da demanda psíquica, intimidade essa buscada no desconhecido, 
no estranho, no Outro.

Young-Eisendrath (1998) acrescenta que a relação com o Outro está intima-
mente relacionada com a noção de desejo, atividade intrínseca do ser humano. 
O desejo implica o reconhecimento da falta ou da ausência, a qual geralmente 
é identificada com algo ou alguém. Esse objeto, seja ele uma pessoa, seja um 
grupo, uma opção religiosa ou uma atividade artística, teria a capacidade de 
completar ou satisfazer essa falta. Anima/animus, com sua função mediadora 
e sua caraterística imaginal, auxiliarão o ego, indicando para onde o desejo da 
psique aponta.

De acordo com Frankel (1998), além dos objetos de amor aos quais se dire-
ciona a necessidade de intimidade, outros objetos podem ser interpretados como 
uma tentativa de separação dos primeiros vínculos parentais e consequente 
projeção da anima: delinquência, promiscuidade, trabalho, amizades intensas, 
um ideal, uma causa nobre.

Byington (1988) chama a atenção para o risco desse encontro com o Outro 
desconhecido ser desviado para a imagem de si mesmo, como no mito do 
Narciso. Nesses casos, o encontro com o Outro acontece no reflexo com a pró-

pria imagem, produzindo jovens individualistas com dificuldades na adaptação 
ao mundo externo, os quais só procuram preencher as faltas através da satis-
fação do próprio desejo. “A patologia da alteridade centraliza-se na traição, na 
mentira, no desamor, na manipulação, na exploração e na desconsideração do 
Outro” (BYINGTON, 2008, p. 164).

PErSonA E ADuLTo JovEm
Dentre as várias definições que Jung oferece sobre a persona, uma delas 

chama a atenção por demonstrar a complexidade que adultos jovens enfrentam 
na construção de sua persona. 

A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual 
e a sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir 
um determinado efeito sobre os outros e por outro lado ocultar a verdadeira 
natureza do indivíduo. (JUNG, [1928] (2012b), para. 305).

De acordo com Stein (2006), para um desenvolvimento adequado da per-
sona, é preciso que se firme um acordo entre indivíduo e sociedade; entre a 
necessidade de separação e independência por um lado e de relacionamento e 
adaptação ao mundo por outro. Acrescenta:

O desenvolvimento da persona é tipicamente um importante problema na 
adolescência e início da idade adulta, quando há, por um lado, tanta ativida-
de no mundo interior, tantos impulsos, fantasias, sonhos, desejos, ideologias 
e idealismos, e, por outro, tanta pressão dos seus iguais no sentido da con-
formidade. (STEIN, 2006, p. 108).

Por isso mesmo, um dos grandes desafios no desenvolvimento da persona 
é encontrar o equilíbrio entre dar atenção suficiente aos objetos externos e 
encontrar a medida certa para o envolvimento com o mundo interior.

Enquanto anima/animus intermedeiam a relação do ego com o Outro inte-
rior, a persona é a responsável pela mediação do indivíduo com o mundo exter-
no. Hillman (1985) entende que, enquanto a anima governa o mundo interno 
do inconsciente coletivo, a persona dirige a adaptação à consciência coletiva. 
Hopke (1995), em outras palavras, confirma que a persona é a mediadora da 
atitude externa, enquanto a anima/animus são mediadores da atitude interna.

Este é um momento no qual se deve tomar o máximo cuidado para que não 
ocorra o que Jung ([1928] (2012b)) chamou de “[…] ausência da alma” (para. 
306). Uma vez que a construção de uma persona coletivamente adequada exige 
uma concessão ao mundo exterior, existe a possibilidade de se identificar com 
essa persona, acarretando um esquecimento das demandas internas. Isso pode-
ria levar à construção de uma falsa identidade, provocando uma estagnação 
no desenvolvimento da psique. Porém, Jung ([1928] (2012b)) alerta que “[…] a 
ausência de alma que essa mentalidade parece acarretar é só aparente, pois o 
inconsciente não tolera, de forma alguma, tal desvio do centro de gravidade” 
(para. 306), porque, quanto mais o homem se identifica com seu papel social, 
maior será a dominação interna do inconsciente.

Para Hopke (1995), a persona pode se apresentar como uma forma de exter-
nalizar a individualidade, se as escolhas para a sua construção não forem feitas 
simplesmente pelas expectativas e convenções sociais, mas respeitarem o mundo 
interior, via mediação da anima. Anima e persona, então, são complementares e 
não opostos. O indivíduo teria condições de se mostrar para a coletividade como 
ele gostaria de ser visto e não apenas como o mundo espera que ele apareça. 
É um enorme desafio manter-se entre o pessoal e o coletivo, entre o ego e o 
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inconsciente, entre a persona e a alma.
A construção da persona, a saída do indivíduo do mundo dos pais e sua 

adaptação ao mundo adulto nos remetem a outro importante arquétipo, que é 
constelado no percurso do adulto jovem: o arquétipo do herói.

A temática do herói pode ser encontrada na mitologia grega, romana, orien-
tal e em populações nativas. Os mitos exibem variações em seus detalhes mas, 
estruturalmente, assemelham-se no conteúdo. Henderson (2008) faz um resumo 
interessante de como o tema se apresenta nas mitologias em geral:

Ouvimos repetidamente a mesma história do herói de nascimento humilde 
mas milagroso, provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão 
rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, 
sua falibilidade ante a tentação do orgulho e seu declínio, por motivo de 
traição ou por um ato de sacrifício heroico, no qual sempre morre. (p.142).

Para o autor, esse esquema expõe a evolução da consciência do indivíduo. 
Associa o significado psicológico da imagem do herói de acordo com o desen-
volvimento da personalidade e faz um paralelo entre a sua jornada, com suas 
lutas e conquistas, e a trajetória do fortalecimento do ego, iniciada quando o 
indivíduo precisa abandonar o mundo da infância para entrar no mundo adulto. 
O mito do herói guerreiro seria, por conseguinte, a primeira etapa na diferencia-
ção da psique, quando o ego busca autonomia e independência para ser capaz 
de enfrentar os desafios da vida.

De acordo com Lima Filho (1997), é esperado que esse percurso heroico 
aconteça no período da adolescência, momento crucial na separação entre o 
jovem e seus pais. 

Após esse período inicial de superação e desafios, Hillman (1984) propõe que 
o modelo do herói que luta pelo seu fortalecimento egoico ceda lugar para a 
construção de um ego o qual seja descontínuo e concebido como um padrão 
circular. “Ora é uma coisa ora uma outra; guiado tanto pelo presente sincrônico 
quanto pelo passado causal, prossegue num itinerário urobórico, que é a circu-
lação de luz e de trevas” (p. 164). 

Hillman não discorda da necessidade da constelação do arquétipo do herói 
na construção e diferenciação do ego. Afirma, no entanto que o herói precisa 
dar lugar a outras imagens. Uma das imagens ressaltadas por ele é a do ego 
imaginal. O ego imaginal traz um tipo de consciência que conduz a uma atitude 
diferente do ego, em que a vontade é relegada a um segundo plano e a ima-
ginação e a fantasia são de grande importância. Não significa, entretanto, um 
ego invadido por imagens induzidas, quer por drogas, quer por conhecimentos 
intelectuais. “Significa, isto sim, comportar-se imaginativamente” (p.168). 

A noção de ego forte, para o autor (1970), é uma fantasia de herói cultural, 
uma ilusão que pode levar à inflação. Por aparecer como um ser que possui mais 
do que a natureza humana, o herói é caracterizado como um deus em potencial 
– e isso exerce grande fascínio sobre o ego. Por esse motivo, Jung ([1912] (1973)) 
entende que o eu pode ceder à tentação de se identificar com o herói, o que 
pode acarretar a inflação psíquica e suas consequências. 

A ideia de que o ego precisa ser forte para lidar com o mundo externo e não 
ser sobrepujado por imagens do inconsciente é uma construção histórica da 
psicologia. Hillman (1984) analisa que, desde o início, o pensamento psicológico 
considerou que a fantasia não merecia confiança. O ego tornou-se definido pela 
razão, entendimento, intelecto e vontade. Todos esses fatores são de fundamental 
importância. Deveriam, no entanto, ter o mesmo peso para o ego do que a fantasia

Ego forte poderia ser concebido, assim, como o ego que tem um certo nível 
de adaptação e controle da realidade, através da razão e da vontade. A adap-
tação do ego imaginal, por sua vez, significa “[…] poder imaginar a realidade” 

(p.165). O ego imaginal é impelido a ser fiel a si mesmo, pois as fantasias são 
fruto da vida psíquica inconsciente e acompanham o indivíduo em sua trajetó-
ria, circular e não linear.

A adaptação é, sem dúvida, uma exigência do mundo externo. O adulto 
jovem, por exemplo, precisa encontrar uma ocupação que o satisfaça e o sus-
tente; precisa encontrar sua forma de se relacionar socialmente e de construir 
suas relações familiares. A questão é como essa adaptação pode ser feita, sem 
uma identificação patológica com a persona, sem abandonar o mundo imaginal, 
explorando-o e desenvolvendo um ego que possa viver de forma imaginativa, 
sem se desprender da realidade objetiva (HILLMAN, 1970). 

O perigo do ego que não valoriza a vida imaginativa é o de que as fantasias 
sejam supervalorizadas após terem sido “[…] subvalorizadas desmedidamente. 
Esta subvalorização é um dos maiores obstáculos para a formulação do material 
inconsciente” (JUNG, [1916] (2000a), para. 176). Quando falta a apreciação sub-
jetiva das fantasias e há uma dificuldade do reconhecimento de seu significado 
para o sujeito, significa que as fantasias foram subvalorizadas. 

Um dos motivos que leva as fantasias a serem evitadas pelo ego é o receio de 
que ele não tenha uma estrutura suficiente para resistir aos assaltos do incons-
ciente. Isso não quer dizer necessariamente ter que desenvolver um ego forte ou 
um ego fraco. Significa saber conviver com as imagens. 

A aparição espontânea de insights é um dos meios utilizados pelas ideias 
imaginativas para vir à tona. São responsáveis por muitas escolhas e tomadas de 
decisões, ao longo da vida. Não passam pela razão e nem pela vontade. Porém, 
para serem executadas, necessitam de sua atitude. Dessa maneira, razão, vonta-
de, desejo e imaginação caminham juntos, lado a lado.

Surge, então, a possibilidade de nos depararmos com outro tipo de herói, 
diferente daquele que vence as batalhas e derrota o dragão. Segundo Hillman 
(1998), derrotar o dragão significa matar a imaginação, pois o dragão é um 
animal fictício e representa a imaginação como força animal e instintiva. Esse 
herói, que não luta com o dragão, mas se aproxima dele, se assemelharia mais 
à figura do trickster.

O trickster, de acordo com Henderson (2008), corresponde a um período 
primitivo da vida, já que é dominado por seus desejos e tem a mentalidade de 
uma criança. Todavia, Jung ([1916] (2000a)), acredita que não é possível ver na 
figura do trickster apenas o reflexo de um estágio anterior, pois ele continua 
vivo e influenciando civilizações. Suas características (tendência às travessuras, 
tanto divertidas como malignas; mutabilidade; dupla natureza animal-divina; 
vulnerabilidade, transgressão e proximidade à figura de salvador) o aproximam 
da sombra coletiva e individual, bem como do mundo das fantasias. 

Nesse sentido, o objetivo da jornada desse herói, o qual procura sua autono-
mia, não seria a luta por um tipo de ego, que põe em risco o contato com uni-
verso imaginativo. Seria a busca de uma consciência permeável, que possibilite a 
convivência do animal com o divino, da imaginação com o intelecto, da fantasia 
com a realidade. Para tanto, Guugenbühl-Craig (1980) lembra a necessidade da 
presença de Eros, que torna o trapaceiro, impostor e mentiroso em surpreenden-
te, estimulante, encantador e criativo. Não se atola em convenções e rotinas, 
mas continuamente revela novos lados dele mesmo, abrindo perspectivas ines-
peradas para si e para os que estão ao seu redor.

Se, na adolescência, o arquétipo do herói foi constelado para que o indivíduo 
pudesse iniciar seu processo de diferenciação e separação do inconsciente, o 
adulto jovem tem a tarefa de retornar ao mundo imaginal, a fim de adquirir um 
ego poroso, flexível e adaptável.
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inDiviDuAção no ADuLTo JovEm
Jung ([1921] (2012) afirma que existe uma realidade universal, os arquétipos, 

que só pode se expressar através do indivíduo e sua singularidade. Acrescenta 
que a personalidade se desenvolve naquele que consegue, de maneira conscien-
te, escutar, aceitar e realizar individualmente o poder da “destinação interior” 
apresentado para todos. Quem desiste de seguir esse chamado fica “[…] entregue 
ao desenrolar cego dos acontecimentos e é aniquilado” (JUNG, [1910] (1986), 
para.308). Podemos pensar que, nos momentos de escolhas cruciais, como é o 
caso do adulto jovem, há um grande risco de perder de vista a própria realização, 
em detrimento das pressões ambientais (GIMENEZ, 2009). 

Essa destinação interior, o chamado para “tornar-se quem se é”, do ponto de 
vista de estudiosos como Samuels (1989), Guggenbühl-Craig (1991) e Hillman 
(1981), acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. 

Dessa forma, Guggenbühl-Craig (1991) entende que processo de individua-
ção não significa buscar um desenvolvimento saudável. Assim como o percurso 
do desenvolvimento psicológico não é linear, o processo de individuação tam-
bém não é. Além disso, questiona o uso do termo maturidade, uma vez que nos 
aproximamos e nos afastamos da realização do nosso ser de forma cíclica. Não é 
“[…] algo que se pode conquistar e possuir com segurança” (2004, p. 124). 

Para Hillman (1995), a ideia de crescimento caminha junto com a ideia de 
perda. Individuar-se implica perder “[…] aquilo que se agarrava para se pre-
servar” (p.18). Contudo, existem aspectos essenciais, traços que não se podem 
consertar, esconder ou modificar, que nos forçam a diferir. É o que faz a pessoa 
ter um caminho único, como ninguém mais. “É a minha coragem, a minha dig-
nidade, a minha integridade, a minha moralidade e a minha ruína” (HILLMAN, 
2001, p.211). A individuação é, portanto, um processo que transita entre despe-
dir-se do que não nos cabe mais e nos aproximarmos da nossa singularidade. É 
o reconhecimento e a capacidade de diferenciar as várias subpersonalidades que 
nos habitam. Logo, não existe um único caminho possível para a individuação, 
todavia, diferentes caminhos, em diferentes momentos da vida (HILLMAN, 2010). 
Ao se referir a esse processo de diferenciação, Hillman escreve:

Diferenciar-se significa também ser diferente, da mesma forma que indivi-
dualidade implica em ser único, e, por conseguinte peculiar. De modo que 
o foco recai sobre aquilo que é diferente. O excêntrico, aquilo que não se 
adapta, ocorre com mais evidências nas anormalidades psicopatológicas. 
Preferimos considerá-las como sementes de individualidade em vez de pon-
tos falhos a serem excluídos. (1981, p.216). 

A juventude, como indicaram as pesquisas citadas anteriormente, traz carac-
terísticas como experimentação, exploração e novas descobertas. É dessa forma 
que o adulto jovem poderá se aproximar e adquirir intimidade com os vários 
aspectos de sua personalidade, com suas peculiaridades e excentricidades, numa 
tentativa de diferenciar-se da massa e das exigências do coletivo. Gimenez 
(2009) trata as escolhas como uma possibilidade de o jovem abandonar o mundo 
da inconsciência infantil e partir para uma diferenciação, a qual fará parte de 
seu percurso como um modo de se encontrar com sua singularidade. 

Jung ([1916] (2000)) ressalta, no entanto, que o processo de individuação 
está no realizar-se a si mesmo, englobando o mundo, uma vez que o indivíduo é 
um ser único, mas que necessita relacionar-se coletivamente para existir.

Nesse sentido, Guggenbühl-Craig (1995b) e Hillman (1985) sugerem a 
necessidade de estar atento para que a busca da individualidade aconteça 
sem se desconectar da comunidade. Para eles, individuação significa tornar-se 
uma personalidade individual conectada com as camadas mais profundas do 
inconsciente. Salientam igualmente a dificuldade de se manter na comunidade, 

relacionando-se e respeitando o diferente, sendo respeitado e reconhecido na 
própria diferença. Para Jung, apesar de a individuação ser a diferenciação do 
geral e formação do peculiar, o caminho individual não pode estar em oposição 
às normas coletivas:

Só acontece um verdadeiro conflito com a norma coletiva quando um cami-
nho individual é elevado à norma, o que é a intenção última do individu-
alismo extremo. Essa intenção é obviamente patológica e contrária à vida. 
Consequentemente, nada tem a ver com a individuação. ([1921] (2012c) 
para.856).

Em síntese, a relação do indivíduo com o Outro, quer interno, quer externo, 
é construída desde o nascimento até a morte. Assim, é esperado que os adultos 
jovens, por estarem iniciando a vida social com as responsabilidades e compro-
missos inerentes a esse período, vivenciem essa relação de forma intensa. 

A construção da persona, a relação do ego com o mundo imaginal e com a 
sociedade necessitam da mediação da anima. Ingrediente importantíssimo nessa 
mediação é a presença de Eros. Segundo Jung ([1912] (2011)), a meta de Eros 
é estabelecer, unir e conservar relações. Sua natureza é tanto espiritual quanto 
animal, por isso Eros se faz presente em todos os tipos de relacionamento. Eros 
é o deus do amor e inclui todo espectro da afeição emocional: da sexualidade e 
amizade ao envolvimento com profissão, hobbies e arte. 
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