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aprEsEntação

Educação E juvEntudE no mundo contEmporânEo

Este dossiê se dedica a refletir sobre os rumos da 
educação e, consequentemente, da própria juventude no 
contexto contemporâneo. Para tanto, seis artigos compõem 
um conjunto diverso de temas que se complementam, como 
a dimensão das desigualdades sociais, as diversas trajetórias 
educacionais dos subgrupos, o desempenho dos sistemas 
educacionais e os rituais de demarcação da vida social.

O primeiro artigo inicia a discussão se dedicando 
ao tema mais geral: as políticas de responsabilização 
(accontability), pano de fundo das principais transformações 
nos sistemas educacionais mais recentes, com um foco sobre 
os resultados deste processo no Brasil atual. O segundo 
artigo avança na discussão ao tratar do processo de produção 
das desigualdades sociais sob a sombra das transformações 
ocorridas nos últimos 40 anos no Brasil.

O terceiro e quarto artigos aumentam o foco sobre as 
desigualdades sociais no universo da educação e tratam de 
como as diferenças entre os subgrupos sociais, na verdade, 
revelam relações assimétricas de poder que apresentam 
um caráter perverso. Assim, não é possível justificar 
as diversidades das trajetórias educacionais levando-se 
em conta apenas o desempenho dos alunos no sistema 
educacional. Os artigos destacam, portanto, mecanismos 
de produção da desigualdade que se encontram fora da 
escola, intrínsecos à própria dinâmica social, e depois 
legitimados ao serem incorporados ao funcionamento das 
instituições educacionais. O quinto artigo, em especial, 
trata da importância dos movimentos sociais, em especial, 
a trajetória do movimento negro no Brasil e a luta contra 
as desigualdades sociais na área da educação. 

Finalizando o conjunto de artigos que integram o 
dossiê, o sexto nos apresenta um panorama muito inte-
ressante a respeito dos rituais de demarcação da passagem, 



entre jovens europeus contemporâneos, para a vida adulta. 
A análise dos dados oferece um quadro comparativo entre 
países europeus que revelam o conjunto diverso de valores 
que orientam o desenvolvimento etário em diferentes 
culturas.

Completando a discussão mais geral a respeito das 
políticas públicas de educação, duas entrevistas integram 
também este dossiê. Elas foram concedidas por pessoas 
que apresentam trajetória de grande importância e uma 
participação na história recente dos processos de mudança. 
Dessa forma, são testemunhas cruciais para auxiliar o 
entendimento sobre o que vem ocorrendo no universo da 
educação e da juventude na contemporaneidade.

Fernando Tavares Jr & Eduardo Magrone

10Educ. foco, Juiz de Fora,
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para lá da Escola: 
transiçõEs para a idadE 
adulta na Europa

Vitor Sérgio Ferreira*
Cátia Nunes**

O objetivo deste artigo será tratar da variedade de formas 
de transição para a idade adulta na Europa, relacionando-
as com os respectivos contextos institucionais e sociais. 
A partir de dados, do Inquérito Social Europeu, sobre 
a organização do curso da vida na Europa (2006), são 
discutidos os resultados sobre as vivências e o valor 
simbólico de acontecimentos tradicionalmente percebidos 
como sendo importantes para se tornar adulto: o primeiro 
trabalho, a saída da casa dos pais, a primeira experiência 
conjugal e o primeiro filho. As diferenças entre países são 
colocadas em evidência oferecendo, assim, uma perspectiva 
transnacional sobre as tendências de desestandardização e 
desritualização na Europa. 
Palavras-chave: transição; idade adulta; Europa.

introdução

Nas sociedades ocidentais industrializadas, os sis-
temas de idades que organizavam o curso de vida eram 
relativamente estáveis: à “infância” sucedia-se a “juventude”, 
a “idade adulta” e, por fim, a “velhice” (DESCHAVANNE; 
TAVOILLOT, 2007). As transições de um ao outro ciclo da 

* Doutorado em Sociologia pela ISCTE, Investigador pós-doutorado no 
Instituto de Ciências Sociais de Lisboa – Portugal. Endereço: Av. Professor 
Aníbal de Bettencourt, 9. 1600-189. Lisboa – Portugal.

 Contato: (351) 217 804 700 / e-mail: vitor.ferreira@ics.ul.pt
** Assistente de pesquisa no ICS – Universidade de Lisboa Endereço: Av. 

Professor Aníbal de Bettencourt, 9. 1600-189. Lisboa – Portugal.
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vida eram identificadas por um conjunto de marcadores de 
passagem, ou seja, um conjunto de eventos sociais ocorridos, 
em domínios fundamentais da vida coletiva, como a escola, 
o trabalho ou a família e que organizavam, da forma 
normativa e linear, os vários períodos do curso de vida. Mais 
recentemente, nas sociedades pós-industriais, a organização 
dos tradicionais marcadores sociais de passagem tem-se 
complexificado (MODEL et al., 1976; GUILLEMARD, 
2005; FOURNIER, 2008).

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. Nesta perspectiva, 
o objetivo deste artigo é fazer um retrato do estado 
atual destes dois processos na Europa, considerando a 
especificidade das vivências e valores atribuídos a alguns 
dos marcadores sociais, com maior valor transicional, na 
passagem à idade adulta nas sociedades ocidentais: a inserção 
no mercado de trabalho, a autonomização residencial face 
à família de origem, a conjugalidade informal e/ou formal, 
e a parentalidade.

Considerando a linearidade característica do pós-
guerra, estes eram eventos de passagem, que tendiam a su-
ceder-se imediatamente após uma trajetória escolar (mais 
ou menos curta), fazendo associar, em grande medida, a 
condição de jovem ao estatuto de estudante. Ainda que a 
progressiva democratização do ensino, hoje tido como um 
valor obrigatório e universal, tenha contribuído ativamente 
para a emergência, consolidação e prolongamento da 
“juventude” como fase de vida e condição social, hoje, 
não só a aprendizagem tem deixado de ser um exclusivo 
da fase jovem da vida. A condição juvenil está muito para 
lá da condição de estudante. Ser jovem, atualmente, é um 
tempo da vida cada vez mais prolongado, indeterminado e 
plural, pleno de desafios, de impasses e de transições que se 
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estendem muito além da esfera educativa. A saída da escola, 
a entrada no mercado de trabalho, a autonomia residencial, 
a constituição de uma nova família e a parentalidade são 
momentos que se prorrogam no tempo juvenil, sendo 
também reversíveis e contornáveis nas biografias dos jovens.

Como se organiza, entre si, este conjunto de mar-
cadores nas biografias dos jovens europeus? Em que 
medida estão, ainda, no centro da identificação da passagem 
ao estatuto de adulto? Vários estudos de comparação 
internacional tem feito emergir grandes diferenças de país 
para país, no que concerne às cronologias e aos valores 
normativos que caracterizam a passagem à idade adulta na 
Europa. A vivência dos marcadores sociais de transição 
para a idade adulta e o valor cultural que lhe é atribuído não 
será, portanto, homogêneo no espaço europeu, podendo a 
forma como são vividos e subjetivamente percebidos ser 
equacionada, entre outros fatores, como reflexo de dife-
rentes contextos institucionais. 

Pesquisas sociológicas têm colocado em evidência 
como os esquemas de regulação institucional e de proteção 
social, na Europa, variam enormemente entre contextos 
nacionais (sistemas de educação, de formação, de emprego, 
de habitação, de segurança social, de participação cívica, 
políticas sociais e de juventude, etc.), bem como as próprias 
economias (mais ou menos desenvolvidas e estabilizadas) 
e padrões histórico-culturais (de gênero, de família, de 
etnicidade, de mobilidade social, etc.) (AA.VV., 2007; 
CICCHELLI, 2010; 2011). Estes aspectos estruturais vêm 
modular diferentes regimes de transição juvenil, em cada país 
ou conjunto de países (WALTHER, 2006), configuradores 
de diferentes cronologias nas articulações que existem entre 
temporalidades, sequências, quantidades e combinações 
dos eventos, convencionalmente, tidos como marcadores 
de passagem para a idade adulta. Simultaneamente, esses 
mesmos regimes de transição podem ser experienciados de 
forma diversificada por parte de diferentes perfis sociais, 
no mesmo contexto nacional. Variáveis como gênero, 
escolaridade, estatuto social, etnia, orientações valorativas 
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(políticas, religiosas, sexuais, etc.), entre outras, serão 
também suscetíveis de produzir diferenças nas formas de 
ver e de viver os calendários do curso de vida.

Nesta perspectiva, a hipótese central deste artigo é 
a de que, em vez de um processo geral e uniforme de de-
sestandardização e de desritualização, na passagem à idade 
adulta, é possível observar diferentes ritmos e configurações 
em função de diferentes contextos históricos e condições 
institucionais. Os dados empíricos apresentados no sentido 
de validar desta hipótese decorrem de um inquérito, por 
questionário aplicado, em vários países europeus, sobre 
a organização do curso da vida na Europa, incluído na 3ª 
ronda do Inquérito Social Europeu, em 2006.1 Esses dados, 
de fato, indicam que a passagem à vida adulta, longe de 
constituir uma tendência que engloba, uniformemente, a 
desestandardização e a desritualização, adquire configurações 
e ritmos distintos de país para país, e de categoria social para 
categoria social.

dEsEstandardização E dEsritualização das 
transiçõEs JuvEnis na Europa

Tradicionalmente, os marcadores sociais elencados 
eram vividos num quadro temporal linear, segundo uma 
sucessão de etapas organizadas e previsíveis, que iam 
sinalizando o cumprimento da passagem ao estatuto de 
adulto. A juventude correspondia a uma etapa de apren-
dizagem definitiva, cumulativa e linear de papéis sociais 

1 O European Social Survey (ESS – www.european-socialsurvey.org) é uma 
rede de pesquisadores que têm por objetivo observar as atitudes, valores 
e comportamentos numa perspectiva longitudinal e transnacional. Segue 
uma abordagem quantitativa, baseada no lançamento de um inquérito por 
questionário em cada dois anos, que integra um conjunto permanente de 
questões a par de dois módulos temáticos que não se repetem. O módulo 
«The timing of life: the organization of life course in Europe», a partir 
do qual foram extraídos os dados apresentados neste artigo, foi elaborado 
por Francesco Billari (Universidade de Bocconi, Itália), Gunhill Hagestag 
(Universidade Colégio Adger, Noruega), Aart Liefbroer (Instituto 
Demográfico Interdisciplinar Holandês e Universidade Livre de Amesterdão) 
e Zsolt Spéder (Serviço Estatístico Central da Hungria). Para ver os resultados 
integrais deste estudo, ver Ferreira e Pais, 2010.
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vários, que culminaria num período de “maturidade” 
psicológica e estabilidade identitária, a “idade adulta” 
(ERIKSON, 1968), socialmente garantida através de 
um núcleo familiar estável e de um emprego durável. Tal 
tendia a acontecer progressiva e definitivamente, diferindo 
as cronologias desses marcadores, sobretudo, segundo 
critérios de classe social (PAIS, 1993; SILVA, 1999; GIL 
CALVO, 2011) e de gênero (MOEN, 1996; FONSECA, 
2001; STAUBER, 2006; ABOIM et al., 2011). 

Mais recentemente, porém, um vasto conjunto de 
investigação sociológica tem identificado, por toda a Europa, 
uma tendência para a dilatação dos intervalos entre os vários 
marcadores de passagem à idade adulta, bem como o seu 
respectivo adiamento no curso de vida (CHISHOLM, 1998; 
WALTHER et al., 1999; CHAMBAZ, 2001; CICCHELLI, 
2001; EGRIS, 2001; VAN DE VELDE, 2005; MORENO, 
2008). Esta tendência é explicada por via do prolongamento 
das carreiras escolares e formativas e a forma vulnerável de 
inserção laboral dos jovens, cada vez mais sujeitos a episódios 
de desemprego, subemprego, emprego temporário ou de 
rotatividade (FERREIRA et al., 1999; MÜLLER; GANGL, 
2003; FERREIRA, 2006; BRADLEY; DEVADASON, 2008; 
CACHÓN RODRÍGUEZ, 2008). 

Na sequência destas investigações, a transição para a 
idade adulta tem sido conceitualizada como um processo 
mais complexo, flexível, intermitente e plural, considerando 
a desestandardização que caracteriza as biografias neste 
momento do curso de vida. Esse conceito dá conta da 
crescente dessincronização dos marcadores de passagem 
convencionais, mais desestabilizados nas suas durações e 
desordenados nas suas sequências (BRÜCKNER; MAYER, 
2005), ancorados em trajetórias menos padronizadas e 
mais diversificadas, marcadas por percursos biográficos 
ziguezagueantes, a qualquer momento potencialmente 
reversíveis (PAIS, 1996; GAUTHIER, 2000; DU BOIS-
REYMOND; LÓPEZ BLASCO, 2003;).

Na prática, tal processo traduz-se num percurso 
escolar composto por abandonos e regressos intermitentes; 
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em trajetórias profissionais cada vez mais marcadas por 
formas instáveis de inserção no mercado de trabalho e, com 
o aumento do risco de desemprego de curta e longa duração; 
numa autonomização da família de origem cada vez mais 
tardia e, não raras vezes, mantendo modalidades de relativa 
dependência financeira; na fundação de novas unidades 
residenciais já não obrigatoriamente associadas à formação 
de novas famílias, sendo cada vez mais plurais os processos 
de autonomização e de constituição familiar que permeiam 
a entrada na idade adulta. As conjugalidades sucedem-se 
– e não têm que ser obrigatoriamente formalizadas –, as 
famílias monoparentais e indivíduos isolados aumentam, e 
as descendências acumulam-se entre “os meus”, “os teus” 
e “os nossos” filhos.

Num contexto fortemente caracterizado pelo risco, 
a instabilidade e a incerteza em várias esferas sociais, 
de insegurança no emprego, de carreira imprevisível e 
de relações instáveis e efêmeras, faz sentido equacionar 
a hipótese de um concomitante processo de erosão do 
valor simbólico dos marcadores tradicionais de passagem 
à idade adulta, associados a essas esferas da vida. Longe 
vai o tempo em que à saída da escola havia um emprego 
seguro e definitivo, ao que se seguia a saída da casa dos 
pais, geralmente com o objetivo de constituir uma nova 
unidade familiar estável e durável. Sendo momentos rituais 
que serviam para criar estabilidade no curso biográfico da 
vida social, detinham também uma significação transicional 
na passagem ao estatuto de adulto. Mas se a estabilidade 
social que os caracteriza é abalada e se perdem o seu carácter 
incontornável, efetuando-se sem adesão social unânime, é de 
se esperar que o valor simbólico que os rituaias de passagem, 
antes detinham, tenha decrescido.

Este processo, designado aqui de desritualização, 
corresponde a uma organização cultural menos normativa do 
curso da vida. Revela-se não apenas no desaparecimento de 
alguns momentos tradicionalmente associados à passagem 
para a idade adulta em, cada vez mais, biografias juvenis, 
mas também na perda do valor transicional desses mesmos 
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momentos enquanto marcadores de passagem estatutária. 
A desritualização não significa, obrigatoriamente, portanto, 
que os marcadores tradicionais de passagem sejam aban-
donados, mas que o respectivo valor transicional, enquanto 
sinalizadores de transição, possa ver-se reduzido e/ou 
valorizado de forma diferente.

Paralelamente, o processo de desritualização vem 
ainda acompanhado da privatização de rituais de passagem, 
entre as mais jovens gerações, capazes elas próprias, no curso 
de cada biografia individual, de definir e escolher os seus 
próprios marcadores simbólicos de passagem: novos ritos 
que, no quadro da vida privada dos jovens, demonstram 
simbolicamente que ultrapassaram certos acontecimentos 
por eles (e entre eles) considerados marcantes, no curso 
da sua vida. Mais do que ritos de passagem, são ritos de 
impasse (PAIS, 2009; FERREIRA, 2011), a saber, iniciativas 
voluntárias às quais estão cada vez mais submetidos os 
processos juvenis de construção identitária e de transição 
para a idade adulta.

A realidade social recente propiciou aos jovens eu-
ropeus, desta geração social, uma nova experiência social, 
mais difusa, decomposta, labiríntica, turbulenta, apanágio 
de um mundo social mais instável e incerto, mais líquido 
para utilizar a expressão de Bauman (2001). Um vasto 
conjunto de investigação sugere que a desestandardização e 
a desritualização das transições juvenis parecem tratar-se de 
fenômenos relativamente convergentes e generalizados no 
espaço europeu, tanto mais depois do colapso dos regimes 
comunistas (KOVACHEVA, 2001; VULTUR, 2005; 
TOMANOVIC; IGNJATOVIC, 2006; NUGIN, 2008) e 
da fragilização da suposta universalidade nos sistemas de 
emprego e de estado-providência característicos dos países 
do norte da Europa (KUGELBERG, 1998).

No entanto, aponta também para a existência, na 
Europa, de substanciais diferenças nas vivências transicionais 
desta mesma geração, quer em termos de diversidade intra-
nacional, característica das condições de vida dos próprios 
jovens, quer devido à presença de diferentes regimes de 
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transição juvenil nacionalmente institucionalizados. Este 
conceito, desenvolvido por Walther (2006) no âmbito 
da equipe EGRIS (European Group for Integrated Social 
Research), dá analiticamente conta: quer da estrutura de 
conflitos e de interesses que, num dado contexto nacional, 
foram/são historicamente desenvolvidos sobre a vida 
dos jovens, por vários atores institucionais (instituições, 
agências ou organizações definidoras das regras que tendem 
a regular as práticas juvenis); quer o conjunto de valores e 
de representações que esses atores produzem, reproduzem 
e concebem como “normais” (ou como constituindo a 
“norma”), no seio de cada contexto social ou nacional.2 O 
conceito inspira-se largamente nos trabalhos de Esping-
Andersen e, em particular, na sua tipologia dos sistemas de 
protecção social: universalista, conservador e liberal (1990), 
acrescentando em trabalho posterior o regime sub-protector 
(1999).

Nesta perspectiva, este artigo pretende responder, 
através de comparação internacional, a duas questões: que 
configurações assumem as transições para a idade adulta 
na Europa, considerando a suposta desestandardização dos 
seus principais marcadores de passagem? Em que medida as 
configurações mais desestandardizadas são acompanhadas 
da desvalorização simbólica dos marcadores tradicionais, 
enquanto rituais de passagem, à idade adulta? No final, 
o artigo observa as diferenças entre países e, no seu seio, 
apresentando uma tipologia de atitudes face aos marcadores 
de passagem à idade adulta.

mEtodologia

Se até aqui os resultados acumulados eram relativamente 
parcelares e pouco extensivos nas comparações estabelecidas, 
quer em termos do número de países envolvidos, quer das 

2 Como, por exemplo, a idade de acesso a determinados domínios sociais: a 
entrada e saída da escolaridade obrigatória, a entrada no mercado de trabalho, 
de ser criminalmente responsabilizado, de obtenção da carta de condução, de 
votar, de comprar tabaco ou de consumir álcool, etc.
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esferas de transição objeto de estudo, quer das próprias 
metodologias empregues (em grande medida qualitativas 
ou baseadas em fontes secundárias)3, o módulo “Tempos da 
vida: a organização do curso da vida na Europa”, incluído 
na 3ª rodada do Inquérito Social Europeu (ESS 2006), foi 
uma boa oportunidade de coletar informação comparável, de 
uma forma sistemática e com uma ampla extensão no cenário 
europeu, sobre as formas de viver e percepcionar a passagem 
à vida adulta, a partir de várias esferas da transição, em 
diferentes países europeus. Pela primeira vez foi realizado 
na Europa um inquérito com base em método quantitativo 
e fortemente padronizado.

Para efeitos de comparação, 23 países europeus (nem 
todos pertencentes à União Europeia) foram sistema-
ticamente analisados e comparados (Quadro 1)4. Os dados 
referem-se a amostras representativas da população de cada 
país participante da operação de inquérito, com idade igual 
ou superior a 15 anos5, e foram recolhidos por meio de 
entrevistas face-a-face no domicílio dos entrevistados. As 
entrevistas foram submetidas a um processo de controle 
de qualidade e, em casos de incoerência, os respondentes 
voltaram a ser contactados a fim de se validar a informação.

Quadro 1 – Informação da amostra, por país.

N
Erro amostral

(± = 0,95)

Alemanha 2916 ± 1,8 

Áustria 2405 ± 2,0 

3 Também no Brasil, os estudos sobre a transição para a vida adulta têm 
apresentado orientações analíticas e metodológicas semelhantes (e.g., Pimenta, 
2007).

4 Ao todo, 25 países participaram na 3ª edição do Inquérito Social Europeu. 
Devido à data de publicação dos dados e das informações relativas às pon-
derações, a Letónia e a Roménia, havendo tido amostras inquiridas, não foram 
incluídas na análise.

5 Para informações mais detalhadas sobre a concepção da amostra e os 
indicadores de avaliação da qualidade para cada país, ver Matsuo et al., 2009.
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Bélgica 1798 ± 2,3 

Bulgária 1400 ± 2,6 

Chipre 995 ± 3,1

Dinamarca 1505 ± 2,5

Eslováquia 1766 ± 2,3

Eslovénia 1476 ± 2,6

Espanha 1875 ± 2,3

Estónia 1517 ± 2,5

Finlândia 1896 ± 2,3

França 1986 ± 2,2

Holanda 1889 ± 2,3

Hungria 1518 ± 2,5

Irlanda 1802 ± 2,3

Noruega 1750 ± 2,3

Polónia 1721 ± 2,4

Portugal 2222 ± 2,1 

Reino Unido 2394 ± 2,0

Rússia 2437 ± 2,0

Suíça 1804 ± 2,3

Suécia 1926 ± 2,2

Ucrânia 2002 ± 2,2

Total 43 000

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).

O artigo apoia-se na análise de dois conjuntos de 
indicadores relativos à transição para a idade adulta (Quadro 
2). O primeiro conjunto interessa-se especialmente pela 
vivência dos respondentes relativamente a certos marcadores 
sociais característicos desta etapa de vida: a entrada no 
primeiro emprego; a primeira saída da casa dos pais; a 
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primeira experiência de vida em casal (formal ou informal); 
o primeiro casamento e o primeiro filho. As questões 
permitiram determinar a idade em que os respondentes 
realizaram cada um destes eventos pela primeira vez. O 
segundo conjunto de indicadores trata das atitudes sociais 
perante esses mesmos eventos, mais particularmente ao 
valor simbólico que é atribuído a cada um considerando o 
seu valor transicional: à autonomia residencial, à entrada 
no mundo do trabalho, à vida em casal e à parentalidade.

Quadro 2 – Indicadores de transição para a idade adulta 
(ESS, 2006).

Experiências Atitudes
Questões Em que ano… Para ser considerado(a) 

um adulto,  em que 
medida  acha  que  é 
importante…

i) teve, pela primeira vez, 
um trabalho ou um estágio 
remunerado de pelo menos 
20 horas semanais, durante 
um mínimo de 3 meses?
ii) saiu pela primeira vez de 
casa dos pais por um período 
igual ou superior a 2 meses, 
para ir viver separado(a) 
deles?
iii) começou a viver, pela 
p r i m e i r a  v ez ,  com  u m 
cônjuge / companheiro(a) 
por um período igual ou 
superior a 3 meses?
iv) casou pela primeira vez?
v) nasceu o seu primeiro filho 
ou filha?

i) o facto de já ter saído 
de casa dos pais?
ii) o facto de ter um 
e m p r e g o  a  t e m p o 
inteiro?
iii) o facto de viver 
com o  côn juge  ou 
companheiro(a)?
iv) o facto de ser pai 
/ mãe?

Modalidades 
de resposta

Ano do evento, que permitiu 
posteriormente o cálculo 
da idade dos respondentes 
(ano do evento – ano de 
nascimento) 

Escala de Likert: de 1 
(não tem importância 
nenhuma) a 5 (tem 
muita importância) 

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).
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Através de uma leitura de diferenças de médias, 
começaremos por identificar a ocorrência etária dos eventos 
que, tradicionalmente, assinalam a entrada na idade adulta, 
bem como as respectivas temporalidades (sequências e 
durações); de seguida, e tendo por base uma análise de 
hierarquização das diferenças de médias, daremos conta do 
valor simbólico concedido a esses mesmos eventos, enquanto 
marcadores de passagem à idade adulta, no sentido em que 
definem, socialmente e validam, simbolicamente, o estatuto 
de adulto; por fim, e reportando a uma estratégia analítica 
multivariada que combina uma análise de clusters com uma 
análise de correspondências múltiplas, apresentaremos uma 
síntese dos diferentes perfis atitudinais perante a entrada na 
idade adulta, distinguindo variações inter e intra-nacionais.

vivências dos marcadorEs dE passagEm à idadE 
adulta

Na abundante literatura consagrada às transições 
juvenis, a saída da escola e o ingresso no mercado de trabalho 
tem sido uma das passagens mais exploradas, não apenas 
devido à sua extrema regulação institucional, determinada 
por normas etárias que consagram legalmente direitos e 
deveres (NEUGARTEN et al., 1965), mas também porque 
dela depende, em grande medida, a independência financeira 
dos jovens. Os europeus conhecem as primeiras experiências 
laborais, em média, em torno dos 19 anos de idade (Quadro 
3). No entanto, o cenário etário das temporalidades de 
entrada no mercado de trabalho é muito diversificado entre 
os vários países da Europa. Portugal é o país onde, em 
média, a primeira experiência laboral remunerada acontece 
mais cedo, ainda antes da obtenção da “maioridade” legal 
do jovem enquanto cidadão, muito perto da média da Suíça 
e da Alemanha.
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Quadro 3 – Médias de idades de entrada em diferentes 
marcadores de transição para a idade adulta, com respectivos 
intervalos em anos, por país.

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).

Estes são países que oferecem sistemas de ensino 
altamente estandardizados e seletivos e, simultaneamente, 
mercados de trabalho que oferecem segmentos disponíveis 
à absorção de mão-de-obra juvenil menos qualificada, 
quer em termos formais (através de estágios vocacionais 
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ou de emprego a tempo parcial, no caso da Alemanha e da 
Suíça, por exemplo) quer informais (através de estratégias 
de subemprego ou de emprego, no caso de Portugal) 
(EGRIS, 2001; WALTHER et al., 2002). A disponibilidade 
destes segmentos, em combinação com itinerários 
educativos menos flexíveis e mais exclusivistas, são fatores 
institucionais que acabam por estimular trajetórias escolares 
relativamente curtas para uma grande parte de jovens, 
sobretudo rapazes de camadas mais desfavorecidas. No pólo 
oposto, as experiências laborais mais tardias, já depois dos 
20 anos de idade, acontecem em países tradicionalmente 
caracterizados por sistemas de ensino socialmente menos 
seletivos e que proporcionam trajetórias escolares mais 
longas e qualificantes. É o caso de países pós-comunistas 
como a Estônia (24,4 anos), a Eslovênia (20,6 anos) ou a 
Bulgária (20,4).

Uma experiencia profissional numa idade mais precoce 
não se traduz, no entanto, na imediata transição residencial, 
ou seja, não é imediatamente seguida da saída da casa dos 
pais. Portugal e a Alemanha são os países onde o tempo 
que medeia essa transição específica surge mais diferido: 
a saída de casa dos pais ocorre cerca de três a quatro anos 
depois de se ter o primeiro emprego, após os 21 anos, em 
média. Já na Bulgária ou no Chipre, apesar da entrada no 
mercado de trabalho ser tardia, sucede-lhe imediatamente 
a independência da casa parental, não chegando a um ano 
o intervalo que medeia essas transições. O caso da Estônia 
revela-se particular enquanto exemplo de inversão da 
tradicional sequencialidade linear dos marcadores, na medida 
em que a independência residencial tende a ocorrer mesmo 
antes da entrada no mercado de trabalho, com um intervalo 
médio de cerca de um ano e meio.

Nos países escandinavos (Noruega, Dinamarca e 
Suécia), as experiências de entrada no mercado de trabalho e 
de saída de casa dos pais tendem também a ser praticamente 
contíguas (Noruega) ou imediatamente sucessivas, sendo 
estes os países onde a independência residencial tende 
a ocorrer mais cedo na Europa (em torno dos 19 anos). 
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A independência residencial destes jovens, note-se, não 
equivale à independência financeira, pois, em grande 
medida, continuam a depender de apoios das respectivas 
famílias e de apoios públicos. Com efeito, para além de 
ser um padrão cultural intergeracionalmente apreciado e 
partilhado, a precocidade da autonomização residencial 
dos jovens, nestes países, não será alheia, em grande 
medida, aos apoios públicos que lhes são universalmente 
providenciados, enquanto estudantes e/ou desempregados 
(WALTHER et al., 2002; BENDIT et al., 2004). A par 
dos países escandinavos, a Estônia aparece aqui uma 
vez mais como o país de Leste onde mais cedo sucede a 
emancipação residencial. O intervalo que medeia a saída da 
casa dos pais e a primeira conjugalidade tende também a ser 
prolongado nestes países, sendo a Suécia e a Dinamarca os 
países onde a primeira conjugalidade surge mais distante 
do primeiro casamento, evidenciando um tempo longo de 
experimentalismo de coabitação pré-conjugal.

Em Portugal, ainda que o tempo que medeia a saída 
de casa dos pais e a primeira conjugalidade revele uma ca-
dência média de dois anos, o tempo que medeia a primeira 
conjugalidade e o primeiro casamento é praticamente 
contíguo, o que revela um processo de conjugalização que 
continua a ir a par de um padrão cultural familialista e de 
adesão ao casamento formal. Esta cronologia é igualmente 
característica dos países do Leste Europeu, onde o expe-
rimentalismo pré-conjugal também não constitui um 
esquema cultural muito recorrente.

Ao contrário deste conjunto de países, o casamento 
formal surge com um tempo de diferimento bastante alargado 
entre os países nórdicos, ritual que, quando acontece, tende a 
ser imediatamente seguido da parentalidade. A formalização 
da conjugalidade nestes países tende, portanto, a vir associada 
à constituição de uma família de procriação, depois de um 
período alargado de experimentação da vida a dois. Aliás, na 
Suécia até sucede o primeiro filho nascer, em média, quatro 
meses antes da formalização do casamento. Já em Portugal, 
em conjunto com a Holanda e a Bélgica, os inquiridos 
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demoram mais tempo a tomar a decisão em tornar-se pais, 
depois de consagrado o casamento formal.

O Gráfico 1 permite visualizar, com clareza, a diver-
sidade europeia ao nível das temporalidades que organizam 
as transições para a idade adulta, considerando as cadências 
etárias e os tempos de deferimento, que medeiam as pas-
sagens dos diversos marcadores analisados: a primeira 
experiência de trabalho; a experiência de saída de casa dos 
pais; a primeira experiência conjugal; a experiência do 
primeiro casamento; e a experiência do primeiro filho. O 
modelo de temporalidade mais comum aos diversos regimes 
de transição para a “idade adulta” europeus tende a seguir 
um padrão de sequencialidade diferida.

Gráfico 1 – Médias de idades na entrada em diferentes 
marcadores de transição para a idade adulta, por país.

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).

Trata-se de um padrão caracterizado por um tempo de 
transição prolongada, tempo esse que tende a ser marcado por 
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cadências relativamente mais demoradas, nos marcadores 
de passagem que dizem respeito à emancipação pessoal 
dos jovens, nomeadamente nos marcadores de autonomia 
financeira e residencial (entrada no mundo do trabalho 
e saída de casa dos pais). Os marcadores de passagem à 
instalação familiar na sua forma mais institucionalizada 
(como o primeiro casamento e o primeiro filho) não só 
tendem a acontecer mais tarde como, com frequência, 
tendem a vir associados a um tempo prévio e relativamente 
dilatado de experimentalismo conjugal. Este padrão 
encontra tempos de diferimento mais longos junto dos 
países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega), 
onde os tempos de emancipação pessoal são relativamente 
curtos, seguidos de um tempo mais dilatado prévio ao início 
da vida a dois.

O contexto institucional característico destes países 
tem, certamente, efeitos no maior deferimento destas 
trajectórias. Para além de serem países dotados de um Estado 
Social, que providencia universalmente meios financeiros 
aos jovens, no sentido de estimular a sua autonomização da 
casa parental, são também dotados de sistemas de educação, 
formação e emprego altamente flexíveis, bem como 
socialmente abrangentes e inclusivos (KUGELBERG, 1998; 
CHAMBAZ, 2001; PAIS et al., 2005; VAN DE VELDE, 
2005; WALTHER, 2006; MORENO MÍNGUEZ, 2008). A 
juventude tende a ser socialmente apropriada e vivida com uma 
longa fase exploratória de vida (de itinerários, de situações, 
de papéis sociais, etc.), durante a qual a reversibilidade das 
opções tomadas não é socialmente penalizada e criticada mas, 
pelo contrário, é estimulada cultural e institucionalmente, 
seja ao nível da educação, formação e emprego, seja ao nível 
das relações afetivas e amorosas. É possível fazer multiplicar 
experiências diversas e variadas, nunca percebidas como 
definitivas e irreversíveis. As decisões e escolhas partem do 
postulado de que se pode mudar de itinerário e optar por 
um outro diferente, não importa em que momento. De um 
ponto de vista social, esta “experimentação” é, de alguma 
maneira, avalisada pelas políticas públicas de juventude, neste 
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conjunto de países. Em países caracterizados por um regime 
de transição universalista (como os do Norte da Europa), a 
proteção social cobre todos os jovens (depois dos 18 anos), 
seja qual for a sua situação socioeconômica, e a atividade de 
aconselhamento e orientação é largamente institucionalizada, 
em diferentes estádios do processo. Estamos perante uma 
concepção de juventude que privilegia o desenvolvimento 
pessoal e a capacidade dos jovens em escolher, definir e 
redefinir as suas escolhas e trajetórias de vida.

Com tempos de emancipação pessoal mais prolongados, 
apresentando prazos de deferimento mais alargados entre a 
entrada no mercado de trabalho e a saída de casa dos pais, 
encontramos outros países da Europa Central com regimes 
de transição, dotados de condições institucionais e sociais, 
não tão generosas e favoráveis a todos jovens, como a Suíça 
(onde o cumprimento da passagem pelos vários marcadores de 
transição para a idade adulta é mais prolongado), a Alemanha, 
a Holanda, a Áustria, o Reino Unido ou a Irlanda. A Suíça, a 
Alemanha, a Áustria e a Holanda tendem a ser caracterizados 
por um regime de transição juvenil mais conservador, centrado 
para e centralizando a orientação de itinerários para a obtenção 
de emprego; a Irlanda e o Reino Unido, pelo contrário, por 
um regime de transição juvenil de natureza liberal, onde 
os princípios da responsabilidade, empreendedorismo e 
meritocracia individual são institucionalmente consagrados 
pelo Estado (na educação e no emprego, entre outras 
esferas da vida) e socialmente reconhecidos pelas famílias 
(WALTHER, 2006). Apesar de serem países com regimes de 
transição juvenil bastante diferenciados, têm em comum o 
fato de, transversalmente, os jovens encontrarem condições 
institucionais que os estimulam a valorizar um processo de 
independência financeira e parental relativamente precoce mas 
que, muitas vezes, na prática, não lhes permitem o sucesso na 
sua concretização, nomeadamente no mercado de trabalho.

Portugal e, sobretudo, Espanha apresentam também 
um tempo prolongado de transição para a idade adulta, porém 
sem uma longa cadência de experimentalismo conjugal, 
sendo a primeira conjugalidade e o primeiro casamento 
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praticamente contíguos. Os contextos institucionais destes 
países remetem para um regime de transição sub-pro-
tegido, em que a fragilidade das políticas públicas a intervir 
nas transições juvenis deixa uma larga quota-parte de 
responsabilidade nos apoios a cargo das famílias e à mercê 
das suas respectivas contingências sociais, bem como de um 
sistema de emprego muito tradicional, cada vez mais restrito 
e precário. Daí o prolongamento da estadia dos jovens, 
destes países, na casa dos pais, mesmo que, muitas vezes, 
já laboralmente (sub)integrados, até se instalarem numa 
nova família no âmbito da qual possam dividir despesas e 
responsabilidades.

As temporalidades típicas das transições para a idade 
adulta nos países do Leste europeu tendem, por sua vez, a 
caracterizar-se por um padrão de sequencialidade contígua, 
representado por um tempo acelerado de transição, marcado 
por cadências mais consecutivas e curtas nas várias experiências 
dos marcadores de passagem. Mais do que uma lógica de 
experimentação e de emancipação pessoal, a transição para a 
idade adulta, nestes países, parece submeter-se a uma lógica 
de urgência na instalação familiar, que relativamente cedo 
se materializa no casamento e na parentalidade. Este padrão 
aponta para a modalidade tradicional, linear e estandardizado 
de transição para a idade adulta, em que a vivência juvenil 
é vivida como um tempo de preparação para a integração 
definitiva nos papéis profissionais e familiares que supõem 
o estatuto de adulto, positivamente percepcionado até como 
estatuto socialmente ascendente. Este é um regime típico em 
países como a Bulgária, a Eslovênia, a Eslováquia, a Rússia, a 
Ucrânia, a Polônia e a Hungria.

valor transicional dos marcadorEs dE 
passagEm à idadE adulta

Nas sociedades europeias contemporâneas, a deses-
tandardização e a indefinição cronológica da passagem 
à idade adulta pode implicar a dificuldade de estabele-
cer formas normativas e prescritivas neste momento de 
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transição no curso da vida. Certos rituais, tradicionalmente 
celebrados, já não são vividos como instituições imutáveis e 
incontestáveis. Passar pelos marcadores sociais tradicionais é 
uma questão de vontade, e perdem a sincronia que tinham no 
tempo e no espaço. Nesta perspectiva, será que marcadores 
como a saída da casa dos pais, a obtenção de um emprego, 
entrar na vida em casal ou tornar-se pai/mãe, terão perdido 
o seu valor simbólico na noção de “tornar-se adulto”? Que 
valor transicional conservam ainda? Questionados acerca 
da importância que atribuem a cada um dos marcadores em 
análise para que se seja considerado adulto, a diversidade de 
posições valorativas segue as vivências de fato, tendendo a 
corresponder a diferentes esquemas de (des)ritualização 
(Quadro 4).

A autonomia residencial (saída de casa), relativamente, 
à casa parental constitui o marcador fundador da entrada 
na idade adulta nos países onde esse processo transicional 
começa a ocorrer mais cedo, ou seja, entre os países nórdicos 
(Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca). A Espanha é, no 
conjunto destes países, um caso de exceção: acontecendo 
marcadamente mais tarde, a saída de casa dos pais é também 
o marcador social mais valorizado. O seu valor simbólico 
estará, porém, longe do valor inaugural que adquire entre 
os jovens dos países nórdicos. Nestes, deixar a casa parental 
representa o princípio de um longo processo de transição 
para a idade adulta, caracterizado pelo experiencialismo, 
hedonismo e descoberta de si (KUGELBERG, 1998) e 
por movimentos de ida e volta (PAIS, 1996; DU BOIS-
REYMOND; LÓPEZ BASCO, 2003). No caso de 
Espanha, ao contrário, a autonomia residencial representa 
um marcador categórico e definitivo da passagem à vida 
adulta, um momento simbólico sinalizador de que o jovem 
conseguiu obter as condições tidas como necessárias à 
sua emancipação e instalação social: alguma estabilidade 
financeira e disponibilidade para a assunção de novas 
responsabilidades familiares. 
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Quadro 4 – Hierarquização da importância atribuída aos marcadores 
de entrada na idade adulta (médias), por país.

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).
Escala: 1 (não tem nenhuma importância) a 5 (tem muita importância)
Comparações pairwise utilizando o teste de Bonferroni a p < 0,01.
Nota: Categorias que aparecem na mesma célula apresentam médias não 
estatisticamente diferentes entre si.

Grau de importância
Pais

1º 2º 3º 4º

Finlândia
Saída de casa 

(3,17)
Emprego (3,07) Conjugalidade (2,42) Filhos (2,07)

Suécia
Saída de casa 

(3,03)
Emprego (2,48)

Conjugalidade (1,90)
Filhos (1,90)

-

Noruega
Saída de casa 

(3,11)
Emprego (2,78)

Conjugalidade (2,08)
Filhos (2,11)

-

Dinamarca
Saída de casa 

(3,49)
Emprego (2,96)

Filhos (3,03)
Conjugalidade (2,53) -

Espanha
Saída de casa 

(2,34)
Emprego (2,57)

Filhos (2,32)
Conjugalidade (2,15) -

Suíça
Saída de casa 

(2,92) Emprego 
(2,88)

Filhos (2,67) Conjugalidade (2,41) -

Holanda
Saída de casa 

(2,64)
Emprego (2,63)

Filhos (2,28)
Conjugalidade (2,25)

- -

Áustria Emprego (3,39) Saída de casa (3,11) Conjugalidade (2,59) Filhos (2,46)

Reino Unido Emprego (3,12) Saída de casa (2,68)
Conjugalidade (2,28)

Filhos (2,32)
-

Irlanda Emprego (3,16) Saída de casa (2,58)
Conjugalidade (2,23)

Filhos (2,21)
-

Bélgica Emprego (3,21) 
Saída de casa (2,62) 

Filhos (2,57)
Conjugalidade (2,42) -

França Emprego (3,60)
Saída de casa (2,97) 

Filhos (3,01)
Conjugalidade (2,61) -

Estónia Emprego (3,35)
Saída de casa (2,97)

Filhos (2,89)
Conjugalidade (2,78) -

Chipre Emprego (3,38) Filhos (3,13) Conjugalidade (2,89)
Saída de casa 

(2,68)

Eslováquia Emprego (3,21)
Saída de casa (2,38) 

Conjugalidade (2,44)
Filhos (2,49)

Conjugalidade (2,44)
-

Hungria Emprego (2,65)
Saída de casa (2,10)

Conjugalidade (2,07)
Filhos (2,06)

- -

Eslovénia Emprego (3,14)
Conjugalidade (2,57)

Filhos (2,64)
Saída de casa (2,70)

Filhos (2,64)
-

Alemanha
Emprego (2,88)

Filhos (2,81)
Saída de casa (2,75)

Filhos (2,81)
Conjugalidade (2,59) -

Polónia
Emprego (3,17)

Filhos (3,16)
Conjugalidade (2,98) Saída de casa (2,63) -

Bulgária Filhos (3,80) Emprego (3,77) Conjugalidade (3,48)
Saída de casa 

(2,67)

Portugal Filhos (3,56)
Emprego (3,38)

Conjugalidade (3,34)
Saída de casa (3,01) -

Ucrânia Filhos (3,79)
Emprego (3,43) 

Conjugalidade (3,47)
Saída de casa (3,17) -

Rússia Filhos (3,64) Conjugalidade (3,38) Emprego (3,28)
Saída de casa 

(3,16)
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Isto quer dizer que o valor simbólico desta passagem, 
no caso da Espanha, advirá justamente da sua dificuldade 
em ser ultrapassado, num contexto social que é, de resto, 
o característico dos restantes países da Europa do Sul, 
marcado por fortes condicionalismos de emprego e de 
independência econômica; pela pressão de um padrão 
cultural familialista onde a norma é a saída de casa parental, 
no âmbito da constituição de uma nova família; pela ausência 
de apoios públicos a favor da independência da casa parental; 
bem como um mercado de habitação, nomeadamente de 
arrendamento, a preços acessíveis considerando os meios 
de vida característicos da média dos jovens espanhóis 
(VAN DE VELVE, 2005; MORENO MÍNGUEZ, 2008). 
Neste conjunto de países, a par da saída da casa parental, 
a obtenção de um emprego surge como segundo marcador 
mais valorizado na passagem à “idade adulta”, o que indica 
a valorização de um modelo de emancipação pessoal como 
forma de entrada na vida adulta, prévio à adesão a um 
modelo de instalação familiar, associado a marcadores 
como a conjugalidade e a parentalidade. É ainda o modelo 
partilhado na Suíça e na Holanda, onde o valor simbólico 
de passagem atribuído à saída de casa dos pais e à obtenção 
de um emprego surgem em concomitância.

O primeiro e segundo lugar outorgados, respectiva-
mente, à valorização simbólica de marcadores de emancipação 
pessoal e de instalação familiar tende a ser ainda partilhada 
em países como a Áustria, o Reino Unido, a Irlanda ou 
a Estônia, se bem que com uma inversão relativamente à 
importância que adquire a saída de casa dos pais por relação 
à obtenção de um emprego. Não podemos esquecer que a 
autonomia residencial dos jovens, nestes países, não é apoiada 
pelo Estado-providência, como no caso dos países nórdicos, 
nem sequer costuma ser parcialmente subsidiada pelos pais, 
como frequentemente acontece nos países da Europa do 
Sul, mas sobretudo condicionada ao rendimento laboral do 
jovem (CHAMBAZ, 2001; CICCHELLI, 2001). Exige-
se dos jovens que façam o seu caminho individualmente e 
sem dependências parentais, em contextos que desde cedo 
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valorizam uma ética de trabalho e de autonomia financeira, 
na passagem à idade adulta. Note-se ainda o fato de, em 
alguns destes países, tornar-se pai ou mãe ser percebido 
como hierarquicamente mais valorizado que a condição de 
conjugalidade. Tal, muito provavelmente, ocorrerá devido 
à irreversibilidade e, consequentemente, à responsabilidade 
social acrescida que a condição parental demanda aos sujeitos, 
o que não acontece com a condição conjugal, facilmente 
abandonada através da separação ou divórcio.

A lógica de instalação familiar, como modelo de 
transição para a idade adulta tende a surgir claramente 
partilhada nos países que, de fato, a materializam. É o caso 
de Portugal, ou de alguns países saídos de regimes pós-
comunistas, como a Polônia, Bulgária, Ucrânia e Rússia. 
Neste conjunto de países, a autonomização residencial 
acaba por ser subvalorizada como critério de aferição do 
estatuto de adulto, a não ser quando lhe é imediatamente 
conferida um sentido familialista. Mesmo entre os países que 
valorizam, em primeiro lugar, a obtenção de um emprego 
como sinalizador da passagem à idade adulta (como a 
Eslováquia, Eslovênia ou Hungria), o fato de valorizarem, 
em segundo lugar, a parentalidade e a conjugalidade, dá 
conta do valor simbólico que a constituição de uma família 
de procriação adquire, na obtenção do estatuto social de 
adulto, etapa cuja realização dependerá da obtenção de uma 
fonte regular de rendimento.

pErFis dE atitudEs pErantE a transição para a 
idadE adulta: uma análisE tipológica

Não desconsiderando o fato de as atitudes dos indi-
víduos perante os marcadores de passagem à idade adulta 
se inscreverem no contexto institucional do país em que 
vivem, elas devem também ser entendidas, considerando a 
hipótese de coexistência de diferentes vivências e posiciona-
mentos atitudinais, no mesmo contexto institucional. Nesta 
perspectiva, privilegiaram-se, ainda, dados relativos aos 
indivíduos, e não apenas aos seus países de residência, na 
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estratégia de análise das diferenças de valor atribuído aos 
vários marcadores de entrada na idade adulta. 

Assim, e no sentido de identificar e tipificar diferentes 
perfis atitudinais, foi feita uma análise Two-Step Cluster 
onde foram incluídos os indivíduos de todos os países, bem 
como os quatro marcadores com os respectivos graus de 
importância atribuída. A definição e classificação dos clusters 
tem por base as respostas (médias) dadas pelos respondentes 
(em cada cluster) às variáveis incluídas na análise. A análise 
de clusters repousa sobre esquemas de proximidade de 
conteúdos, ou seja, sobre o jogo de similaridades e de 
diferenças entre os perfis de respostas dos inquiridos. Deste 
modo, indivíduos com perfis de resposta semelhantes foram 
agrupados no mesmo cluster, independentemente do seu 
país de origem.

Esta análise permitiu-nos identificar quatro perfis 
atitudinais, com relevância, simultaneamente, estatística 
e sociológica, considerando o processo de desritualização 
da transição para a idade adulta na Europa (Quadro 5). 
O primeiro cluster, os desritualistas, reúne indivíduos que 
tendem atribuir pouca importância a todos os marcadores 
de transição tradicionalmente usados para identificar a 
passagem à vida adulta. Este cluster denota uma visão mais 
desestandardizada e afastada da normatividade tradicional 
e linear da transição para a vida adulta. O valor simbólico 
dos marcadores tradicionais tende a ser mitigado, muito 
provavelmente substituídos por marcadores mais de ordem 
biográfica e pessoal, ancorados à própria história de vida do 
indivíduo. Tornar-se adulto estará estreitamente mais ligado 
às experiências subjetivas de desenvolvimento pessoal de 
cada um.6

6 Como, por exemplo, enfatizar a responsabilidade individual sobre os actos, 
o poder de decisão pessoal ou a equidade na relação com os pais. Sobre a 
operacionalização destes e outros critérios de desenvolvimento pessoal nas 
percepções das mais jovens gerações sobre o processo de transição para a idade 
adulta, ver Arnett, 1997 (nos E.U.A.) e Plug, Zeijl & Du Bois-Reymond, 2003 
(na Europa).
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Quadro 5 – Padrões atitudinais face aos marcadores 
tradicionais de transição para a idade adulta (médias).

Perfil Sair de casa Emprego  Conjugalidade Ter filhos
 dos pais

Desritualistas
(n= 10039) 1,61 1,62 1,53 1,54

Individualistas
(n=9310) 3,24 3,44 1,91 1,69

Familialistas
(n= 9019) 1,80 3,15 3,14 3,87

Ritualistas
(n= 18916) 3,94 3,90 3,64 3,85

 F (3, 47271) = ;  F (3, 47271) =   F (3, 47271) =   F (3, 47271) =
 29219,7 p < 14375,1; p < 19179,4; p <  20535,6; p < 
 0,001; η2 = 0,65 0,001; η2 = 0,48 0,001; η2 = 0,55 0,001; η2 = 0,72

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).
Escala: 1 (não tem importância nenhuma) a 5 (tem muita importância)

O segundo cluster, os individualistas, associa os 
in quiridos que, na passagem à idade adulta, valorizam 
sobretudo os marcadores que se prendem com a emancipação 
individual ou, mais especificamente, a independência 
financeira e residencial, atribuindo em média mais impor-
tância à ter um emprego e a já ter saído de casa dos pais para 
demarcar a passagem à vida adulta. O terceiro cluster, os 
familialistas, por sua vez, congrega indivíduos que tendem 
a atribuir maior valor simbólico aos marcadores que se 
prendem com a constituição de uma nova unidade familiar, 
seja o fato de viver a dois, seja o fato de vir a ser mãe ou 
pai pela primeira vez. A importância que a obtenção de 
um emprego, a tempo inteiro, toma neste cluster não terá 
o valor individualmente emancipatório que adquire entre 
o primeiro cluster, mas um valor de emancipação familiar, 
enquanto meio de vida que permite a subsistência de uma 
nova família. O quarto cluster, por fim, agrupa os indivíduos 
que manifestam uma atitude ritualista perante os marcadores 
de entrada na idade adulta, atribuindo importância a todos 
os marcadores apresentados. Estamos perante uma visão 
mais normativa e estandardizada do percurso de vida, o qual 
é entendido como uma trajetória claramente demarcada 
por etapas sucessivas, socialmente institucionalizada, 
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pontuada pelo alcance sucessivo e sequencial das estapas 
tradicionais. 

Os quatro perfis indicados seguem uma distribuição 
variável, segundo os países em análise (Gráfico 2). A sua 
distribuição é consideravelmente diferenciada e tende a ser 
inversamente proporcional: a proporção de indivíduos com 
um perfil desritualista é mais fortemente representado na 
Espanha, Hungria e Holanda. Neste conjunto de países, a 
atitude mais individualista perante os rituais de passagem à 
idade adulta encontra-se também sobrerepresentada, tal como 
na Suécia, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Finlândia e Bélgica. 
Em contraponto, Portugal, Ucrânia, Rússia e Bulgária são os 
países onde a proporção de ritualistas perante os marcadores 
sociais de passagem à vida adulta são mais elevadas, sendo as 
atitudes mais familialistas também bastante representadas 
nestes países, tal como ainda na Polônia e na Alemanha.

Gráfico 2 – Padrões normativos de atitudes perante os 
marcadores de transição para a idade adulta, por país 
(percentagens.) 

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” – 3º 
Inquérito Social Europeu (ESS 2006).
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De modo a compreender o que caracteriza as atitudes 
dos indivíduos que se distribuem pelos quatro perfis 
identificados, para além dos seus contextos institucionais 
nacionais, foi realizada uma Análise de Correspondências 
Múltiplas (ACM) onde foram incluídas as variáveis “gênero”, 
“escolaridade”7, “prática religiosa”8, “grupos etários”9, a 
par dos próprios “perfis atitudinais”. A variável “país” foi 
também incluída mas como variável suplementar, o que 
quer dizer que a sua ação não foi considerada na definição 
das dimensões, mas apenas serviu para localizar cada 
país na representação gráfica do plano multidimensional, 
considerando as várias variáveis introduzidas.10 A análise 
dos valores de inércia revelou a pertinência de duas dimen-
sões analíticas. As medidas de discriminação permitem iden-
tificar uma primeira dimensão, com variáveis identificadoras 
de condições sócio-simbólicas e contextos de socialização 
contrastantes. A segunda dimensão remete para os mar-
cadores de transição decorrentes da análise de clusters, 
apontando para diferentes padrões normativos de valori-
zação dos ritos sociais de transição para a idade adulta.

O gráfico pluridimensional (Gráfico 3) evidencia as 
tendências já previamente indiciadas, ou seja, diferentes 
clusters normativos correspondem a atitudes contrastantes 
que, da mesma forma, se associam a diferentes características 
sócio-simbólicas dos indivíduos. É interessante notar que 
os vários perfis atitudinais surgem em zonas opostas do 
gráfico, corroborando a hipótese de que correspondem a 
atitudes plurais e contrastantes, perante as transições para a 
idade adulta. Por um lado, coloca nos quadrantes opostos os 
perfis atitudinais mais “ritualistas” e “desritualistas” perante 
os marcadores de passagem à idade adulta, caracterizando-

7 A variável incluída compreende as categorias escolaridade “baixa”, “média” e 
“elevada”.

8 A variável incluída compreende as categorias “raramente”, “algumas vezes”, 
“frequentemente”.

9 Foram definidos quatro escalões etários, a saber: 15-29 anos; 30-44 anos; 
45-59 anos; 60 anos ou mais. 

10 Foi utilizado o método de normalização object principal, o qual salienta a 
distância e a oposição entre os objectos projectados na representação gráfica.
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os igualmente de forma bastante diferenciada segundo as 
variáveis introduzidas na análise: o perfil dos “desritualistas” 
tende a associar-se a homens mais jovens (15-19 anos), com 
escolaridade média, e com uma prática religiosa rara. Os 
países mais próximos deste perfil são a Eslováquia, Holanda, 
Suécia e Reino Unido. O perfil dos mais “ritualistas”, por 
sua vez, tende a associar-se a mulheres com alguma prática 
religiosa. Mais claramente localizados neste quadrante, 
podemos ver países como o Chipre e a Ucrânia. 

Adjacentes a estes dois perfis, e igualmente em qua-
drantes opostos, estão os perfis atitudinais mais “indivi-
dualistas” e “familialistas” perante os marcadores de passagem 
à idade adulta. O perfil “individualista”, adjacente ao mais 
desritualizado, corresponde a indivíduos com escolaridade 
elevada e com idades compreendidas entre os 30 e os 59 anos. 
Em termos de proveniências, nele localizam-se países como 
a Dinamarca e a Estônia.

Gráfico 3 – Perfis sociais de transição para a idade adulta 
(Análise de Correspondências Múltiplas).

Fonte: Módulo “Tempos da vida: a organização do curso da vida na Europa” 
– 3º Inquérito Social Europeu (ESS 2006).
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No eixo das atitudes “familialistas”, adjacente ao perfil 
mais “ritualista”, destaca-se o caso de Portugal, associado 
a indivíduos com uma prática religiosa frequente, de 60 
ou mais anos e com escolaridade baixa. Surgem, ainda, 
claramente localizados nesta dimensão a Polônia, Hungria, 
Espanha, Irlanda e Eslovênia.

conclusão

À medida que a condição juvenil se prolonga, a 
transição para a idade adulta tende a desestandardizar-se 
e desritualizar-se nas vivências e nos valores associados 
aos marcadores sociais que lhe eram convencionais. Estes 
processos, porém, não seguem os mesmos ritmos e as 
mesmas configurações nos vários países europeus. Por 
um lado, em termos de vivências, a desestandardização da 
transição para a vida adulta não passa, necessariamente, 
pela descronologização dos seus marcadores de passagem. 
De fato, na prática, continua a dominar na Europa uma 
realidade sequencial da transição para a idade adulta. 
Só em países como a Estônia, onde a saída de casa dos 
pais parece anteceder a entrada no mercado de trabalho, 
ou em países nórdicos como a Suécia ou a Dinamarca, 
onde a parentalidade tende a antecipar ou a justapor-se 
à conjugalidade formal, a ocorrência etária dos eventos 
que tradicionalmente assinalam o processo de transição 
para a idade adulta surge desordenada relativamente à 
sequencialidade mais tradicional.

Mesmo não se observando grandes descontinuidades, 
emergem, contudo, diferentes cadências no cumprimento 
dos tradicionais marcadores de passagem para a idade adulta, 
patentes quer nas idades em que se iniciam as diferentes 
transições, quer nos diferentes intervalos biográficos entre os 
marcadores de passagem. Embora tendam maioritariamente 
a desenvolver-se segundo um padrão de sequencialidade 
diferida, a temporalidade do processo de transição para a 
idade adulta, na Europa, revela-se manifestamente mais 
acelerada entre os países recentemente saídos de regimes 
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comunistas, como a Bulgária, a Rússia, a Ucrânia, a Polônia 
ou a Eslováquia. Entre estes, os tradicionais marcadores 
de passagem para a idade adulta tendem a cumprir-se 
rápida e sucessivamente, sem tempos de intervalo muito 
prolongados. Trata-se de uma realidade que remete para 
uma vivência juvenil caracterizada pela preparação para a 
assunção de papéis sociais atribuídos à figura do “adulto”, 
supondo um modelo de transição caracterizado por uma 
lógica de instalação acelerada e estatutária.

Já entre os países nórdicos, o processo de transição 
para a idade adulta é mais prolongado, iniciando-se mais 
precocemente e cumprindo-se mais tardiamente. As 
cadências são mais dilatadas entre os eventos que marcam 
um tempo de emancipação pessoal e os eventos que assinalam 
um tempo de instalação familiar. Em países como a Noruega, 
a Dinamarca, a Suécia ou a Finlândia, a entrada no mercado 
de trabalho e da saída de casa dos pais são acontecimentos 
relativamente antecipados e contíguos, considerando os 
restantes países europeus. Observa-se, por sua vez, um 
significativo tempo de deferimento no cumprimento 
de marcadores de natureza mais institucional, como o 
casamento formal e a parentalidade. Nesse intervalo que 
medeia a emancipação pessoal e a instalação familiar, há um 
tempo biográfico que tende a desestandardizar-se, aberto à 
experimentação e exploração de várias formas residenciais, 
conjugais, vocacionais e profissionais, entre outro tipo de 
experimentalismos juvenis.

Países como Portugal e a Espanha demonstram 
também tempos prolongados de transição para a idade adulta, 
mas com cadências diferenciadas dos padrões anteriores. 
À entrada do jovem no mercado de trabalho, tão ou mais 
precoce que entre os países nórdicos, tende a seguir-se um 
tempo longo de estadia na casa dos pais. Ou seja, ainda 
que processo de relativa autonomização financeira seja 
iniciado cedo, este é difícil de se converter imediatamente 
em autonomização residencial, por fatores econômicos, 
institucionais e também culturais, como foi aventado. 
Quando a saída da casa parental acontece, no caso de 
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Portugal, esta tende a ser praticamente seguida da instalação 
familiar através da conjugalidade formal e da parentalidade, 
marcadores que são vividos mais tardiamente em Espanha. 
Quer isto dizer que, neste país, a temporalidade da transição 
para a idade adulta acaba por dilatar-se e incluir um tempo 
de experimentalismo característico de trajetórias menos 
estandardizadas e mais flexíveis, o que em Portugal não é 
tão comum.

As tendências identificadas nas cadências temporais, 
que caracterizam as vivências dos marcadores tradicionais 
de transição para a idade adulta, encontram homologia com 
as tendências aferidas quanto ao valor simbólico concedido 
a esses mesmos eventos, enquanto marcadores de passagem. 
A análise feita a partir da hierarquização da importância 
atribuída aos diferentes eventos associados à passagem para 
a “idade adulta” permitiu, de fato, perceber a valorização 
simbólica de um modelo de emancipação pessoal prévia entre 
os inquiridos residentes em países nórdicos (que escolheram, 
em primeiro lugar, a saída da casa dos pais como marcador 
mais importante de entrada na fase adulta, logo seguido da 
obtenção de um emprego a tempo inteiro), enquanto os 
países pós-comunistas tendem a valorizar um modelo de 
instalação familiar imediata (ao valorizar primeiramente 
marcadores como ter filhos ou viver em conjugalidade).

Tal como nas vivências dos marcadores de passagem, 
também no que diz respeito aos valores simbólicos 
subjacentes às temporalidades etárias na entrada para a idade 
adulta, as posições atitudinais de Portugal e de Espanha não 
espelham a homogeneidade que a nomenclatura “países 
da Europa do Sul” ou “países mediterrânicos” tendem a 
retratar. Pelo contrário, os resultados voltam a registar 
um afastamento entre Espanha e Portugal. Embora ambos 
demonstrem cadências de transição prolongadas e idênticas 
na estrutura (porém, com tempos de duração diferenciados), 
o fato é que, de um ponto de vista simbólico, Espanha 
tende a estar simbolicamente mais próxima do modelo de 
emancipação pessoal prévia, ao valorizar, nitidamente, a saída 
de casa dos pais como primeiro marcador de entrada na idade 
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adulta. Portugal, pelo contrário, tende a estar mais próximo, 
simbolicamente e na prática, de um modelo de instalação 
familiar acelerada, mais tradicional e institucionalista.

No mesmo sentido, a análise tipológica que siste-
matizou os dados relativos ao valor simbólico atribuído 
aos marcadores de entrada na idade adulta possibilitou 
identificar as atitudes contrastantes de Portugal e Espanha: 
no cômputo geral dos países europeus, Portugal é o primeiro 
que agrega a maior proporção de inquiridos (61%) com uma 
atitude mais ritualista, perante a transição para a idade adulta, 
dando importância a todos os marcadores tradicionais 
de passagem identificados; na Espanha, ao contrário, foi 
encontrada a maior proporção de inquiridos (43%) com 
uma atitude mais desritualizada perante a transição para 
a idade adulta, não atribuindo importância a nenhum dos 
marcadores de passagem identificados e, por consequência, 
denotando uma visão mais despadronizada e afastada da 
normatividade linear da passagem por esse momento da vida.

Avançando na análise, constatou-se que estes pa-
drões normativos estão em quadrantes opostos e que são 
reveladores de perfis sociais e posicionamentos normativos 
diferenciados. Os indivíduos mais desritualistas estão 
tendencialmente associados a uma faixa etária mais jovem, 
de escolaridade média e com pouca prática religiosa, em 
posição adjacente a um perfil mais individualista, que lhe 
prolonga as características socioculturais; os mais ritualistas 
estão associados a um perfil sociocultural mais conser-
vador, escolarmente mais desfavorecido e geracionalmente 
mais velho, posicionado em adjacência a um perfil mais 
familiarista, também prolongando-lhe as características 
socioculturais.

Quando se localizou o espectro dos países investigados 
perante determinados posicionamentos normativos na 
entrada na idade adulta, a posição familiarista e estandar-
dizada de Portugal foi nitidamente evidenciada. Não sendo 
tão extremadas as localizações do restante dos países, as 
tendências ateriormente identificadas foram, contudo, 
confirmadas e socioculturalmente perfiladas. Isto significa, 
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em última instância, que as condições institucionais e 
os regimes de transição particulares a cada país, embora 
constranjam bastante, não determinam o quadro de di-
versidade normativa característico dos processos de transição 
para a idade adulta no contexto europeu atual. Existem va-
riáveis estruturais intra-nacionais que, transversalmente ao 
quadro europeu, atuam no sentido da sua complexificação 
e diversificação, desafiando cada vez mais as tradicionais 
leituras homogeneizantes com base em nomenclaturas de 
proximidade geográfica dos países, como aquelas que fa-
zem aproximar Portugal de Espanha enquanto “países da 
Europa do Sul” ou “países mediterrâneos”, ou coincidir a 
diversidade de países pós-comunistas sob a designação de 
“Europa do Leste”.
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bEyond school: transitions to adult agE in 
EuropE

This paper presents the variety of forms of transition to 
adulthood in Europe and their relation with social and 
institutional contexts. Analising data from the European 
Social Survey (2006) about the organization of life course 
in Europe, the discussion relates individual experiences and 
the symbolic value of events traditionally perceived as being 
important to become an adult like: first job, living parent´s 
home,  first marriage and first child. The differences 
between countries were analised, offering a transnational 
perspective on trends in Europe about this issue.
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