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“ O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida  
e restaurar, na velhice, a adolescência. Pois, senhor, 

não consegui recompor o que foi, nem o que fui.  
Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente.  

Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se, 
mais ou menos, das pessoas que perde;  

mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo.” 
Machado de Assis 

 
 
 
Introdução 
 
O adolescente emerge socialmente como um acúmulo de desordens e mistérios  
representados por uma indefinição corporal, antíteses de ideias e emoções 
polarizadas. Sua voz, ora é grave como a de homem, ora é fina como a de um 
menino, capaz de gritar ao mundo, ou emudecer sem causa ou por quê.  Mais  
difícil  do que entender o adolescente é sê-lo. 

 

A adolescência é fruto de um enigma relativo à passagem da infância para a vida 
adulta. É o tempo de espera, de adiamento da entrada no mundo social, 
justamente porque não há um lugar predeterminado a ser ocupado. Adolescer, 
crescer, desenvolver são termos sinônimos que indicam a incerteza de um 
estado, um hiato entre a infância perdida e o vir a ser ainda indefinido. 
                                                             

1 Publicado originalmente em: GUIMARÃES, Nina Vasconcelos (Org). Autoridade e Autonomia em 
Tempos Líquidos: a teoria sistêmica na contemporaneidade. Belo Horizonte: Arte & Prosa, 2014 
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Desde os movimentos libertários iniciados na década de sessenta, cujo protótipo 
é a contracultura americana, a difusão do rock’ and’ roll, o advento da pílula, até 
o surgimento da calça jeans, tudo contribui para uma verdadeira revolução nos 
modos e costumes que regulam as trocas entre as gerações, anunciando 
profundas alterações pulsionais nos laços sociais e nos ideais que os sustentam. 
Nesse novo contexto cultural, a adolescência conquista um lugar de destaque, 
apresentando-se como um marco temporal, peculiar e específico, de uma 
cultura em que a liberdade e a autonomia tornaram-se os valores hegemônicos 
(COUTINHO, 2005). 

 
Sendo a adolescência uma fase invadida por múltiplos contextos sociais, como a 
escola, os pares, os ídolos e a cultura, tem como cenário a família contribuindo 
para o desenvolvimento pessoal de seus membros. É um momento de muita 
expectativa, principalmente de adultos projetando o futuro dos filhos e 
interessados no que eles pretendem ser. O adolescente costuma dividir-se entre 
a ânsia de se independizar e as restrições impostas pela sociedade. Quanto 
melhor ele administra as mudanças do seu corpo e a necessidade de expor novas 
atitudes, tanto melhor se instrumentaliza na solidificação de sua identidade e 
autonomia (GARCIA, 1994; PRETO, 2007). Na medida em que apresenta seus 
novos posicionamentos subjetivos perante as redes sociais, mais ele se insere no 
mundo adulto (FERREIRA, FARIAS e SILVARES, 2003). 
 
Tendo deixado para trás o mundo infantil, o jovem se distancia do concreto e se 
aprimora nas abstrações. Por essa razão, desenvolve uma "rebeldia" que lhe 
permite confrontar opiniões, testar suas próprias hipóteses e questionar 
autoridades (ORTEGA, 1993).  
 
Imerso no contexto familiar, vivencia as primeiras trocas afetivas e discursivas 
que alimentam, no decorrer de seu desenvolvimento, uma noção mais exata de 
si próprio, ampliando sua autoconsciência e lhe propiciando maior 
conhecimento do mundo ao seu redor. Ao considerar a família como unidade 
básica de desenvolvimento, Minuchin (1988) ressalta sua função de promover o 
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sentido de pertencimento, bem como o seu processo de diferenciação e 
concomitante autonomia de pensamento, sentimento e ação. O autor faz 
referência às crises pelas quais o sujeito passa e à necessidade de adaptação e 
flexibilidade exigida do sistema familiar para se adequar às novas exigências 
que cada período em particular requer de cada um de seus membros.  
 
De acordo com Sousa (2006), a inserção na adultez pressupõe que o jovem 
expresse interesse por questões éticas e ideológicas a partir de seus 
intercâmbios sociais. Quanto mais acesse e seja acessado pelos grupos de 
referência, mais os pais assumem um papel secundário, diferente da idealização 
e da valorização anteriores. Isso fomenta um sentimento de abandono nos 
adultos e um receio de que os filhos se percam em suas tentativas por 
autonomia, muitas vezes desmerecendo capacidades que eles já poderiam 
assumir. Diante disso, o adolescente se indigna, revolta-se e, às vezes, agride, 
como forma de contestar as limitações exacerbadas de seus pais. Inconformados 
com essa realidade, almejam mais liberdade e acabam imersos em discussões 
fervorosas e imaturas que acirram conflitos familiares, na medida em que 
apresentam um comportamento defensivo que afirme sua identidade e os 
liberte da influência adulta (CAMPOS2 apud PASSOS, 2010). 
 
Nem sempre o debate aberto e construtivo é possível. Os diálogos parentais se 
tornam, cada vez mais, fonte de insegurança elevada para ambas as gerações, 
fomentando uma reatividade que camufla as inseguranças dos jovens, 
geralmente interpretada pelos pais como rebeldia. A postura parental passa a 
ser a de rebater aquilo que o adolescente diz ou faz, de forma reativa e 
automática e, às vezes, inconsistente, sem maiores elaborações sobre o 
comportamento do filho. Ou uma reação de indiferença frente à inabilidade de 
lidar com essa tensão, gerando um silêncio que também é, em si, uma resposta, 
embora disfuncional, na medida em que compromete severamente a ética 
relacional. 

                                                             

2 CAMPOS, D. M. de S. Psicologia da Adolescência. 22a Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 183 p. 
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O atalho mais frequente adotado pelos pais é o da autoridade hierárquica isenta 
de acordos, pouco permeada por afetos, muito criticada e cada vez mais 
rechaçada pelos adolescentes. Por outro lado, os discursos de liberdade e 
autonomia são os mais sustentados pela nossa sociedade, gerando um 
paradoxo: hierarquia despótica versus autonomia libertária. Isso provoca nos 
jovens uma revolta traduzida em atitudes defensivas, de isolamento, de 
mentiras, de muita agressividade, de imposições à aproximação e carente de 
uma escuta genuína ou de acordos vinculares. 
 
A preocupação constante com os filhos faz com que os pais priorizem pensar no 
futuro deles, deixando de cuidar do presente e entrando em choque com o ideal 
imediatista da adolescência. Esse embate desencadeia um conflito geracional, 
uma vez que prospectar o futuro consiste em uma realidade muito díspar dos 
interesses momentâneos do adolescente. Ele necessita não apenas se 
compreender melhor, mas também ser compreendido e reconhecido em sua 
nova identidade. Quando não se sente escutado,  percebe-se invalidado em sua 
existência e pode adotar um comportamento arredio que camufla suas 
vulnerabilidades. 
 
Permanecendo na invisibilidade representada pela desconfirmação de seus pais, 
o adolescente se sente negligenciado em suas verdadeiras angústias e medos 
presentes nessa fase; o que pode acarretar um estado de marginalidade solitária 
com doses de reatividade que são traduzidas como rebeldia, retroalimentando 
seu estado invisível e marginal. 
 
Na contemporaneidade, o jovem experimenta, de maneira radical, o desamparo 
decorrente da pulverização de referências simbólicas transmitidas e 
compartilhadas. Numa cultura que exalta a liberdade individual a qualquer 
custo, o lugar dos ideais sociais fica, frequentemente, esvaziado e resta pouco a 
ser compartilhado. 
 
No esforço para parecer maduro, independente e seguro de si mesmo, ele é 
capaz de encontrar o próprio caminho sem o direcionamento dos genitores. 
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Toda e qualquer proposta de ajuda ofertada pelos pais é mal interpretada, vista 
como interferência indesejada, e cada conselho, uma manifestação de 
autoritarismo. Para construir o seu modelo de adultez, o adolescente cria seu 
sistema de valores, muito mais receptivo às interferências de grupos de 
referência do que ao legado recebido dos pais. Assim, explora o mundo, testa o 
próprio limite e o das autoridades, experimentando a liberdade e os sentimentos 
de impotência perante as dificuldades na obtenção de sucesso (GUERREIRO, 
1993; GARCIA, 1994). 
 
Construindo uma Quimera: Identidade na Adolescência 
 
Todos os nossos relatos sobre quem somos e sobre a nossa identidade são 
verdadeiros, assim como, metaforicamente, é verdadeira uma quimera, que tem 
ventre de touro, asas de águia e patas de leão. Tudo nesse animal é parcialmente 
verdadeiro, embora ele seja falso. Ao falar sobre as nossas recordações e sobre a 
nossa existência, elegemos partes dos cenários e dos contextos que nos 
compõem e, assim, formamos uma quimera de nós mesmos. Porém, conforme 
as circunstâncias vão mudando e também a nossa visão de mundo e de 
identidade,  nossos relatos vão sendo modificados a partir da inclusão de novos 
detalhes e episódios igualmente verdadeiros, produzindo uma nova quimera 
(CYRULNIK, 2009). 
 
Assim, uma quimera nos representa, dá coerência à ideia que temos de nós 
mesmos e compõe nossas lembranças, nossas emoções, nossas expectativas, 
nossos medos e as imagens que nos constituem. Ela existe de determinada 
forma enquanto for compatível com um momento definido da nossa existência, 
mas será reconfigurada sempre que a nossa narrativa sobre quem somos se 
ampliar e  for acrescida de novos elementos. 
 
Toda história flerta com traumas, com conflitos e dificuldades. Se não 
tivéssemos escoriações, a rotina de existência nada imprimiria em nossa 
memória. Sem ela e sem projetos, ficaríamos submetidos ao presente como um 
drogado que só se satisfaz, ou se realiza, naquele curto espaço de tempo 
(CYRULNIK, 2009). 



6 

 

 
Construir uma quimera é uma maneira de alcançar autonomia, pois ela faz com 
que organizemos nossas representações passadas e futuras e, assim, ajuda-nos a 
formular uma narrativa sobre a nossa identidade; sobre nossos valores, legados, 
heranças e projeções de quem desejamos ser. 
 
Assim como qualquer animal que evolui, a quimera também precisa adotar 
formas diferentes de acordo com as novas circunstâncias, adaptar-se às pessoas 
à sua volta e à cultura na qual está imersa. Portanto, a cada exigência de 
mudança imposta pelo meio ou pelas etapas do ciclo vital, o “esqueleto” do 
animal é convidado a mudar de forma. 
 
Entretanto, a maneira como o outro reage aos encontros das representações das 
quimeras pode modificar o estilo de sua expressão. Como ressalta Cyrulnik 
(2009), o entorno participa do relato autobiográfico. Essa ideia confirma o 
quanto o olhar do outro molda a construção de nossa identidade. É ele quem 
nos dá a oportunidade de agarrar as rédeas de nossa representação quimérica e, 
assim, dirigir o espetáculo de nossa vida com mais segurança e autonomia, 
pensando, sentindo e agindo por conta própria. 
 
O papel da quimera é ordenar os fenômenos, para dar uma forma mais estável a 
um mundo no qual possamos  organizar-nos e desenvolver nossas estratégias de 
vida. Se o meio em que o indivíduo se encontra não oferecer um espaço de fala e 
de expressão, as quimeras não podem galopar, ficando impossibilitadas de alçar 
voo. 
 
A metáfora da quimera foi eleita, neste capítulo, para representar nossa 
trajetória em busca de autonomia. A representação quimérica narra o mundo 
interno de cada indivíduo, constituído por seus valores, crenças, preconceitos e 
capacidade auto-organizativa. Em contato direto com as condições externas do 
local onde vive, o sujeito passa a ser ator e autor da própria história, 
construindo uma autonomia que lhe permite ser protagonista de sua própria 
existência. 
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Quando nos remetemos às partes desse animal, fazemos analogia com o próprio 
processo do adolescer: o esqueleto da quimera assume novos contornos que 
representam a trajetória a qual nos submetemos quando saímos de nossa 
infância; desenhamos a fase indefinida, embora polêmica, da adolescência e 
alcançamos uma identidade mais adulta, mais independente e mais autônoma. 
Esse percurso exige força, determinação e esperança, porque escolher traçar um 
caminho de crescimento não significa apenas estarmos no mundo à espera de 
um destino que se consagre, mas, em vez disso, estarmos consciente do quanto 
somos responsáveis pela nossa existência, na medida em que somos nós quem 
imprimimos, através de nossas escolhas, a trilha que nos conduzirá a uma 
adultez firme, consagrada e orgulhosa. Não seria justo atribuirmos aos outros a 
nossa própria realização de vida. Por certo, o outro nos acompanha e contribui 
singularmente, mas não podemos esquecer que ele é um fruto a mais de nossas 
escolhas, uma vez que sempre temos a chance de conhecê-lo,  de convidá-lo 
para mais perto, ou de  afastá-lo e, em casos mais extremos, até de eliminá-lo. 
Assim, se a nossa identidade é pautada pelo olhar do outro, somos nós os 
artesãos de nossas vidas, aqueles que garimpam e transformam pedras brutas 
em joias raras, tornando-as o próprio testemunho dos tesouros que esmeramos 
em ser. 
 
Essa jornada implica muita disciplina e determinação. Retomemos o nosso 
esqueleto quimérico e dele nos apropriemos, para dar vida ao que poderia 
permanecer apenas uma ossatura disforme. Nossa quimera nasce de nossas 
patas de leão: caminhamos, imprimindo marcas de nossos ancestrais e 
encarnando heranças e legados de nossos familiares. Esse acervo é o solo firme 
e familiar que necessitamos pisar e no qual as pegadas de nossa existência 
pregressa nos garantem corporificar o ventre de um touro. 
 
Esse ventre robusto é a condição quimérica que nos permite ousar. Vestidos da 
irreverência agonizante de nossa adolescência, vamos para o mundo gritar 
pelo direito de existir, vamos clamar pelo desejo de visibilidade e vamos 
celebrar a conquista de autonomia. Nossas vísceras dialogam com as 
autoridades familiares de nossos pais e da sociedade, permitindo que a nossa  
ossatura ganhe formas e contornos próprios.  
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Uma vez tendo enfrentado as raízes parentais e os discursos dominantes 
societários, finalmente nos apropriamos das asas da águia. Com elas, reunimos 
a força impressa de nossas heranças e a força bruta e visceral de nossa 
rebeldia e, assim, estamos prontos para alçar o voo tão esperado de nossa 
existência – seguros, por saber quem já somos, e livres para quem ainda 
desconhecemos querer-nos tornar. 
 
Os Primeiros Passos da Quimera 
 
A família corresponde ao contexto de socialização primária da criança, que, 
futuramente, terá seus valores e crenças familiares confrontados em outras 
instituições sociais que disponibilizam o ambiente para sua socialização 
secundária (AUN; VASCONCELLOS; COELHO, 2006). Nesse sentido, o sistema 
familiar constitui a maior fonte de segurança, afeto, bem-estar, proteção e apoio 
que a criança necessita para o seu desenvolvimento saudável (BOWEN3 apud 
ANDOLFI, 2002).  
 
O contexto familiar, portanto, pode transmitir aos membros um patrimônio de 
defesas internas, visto que é o principal sistema capaz de atuar como catalizador 
social. Paradoxalmente, também é um ambiente capaz de desintegrar o 
indivíduo em formação, quando as funções psicossociais não são alcançadas. 
 
De acordo com Szymanski (2006), com o nascimento de um filho, importantes 
decisões devem ser tomadas, dentre elas, o modo como os pais vão cuidar dele. 
Entretanto, independentemente da escolha realizada por eles, as disposições 
afetivas no desempenho das funções paternas e maternas, por meio das práticas 
educativas, têm um sentido que será percebido pelo filho e revelam a maneira 
como ele é visto, as expectativas existentes em relação a ele e suas atitudes. 
 

                                                             

3 BOWEN, M. Dalla famiglia all’individuo, Roma: Astrolabio. 1979. 
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Assim, o modo como um filho percebe as disposições afetivas dos pais terá 
impacto na sua constituição identitária, já que se trata de um processo 
relacional. Para melhor compreendê-lo, recorremos à Teoria do Apego, de John 
Bowlby (1968). 
 
Uma das necessidades humanas mais básicas é uma conexão emocional segura 
com as pessoas importantes e significativas próximas a nós. A Teoria do Apego 
define que a dependência é uma parte inata do ser humano e que, portanto, não 
existe a independência completa dos outros ou a superdependência, mas apenas 
a dependência eficaz ou ineficaz (JOHNSON; WHIFFEN, 2012). 
 
O apego primário é estabelecido entre a díade mãe-filho nos primeiros anos de 
vida da criança e se caracteriza pela proximidade física, interação, conforto e 
segurança, que reverberam no indivíduo adulto (GUIMARÃES, 2005). Segundo 
Bowlby (2004), uma das maiores funções da figura de apego, por sua vez, é 
fornecer uma base de segurança ao indivíduo que lhe facilite explorar seu 
universo e responder, de modo mais adaptado, ao seu meio, já que a presença e 
responsividade dessas figuras de apego propicia o conforto e confiança, 
enquanto a inacessibilidade delas gera sofrimento. Parkes (2009) ressalta que, a 
partir dessa relação, as crianças constroem seus “modelos operativos internos” 
que lhes possibilitam se orientar e planejar no mundo. 
 
A capacidade da criança para organizar pensamentos e comportamentos é, 
portanto, favorecida pela vivência do apego com a figura materna ou com 
qualquer cuidador que assuma essa função, influenciando, posteriormente, os 
demais processos de socialização. De acordo com essa teoria, existem dois tipos 
de apego: o seguro e o inseguro, sendo este último subdividido em inseguro 
evitador, inseguro ansioso/ambivalente e inseguro desorganizado (PARKES, 
2009). Segundo o autor, cada um dos padrões de apego está associado a um 
cuidado parental específico. 
 
O apego seguro se caracteriza pela atitude da criança em explorar o ambiente 
com mais liberdade, utilizando a mãe como base segura, pois tem a crença de 
que  ela não a abandonará e de que qualquer afastamento nunca será definitivo 
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(MAZORRA, 2009). Há, portanto, no apego seguro, uma harmonia entre apego 
e exploração, que é favorecida pelo comportamento dos pais em estar 
disponíveis e responsivos às necessidades do bebê, fornecendo-lhe segurança 
para explorar o mundo (PARKES, 2009). Segundo Bowlby (2006), é a pessoa 
seguramente apegada que tem maior capacidade de regular o conflito em suas 
relações de apego. 
 
Essa base segura promove a confiança necessária para o indivíduo poder 
atualizar, continuamente, os modelos do “eu”, dos outros e do mundo e, 
consequentemente, estar apto para os ajustes aos novos contextos e às 
mudanças exigidas pelo meio. Dessa maneira, a habilidade para refletir sobre si 
mesmo e sobre suas ações é fortalecida. Pode-se dizer que a dependência segura 
promove autonomia e autoconfiança, pois quanto mais seguramente conectado, 
mais separado e diferente o indivíduo poderá ser (JOHNSON; WHIFFEN, 
2012). 
 
O apego inseguro evitador, por sua vez, também se  caracteriza pela exploração 
do ambiente pela criança, o que pode confundir-se com um comportamento 
saudável. No entanto, há desinteresse pela figura materna, que retrata a 
ausência da referência de base segura que ela deveria desempenhar (DELGADO, 
2004). Parkes (2009) destaca, ainda, que, nesse padrão de apego, as crianças 
podem parecer “indiferentes” à presença ou ausência da figura de apego, porém 
apresentam respostas fisológicas, como aumento da frequência cardíaca, 
durante o período de ausência dessa figura e por muito tempo depois do seu 
retorno, o que demonstra que a sua reação indiferente é apenas aparente. O 
autor ressalta, também, que pais de crianças com padrão de apego evitador 
mostram-se responsivos às necessidades da criança quando o nível de tensão é 
baixo, porém, à medida que em que ele aumenta, a responsividade diminui, 
frustrando o objetivo de cuidado, que é oferecer proteção e segurança, além de 
encorajar a autonomia.  
 
Já no apego inseguro ansioso/ambivalente, na situação de separação, a criança 
apresenta uma desorganização que não a autoriza a explorar o ambiente com 
liberdade; quando a figura de apego retorna, o reencontro se dá de forma 
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ambígua, pois o bebê oscila entre a busca por contato e a irritação pelo 
abandono (DELGADO, 2004).  Além disso, o sofrimento dessas crianças pode 
perdurar por muito mais tempo depois do reencontro (PARKES, 2009). Ele 
destaca, ainda, que essas crianças, normalmente, possuem pais muito ansiosos, 
insensíveis às necessidades dos filhos e desencorajadores. 
 
Por fim, o autor considera o padrão de apego inseguro desorganizado, que se 
caracteriza por atividades contraditórias e desorganizadas da criança, como, por 
exemplo, chorar no momento de separação da figura de apego e ignorá-la no 
retorno. Esse grupo de apego apresenta, no organismo, um aumento do índice 
de cortisol, o hormônio de estresse. Parkes (2009) ressalta que, com relação às 
figuras de apego, foi observado que, na infância, elas haviam sofrido algum tipo 
de abuso, ou haviam passado por alguma situação de perda importante ao longo 
da vida. 
 
É importante salientar, entretanto, que a responsividade e a acessibilidade da 
figura de apego não está, apenas, na presença física, mas, fundamentalmente, 
em sua disponibilidade emocional, respondendo sensivelmente às necessidades 
da criança, auxiliando-a a modular seus afetos e promovendo o sentimento de 
integração de seu self (HOLMES4; MARRONE5 apud MAZORRA, 2009), pois 
uma figura de apego pode estar fisicamente presente, mas emocionalmente 
ausente. Por isso, em termos de apego, qualquer resposta, mesmo a raiva, é 
mais preciosa do que nenhuma, já que as emoções comunicam a nós e aos 
outros quais são as nossas motivações e necessidades, sendo, portanto, 
fundamentais para o apego. 
 
Um aspecto importante a ser destacado e que resulta em forte impacto em 
vários segmentos da sociedade diz respeito às mudanças socioeconômicas e 
culturais que advêm da contemporaneidade. Dentre as diversas mudanças, 
destaca-se, nesse contexto, a inserção da mulher no mercado profissional, o  que 
                                                             

4  HOLMES, J. Attachment, intimacy, autonomy: using attachment theory in adult 
psychotherapy. New Jersey: Aronson, 1996. 
5  MARRONE, M. La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática, 2001. 
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impele a família a procurar soluções alternativas e complementares ao cuidado 
e educação dos filhos. As redes familiares e sociais mais próximas (avós, tias, 
babás) e as instituições de cuidado, como as creches, tornam-se aliadas nesse 
cuidado, transferindo o estabelecimento da relação de apego para outras figuras 
substitutivas (AMORIM; ROSSETI-FERREIRA, 1999).  
 
De acordo com Montandon (2005), entretanto, de modo positivo, tem-se 
observado que, na sociedade ocidental, aos poucos, as mudanças sociais têm 
levado a um deslocamento nas relações de autoridade pais/filhos de um modelo 
baseado na imposição e o controle para outros fundamentados na negociação,  
no compartilhamento e na participação.  
 
Finzi-Dottan, Manor e Tyano (2006) afirmam que o estilo parental adotado 
pelos pais no que diz respeito à sensibilidade, empatia e resposta às 
necessidades da criança é fator que influencia a habilidade desta em regular sua 
reatividade emocional, a qual, por sua vez, reflete o seu grau de 
segurança/insegurança do apego. O estilo parental “ideal”, que promove o 
apego seguro, é caracterizado por uma resposta emocional da figura de apego 
que seja flexível, consistente e sensível à grande maioria das emoções da 
criança.  
 
Partindo do entendimento de que a construção desse indivíduo estrutura-se 
desde os primórdios do seu desenvolvimento, de acordo com Critenden et al6 
(apud BEE, 2003), as crianças que não estabeleceram com os pais ou figuras 
substitutivas o apego seguro – em diversas situações, por abuso parental – 
possivelmente não terão habilidade de apego com seus próprios filhos, 
influenciando, dessa forma, o estilo parental a ser seguido.  
 
Essa unidade de formação chamada família, que agrega, repassa valores e 
propicia pertencimento é, também, o gerador da necessidade de diferenciação, 

                                                             

6 Crittenden, P. M.; Partridge, M. F.; Claussen, A. H. Family patterns of relationship in 
normative and dysfunctional families. Development and Psychopathology, 3, 1991, p. 491-512. 
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que está relacionada ao tipo de apego estabelecido, bem como ao estilo parental 
presente na família de origem. Dessa forma, não importa a qual cultura o 
indivíduo pertença: o sistema familiar sempre oferece um certo grau de 
individualidade a seus membros. 
 
Minuchin (1982) nomeia família como a “matriz da identidade” através da qual 
os sentidos de pertencimento e de diferenciação podem ocorrer. Essas duas 
forças vitais, a de união e a de diferenciação, são vivenciadas pelo sujeito dentro 
de subsistemas familiares, como também nas redes extrafamiliares. O 
pertencimento significa a garantia do indivíduo em compartilhar crenças, 
valores, mitos, preconceitos e regras próprias dentro de sua família, as quais 
acabam compondo uma identidade familiar. Quanto mais acolhido ele se sente 
na família, maior liberdade terá para buscar sua individualidade. 
 
A diferenciação, por sua vez, diz respeito à singularidade do sujeito, aos seus 
aspectos específicos que pretendem  ser  respeitados  pelos  demais, garantindo-
-lhe ser diferente de quaisquer outras pessoas, mesmo daquelas pertencentes à 
sua família de origem. De acordo com Cecconello, De Antoni e Koller (2003), a 
garantia desses sentidos possibilita à família funcionar como um sistema 
integrado, em que o bem-estar dos membros é o principal objetivo. 
 
A família corresponde a um sistema no qual cada um dos membros desempenha 
funções que o caracterizam como um segmento imprescindível de um todo mais 
amplo (BOWEN7 apud GUIMARÃES, 2005). Segundo Guimarães (2005), o 
conceito central da Teoria Boweniana é o de massa indiferenciada do ego, que 
propõe que todo indivíduo, quando nasce, encontra-se indiferenciado da sua 
família de origem e passa toda uma vida para conquistar sua diferenciação e 
poder expressar uma mínima reatividade diante dos demais. Assim, o indivíduo 
pode responder de maneira mais reativa ou responsiva, a depender do nível de 
diferenciação que ele alcance.  
                                                             

7 BOWEN, M. De La família al indivíduo: la diferenciación del si mismo em el sistema familiar. 
Buenos Aires: Paidós, 1991. 199 p. 



14 

 

 
Segundo Bowen8 (apud ANDOLFI, 2002), a diferenciação de self é o processo 
de progressiva autonomia individual frente à família de origem, ou seja, da 
aquisição de um “eu” com crenças próprias. Esse processo de aquisição de 
autonomia e singularidade, revertido na habilidade de o indivíduo ser o autor da 
própria história, pode vir a ser relativamente complexo e exigir um certo grau de 
independência emocional.   
 
Autonomia: um Caminho para a (Des)lealdade Familiar? 
 
A palavra autonomia, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é uma 
qualidade ou estado autônomo de liberdade moral ou intelectual. No campo da 
Biologia, caracteriza-se pela independência funcional de partes do organismo ou 
do organismo como um todo (POLITO, 2004). 
 
Semanticamente, por sua vez, é originária do grego autos, que significa “ele 
mesmo” ou “por si mesmo”; e nomos, que significa “compartilhamento”, a “lei 
do compartilhar” (SEGRE; SILVA; SCHRANM, 2009). Sendo assim, o conceito 
de autonomia está relacionado à capacidade do indivíduo para determinar sobre 
quais leis ele será regido, escolhendo as normas, fazendo projetos e tomando 
decisões que lhe exijam fazer escolhas, sem desmerecer as pessoas significativas 
ao seu redor. Reichert (2011) nomeia o indivíduo autônomo como aquele que 
busca o seu próprio espaço, sem se descuidar do outro. 
 
Da mesma forma, a literatura especializada conceitua autonomia como a 
habilidade para pensar, sentir e agir por conta própria, enquanto o senso 
comum a considera como uma condição de independência e de auto-
governância. A autonomia pressupõe algum nível de independência, mas não se 
restringe a ela, pois envolve, também, a aquisição de pensamentos e 
sentimentos individuais que permitem a realização de escolhas.  
 

                                                             

8 BOWEN, M. Dalla famiglia all’individuo, Roma: Astrolabio. 1979. 
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Assim, enquanto a liberdade é associada à possibilidade de se fazer o que se  
deseja sem, necessariamente, preocupar-se com o “outro”, não havendo 
responsabilidades; a autonomia implica a sensação de liberdade, porém sem 
que haja rupturas ou dissolução dos laços familiares. Nesse sentido, o potencial 
autônomo do indivíduo deve ser reconhecido a partir das diversas relações que 
ele estabelece com sua rede social, que o concebe como sujeito ativo no 
processo, já que apresenta sua capacidade auto-reflexiva, ao mesmo tempo em 
que é influenciado pelos contextos nos quais se desenvolve (REICHERT, 2011). 
 
É, então, através da revisão crítica das normas, limites, valores e ensinamentos 
que lhe foram transmitidos, que o jovem inicia o processo de formação de sua 
identidade. É o momento de questionar e selecionar o que deseja levar consigo, 
e o que é possível abandonar. Esse é um processo doloroso do desenvolvimento, 
que implica uma sensação de impotência diante da condição dúbia de 
dependência-independência. (RIOS GONZÁLES9 apud REICHERT; WAGNER, 
2007) 
 
As autoras afirmam, portanto, que o conceito de autonomia indica que ela é um 
processo ativo, que ocorre de maneira gradual, iniciado desde o princípio de 
nossa existência e perdurado por todo o nosso processo de desenvolvimento. É 
um fenômeno orientado pelos pais, em que o grande desafio envolve o desejo de 
ser independente e, ao mesmo tempo, o de preservar a ligação com a família e a 
sociedade. Diversas variáveis, externas e internas, entretanto, exercem 
influência durante o processo de desenvolvimento da autonomia, destacando-se 
as relações com a autoridade, a auto-estima, a estrutura e comunicação familiar, 
o ambiente emocional familiar, bem como a percepção do ambiente em que ele 
está inserido. 
 
Reichert (2011) destaca, ainda, que o desenvolvimento da autonomia está 
relacionado à percepção que o jovem possui do mundo que o rodeia. Dessa 

                                                             

9  RIOS GONZÁLES, J. A. Los ciclos vitales de la família y la pareja: ?crisis u 
oportunidades?. Madrid: Editorial CCS, 2005. 
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forma, se ele o enxerga de maneira negativa, terá dificuldades em traçar metas, 
encontrar formas de atingi-las e tomar decisões para alcançá-las. 
 
Segundo Noom, Dekovic e Meeus10 (apud REICHERT; WAGNER, 2007), a 
autonomia é apontada como uma aptidão do indivíduo para definir suas 
próprias metas e, portanto, conseguir dirigir a própria vida, sem que isso venha 
a afetar seu sentimento de pertencimento à família. Esses autores identificaram, 
em seus estudos, três níveis de habilidades de autonomia: atitudinal ou 
cognitiva, funcional e emocional. 
 

A autonomia cognitiva ou atitudinal representa a capacidade de traçar metas, 
tendo em vista a percepção das oportunidades e dos desejos, através de 
processos cognitivos que possibilitam realizar as próprias escolhas; a 
autonomia funcional consiste no processo de criação das estratégias necessárias 
para alcançar as metas já pensadas, tomando decisões próprias, sem a ajuda dos 
pais; por fim, a autonomia emocional refere-se à independência emocional do 
jovem em relação a seus pais, sem se sentir desleal a eles, ao mesmo tempo em  
que confia em si para definir sua própria trajetória de vida. 
 
Vimos que todos esses níveis de habilidades que compõem o processo de ganho 
de autonomia não podem ser pensados sem levar em consideração o universo 
no qual o indivíduo está inserido, incluindo o contexto familiar e extrafamiliar, 
já que deles depende a conquista de um maior ou menor grau de autonomia do 
sujeito.  
 
Diante disso, dentre os três níveis de autonomia, a autonomia emocional tem 
sido a mais aprofundada entre os estudiosos da área, visto ser a condição 
primária essencial para o alcance dos demais níveis, bem como de visões 
divergentes acerca desse fenômeno. 
 
                                                             

10 NOOM, M. J.; DEKOVIC, M.; MEEUS, W. H. J. Autonomy, attachment and psychosocial 
adjustment during adolescence: a double-edged sword? Journal of Adolescence, v. 22, n. 6, p. 
771-783, 1999. 
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Essas diferentes crenças em torno da aquisição da autonomia ocorrem porque, 
inicialmente, acreditava-se que, para a busca de independência ou individuação, 
eram necessários um afastamento e uma desvinculação afetiva parental. No 
entanto, tendo em vista a teoria do apego, a necessidade dessa desvinculação 
afetiva para o alcance de uma autonomia emocional elevada corresponderia a 
uma falta de apoio e afeto familiar, trazendo consequências na construção do 
autoconceito do indivíduo em formação.  
 
Dessa forma, Allen et al.11 (apud REICHERT; WAGNER, 2007) verificaram que 
existe uma profunda conexão entre o apego e o funcionamento psicossocial, 
bem como entre a internalização de problemas e a percepção de baixo 
autoconceito, que ocorre em decorrência do apego inseguro. 
 
Estudos realizados por Fuhrman e Holmbeck12, Ryan e Lynck13, além do de 
Steinberg e Silverberg14 (apud REICHERT; WAGNER, 2007),  apontam para 
um alto índice de autonomia emocional em casos de conflitos familiares, com 
menor suporte emocional dos pais e dificuldade de relacionamento com os 
iguais. Tais comportamentos demonstram uma relação de apego inseguro com 
as figuras parentais, que impelem os adolescentes a buscar um distanciamento 
delas como uma forma de superar sua imparcialidade. Dessa forma, os 
resultados demonstram que, diferente do que se acreditou por muito tempo – 
que para o jovem ingressar no mundo adulto era necessário alcançar autonomia 
emocional –, a autonomia emocional por si só não garante o sucesso 
maturacional. Ao contrário, tende a contribuir para o desajuste. 
 

                                                             

11  ALLEN, J. P.; MOORE, C.; KUPERMINE, G.; BELL, K. Attachment and adolescent 
psychosocial functioning. Child Development, Charlottesville, v. 69, n. 5, p. 1406-1419, 1998. 

12 FUHRMAN, T.; HOLMBECK, G. N. A contextual-moderator analysis of emotional  autonomy 
and adjustment in adolescence. Child Development, Charlottesville, v. 66, n. 3, p. 793-811, 1995. 
13  RYAN, L. M.; LYNCH, J. H. Emotional autonomy versus detachment: revisiting the 
vicissitudes of adolescence and Young adulthood. Child Development, n. 60, p. 340-356, 1989. 
14 STEINBERG, L.; SILVERBERG, S. B. The vicissitudes of autonomy in early adolescence. 
Development, Madison, n. 57, p. 841-851, 1986. 
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Diante dessa realidade, houve uma mudança de paradigma no entendimento da 
aquisição de autonomia. Antes, ela era compreendida como a consumação de 
um desejo desenvolvimental, para o qual era necessário alcançar um 
distanciamento familiar; hoje, corresponde a um direcionamento de metas para 
a permanência da vinculação, ao mesmo tempo em que garante algum nível de 
independência.  
 
No entanto, de acordo com Reichert e Wagner (2007), não é possível afirmar 
que um escore alto ou baixo de autonomia emocional por si só possa traduzir 
um ajustamento psicossocial positivo, assim como o próprio apego, sozinho,  
tambem não o garante, visto que ambos são importantes metas 
desenvolvimentais que possuem função adaptativa. 
 
A adolescência corresponde à fase do ciclo vital em que a busca pela aquisição 
da autonomia em relação aos pais, bem como a aquisição da capacidade para 
decidir e agir por conta própria, mostra-se mais evidente. Essa é considerada 
uma fase de confusões e incertezas, justamente porque o indivíduo luta para se 
tornar autônomo e para ampliar os limites impostos pela família. Ele vive a 
polaridade dependência-independência, difícil de ser administrada, na medida 
em que necessita discernir entre os ensinamentos e valores transmitidos por 
seus pais e as experiências que possam garantir mais autonomia e 
independência. De acordo com Reichert (2011), num domínio psicossocial, as 
principais tarefas evolutivas, durante o período da adolescência, correspondem 
à aquisição da autonomia em relação aos pais, bem como à aquisição da 
capacidade para decidir e agir por conta própria. 
 
É nessa busca por autonomia e independência que Preto (2007) destaca o 
aumento das aventuras fora de casa, bem como o valor das influências e alianças 
firmadas nos grupos de iguais. Assim, a adolescência é marcada, também, pelo 
confronto da autoridade parental, havendo um desafio entre controle e 
equilíbrio imersos em mudança de valores. Os pares e grupos de iguais ganham, 
nessa fase, um sentido de unidade, na medida em que o adolescente se afasta 
dos vínculos afetivos familiares, repercutindo uma sensação de fragmentação da 
sua identidade. 
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Essa fase do ciclo vital, portanto, corresponde ao momento de o jovem definir 
que tipo de adulto quer ser, havendo uma leitura dos valores, preferências, 
habilidades e competências, para que ele possa decidir como deseja escrever os 
capítulos da sua própria história. Nesse período, a flexibilidade e a 
responsabilidade caracterizam-se como fundamentais para fazer dessa fase um 
marco de crescimento e individuação autônoma. Dessa forma, os jovens se 
responsabilizam pelas próprias decisões, porém sem abandonar os pais como 
base segura nessa orientação (ROSSET, 2009). As noções de autonomia e 
individuação são fundamentais para entender a etapa das famílias com filhos 
adolescentes e são correspondentes à noção de diferenciação proposta por 
Bowen (AUN, 2007).  
 
Um paradoxo muito importante e profundamente arraigado no sistema 
familiar, então, reside na relação antitética entre a individuação e a lealdade 
familiar. Essa é uma tarefa difícil de ser superada pela família, pois cada passo 
dado na direção da autonomia é também uma ameaça à lealdade (unidade) 
familiar.  
 
A noção de lealdade familiar, por sua vez, foi desenvolvida por Boszormenyi-
Nagy e Spark15 (apud AUN, 2007) e corresponde a uma trama que inclui a 
cultura familiar, os vínculos afetivos, a noção de pertencimento, de 
compromissos, bem como as crenças, valores e normas adotadas pela família. É 
essa “trama”, que perpassa toda a família – nuclear e extensa, no sentido 
vertical (através de gerações) e horizontal (cada família de uma mesma geração) 
–, que dá unidade a ela, permitindo concebê-la como um sistema e tendo como 
valor máximo a preservação da própria família e da espécie. É o sistema de 
lealdades, portanto, constituído no tempo, através de gerações, que possibilita o 
sentido de identidade familiar.  

 

                                                             

15 Boszormenyi-Nagy, I & Spark, G.M. Lealtades Invisibles. Buenos Aires: Amorrortu, 2001. 
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De acordo com Buber 16  (apud KRÜGER, 2007), o ser humano é, 
essencialmente, dialógico. Ele cria o mundo ao nomeá-lo, tomando posse dele 
através da linguagem e afirmando a sua existência enquanto sujeito, bem como 
a do outro e a do mundo. Dessa forma, pode-se dizer que a vida se atualiza no 
encontro. O diálogo, entretanto, não diz respeito apenas ao relacionamento das 
pessoas entre si, mas ao seu comportamento, à sua atitude uma com a outra, e 
tem como elemento mais importante a reciprocidade. A constituição do 
indivíduo como ser humano, portanto, pressupõe uma relação de dependência 
mútua ou interdependência, essencial à sua sobrevivência e ao seu 
desenvolvimento como pessoa (AUN, 2007).  
 
Através do diálogo e das histórias contadas e recontadas através de gerações, a 
identidade familiar vai sendo tecida, propiciando um sentido de continuidade 
ao ser, que, ao reeditá-la, atualiza a si mesmo e a família como parte de um 
sistema mais amplo. Dessa forma, é possível entender de que maneira as 
gerações dependem umas das outras, transformando a riqueza do contexto 
familiar através do tempo. Por sua vez, o reconhecimento quanto ao 
pertencimento daquela unidade familiar varia em cada um dos membros da 
família, de acordo com o apego às crenças, valores e tradições que possuem 
(KRÜGER, 2007).  
 
Essa relação se instala na família e é expandida para a sociedade, formando uma 
trama de lealdade parcialmente explícita e parcialmente implícita, esta última 
chamada de lealdade invisível (AUN, 2007). Krüger (2007) reforça essa ideia, 
definindo os compromissos de lealdade como fibras invisíveis, porém 
resistentes, que mantêm unidos os fragmentos complexos das relações na 
família, com base numa identidade cultural e história compartilhadas. Assim, o 
principal objetivo do compromisso de lealdade é, recursivamente, definido pelos 
membros da família, e corresponde à manutenção do próprio grupo familiar e 
da comunidade a qual se pertence. 
 

                                                             

16 Buber,M. Eu e TU. N.A. Von Zuben (Trad). Porto Alegre: Centauro, 2001. 
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A forma de cumprir tal compromisso, por sua vez, é codeterminada pelo sistema 
emocional de cada membro em particular, bem como pela posição que ele ocupa 
no sistema multipessoal.  Dessa maneira, ao longo das gerações – através das 
relações verticais e horizontais que se estabelecem –, cada família desenvolve 
uma trama de lealdade própria. 
 
Pode-se afirmar, então, que o compromisso de lealdade familiar se inicia a 
partir de algo que se deve a um progenitor, como, por exemplo, a própria vida 
ou os cuidados recebidos que devam ser retribuídos. Isso nos remete ao conceito 
de herança familiar, também desenvolvido por Boszormenyi-Nagy e Spark 
(2001), que diz respeito às expectativas vindas de gerações anteriores, que são 
traduzidas através de narrativas sobre quem nós somos, quem eram os nossos 
pais, quais os valores em que acreditamos e em quais devemos acreditar, assim 
como os mitos que carregamos para nossas relações, que nada mais são do que 
desafios dos quais nossos ancestrais não deram conta e nos deixaram como 
débito.  

 

Nesse diálogo dos compromissos de lealdade, portanto, o adulto que se esforça 
para passar seus valores para os filhos se torna o credor, enquanto seu filho 
ficará sendo o devedor e, consequentemente, terá de saldar essa dívida. Cabe 
ressaltar que, a cada ato de retribuição, o nível de lealdade e de confiança na 
relação aumenta (AUN, 2007).  

 

Mesmo que não venham à tona da consciência, nossas lealdades e heranças 
familiares caminham junto conosco, organizadas pelos nossos ancestrais, 
havendo sempre uma novidade que nos prende a um ritual familiar de como 
fazer e como existir. Sendo assim, é possível pensar que a nossa lealdade 
invisível pode ser salutar ou nociva, a depender dos vínculos constituídos, sejam 
eles duradouros ou momentâneos, não somente relacionados às gerações 
passadas, mas também àqueles das gerações futuras, ou seja, são vínculos que 
perpassam a intergeracionalidade. Krüger (2007) descreve que é esse processo 
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que possibilita ao grupo familiar recontar a sua história, decidindo pelo que 
permanece, o que será deixado para trás e o que vai ser criado dali para frente. 
 
No entanto, mediante uma ética que não foi escrita, mas que é transmitida 
através de gerações, os movimentos das pessoas em busca de si mesmas e de 
possibilidades de autonomia no grupo familiar podem ser entendidos como 
ingratidão ou ameaça à lealdade invisível. A pessoa é vista como leal perante a 
família quando é capaz de alinhar seus próprios interesses aos do grupo 
(KRÜGER, 2007). 
 
Na busca pela conquista de autonomia, torna-se necessário, não um 
rompimento com o compromisso familiar, mas a reestruturação dele com o 
grupo de pares, favorecendo uma transformação da lealdade exclusiva que 
aprisiona cada ser à sua origem. Dessa forma, o desenvolvimento da autonomia 
proporciona uma crescente independência que precisa ser reequilibrada, 
constantemente, com formas maduras de manifestar consideração às lealdades 
familiares. De maneira dialógica, entretanto, a família também precisa liberar, 
gradativamente, os seus membros das obrigações com o grupo, negociando 
novas formas de lealdade (BOSZORMENYI-NAGY; SPARK17 apud KRÜGER, 
2007).  
 
Dentro do núcleo familiar, pais e filhos vivenciam um momento simétrico, no 
qual competem pela permanência das heranças familiares em detrimento da 
irreverência necessária à aquisição de autonomia. A necessidade de revisar a 
herança familiar, contudo, é um passo vivenciado de maneira dolorosa, visto 
que as forças vitais de união e de separação entram em ebulição nesse novo 
cenário. A vida familiar passa por crises, momento crucial para a introdução de 
mudanças ligadas à autoridade, ao estilo de vida e à disciplina adotada. É 
indispensável que novos acordos sejam firmados entre pais e filhos, garantindo 
o pertencimento e a herança significativa que instrumentalizem o jovem a 

                                                             

 17 Boszormenyi-Nagy, I & Spark, G.M. Lealtades Invisibles. Buenos Aires: Amorrortu, 2001. 
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ampliar seus horizontes e a experimentar circunstâncias que gerem nele um 
grau mais elevado de independência.  
 
Os pais deparam-se com um grande paradoxo: de um lado, cumprir o 
compromisso fundamental de lealdade com a manutenção do próprio grupo, 
através da função básica da família, que é a criação dos filhos para consequente 
preservação da espécie; de outro lado, no entanto, para garantir a preservação 
da espécie, é fundamental outro compromisso de lealdade, que se mostra 
contrário ao primeiro:  permitir aos filhos jovens a busca de autonomia, para 
que constituam família e deem prosseguimento à linhagem familiar (AUN, 
2007).  
 
A ideia simplista de que, para adquirir autonomia, o adolescente precisa afastar-
se da família já não é mais totalmente aceita. Atualmente, acredita-se no ideal 
de dependência mútua, que corresponde à possibilidade de o jovem ter 
comportamentos independentes, agindo por conta própria, sem precisar, 
necessariamente, romper com a família; cabe a esta aceitar esse movimento, 
permitindo o ir e vir do seu adolescente, mantendo-se como porto seguro nesse 
processo (REICHERT, 2011). 
 
Diante dessa realidade, Minuchin (1988) conclui que a adolescência não é vivida 
unilateralmente, visto que, não apenas os jovens precisam assumir 
responsabilidades para as tomadas de decisões de sua própria vida, como os 
pais necessitam aprender a ser mais flexíveis na delegação de encargos, porém, 
sem um distanciamento afetivo dos seus filhos. 
 
Para fomentar a autonomia, os pais assumem novas posturas, ou seja, respeitam 
a individualidade do filho, flexibilizam as exigências impressas anteriormente 
na dinâmica da família e permitem que o jovem enfrente novos desafios. 
Somando isso a uma proximidade afetiva que abra espaço para que todos se 
expressem e sejam legitimados nas diferenças e na individualidade, a família 
garante uma transição familiar saudável. 
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É nessa fase que muitos pais revisam suas próprias questões. Rosset (2009) 
afirma que, quanto mais estruturadas as suas identidades, ou seja, quanto mais 
clareza os pais tiverem sobre os seus valores, competências e inabilidades, 
menos reativos eles serão aos desafios de seus filhos adolescentes. Portanto, 
pais flexíveis recebem bem e toleram o ar fresco que sopra nessa época, na 
família, exercendo positivamente sua função parental, enquanto que os que 
insistem em controlar os filhos, assumindo comportamentos invasivos, acabam 
provocando escalações dolorosas que geram rebeldia, reação esperada nesse 
período (NICHOLS; SCHWARTZ, 1998). 
 
Mas a flexibilidade de outrora passa por revisões diante do cenário atual. 
Devemos considerar um fator que, sem dúvida, interfere no incentivo à 
autonomia: a realidade brasileira, cada vez mais violenta e menos protetora. A 
partir disso, os pais não se sentem seguros em permitir que seu filho explore o 
mundo, pois temem, consideravelmente, a hostilidade da sociedade 
contemporânea. Porém, não é saudável que alguns pais se utilizem 
inapropriadamente da realidade violenta para justificar o excesso de proteção e 
de controle, visto que, como dito anteriormente, um estilo parental autoritário e 
pouco afetivo inibe a autonomia funcional (REICHERT18 apud REICHERT; 
WAGNER, 2007).  
 
Rosset (2009) acrescenta, ainda, que, ao exercer a superproteção, os pais 
podem acabar estimulando um sentimento de incapacidade nos próprios filhos, 
o qual repercute em auto-estima baixa. A autora reforça, também, que, 
comumente, um estilo parental superprotetor sugere que os próprios pais 
tenham baixa auto-estima e, por isso, agem dessa maneira com seus filhos, sob 
a crença de que, ao realizar tudo o que eles desejam, protegendo-os, serão 
amados por eles e se sentirão mais potentes. Entretanto, a resposta emocional 
dos filhos, normalmente, não ocorre da maneira esperada, o que acentua o 
sentimento de rejeição.  

                                                             

18  REICHERT, C. B. Autonomia na adolescência e sua relação com os estilos parentais. 
Dissertação Doutorado em psicologia. Instituto de psicologia, PUC-RS, Porto Alegre. 2006. 
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Além disso, é importante diferenciarmos a ideia equivocada de que obter 
autonomia implique, necessariamente, o ganho de liberdade sem limites, no 
qual o respeito ao próximo perde o significado. Ao contrário,  o adolescente 
passa a ser livre para conquistar autonomia, ao mesmo tempo em que mantém 
seus vínculos familiares e estabelece uma relação baseada na confiança e em 
responsabilidades mútuas com os demais membros.  
 
 
Autonomia Societária: um Corpo que se Curva, Enrijece e Enaltece 
 
Michel Foucault (1987), em sua obra “Vigiar e Punir”, descreve a figura do 
soldado no século XVIII como alguém que se fabrica e se reconhece de longe por 
sua postura corporal, que exala força, orgulho, coragem e valentia. Seu corpo 
inapto, análogo a uma máquina, podia ser fabricado e corrigido através da 
coação lenta e calculada, pois era um corpo manipulado, adestrado e treinado, 
que obedecia ao alvo do poder. Para o autor, em qualquer sociedade, o corpo 
sempre se presta a seus interesses, a uma coerção ininterrupta que o transforma 
em dócil e útil, disciplinado e sujeito a qualquer dominação societária – torná-lo 
obediente é o objetivo supremo. Essa sujeição como uma nova anatomia política 
não é uma descoberta súbita, pois suas origens são de diferentes espaços, desde 
colégios, escolas primárias, hospitais e, mais tardiamente, da organização 
militar. Como diz Foucault (1987), “a disciplina é uma anatomia política do 
detalhe” (p. 120), na qual o poder dominante faz uso de toda astúcia para tornar 
o corpo, tanto mais útil quanto mais submisso, estabelecendo “um elo coercitivo 
entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada” (p. 119). 
 
Aos poucos, o que se vê surgir é o Homem da Era Moderna, produto de uma 
observação minuciosa que não despreza o mínimo detalhe, que leva consigo um 
arsenal de técnicas, de descrições e de saberes, que faz uso metódico do tempo, 
acreditando que, no máximo de rapidez, encontra-se o máximo de eficiência. 
Um homem produzido dentro de um encarceramento, pois a cerca se prestava à 
disciplina: manter junta a homogeneidade, separando aqueles que dela não 
faziam parte – surgem os internatos, os quartéis, as fábricas, todos eles espaços 
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de dominação e coerção, territórios de clausura, que diluem qualquer 
possibilidade coletiva de rebelião, para manter a vigilância absoluta do 
comportamento de cada um, impedindo qualquer tentação. Qualquer desvio é 
corrigido mediante o castigo, a mais honesta penitência que permite lapidar os 
defeitos. Assim, diz Foucault (1987): 

 
As disciplinas, organizando as ‘celas’, os ‘lugares’ e as ‘fileiras’, criam 
espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e 
hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a 
circulação [...] marcam lugares e indicam valores; garantem a 
obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do 
tempo e dos gestos (p. 126). 

 
 
Atualmente, estamos diante de um momento histórico pós-moderno em que o 
que é sólido se desmancha e perde valor e no qual as concepções fugazes e 
imediatistas se destacam; é o prazer momentâneo e inconsequente que ganha 
força. Bauman (2001), ao trabalhar o conceito de sociedade líquida, retrata um 
momento no qual uma escassez de princípios sobrevive no tempo, o que gera 
enorme insegurança e incompetência nos pais acerca de como aplicar normas e 
regras que possam reger a autoridade parental, uma vez que eles, não apenas 
desconhecem a necessidade do exercício  hierárquico, como não sabem exercê-
lo, quando necessário.  
 
Dessa forma, é estabelecido um conflito, visto que o jovem, que, até então, 
esteve sob o domínio das regras impostas pelos pais, adentra uma fase que o 
obriga a cobrar de si uma maior autonomia. Nesse momento, os pais não sabem 
como lidar com as novas exigências dos seus filhos, estando, assim, mais 
vulneráveis,  não se permitindo, porém, demonstrar tal vulnerabilidade, uma 
vez que sempre estiveram em posição hierárquica superior, não podendo 
“abalá-la”. Para não expor suas fragilidades, então, assumem uma postura 
inflexível e rígida. Os filhos adolescentes, por outro lado, para não confrontar 
essa frágil autoridade parental , em lealdade às suas figuras parentais, 
emudecem. 
 
É dessa maneira que, no contexto conversacional familiar, a fala do jovem 
adolescente se torna invisível, e os momentos de diálogo familiar, mais escassos. 
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Sendo assim, os episódios dialógicos, dedicados a retomar as histórias passadas 
e a recontar as suas histórias, são cada vez menos frequentes e, quando 
ocorrem, não possuem a mesma relevância.  
 
O ser humano que se constrói dialogicamente mostra-se, portanto, cada vez 
mais frágil na sua essência familiar, visto que, com a redução do fluxo do 
diálogo que transportava antigos relatos de geração em geração, as identidades 
das famílias e comunidades também se dissiparam. As referências de crenças e 
valores fornecidas nas relações familiares se diluem, gerando um profundo 
sentimento de instabilidade e de incerteza. Como consequência, o indivíduo 
esvanece sua autonomia e se torna sempre menos dono de si mesmo, uma vez 
que, como sujeito no mundo, é interdependente da emancipação da família 
como sistema social (KRÜGER, 2007). 
 
Os muros da casa e do lar tornam-se, então, restritos e claustrofóbicos quando 
chegamos à adolescência. Nessa fase, o jovem urge na necessidade de se impor 
para além das fronteiras familiares, adquirindo autonomia de pensamento e 
ação dentro de uma sociedade que ele almeja, não apenas compreender, mas 
para a qual,  além disso,  também deseja contribuir com sua postura e atitude 
única e singular, respeitada per si, uma vez que o corte emocional temporário 
com sua família de origem, principalmente seus pais,  autoriza-o a ousar, a 
rebelar-se, a reivindicar um espaço próprio de existência – a palavra de ordem 
do adolescente é liberdade de expressão, muito díspar da norma instituída pelas 
hierarquias dominantes que defendiam a homogeneidade como regra.  
 
Dessa forma, ele “grita” para sair da cerca doméstica e alcançar o mundo, luta 
para se decompor de seu corpo dócil, até então restrito aos domínios 
imperativos do lar, e se lança combativo em uma sociedade cujas regras e 
hierarquias devem ser respeitadas, absorvidas e elaboradas, mediante o direito 
precedente de que seus anseios adolescentes saiam da invisibilidade e sejam 
escutados, descortinem espaços sentidos como clausuras e adentrem 
coletividades (grupos de referência) que o reconheçam na individualidade e na 
autonomia que tanto almeja. 
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Contrário às regras implícitas e impostas pelos regimes militares, que 
expressam uma hierarquia despótica, o jovem deseja aprender a lidar com uma 
maior horizontalidade, uma “proposta discreta”, uma hierarquia democrática 
que o “conduza” amorosamente a novos domínios territoriais. Ele já se despe 
das patas do leão (heranças familiares) e se conecta com o ventre do touro, em 
busca das asas da águia – a liberdade composta pela irreverência própria da 
adolescência.  
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