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Resumo: 
Este estudo tem como tema a importância da autoridade parental para o desen-
volvimento psicológico da criança na sociedade contemporânea, traçando, para 
tanto, um breve histórico da evolução das relações familiares quanto ao exercício 
da autoridade, estabelecendo a diferença entre autoridade e autoritarismo e discu-
tindo a importância do limite para o desenvolvimento psicológico da criança. A par-
tir da pesquisa bibliográfica baseada na obra de autores como Reis (1999), Arendt 
(1968), Papalia (2006) e Calil (1987), aborda-se a concepção sistêmica de família, 
para destacar o desempenho de papéis e o exercício de funções atribuídas aos fa-
miliares. Os pais devem desempenhar a autoridade em relação aos filhos de forma 
legítima, o que se estabelece pela hierarquia do sistema familiar, ou seja, sem o 
uso de violência ou outros métodos coercitivos, mas pela observância às fronteiras 
entre os subsistemas familiares e aos limites como fatores que contribuem para o 
desenvolvimento psicológico infantil, favorecendo tanto a autorregulação quanto 
a individuação de cada membro do grupo familiar.
Palavras-chave: Limites. Sistema familiar. Desenvolvimento psicológico infantil.

Abstract: 
This study has as its theme the importance of parental authority for the psycho-
logical development of children in contemporary society, tracing, for both family 
members, a brief history of the evolution of relationships regarding the exercise 
of authority, establishing the difference between authority and authoritarianism 
and discussing the importance of the limit for the psychological development of 
the child. Based on research based on the work of authors such as Reis (1999), 
Arendt (1968) and Calil (1987), the systemic creation of the family is approached, 
to highlight the performance of roles and exercise functions attributed to family 
members. Parents must play an authority in relation to their children, or that is esta-
blished by the legitimate authority of the family system, that is, without the use of 
or other coercive methods, by observing the boundaries of family subsystems and 
limits as a contribution to development. child psychological, favoring both self-re-
gulation and individuation of each member of the family group.
Keywords: Limits. Family system. Child psychological development.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A temática que este artigo aborda é a influência da autoridade 
parental no desenvolvimento psicológico da criança. Como questão-
-problema, coloca-se: De que modo o exercício da autoridade paren-
tal interfere no desenvolvimento psicológico infantil? A hipótese é de 
que há uma relação entre a autoridade exercida pelos pais e o desen-
volvimento psicológico da criança, na medida em que a observância 
à organização hierárquica dos subsistemas familiares e a imposição 
clara de limites no exercício da autoridade parental legítima contri-
buem para a autorregulação e a individuação de seus filhos. 

O objetivo deste estudo, então, é compreender a importância 
de os pais exercerem autoridade na relação com seus filhos na so-
ciedade contemporânea. Para tanto, procura-se definir autoridade 
parental; traçar um breve histórico da evolução das relações familia-
res quanto ao exercício da autoridade; estabelecer a diferença entre 
autoridade e autoritarismo; discutir a importância do limite para o 
desenvolvimento psicológico da criança.

O presente estudo surgiu, assim, da necessidade de compreen-
der melhor as implicações do exercício da autoridade parental e do 
estabelecimento de limites claros pelos pais na relação com seus fi-
lhos no ambiente familiar. A partir da concepção sistêmica de fa-
mília, a discussão dessa temática trará contribuições não somente 
para o meio acadêmico, mas para o relacionamento familiar e para 
a vida em sociedade. Este trabalho se realiza por meio de pesquisa 
bibliográfica, com base na contribuição de autores como Reis (1999), 
Arendt (1968), Papalia (2006) e Calil (1987).
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 ]  EXERCÍCIO DA AUTORIDADE: BREVE HISTÓRICO

DAS RELAÇÕES FAMILIARES

Pratta e Santos (2007), baseando-se em Biasoli-Alves (2004) 
afirmam que a família, considerada em sua complexidade, é um gru-
po social que, além de influenciar as pessoas, participa de modo inte-
rativo da sociedade. Ela exerce também a precípua função de formar 
seus membros no que diz respeito à personalidade e comportamen-
tos, de acordo com Pratta e Santos (2007), com base nos estudos de 
Drummond e Drummond Filho (1998).

Diversas mudanças ocorreram ao longo do tempo na esfera 
social, como ocorreu com as famílias em suas transformações sócio-
-históricas. A construção familiar está filiada à época histórica que a 
sociedade vive, em que fatores sociais, ambientais, econômicos e cultu-
rais são determinantes no aparecimento de distintos perfis de arranjos 
familiares, conforme Pratta e Santos (2007), a partir das pesquisas de 
Singly (2000). De fato, as configurações de família vêm se modificando 
e junto com elas a hierarquia familiar, os papéis parentais e dos filhos, 
bem como redistribuição de tarefas no meio familiar e extrafamiliar.

Reis (2012), baseando-se em Poster (1999), menciona as fa-
mílias aristocrática e camponesa, presentes no século XVI e XVII, 
e as famílias proletária e burguesa no século XIX. No século XVI, a 
família aristocrática permite ver a presença de uma hierarquia en-
tre os familiares, que seguia a tradição da época, sendo responsáveis 
pela criação dos filhos as amas de leite, não tendo ênfase o cuidado 
materno; a identificação dos filhos observava as linhagens da família 
e não as figuras parentais. “O seu aprendizado era dirigido para a 
obediência à hierarquia social e nesse sentido o castigo físico era o 
instrumento comumente utilizado” (REIS, 2012, p. 106). No século 
XVII, na família camponesa, predominam como formas de castigo as 
punições físicas às crianças. A família não era um recinto privado e 
não se atinha às relações íntimas entre pais e filhos; os laços emocio-
nais estendiam-se para a comunidade, da qual os filhos aprendiam a 
depender. Assim como nas famílias aristocratas, os filhos eram ins-
truídos a obedecerem às normas sociais sob pena de serem castiga-
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dos fisicamente caso não o fizessem e isso era feito publicamente pela 
comunidade; psiquicamente, então, esses filhos eram orientados para 
a vergonha. No que diz respeito à função da mãe, ela dividia com a 
comunidade o cuidado dos filhos. 

A família proletária surge no século XIX, no período da in-
dustrialização, dividindo-se em três fases, segundo Reis (2012): na 
primeira, a criação informal do filho, que não recebia de seus pais 
dedicação e zelo, justificava-se pela falta de tempo e pela rede de re-
lacionamentos na comunidade; na segunda, o contato de mãe com 
filho era maior, por ela ser destinada a ficar mais tempo em sua 
casa e por ser o bar e a fábrica o local de encontro dos homens; na 
última fase, ganha preferência a educação dos filhos e constitui-se 
uma autoridade paterna e certa preservação de todos os membros 
da família, pois o homem passou a valorizar a vida íntima e o am-
biente interno da casa. No século XVIII, nasce a família burguesa. 
Nela, o homem/pai era a figura de maior autoridade, e a mulher 
era a responsável pelo cuidado com a casa e com o filho, incluindo 
também a responsabilidade em educá-lo. Esta educação deveria se-
guir as regras burguesas, visando à formação de um futuro adulto 
autônomo, autodisciplinado e com perfeição moral. “Parsons fala 
da sociedade capitalista e toma a família dessa sociedade como uni-
versal e imutável: a família nuclear burguesa torna-se sinônimo de 
família” (REIS, 2012, p. 100).

Historicamente, conforme Cúnico e Arpini (2013), conside-
rando o entendimento de Roudinesco (2003), a família passou por 
três períodos em sua evolução, são elas: família tradicional, família 
moderna e família contemporânea ou pós-moderna. Na família tra-
dicional, a figura paterna era considerada a provedora e a principal 
autoridade, sendo os demais membros submissos a ela, conforme 
Cúnico e Arpini (2013), baseando-se em Costa (1983) e Roudinesco 
(2003). Os pais possuíam controle total sobre seus filhos, devendo 
eles seguirem as regras e normas sociais, e respeitar-lhes a autorida-
de, de acordo com Pratta e Santos (2007). Nesse contexto familiar, 
compartilhar sentimento de afeto e comunicação era função dos vi-
zinhos, amigos, criados; isso não acontecia dentro da família, como 
aponta Ariés (1981).



ELOÁ PERCIANO MADEIRA DA SILVA — RENATA DE RESENDE BRAGA
IEDA TINOCO BOECHAT302

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  O ingresso histórico da família moderna coincide com a emer-

gência da burguesia no século XVIII, sendo relevante o cuidado da 
mulher com seus filhos; o pai tinha a função de provedor familiar, 
conforme Cúnico e Arpini (2013), a partir das ideias de Batinder 
(1985), Roudinesco (2003) e Reis (2010). Nesse contexto, nasce uma 
afeição entre esposos e pais e filhos, que ganha expressão pelo relevo 
que é dado à educação, na concepção de Ariés (1981).  Passa a existir 
uma preocupação da família no que diz respeito à criança, ou seja, 
os pensamentos dos pais eram voltados a seus filhos, principalmente 
quanto a sua educação.

Cúnico e Arpini (2013), com fundamento em Pereira (2011) 
e Roudinesco (2003), afirmam que a chamada família contemporâ-
nea ou pós-moderna, vem caracterizada por dois indivíduos que se 
unem em busca de um relacionamento íntimo ou realização sexual. 
O casamento deixa de ser um acordo e passa a existir e continuar 
pelo amor existente entre os cônjuges. 

Nos dias atuais, há uma diversidade de arranjos familiares, ten-
do uma grande quantidade de famílias reconstituídas, efeitos de se-
parações, divórcios e de novas formas de uniões, conforme Grzybo-
wski (2002), Roudinesco (2003), Soares (2008) e Wagner (2002).

Adaptando-se às transformações, as novas organizações familiares criam es-
paços para uma maior igualdade na divisão de tarefas e responsabilidades 
entre os membros da família (Petrini, 2005) bem como para que diferentes 
formas de relações sejam construídas (Perucchi e Beirão, 2007). Em outros 
termos, os papéis e princípios hierárquicos de pai provedor e mãe socializa-
dora, abrem espaço para posturas mais individualistas e igualitárias dentro do 
ambiente familiar (Kehl, 2003; Silva, 2010) (CÚNICO; ARPINI, 2013, p. 3).

Portanto, a partir das mudanças ocorridas, a mulher e o ho-
mem passaram a exercer, além das funções anteriormente desem-
penhadas, outras novas, promovendo, assim, uma nova reorga-
nização social da família e, com isso, modificações em relação ao 
exercício da parentalidade.
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AUTORIDADE PARENTAL

Andolfi (1981) certifica que a família é um sistema ativo e 
complexo, estando sempre em transformação e alterando-se com o 
avançar do tempo para garantir a continuidade e o crescimento psi-
cológico e social de seus membros. Colaboraram com essa ideia os 
estudiosos da teoria da comunicação.

Com base na teoria de Von Bertallanfy (1972), a família pode ser considera-
da como um sistema aberto, devido ao movimento de seus membros dentro 
e fora de uma interação uns com os outros e com sistemas extrafamiliares 
(meio ambiente – comunidade), num fluxo recíproco constante de infor-
mação, energia e material. A família tende também a funcionar como um 
sistema total. As ações e comportamentos de um dos membros influenciam 
e simultaneamente são influenciados pelos comportamentos de todos os ou-
tros (CALIL, 1987, p.17, grifos da autora). 

Portanto, há uma circulação de informações e interações no 
contexto familiar, pelo fato de os membros se movimentarem e in-
teragirem uns com os outros e com o meio social, e suas interações 
serem interdependentes, de tal modo que o comportamento de um 
membro da família influencia e é influenciado pelo comportamento 
do outro, conforme aponta Calil (1987). 

Cada família, no entanto, possui organização e estrutura específicas depen-
dendo da forma como seus subsistemas interagem entre si e com os siste-
mas comunitários. As interações que ocorrem entre os subsistemas, seja no 
interior da família, seja entre a família e o meio ambiente, dão-se, contudo, 
nos limites ou fronteiras de cada subsistema. Considera-se que cada sub-
sistema da família tem características específicas quanto a sua natureza e 
funções, as quais estão vinculadas aos valores de nossa sociedade e cultura 
(CALIL, 1987, p. 22, grifo nosso).

Desse modo, as fronteiras geracionais delimitam os subsiste-
mas familiares estabelecendo a hierarquia do sistema familiar. Isso 
parece apontar para o exercício da autoridade. No que diz respeito 
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 ]  à autoridade, Arendt (1968) diz não haver um termo adequado para 

definição de autoridade, seja de forma geral ou específica. Segundo a 
autora, seria mais apropriado, para mérito de questionamento, refle-
tir sobre o que foi um dia a autoridade e o que lhe aconteceu. 

Para evitar mal-entendidos, teria sido muito mais prudente indagar no tí-
tulo: o que foi – e não o que é – autoridade? Pois meu argumento é que 
somos tentados e autorizados a levantar essa questão por ter a autoridade 
desaparecido do mundo moderno. Uma vez que não mais podemos recor-
rer a experiências autênticas e incontestes comuns a todos, o próprio termo 
tornou-se enevoado por controvérsia e confusão (ARENDT, 1968, p. 127).

Figueiredo (2008) diz que a “crise de autoridade” de Arendt 
(2000) mostra uma incompatibilidade entre autoridade e coerção e 
uso da força. A autoridade reporta a uma realidade aparentemente 
paradoxal: enquanto aponta para uma relação de mando e obediên-
cia, que não depende da força, não se vale da persuasão, não se co-
locando como uma relação igualitária, mas hierarquizada. Segundo 
Ohlweiler e Fischer (2013), para Arendt (1997), 

[...] o conceito de autoridade (do latim, auctoritas, derivado do verbo au-
gere, que significa “aumentar”, “acrescentar”) era de uso exclusivamente po-
lítico, no sentido da importância que os Estados (mais especificamente o 
Estado Romano) davam à fundação, aos órgãos e instituições criados pelo 
povo, aos quais cabia o poder. Um exemplo dessa distinção entre poder e 
autoridade pode ser observado na Idade Média, quando à Igreja cabia con-
ferir ou limitar o próprio poder real; ou seja, a autoridade pertencia à Igreja 
e o poder ao Estado. A característica mais potente do conceito em questão, 
segundo a definição de Arendt, é a da legitimação: uma pessoa só se torna 
uma autoridade quando sua figura e seus atos são legitimados pelo sujeito 
em relação ao qual ela (a autoridade) é exercida. 

Para que a autoridade se dê de forma legítima, é importante 
que as posições dessa relação sejam reconhecidas por ambas as par-
tes respectivamente. Uma vez que esta interação venha a ocorrer de 
formas diferentes, por vezes, com auxílio de violência, ela tende a 
fracassar, pois a autoridade nada tem a ver com agressividade ou im-
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posições; esse desvio permite possíveis confusões com outros concei-
tos ligados à obediência. De acordo com Figueiredo (2008), Arendt 
(2000) buscou compreender 

[...] a formação dos regimes autoritários e totalitários instalados na pri-
meira metade do século XX, além de defender os direitos individuais e a 
família contra as “sociedades de massas” e os crimes contra a pessoa. A ela 
interessava explicar por que milhares de pessoas haviam aderido ao regime 
autoritário que permitiu a expansão do nazismo na Europa naquele perío-
do, procurando evitar fazer uma dicotomia entre individualismo e totalita-
rismo como regimes instituídos pelas estruturas de poder vigentes.

Conforme Arendt (1968), existe uma crise na autoridade, que 
se iniciou desde o começo do século XX, uma crise política em sua 
origem e natureza. Afirma, ainda, a autora que

O sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade, 
é ter ele se espalhado em áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e 
a educação, onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como 
necessidade natural, requerida obviamente tanto por necessidades naturais, 
o desamparo da criança, como por necessidade política, a continuidade de 
uma civilização estabelecida que somente pode ser garantida se os recém 
chegados por nascimento forem guiados através de um mundo preestabele-
cido no qual nascera como estrangeiros (ARENDT, 1968, p. 128).

Segundo os estudos de Arendt (1968), a criança ao nascer é um 
ser despreparado, um indivíduo que ainda está estabelecendo conta-
to com este mundo já existente, que necessita de amparo, proteção e 
segurança precisando de alguém que veio antes dele para orientá-lo, 
guiá-lo ao certo e ao errado, ao que seria ou não permitido. Essa edu-
cação, que é primordial para sua inserção no mundo, não apenas no 
que se refere a autocuidado, perpassa também um viés político, um 
cuidado e continuidade com os quais passa a interagir.

Não obstante, em vista da atual confusão, parece que mesmo essa limitada 
e tateante abordagem deve ser precedida de algumas observações acerca do 
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 ]  que a autoridade nunca foi, a fim de evitar os mal-entendidos mais comuns e 

assegurar que visualizemos e consideremos o mesmo fenômeno, e não uma 
série qualquer de problemas conexos ou desconexos (ARENDT, 1968, p. 129).

Quando Arendt (1968) fala sobre o que “a autoridade nunca 
foi”, refere-se à autoridade estabelecida por quem viria a exercê-la 
ou ainda pelo uso de outros artifícios como forçosa imposição ou 
persuasão por meio de contrapontos; além disso, a autora aponta as 
inúmeras interpretações, por vezes errôneas, do que ela pode vir a 
ser. Deve ficar clara a diferença entre os termos autoridade e autori-
tarismo, uma vez que os dois conceitos se ligam à obediência, vindo, 
assim, a causar grande confusão quanto ao significado de ambas.

Se a autoridade deve ser definida de alguma forma, deve sê-lo, então, tan-
to em contraposição à coerção pela força como à persuasão através de ar-
gumentos. (A relação autoritária entre o que manda e o que obedece não 
se assenta nem na razão comum nem no poder do que manda; o que eles 
possuem em comum é a própria hierarquia, cujo direito e legitimidade de 
ambos reconhecem e na qual ambos tem seu lugar estável predeterminado) 
(ARENDT, 1968, p. 129).

Talvez, por tais semelhanças, autoridade e autoritarismo sejam 
vistos, por muitos, como a mesma coisa. No entanto, entende-se que 
a autoridade deve ser exercida pela legitimação de poder oriunda de 
uma hierarquia, sendo algo preestabelecido e compreendido de for-
ma clara, por ambas as partes, sem imposições abruptas ou uso de 
outros artifícios quaisquer.

Entende-se então que o exercício da autoridade parental de 
forma legítima tende a contribuir para o desenvolvimento psicológi-
co infantil, proporcionando a esta criança a segurança, a proteção e 
o amparo necessários para este indivíduo, que está instaurando seus 
primeiros contatos com o mundo.
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DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL 

Conforme Papalia (2006), o desenvolvimento humano mostra 
que os seres humanos, desde seu nascimento, estão sempre em pro-
cesso de transformação e há a permanência de características por 
toda a vida, englobando as áreas do desenvolvimento físico, cognitivo 
e psicossocial, em que um influencia o outro. É a família a principal 
responsável pelo desenvolvimento biológico, social e psicológico de 
seus filhos, sendo que o desenvolvimento biológico dá especial aten-
ção ao cuidado com a sobrevivência da criança; o desenvolvimento 
psicológico inclui o afeto para os recém-nascidos e o apoio mediante 
as ansiedades existentes ao longo da sua evolução, e o desenvolvi-
mento social implica engajar as crianças na cultura social com a qual 
eles estão em permanente interação, conforme Osório (1996) citado 
por Pratta e Santos (2007), e também para que possa vir a ser um 
cidadão, na opinião de Pratta e Santos (2007), quando se baseiam em 
Amazonas (2003) e colaboradores.

Segundo Schultz e Schultz (2004), para Erick Erikson, a crian-
ça passa por oito estágios psicossociais do desenvolvimento, sofren-
do ao longo da vida crises do ego. Dentre os estágios tem-se: 1) con-
fiança versus desconfiança (nascimento-1º ano de vida): a criança é 
dependente de cuidados externos, principalmente o materno, sendo 
que o desenvolvimento dela ocorrerá de forma equilibrada caso sin-
ta-se segura de afeto e atenção externa, alcançando posterior con-
fiança no mundo/pessoas; 2) autonomia versus dúvida e vergonha 
(1-3 anos): a criança começa a desenvolver algumas atividades sozi-
nhas, tendo como experiência primária o poder de escolha e vontade 
autônoma. É ensinada a ter controle de suas necessidades fisiológi-
cas, caso os pais a frustrem e a ridicularizem em relação a sua inde-
pendência, ela desenvolverá vergonha e dúvida em ser autônoma; 3) 
iniciativa versus culpa (3-5 anos): há um avanço em nível mental e 
motor, tornando-se menos dependente de seus pais.  São desperta-
das na criança as diferenças sexuais e caso tais curiosidades sexuais 
sejam reprimidas ou punidas, poderá desencadear sentimentos de 
culpa que em consequência afetará ações ligadas ao self, ou seja, será 
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 ]  diminuída a iniciativa de experimentar novas oportunidades; 4) di-

ligência versus inferioridade (6-11 anos até puberdade): nesta fase, a 
criança entra em contato com a escola e, posteriormente com outros 
indivíduos, além de seus pais, ou seja, passarão a experimentar no-
vas influências sociais. Pais e professores ensinam boas práticas de 
se estudar, sendo que a forma como os adultos agem influenciam as 
crianças em como elas mesmas estão usando suas habilidades e como 
estão se desenvolvendo, e caso os adultos as “recriminem”, as crianças 
poderão acreditar que são inferiores; 5) coesão da identidade ver-
sus confusão de papéis (12-18 anos): ocorre na adolescência, sendo 
esta fase caracterizada pela formação do conhecimento que um in-
divíduo tem de si próprio, ou seja, uma descrição que o adolescente 
faz dele mesmo e quais pensamentos outras pessoas têm sobre dele. 
Uma crise de identidade ocorrerá caso ele não consiga alcançar uma 
identidade coerente e ajustada, que em consequência poderá trazer 
uma confusão de papéis; 6) intimidade versus isolamento (final ado-
lescência - até aproximadamente 35 anos): início de ações maduras e 
independência parental, com interesse profissional e produção de re-
lações íntimas (amizade, sexuais, afeto, carinho), porém adultos que 
não conseguem essa intimidade desenvolverão sentimentos de isola-
mento, podendo afastar-se socialmente; 7) preocupação com as pró-
ximas gerações (“generatividade”) versus estagnação (35-55 anos): 
fase em que ocorre uma dedicação com a próxima geração, buscando 
contribuições para o futuro. Caso não haja estas preocupações e de-
dicações estes adultos tendem a ficarem estagnados e desenvolverem 
sentimentos de tédio; 8) integridade do ego versus desespero (a partir 
dos 55 anos): momento em que ocorre uma “reflexão” do passado e 
caso tenha uma aceitação do seu lugar no mundo e satisfação com 
tudo que viveu e é adquirirá a integridade, caso contrário, se seus 
pensamentos forem os de arrependimentos e erros, carregará consi-
go sentimentos de desespero.

Observa-se, desse modo, uma relação entre a construção da 
confiança, autonomia, iniciativa e diligência pela criança na relação 
com seus pais, quando as posturas deles são claras e bem definidas, 
e o conceito de autorregulação apresentado por Papalia (2006). O 
desenvolvimento da criança na primeira infância é marcado pelo 
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processo da autorregulação, sendo esta a base da socialização. Socia-
lização refere-se ao “[...] processo pelo qual as crianças desenvolvem 
hábitos, habilidades, valores e motivos que os tornam membros res-
ponsáveis e produtivos da sociedade” (PAPALIA, 2006, p. 256). A au-
torregulação aconteceria, então, quando a criança já tivesse controle 
do comportamento que ela mesma emite, para assim, mesmo sem a 
presença de um cuidador, conformar-se às expectativas dele. 

Papalia (2006), baseando-se em algumas obras de Kochanska 
et al., diz que o afeto de pais e filhos é um sentimento que contri-
bui para o desenvolvimento humano nos primeiros anos de vida da 
criança e, consequentemente, na sua socialização. Trabalhando com 
o incentivo de atitudes positivas e criticando as negativas, os filhos 
internalizarão que existem regras para se relacionarem com as ou-
tras pessoas e, portanto se socializarem. Mas, caso os pais não sintam 
segurança ou sintam até medo para realizarem essas atitudes, pode-
rão “incentivar” suas crianças a não aceitarem que seus desejos não 
sejam realizados naquele momento, ou seja, não saberão lidar com 
limites, conforme Zagury (2003). 

Zagury (2003) aborda, assim, a importância da implicação dos 
limites dos pais colocados a seus filhos. Segundo a autora,

É fundamental acreditar que dar limites aos filhos é iniciar o processo de 
compreensão e apreensão do outro (atualmente muita gente acredita que o 
limite provoca necessariamente um trauma psicológico e, em consequên-
cia, acaba abrindo mão desse elemento fundamental na educação). Nin-
guém pode respeitar seus semelhantes se não aprender quais são os seus 
limites – e isso inclui compreender que nem sempre se pode fazer tudo que 
se deseja na vida. É necessário que a criança interiorize a ideia de que pode-
rá fazer muitas, milhares, a maioria das coisas que deseja – mas nem tudo e 
nem sempre (ZAGURY, 2003, p. 17). 

Zagury (2003, p. 31) afirma, ainda, que:

O que ocorre é que, ao ouvir falar em limites, muita gente interpreta logo 
como licença para exercer uma postura autoritária, de controle total ou até 
violência [...] Realmente é difícil saber quando acaba a autoridade e quando 
começa o autoritarismo. 



ELOÁ PERCIANO MADEIRA DA SILVA — RENATA DE RESENDE BRAGA
IEDA TINOCO BOECHAT310

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]   No interior de uma família nuclear intacta encontramos os subsistemas dos 

pais, dos esposos, dos filhos e dos irmãos. Cada um desses subgrupos possui 
tarefas específicas dentro da família. Por exemplo, cabe aos cônjuges funcio-
narem juntos no que concerne a tomar decisões, preencher necessidades de 
interdependência – sexuais e muitas outras necessidades que um casal pos-
sua. Ao subgrupo composto pelos pais, juntos, e através de um relacionamen-
to individual com cada um dos filhos, cabe ensinar cuidados físicos, ensinar 
relações familiares tais como o desenvolvimento de amor, respeito à indivi-
dualidade, solidariedade, desenvolvimento das características psicológicas de 
cada sexo e reflexões sobre os sentimentos de inveja e ciúme. Cabe também 
aos pais ensinar atividades produtivas e recreativas, ensinar o desenvolvimen-
to profissional, e como formar e consolidar nova família (CALIL, 1987, p. 22).

Cabem, então, aos pais-cônjuges tarefas e funções decisivas e 
de maiores responsabilidades. Aos filhos, caberiam as funções de de-
sempenhar papéis de aprendizagem e compartilhamento a partir dos 
ensinamentos que recebem e internalizam.

O subsistema dos filhos, por outro lado, envolve apoio mútuo e o brincar 
e competir entre os irmãos. Além disso, com o início da alfabetização os 
filhos começam a transmitir aos pais ensinamentos trazidos da escola. Tal 
situação se amplia na escola secundária e também através de participação 
em outros ambientes, nos quais os adolescentes vão aprendendo noções re-
lacionadas com progresso científico (CALIL, 1987, p. 22).

As tarefas destes subgrupos, no entanto, se estabelecem de 
acordo com a organização de cada família, que é individual. Levam 
em consideração as interações internas, ou seja, que ocorrem dentro 
dos subsistemas e entre eles, e também com os sistemas da comuni-
dade; os limites e fronteiras de cada uma destas interações garantem 
a diferenciação entre os membros familiares. Aqui parecem se en-
contrar relacionamentos familiares hierárquicos, autoridade exerci-
da legitimamente e os limites geracionais, produzindo pessoas dife-
renciadas no sistema familiar.

Cada subsistema possui uma delimitação própria, um contorno próprio 
que se desenvolve na dependência de suas interações ou trocas com os de-
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mais subsistemas familiares. Para que se mantenham as características e di-
ferenciação de cada subsistema, as fronteiras que os delimitam têm que ser 
respeitadas (CALIL, 1987, p. 22).

Segundo Calil (1987), observa-se que a qualidade das fron-
teiras que delimitam os subsistemas da família caracteriza-se pelo 
modo de interação de cada membro dentro do sistema familiar que 
se dá por meio da internalização de padrões comportamentais regi-
dos por uma definição dos papéis familiares e da interação de cada 
membro com os demais.

Em algumas famílias, a distância entre seus membros pode ser quase ine-
xistente e a diferenciação dos subsistemas se prejudica, em consequência de 
fronteiras muito difusas. Outras famílias podem desenvolver fronteiras muito 
difusas. Outras famílias podem desenvolver fronteiras muito rígidas e a co-
municação entre seus membros fica, então, prejudicada (CALIL, 1987, p. 34).

De acordo com Calil (1987), ao se basear em Minuchin, essas 
fronteiras devem permitir um equilíbrio entre a permeabilidade e 
a impermeabilidade. Uma vez havendo a permeabilidade total das 
fronteiras dos subsistemas familiares, no que se refere aos limites re-
lacionais entre os membros, pode vir a ocorrer a perda da identida-
de destes indivíduos, o que acarreta na falta de distinção das partes 
envolvidas; por outro lado, quando há falta total de permeabilidade, 
as trocas de informações entre os subsistemas são impossibilitadas, 
e as famílias tornam-se fechadas ao meio externo, o que contribui 
para o empobrecimento familiar. Entende-se, assim, que a semiper-
meabilidade na troca de informações entre os elementos familiares, 
seria, então, o ideal, a forma equilibrada para a ocorrência desta 
interação, pois desse modo o indivíduo não ultrapassa as frontei-
ras de até onde seria o adequado, discernindo seu lugar no sistema, 
garantindo e assegurando a individualização dos familiares e o re-
lacionamento hierárquico de seus membros, pois permite que esta 
transmissão se dê sem que seus membros experimentem confusão 
de papéis e comprometam sua identidade.
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 ]  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A autoridade parental nos dias atuais tem sido alvo de grandes 
discussões. A literatura pesquisada mostra que a família é a principal 
responsável pelo desenvolvimento biológico, social e psicológico de 
seus filhos. No desenvolvimento psicossocial, observa-se a impor-
tância da autorregulação como base da socialização da criança que 
se inicia na primeira infância.

Observa-se, ainda, a relevância de posicionamentos bem de-
finidos por parte dos pais na interação com seus filhos, influencian-
do-os psicologicamente quando experimentam as crises entre con-
fiança e desconfiança, autonomia e vergonha e dúvida, iniciativa e 
culpa, diligência e inferioridade, na infância, com posteriores des-
dobramentos na adolescência e vida adulta. Nesse contexto intera-
cional familiar, o exercício da autoridade parental legítima e o limite 
claramente estabelecido para a criança são fatores que interferem 
significativamente no seu desenvolvimento psicológico. Ao ser ins-
truída por seus pais e interagindo socialmente, ela vai adquirindo os 
conhecimentos apropriados para encarar o cotidiano social no que 
se refere ao aceitável ou não por seu grupo. É importante que essas 
orientações se deem de forma clara para que não a confundam, para 
que ela possa desempenhar o papel de filho enquanto criança, distin-
guindo-o do papel desempenhado pelo adulto, ou seja, discernir seu 
lugar e função no sistema familiar.

As fronteiras que delimitam os subsistemas não têm uma de-
marcação física, mas vão sendo delineadas pela organização hierár-
quica desses subsistemas por meio do exercício da autoridade paren-
tal. Como discutido, a autoridade, sob um viés autoritário, aquela 
que se dá por meio de imposições ou atos violentos, nada tem a ver 
com a autoridade que deve ser exercida legitimamente, aquela que 
proporciona organização, segurança, firmeza, referência e amparo à 
criança, em especial, quando esse sistema familiar tem fronteiras se-
mipermeáveis que favorecem a individuação dos seus membros.

Esta pesquisa confirma, assim, que há uma relação entre a 
autoridade exercida pelos pais e o desenvolvimento psicológico da 
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criança, uma vez que a observância à organização hierárquica dos 
subsistemas familiares e a imposição clara de limites no exercício da 
autoridade parental legítima contribuem para a autorregulação e a 
individuação de seus filhos.
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