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Objetivo: Analisar os laços familiares e sua fluidez na atualidade. Materiais e
Métodos: Pesquisa se refere a um estudo de revisão bibliográfica qualitativa,
integrativa e retrospectiva; busca agrupar e condensar resultados sobre determinado
tema em questão. Possui caráter retrospectivo de dez anos, de 2010 a 2019. As
fontes utilizadas abrangeram artigos na Língua Portuguesa, em PDF e documentos
eletrônicos encontrados nas bases de dados do Google Acadêmico e Scielo.
Resultados: Percebe-se que a fluidez que acompanha a modernidade, atinge
também as relações familiares, causa prejuízos emocionais e psíquicos aos sujeitos,
na ausência da referência de autoridade que dê suporte às angústias e vazio
existencial. É na família, ou quem cuida que se encontra afeto e segurança, daí a
importância de laços fortalecidos. Algumas décadas atrás, a educação dos filhos
seguia o modelo de gerações anteriores, na atualidade compreende-se a ausência
de referencias em função das demandas da pós-modernidade, esta vista como
inconsistente, instantânea e fluida, em que as relações são pautadas pelo excesso
de consumismo. Consequentemente, possibilita aos pais e cuidadores, insegurança
uma vez que, já não possuem mais ancoragem identificatória. Iniciam, portanto,
novas formas de se relacionar e educar, e estas se apresentam inseguras e,
portanto, mais frouxas. O limite e o afeto são elementos importantes nas relações
que possibilitam a estruturação psíquica dos sujeitos, estas devem ser harmônicas e
respeitosas. E a comunicação, com demonstrações do afeto revele a importância
dos sujeitos, assim como, o carinho, elogio, e o respeito, oportunizam segurança, a
autonomia, autoestima e equilíbrio emocional. Conclusão: Conclui-se que é
importante o fortalecimento dos vínculos afetivos na perspectiva de uma vida mais
saudável e que os sujeitos tornem-se emocional e psiquicamente resistentes.
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