
Os neurônios-espelho são neurônios motores, que estão associados ao movimento, e são justamente 

aqueles que nos informam, através da visão, das características mutáveis do mundo relacional e às quais 

podemos nos conformar por meio de pequenos ajustes e aproximações ao estímulo percebido.  

Por exemplo, essa dimensão do aprendizado do espelho não pode 

ocorrer por meio do  
DAD, pois no DAD é impossível perceber as micromodificações das expressões faciais, por exemplo, que 

são matéria-prima para o aprendizado emocional.Se isso é verdade para crianças em idade escolar 

primária, podemos dizer que, além dos fenômenos descritos, vemos outros na adolescência, sempre em 

relação ao DAD. 

 Se com o mundo infantil observamos que o DAD não favorece os processos de espelhamento e 

modulação emocional, tornando a criança um ícone desmaterializado que não corresponde à 

consciência de ser e ter um corpo de relação, na adolescência a experiência se concretiza com o DAD.  

Remotização do Self, devido ao distanciamento social que o acompanha, e o 

conseqüente isolamento com possíveis desdobramentos depressivos. 
 O adolescente, de fato, passa pela mudança por excelência, transformação que na menina geralmente 

se daria endopsiquicamente, ou na constituição de uma verticalidade interna relacionada a um 

crescimento proeminente na profundidade do lado sentimental e relacional experimentado em uma 

atmosfera interior , enquanto no menino a mudança pareceria mais horizontal com o amadurecimento 

das relações vividas com o ambiente ou projetadas para fora com ações e interações expressas no plano 

frontal.  

Claro que essa é uma dicotomia que podemos considerar 

como diretriz e dentro dela também devemos entender as 

inúmeras variáveis subjetivas que vão além de qualquer 

classificação de gênero.  

No entanto, a classificação das transformações que ocorrem 

no adolescente, que dizem respeito antes de tudo ao corpo 

vivenciado em seu plano estético, ou de percepção externa/interna - pois sabemos que a percepção 

interna do corpo pode não corresponder à percepção externa de fato, podem ocorrer alterações 

perceptivas de um lado sobre o outro - elas confirmam o quanto é necessário o encontro com o espaço 

dos pares e com o espaço dos adultos. 

1. Existem dois mundos com os quais o adolescente é constantemente chamado a confrontar: o 

mundo dos pares e o mundo dos adultos.  

2. Ambos os mundos psíquico e corporal devem poder ser contatados nas infinitas declinações do 

encontro.  

3. No encontro, a partilha acontece como experiência e a experiência do outro que é diferente de 

si mesmo ou semelhante a si mesmo.  

4. Criam-se assim formas de identidade que se baseiam na possibilidade de vivenciar aquele 

momento particular de relacionamento.  



Cada momento pode ser deslumbrante, intenso e pode permitir a abertura do Eu para o novo, tanto 

com as nuances do prazer quanto da dor.  

Cada tempo vivido está inscrito em um espaço específico: na frente da escola, no recreio do corredor, 

durante a prova em aula, na saída da escola, no caminho para chegar, durante a assembleia escolar, e 

cada lugar tem seu olhares e suas aproximações proxêmicas, suas distâncias escolhidas como refúgio ou 

como resultado de uma exclusão, suas iniciativas grupais que cada indivíduo pode observar e fazer suas 

ou rejeitar, uma dimensão do grupo que se torna mais móvel na adolescência . B 

asta olhar como um grupo de adolescentes ocupa um espaço ao entrar nele: aos poucos a largura do 

terreno ocupado se expande e, embora você faça parte dele, notará o quão invisível você é, sendo 

adulto, ao circuito de olhares que você explorar infinitamente, mas tem limites precisos de inclusão 

única em relação aos pares 

Com o PAI tudo isso está faltando! 
O vazio do encontro dos olhares reina supremo, a voz se torna pista mas não conforta, a performance é 

o único parâmetro e o controle remoto abre a porta para o sentimento de solidão como se sentir 

sozinho na terra sem a ajuda de ninguém. 

 O adolescente já vivencia essa experiência profundamente, pois tem que enfrentar a separação do 

mundo da infância para se aproximar do mundo adulto, que ele corteja, mas também se opõe para 

diferenciar-se dele e passar da condição de filho-filho à condição de filho. sujeito jovem capaz de ser 

autônomo e com seu próprio mundo diferente do pai. 

 Assim, essa dimensão lúgubre de crescimento seria 

amplificada pelo distanciamento psicológico e físico 

que o DAD dita, com seu procedimento de conexão 

telemática que não corresponde a nenhum ritmo de 

encontro entre seres humanos.  

• isolamento pode levar, em casos graves, a 

uma verdadeira síndrome reconhecida no 

campo psicopatológico: a síndrome de Hikikomori, termo japonês que significa "recuo", 

inicialmente destacado entre as crianças japonesas, mas agora também presente no Ocidente.  

• No hikikomori o jovem tende a viver em seu próprio quarto, que deve permanecer fechado ao 

acesso de outros, até que ele não saia mais dele, coma e deixe resíduos dentro do quarto, 

inclusive seu próprio esterco. 

 O quadro pode ser mais ou menos grave do que o descrito acima por uma questão de brevidade, mas é 

suficiente para entender o fundo depressivo e o fechamento autista em que o adolescente pode 

incorrer se não for observado o comportamento de retraimento. É óbvio que o DAD não é a causa do 

Hikikomori, mas é importante saber como o isolamento e o distanciamento se relacionam com o 

transtorno depressivo na adolescência e qual a importância do monitoramento de alguns parâmetros 

relacionais que afirmamos brevemente acima. 


