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Resumo

Henriques, Celia Regina; Feres-Carneiro, Terezinha (Orientadora). Entre
o aconchego e os detalhes do cotidiano: a relação pais e filhos adultos.
Rio de Janeiro, 2009. 248p Tese de Doutorado – Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O prolongamento da convivência familiar é uma construção da
modernidade e configura um momento potencialmente rico de trocas mútuas e
relações próximas da simetria, no domínio familiar. O objetivo desta tese é
investigar a relação entre pais e filhos adultos coabitantes, na esfera doméstica
familiar. Para tal empreendimento, elaboramos uma rede teórica interdisciplinar,
que integrou conhecimentos provenientes do campo das terapias familiares, da
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510404/CA

sociologia, da antropologia e da psicanálise de Donald Winnicott. Construímos
esse objeto de estudo, a partir do interesse em analisar os ajustes cotidianos
realizados na dimensão relacional entre pais e filhos, ressaltando a dinâmica
interativa vivida nesse espaço, que visa garantir o equilíbrio da convivência.
Pesquisamos esse universo através de um estudo de campo, realizando
entrevistas semiestruturadas com sete mães, um pai, quatro filhos e quatro filhas.
Das análises dos discursos desses sujeitos, quatro temas emergiram: os ajustes
cotidianos na convivência, o jogo interativo, duas lógicas em ação e o sentido de
ser família. Constatamos que nessa dinâmica interativa, vivida na vida cotidiana
da família, um jogo relacional é estabelecido. Através de pequenas negociações no
dia a dia, esses pais e filhos instituem os limites entre os espaços pessoais e os
coletivos na relação e, ao mesmo tempo, mostram-se capazes de alternar suas
posições nesse domínio, de forma a acomodar os interesses do momento. Nessa
medida, estabelecem um contexto propício para um interjogo, um ir e vir nas
dimensões relacionais, que transforma o espaço familiar em um espaço que faz
sentido e gera reconstruções de significados.

Palavras-chave
Relação pais e filhos adultos, coabitação intergeracional, cotidiano
familiar, dinâmica de convivência.

Résumé

Henriques, Celia Regina; Feres-Carneiro, Terezinha (Conseiller). Entre l’
accueil et les petits détails quotidiens: la relation parents et enfants
adultes. Rio de Janeiro, 2009. 248p. Thèse de Doctorat – Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Le prolongement de la convivivialité familiale est une construction
contemporaine et il répresente un moment potentiellement riche d’ échanges
mutuels et des relations proches de la symétrie dans le domaine familial. L’
objectif de cette thèse est l’ analyse de la relation entre parents et ses enfants
adultes en situation de cohabitation dans le monde doméstique familial. Dans ce
but, nous avons élaboré un réseau théorique interdisciplinaire, qui a intégré les
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connaissances issues du champ des thérapies familiales, de la sociologie, de l’
antropologie et aussi de la psychanalyse de Donald Winnicott. Nous avons
construit cet objet d’ étude à partir de notre intérêt sur les ajustements quotidiens
entre les parents et ses enfants, en soulignant la dynamique interrelationnelle
vécue dans cet espace qui essaie d’ assurer l’ équilibre convivial.
Nous avons recherché cet univers à partir d’ un étude du terrain. D’
ailleurs, nous avons réalisé des entrétiens semi-structurés auprès de 7 mères, 1
père, 4 fils e 4 filles. À partir de l’ analyse des discours, quatre thèmes ont été
dévoilé : les ajustements quotidiens au domaine convivial, le jeu intératif, deux
logiques en action et le sens d’ être famille. Nous avons rémarqué que cette
dynamique interactive, vécue dans la vie quotidienne familialle se montre comme
un jeu relationnel. Ces parents et enfants construisent les limites entre les espaces
personnels et les colectifs dans la relation et, au même temp, ils se montrent
capables d’ alterner leurs positions, de façon à sauvegarder les intérêts du
moment. Ainsi, ils établissent un context propice à l’ apparition d’ un interjeu,
« un aller et venir » dans les dimensions relationelles, transformant l’ espace
familial dans un espace de sens qui engendre des réconstructions des signifiants.

Mots-clés
Relations parents et enfants adultes, cohabitation intergénérationnelle, le
quotidien familial, la dynamique conviviale.
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