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RESUMO
SCATRALHE, Marli da Costa Ramos. Família e escola: dois sistemas
interdependentes na compreensão dos significados no processo escolar do
filho/aluno. 2009. 148f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Educacional) – Curso
de Pós-Graduação em Psicologia Educacional, Centro Universitário FIEO, Osasco.

Este trabalho aborda as relações conflitantes entre os sistemas interdependentes,
família e escola, durante o processo escolar do filho/aluno das primeiras séries do
ensino fundamental de uma instituição particular de ensino na cidade de Cotia.
Como acreditamos que a comunicação e a linguagem são instrumentos significativos
nas ações educativas dos pais na passagem de valores e dos profissionais da
educação formal, propomos para minimizar os conflitos entre escola e família, uma
metodologia de pesquisa que implica na criação de um espaço conversacional,
visando conhecer e compreender os significados que serão apresentados pelos
pais e professores, a partir do que relatam nesse espaço conversacional sobre a
educação escolar do filho/aluno. Temos como representantes na fundamentação
teórica os estudiosos do novo paradigma sistêmico, representado por Vasconcellos
e da teoria da complexidade, Morin. Nas manifestações das falas dos participantes
evidenciamos a presença desenvolvida das emoções humanas à qual Maturana
defende, tendo na expressão linguistica sua grande aliada. Como estaremos no
contexto contemporâneo da escola, nos apoiamos em Grandesso, considerando as
epistemologias do construtivismo e do construcionismo social, tendo como principal
característica a interdependência entre o observador e o universo observado.
Pretendemos fazer compreender ao leitor que o espaço conversacional poderá ser
entendido como manifestações emocionadas, e de afetividade expressas com o
objetivo de possibilitar aproximação da escola e da família nas questões conflitantes
relacionadas ao processo escolar do filho/aluno. Constatamos que conversar na
escola apresenta-se como uma proposta aceita e positiva para pais e professores e
que quando a escola cumpre a missão, de transmitir valores essenciais nas funções
do educador, ela acaba por educar também aos pais, entendemos então que dessa
forma a ação educativa da escola acaba por inserir a família do aluno.

Palavras-chave: escola, família, ação educativa, espaço conversacional.

ABSTRACT
SCATRALHE, Marli da Costa Ramos. Family and School: two interdependent
systems in the comprehasion of the meanings in the son/students` educational
process. 2009. 148f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Educacional) – Curso de
Pós-Graduação em Psicologia Educacional, Centro Universitário FIEO, Osasco.

This present work deals with the conflicting relations between the interdependent
systems, family and school, during the educational process of the son/student in the
first years of the elementary education from a private school in the city of Cotia. As
we believe that the communication and the speech are significant instruments in the
educational actions of the parents, in the transmission of values and in the formal
education of

the professionals, we propose, in order to minimize the conflicts

between school and family, a methodology of research which involves the creation
of a conversational space, aiming to know and to understand the meanings that will
be presented by parents and teachers, from what they tell us about the school
education of the son/student in this conversational space. As the representative of
the theoretical fundamentals,

we have the studious people of the new systemic

paradigm, represented by Vasconcellos and by the theory of complexity, Morin. In
the speech of the participants we could find out a strong presence of the human
emotions which Maturana defends, having in his linguistic expression its great ally.
As we will be in the contemporary context of the school, we based on Grandesso,
considering

the

epistemologies

of

the

constructivism

and

of

the

social

constructionism, having as the main characteristic the interdependency between the
observer and the observed universe. We intend the reader will be able to understand
that the conversational space could be known as emotional
shown

manifestations and

effectiveness, in order to possibility the approach of the school and the

family, in the conflicting questions relating to the educational process of the
son/student. We confirm that having a conversation at school is considered

a

positive and correct proposal for parents and teachers and when the school does its
task of transmitting essential values as one of the functions of the educator , it ends
up by educating the parents as well. So far we understand that in this way, the
educational action of the school inserts the family of the student.

Keywords: school, family, educational action, conversational space.
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