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O objetivo do projeto de pesquisa é investigar como as fronteiras entre os papéis da escola e da família
são percebidos por ambas as instituições, no âmbito do direito à educação. O trabalho é parte do projeto
matriz "Observar a escola e suas margens: perspectivas plurais em diálogo". Em uma das fases do estudo
considerou  a  escuta  dos  pais,  mães  e  professores  de  uma  Escola  de  Educação  Infantil,  por  meio  de
entrevistas semiestruturadas. A amostra aleatória teve a participação de: 15 familiares de um total 120
famílias  que  compõem  a  comunidade  escolar  da  escola  que  serviu  de  cenário  para  a  investigação,
relativamente  a  130  crianças  matriculadas  na  escola;  cinco  professores  de  um  total  de  19.  Entre  os
resultados parciais da pesquisa observa-se uma falta de delineamento nos papéis da família e da escola
entre  as  duas  instituições.  Os  dados  empíricos  refletem  que,  muitas  vezes,  instala-se  uma  relação
conflituosa entre as duas instituições responsáveis pela socialização da criança na primeira infância. De
um lado,  a  escola  relata  a  ausência  da família  no acompanhamento das crianças;  de outro,  as  famílias
remetem à escola papéis que seriam considerados de sua responsabilidade. Para interpretar o fenômeno
que  emerge  do  trabalho  de  campo,  busca-se  fundamentação  em  autores  que  tratam  do  processo
civilizador e dos processos educativos, procurando articular as interfaces entre os papéis da escola e da
família  na  efetivação  do  direito  à  educação.  Assim,  o  diálogo  teórico  envolve  os  seguintes  autores:
Norberto  Bobbio,  Carlos  Rodrigues  Brandão,  Rui  canário,  Michel  de  Certeau,  Carlos  Roberto  Jamil  Cury,
Jose Gimeno Sacristán e Donald Winnicott. Em suas obras, esses teóricos desenvolvem reflexões sobre: a
relação  família  e  escola;  o  cotidiano  que  permeia  a  instituição  escolar  e  as  políticas  educacionais  que
levam ao direito de todos à educação; os efeitos do processo de democratização do acesso à escola.
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