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 Resultados parciais da pesquisa: Indicativos de uma falta de deline-

amento nos papéis da família e da escola.  

Os dados empíricos refletem que, muitas vezes: 

 

Objetivo: Como um desdobramento do projeto ma-

triz "Observar a escola e suas margens: perspecti-

vas plurais em diálogo", o estudo visa investigar 

como as fronteiras entre os papéis da escola e da 

família são percebidos por ambas as instituições, 

no âmbito do direito à educação.  

Metodologia: Considera a escuta dos pais, mães 

e professores de uma Escola de Educação Infantil, 

por meio de entrevistas semiestruturadas, segundo 

orientações May (2004); 

A amostra aleatória teve a participação de:  

 15 familiares de um universo de 100 famílias que 

compõem a comunidade escolar da escola cená-

rio da investigação, relativamente a 130 crianças 

matriculadas;  

 5 professores de um total de 19 docentes atuan-

tes na escola cenário; 

Análise e discussão dos dados: Com as políticas 

públicas voltadas para o processo de democratização 

do ensino, crianças da mais tenra idade tem o direito 

de frequentar à instituição escola. Com isso a rela-

ções entre família e escola tendem a se reconfigurar, 

pois a massificação da Educação Infantil traz consigo, 

a diversidade de culturas advindas das diferentes fa-

mílias que contemplam a comunidade escolar. 

 Expostos as heterogeneidades culturais que as fa-

mílias incorporam no cotidiano escolar, os docentes 

mostram dificuldade de lidar com o plural. A partir 

desse momento, surgem os conflitos que permeiam o 

cotidiano escolar, salientando as queixas sobre as de-

finições de papéis da família e da escola, a falta de di-

álogo e de compreensão entre as partes. 
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