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RESUMO 

No cenário das pesquisas educacionais no Brasil, especificamente as que focalizam 

a Educação Infantil (EI) e a configuração do trabalho docente nesta etapa da 

Educação Básica (EB), nossa pesquisa intenta caracterizar as instituições 

designadas “Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 

EMEIEF”, suas especificidades e dinâmicas de trabalho. Vinculados a essa intenção, 

buscamos conhecer a dinâmica de desenvolvimento da docência na EI e dos 

processos formativos empreendidos na instituição. Na revisão de literatura 

exploramos, nos estudos e pesquisas no campo da EI e no campo do trabalho 

docente, como vêm se configurando esses campos, as temáticas mais abordadas e 

o “nicho” no qual abrigamos nossa temática de estudo. Vinculamos nossas 

problematizações às considerações de Mikhail Bakhtin sobre os conceitos de 

dialogia, polifonia e heteroglossia, articulados aos conceitos de “fazer com”, lugar e 

espaço, táticas e estratégias, expressos nas obras de Michel de Certeau. Nossas 

trajetórias metodológicas têm ancoragem na pesquisa qualitativa de abordagem 

exploratória com inspiração etnográfica. A coleta/produção de dados se efetivou por 

meio da análise documental, observação participante, entrevistas e grupo focal, sem 

perder de vista a conduta ética implicada em nossas interações com os sujeitos no 

campo de pesquisa, com consentimento devidamente registrado no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Das análises, podemos caracterizar a instituição 

EMEIEF como um lugar peculiar e complexo no qual, ao mesmo tempo em que há 

relações dialógicas responsivas nas interações entre crianças e profissionais 

docentes, implicando na diminuição da cisão histórica na passagem da EI para o EF, 

a infraestrutura da instituição não atende às especificidades do trabalho com 

crianças da EI. Manifesta-se nas falas de vários profissionais o desejo de que as 

crianças da EI sejam atendidas em instituições destinadas exclusivamente a elas 

(CEMEI).  Visibilizamos, também, que os processos formativos dos profissionais 

docentes se dão no contexto do trabalho com as crianças, nas iniciativas pessoais 

das professoras de EI e do EF e nos cursos de formação continuada ofertados pela 

Secretaria de Educação Municipal, reverberando na configuração da docência, na 

EMEIEF. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Instituições educativas. 

Trabalho docente. EMEIEF. 



ABSTRACT 

 

In the scenario of educational research in Brazil, in particular those that focus on 

Early Childhood Education (ECE) and on the configuration of teaching this grade in 

Basic Education (BE), our study aims to characterize the institutions named “Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental – EMEIEF” (Municipal Early 

Childhood Education and Elementary School), their specificities and forms of 

working. Linked to this purpose, we seek to understand not only the process of 

teaching in ECE but also the teacher training activities implemented in the institution. 

In the literature review, studies and research in the field of ECE and in the field of 

teaching were explored in order to identify the trends and the configuration of the 

"niche" in which our thematic study is placed. The way we problematize our work is 

linked to Mikhail Bakhtin` concepts of dialogism, polyphony and heteroglossia, 

associated with Michel de Certeau`s concepts of “doing with”, place and space, 

tactics and strategies. It is an exploratory qualitative research, by ethnographic 

inspiration. The data collection/production was done through document analyses, 

participant observation, interviews and focus groups, bearing in mind the ethical 

conduct necessary to interact with the subjects/participants in the field work, with 

their agreement properly registered in the Informed Consent Form. Results show that 

we can characterize EMEIEF institutions as peculiar and complex places: although 

there are responsive dialogical relations in the interactions between children and 

professional teachers, contributing to a decrease in the historic division in the 

passage from ECE to Elementary School (ES), the infrastructure of the institution 

does not meet the specifics of working with ECE. It is manifested in the speech of 

many professionals the desire to have those children studying in institutions 

exclusively designed for them (CEMEI). We also found that teaching qualification 

takes place in the context of the work with children, in personal initiatives of the 

teachers of ECE and ES and in continuing education courses offered by the 

Department of Education Hall, reverberating in the configuration of teaching in 

EMEIEF. 

Keywords: Early Childhood Education; Elementary School; Educational institutions; 

Teaching; EMEIEF. 



LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografia 1 Fachada da EMEIEF campo da pesquisa 

Fotografia 2 Rampa e salas das turmas de EI e primeiro ano do EF 

Fotografia 3 Crianças do Pré I retornando do pátio 

Fotografia 4 Pátio interno e janela da cantina. 

Fotografia 5 Horário de entrada 

Fotografia 6 Parte do refeitório e janela da cozinha 

Fotografia 7 Quiosque 

Fotografia 8 Sala do Pré I 

Fotografia 9 Sala do Pré I 

Fotografia 10 Sala do Pré II 

Fotografia 11 Sala do 1º ano B, EF 

Fotografia 12 Blocos de construção – Pré I 

Fotografia 13 Blocos de construção – Pré II 

Fotografia 14 Teatro – 1º ano B 

Fotografia 15 Atividade em apostila – Pré II 

Fotografia 16 Ensaio p/ apresentação - Pré II 

Fotografia 17 Cartaz 

Fotografia 18 Ação de Graças 

Fotografia 19 Banho de mangueira – 1º ano C 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

EI Educação infantil 

IE Instituições educativas 

EB Educação Básica 

EC Emenda constitucional 

EF Ensino fundamental 

EMEIEF Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

CF Constituição Federal 

ECA Estatuto da criança e do adolescente 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

Undime União nacional dos dirigentes municipais de educação 

CAQi Custo aluno qualidade inicial 

PNE Plano nacional de educação 

EMUEF Escola municipal unidocente de ensino fundamental 

EMPEF Escola municipal pluridocente de ensino fundamental 

CEMEI Centro municipal de educação infantil 

EMEI Escola municipal de educação infantil 

EMEF Escola municipal de ensino fundamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

SETGER Secretaria de Trabalho e Geração de Renda 

PMV Prefeitura Municipal de Vitória 

SEMED Secretaria Municipal de Educação de Guarapari 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



SUMÁRIO 

DE INÍCIO, UM CONVITE À PARTILHA 14 

   

1 EDUCAÇÃO INFANTIL, VIVÊNCIAS DOCENTES E ESPAÇOS 

ESCOLARES 

17 

 1.1   A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E SEUS MARCOS LEGAIS 19 

 1.2   DA FORMAÇÃO INICIAL ÀS VIVÊNCIAS COMO PROFESSORA NOS 

ESPAÇOS DA ESCOLA – PROBLEMÁTICA DE ESTUDO 24 

 1.3  UM PRIMEIRO MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO AOS ESPAÇOS 

ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GUARAPARI 29 

 1.4   DELINEANDO A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 31 

   

2 PESQUISAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL E INSTITUIÇÕES NA 

OFERTA DE SEU ATENDIMENTO: VISIBILIZANDO ENUNCIADOS 34 

 2.1   O ESTADO DA ARTE/CONHECIMENTO NO CAMPO DA EI EM 

ARTICULAÇÃO COM O CAMPO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 35 

 2.2  CENÁRIOS LOCAIS – OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À EI 40 

 2.3     O CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM DIÁLOGO COM 

A EI, NO BRASIL E NO ESPÍRITO SANTO 46 

 2.4     O QUE DIZEM AS PESQUISAS – TRABALHOS SELECIONADOS 48 

 2.1.1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES 50 

 2.1.2 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação ANPEd 53 

   

3 UM LUGAR PRATICADO NA HETEROGLOSSIA DOS SUJEITOS: 

TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 57 

 3.1   INTERLOCUÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 57 



 
3.2   DE QUE LUGAR FALAMOS: UM POUCO DO CONTEXTO DAS 

ESCOLAS DE GUARAPARI  75 

 3.3   NOSSA CHEGADA AO CAMPO DE PESQUISA 77 

   

4 NOSSOS DIÁLOGOS COM OS DADOS: APRESENTAÇÃO E 

ANÁLISES 81 

 4.1 PECULIARIDADES E AMBIGUIDADES DA EMEIEF 82 

 4.2  ESPAÇOS COMO LUGARES PRATICADOS: USOS E SUBVERSÕES 89 

 
4.3  A DIALOGIA NAS INTERAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 102 

 
4.4  COTIDIANO, SUJEITOS E FAZERES DA/NA INSTITUIÇÃO 

EDUCATIVA 105 

 4.5  CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA E PROCESSOS FORMATIVOS NA 

EMEIEF 114 

   

TECENDO CONSIDERAÇÕES NA INCONCLUSIBILIDADE DOS 

DIÁLOGOS 119 

     

REFERÊNCIAS 123 

  

APÊNDICES 127 

  

 APÊNDICE 1 - Leituras complementares 128 

 APÊNDICE 2 - Tabelas de produções acadêmicas no campo da EI e 

da formação de professores 

130 

 APÊNDICE 3 - Observação participante – roteiro e termo de 

consentimento 

132 

 APÊNDICE 4 - Entrevistas individuais – roteiro e termo de 

consentimento 

134 

  

ANEXOS 136 

 ANEXO 1 – Agenda de eventos para o ano de 2012 – SEMED 137 

 ANEXO 2 – Regimento Comum das Escolas da Rede Municipal 139 

 


