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RESUMO

O presente trabalho revela “as muitas faces do trabalho que se realiza nas instituições de 
Educação Infantil (EI)”. Para tanto, parte-se do pressuposto de que é preciso 
compreender a lógica em que se estrutura o mundo do trabalho na EI, para entender os 
desdobramentos das relações alienadas e fetichizadas que se desenvolvem nessas 
instituições. Assim, partimos do conceito de trabalho em Marx e do princípio de que é 
por meio deste que o homem se constitui como tal. Destarte é pelo trabalho que ele se 
relaciona com os outros seres humanos e com a natureza, transformando o mundo e a si 
mesmo, e nessa construção, constitui sua identidade. Trabalho, portanto, é elemento 
fundamental da condição ontológica do ser humano. Dessa perspectiva, fez-se 
necessário compreender o significado de alienação – estranhamento e velamento da 
realidade – e os desdobramentos do fetiche do trabalho na sociedade capitalista. 
Objetivou-se ainda investigar a relação educação e trabalho na sociedade capitalista, 
discutida a partir de Marx (1975, 1978, 1980, 1983, 1993); Marx e Engels (1998, 2002); 
Lukács (1979); Mészáros (2002, 2005), Mascarenhas (2002, 2005); Antunes (1999a, 
1999b, 2001, 2006); Frigotto (1989, 2000a, 2000b, 2001, 2004). A especificidade do 
trabalho em educação infantil e do trabalho docente foi tomada a partir dos aportes 
teóricos de Arce (2005, 2004, 2007, 2009), Saviani (1984, 1988, 1991, 2003, 2008); 
Paro (1979, 1988, 2000); Duarte (2001, 2004, 2006). A abordagem metodológica 
utilizada no decorrer da pesquisa é um estudo de caráter exploratório com 
procedimentos predominantemente qualitativos sem, entretanto, abandonar elementos 
quantitativos, elencados aos Centros Municipais de Educação Infantil das cidades 
selecionadas – Jataí, Serranópolis e Chapadão do Céu –, a fim se perceber os diferentes 
aspectos constitutivos do trabalho desenvolvido. Utilizou-se ainda de análise 
documental, observações, diálogos, entrevistas semi-estruturadas, questionários, 
relatório de pesquisa, os quais foram fundamentados em diferentes autores: Lakatos e 
Marconi (1986), Fazenda (1989), Frigotto (1989), Santos Filho e Gamboa (2001). A 
pesquisa revela a necessidade e a possibilidade da existência de escolas de EI 
adequadamente preparadas para a educação de crianças. Assim, enfatiza-se a 
necessidade da trabalhadora, que atua nessa etapa de educação, de se assumir como
trabalhadora docente da EI, o que requer conhecimentos profundos e sólidos a respeito 
da especificidade de cada etapa de desenvolvimento da criança. Sendo assim, tal 
concepção se distancia dos ideários que fetichizam a existência de crianças pequenas, 
imbuídas de supostas características autônomas, em relação aos processos interpessoais 
e intrapissíquicos a elas dirigidos.
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