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RESUMO 

 
Esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos Sociais do 
Programa de  Pós-Graduação em Educação da Universidade  Federal  de  Goiás.  O objetivo 
deste estudo foi investigar, analisar e compreender se as trabalhadoras da educação infantil 
elaboram uma identidade política, sob que condições e o que reflete suas ações e posições. A 
questão  da  elaboração  de  uma  identidade  política  passa  pela  articulação  entre  a 
particularidade  do  trabalho  imediato  dessas  trabalhadoras  e  o  projeto  histórico  da  classe 
trabalhadora,  podendo ter  como elemento de mediação a organização político-sindical dos 
trabalhadores em educação. Procurando compreender qual identidade política as trabalhadoras 
da educação infantil constroem, investigou-se profissionais que trabalham diretamente com a 
docência nos Centros Municipais de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação 
de Goiânia. A investigação articulou o levantamento de dados empíricos por meio de técnicas 
de  questionários,  entrevista  semi-estruturada,  observações  no  cotidiano  das  instituições  e 
análise  de  documentos.   Esses  dados  foram  analisados  à  luz  do  referencial  da  dialética 
materialista fundamentados principalmente em Marx, Lúkacs, Gramsci, Mészáros, Antunes, 
Mascarenhas  e  Frigotto,  buscando apreender  o  objeto de investigação em seu movimento 
concreto e contraditório no interior da totalidade sócio-histórica. Dialogou-se também com 
autores que se aproximam dessa referência no campo da educação e da educação infantil 
como Gentili, Arroyo, Ribeiro, Rosemberg, Khulmann Jr., Arce, Barbosa e Kramer. Partiu-se 
do  trabalho  como  categoria  ontológica  e  histórica  para  compreender  se  a  particularidade 
social do trabalho em instituições de educação infantil limita ou possibilita a elaboração de 
uma identidade  política articulada ao projeto histórico do trabalho frente à crise estrutural do 
capital, às políticas neoliberais e aos ataques sobre a classe-que-vive-do-trabalho. Verificou-se 
que mediações da identidade política das trabalhadoras da educação infantil são produzidas 
pelas  seguintes  questões:  a)  as  instituições  de  educação  infantil  são  constituídas  sob  as 
determinações ideológicas e históricas do conflito entre capital e trabalho; b) o trabalho na 
educação infantil é mediado por aspectos ideológicos e práticos de natureza assistencialista; c) 
a feminização/sexualização do trabalho docente na educação infantil reitera a divisão entre 
produção e reprodução; d) não existe um diálogo entre sindicato docente e trabalhadoras da 
educação infantil. Analisando esses dados sob a consideração da contradição, entende-se que 
a superação de limites existentes para que as trabalhadoras da educação infantil elaborem uma 
identidade política articulada aos interesses do conjunto da classe trabalhadora pode contar 
com o sindicato docente como elemento de mediação entre as necessidades imediatas e a 
universalidade  do  projeto  de  emancipação  do  gênero  humano.  Para  isso,  no  entanto,  é 
necessário  o  estabelecimento  de  novos  laços  entre  o  sindicato  e  a  categoria  por  ele 
representada. 
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