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O artigo refere–se a uma análise dos enunciados retratados em artigos sobre a 
política educacional para a educação infantil entre os anos de 1990 a 2000, em 
duas revistas dirigidas aos professores desta área: a Revista Nova Escola (Editora 
Abril) e a Revista Criança (MEC). A análise apresentada é fruto da pesquisa ocorrida 
no período de 2004 a 2006 no mestrado em educação realizado na Universidade 
Estadual de Maringá–PR, com a dissertação intitulada: Políticas públicas para a 
educação infantil em revistas dirigidas: uma análise da revista nova escola e revista 
criança na década de 1990. A Educação Infantil, sendo primeira etapa da educação 
básica é aqui definida como um espaço educativo e cultural que visa atender a 
criança de zero a cinco anos. As categorias políticas aqui retratadas exprimem e 
compõem a linguagem e a formação de conceitos que definiram o rumo e a 
configuração das ações governamentais e educativas para essa etapa da educação. 
A metodologia empregada consiste numa análise do conteúdo sobre as principais 
categorias políticas evidenciadas. Parte–se de uma compreensão inserida na 
totalidade histórica, que considera os enunciados como particularidades que 
exprimem as relações da vida material, portanto, são determinações históricas que 
culminam na concretização das políticas para a educação infantil, nas ideias e ações 
de um Estado que atua como mantenedor da ordem do capital. Conclui–se que as 
principais categorias políticas recorrentes para a Educação Infantil, enquanto um 
espaço cultural e educativo para a criança de zero a cinco anos foram: a Qualidade, 
a Descentralização e a Focalização. Tais categorias são conceituadas e analisadas 
enquanto políticas de ajustes estruturais neoliberais. 

Resumo 
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Palavras-chave: 

 

Esse artigo tem como objetivo apresentar o estudo sobre os enunciados que tratam 
sobre as políticas públicas para a Educação infantil a partir da análise de textos 
publicados nas revistas Nova Escola (Editora Abril) e Criança (MEC), no período de 
1990 a 2000. Ao proceder tal análise, distinguiu-se que, as principais categorias 
discursivas expressas nas enunciações compõem a trama de conceitos 
politicamente estratégicos na área da Educação Infantil. Dentre as categorias 
políticas divulgadas nas revistas, as mais recorrentes foram a Qualidade, a 
Descentralização e a Focalização

O objeto desta pesquisa foi abordado no contexto histórico de sua produção, por 
meio da mediação com as mutações ocorridas na era da mundialização do capital. 
Tal procedimento possibilitou a compreensão da totalidade histórica em que a 
política educacional para a educação infantil foi sendo construída e propalada. 

.  

A partir da década de 1990 estabeleceu-se um contexto de intensas mudanças na 
política educacional, que deve ser compreendido como parte da materialidade da 
redefinição do papel do Estado no Brasil. Prioriza-se que essa redefinição está 
inserida num amplo movimento da dinâmica do capitalismo. Peroni (2003) destaca 
que a política educacional neste período foi construída por meio de influências 
diretas de um processo de correlação de forças econômicas, políticas e sociais. O 



Estado, sendo considerado um desencadeador das políticas educacionais, deve ser 
analisado diante das conexões entre os vários processos que compõem tal 
movimento histórico do capitalismo. 

            Para dar conta do proposto, o texto a seguir apresenta tal questão inserida 
no contexto do capitalismo internacional e apresenta as influencias do 
neoliberalismo nas políticas para a educação infantil. Em seguida destaca-se as 
determinações a partir da reforma do Estado no Brasil e apresenta-se a análise das 
categorias políticas: Qualidade, Descentralização e Focalização. 

Mazzuchelli (1985) ao tentar compreender os sentidos das crises e as tendências 
gerais do capitalismo enfatiza que as contradições são imanentes da sociedade 
capitalista e as crises exteriorizam essas contradições, possibilitando ao capital 
abrir um novo ciclo momentâneo de reorganizações. O modo de produção 
capitalista se organiza e reorganiza em diferentes períodos históricos, sendo este 
movimento denominado de capital em processo ou contradição do capital.

Ao compreender a dinâmica do capitalismo internacional contemporâneo destaca-se 
que foi a partir de 1970, quando a crise do capitalismo mostrou sintomas claros de 
uma nova configuração e dinâmica da produção e acumulação do capital, 
denominada por Chesnais (1997) de 

  

mundialização do capital,

A partir de 1978, a burguesia mundial, conduzida pelos norte-americanos e pelos 
britânicos, empreendeu em proveito próprio, com maiores e menores graus de 
sucesso, a modificação internacional e, a partir daí, no quadro de praticamente 
todos os países, das relações políticas entre as classes. Começou então a 
desmantelar as instituições e estatutos que materializavam o estado anterior das 
relações. As políticas de liberalização, desregulamentação e privatização que os 
Estados capitalistas adotaram um após o outro, desde o advento dos governos 
Tchatcher em 1979 e Reagan em 1980, desenvolveram ao capital a liberdade que 
havia perdido em 1914, para mover-se e desdobrar-se à vontade no plano 
internacional, entre países e continentes (CHESNAIS, 1997:13). 

 que desencadeou-se 
um panorama de políticas neoliberais, como a liberalização, desregulamentação e 
privatização que os Estados capitalistas. Tais medidas ampliaram a liberdade de o 
capital mover-se e desdobrar-se à vontade internacionalmente:  

  

Neste contexto, o capitalismo financeiro internacional inaugurou uma crise 
estrutural na qual as contradições ficaram mais acirradas. A lógica do 
neoliberalismo e a democracia global como instrumento nestes ditames, vêm a 
reforçar a idéia de uma era que para se reorganizar urge por mudanças, reformas 
estruturais: os chamados ajustes estruturais neoliberais.  

Diante deste cenário, o Estado foi denominado de improdutivo. Propagou-se a 
necessidade de reformular suas ações e políticas. Silva (2003, p.66) preconiza que: 

[...] a reforma do Estado surgiu como alternativa capaz de liberar a economia para 
uma nova etapa de crescimento [...] foi dada a largada para a nova hegemonia 
neoliberal, disseminando-se para o resto do mundo a política de revalorização do 
mercado, numa retrospectiva atualizada do liberalismo do século XIX. 

A reforma do Estado no Brasil, conforme esclarece Silva (2003: 66), mesmo sendo 
diferente em outros países devido suas próprias diferenças econômicas em relação 
ao centro/periferia, passou por dois momentos. Primeiramente, o período de 
retomada da ofensiva do neoliberalismo, onde o Estado foi criticado pelo seu 



caráter intervencionista "[...] exigindo-se uma redução do seu ‘tamanho' como uma 
condição ao livre funcionamento do mercado." Soares (2003) ao discutir sobre a 
redução do tamanho do Estado, chama a atenção para a mercantilização dos 
serviços sociais

[...] a intervenção do Estado no social também é vista como pouco "recomendável", 
devendo ser substituída por um tipo de "mercado" especial em que cabem desde a 
grande seguradora financeira (que passa a garantir previdência social e saúde para 
os que podem pagar pelo seguro) até o chamado "terceiro setor", que também 
inclui uma vasta gama de "atores"[...] A mercantilização dos serviços sociais - 
mesmo os essenciais, como saúde e educação - também é vista como "natural": as 
pessoas devem pagar pelos serviços para que estes sejam "valorizados". (SOARES, 
2003:12) 

, e ressalta que:  

  

Para o ex-ministro Bresser Pereira, a crise na década de 1980 seria conseqüência 
do funcionamento irregular do Estado, de sua falta de efetividade, do seu 
crescimento distorcido, dos seus custos operacionais, do seu endividamento público 
e de sua incapacidade de se adequar ao processo de globalização em curso, que 
reduziu a autonomia e a capacidade dos Estados Nacionais para gerirem suas 
próprias políticas econômicas e sociais. Nesse sentido afirma o ex-ministro:  

A reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, 
podem ser distinguidos: (a) um problema econômico-político - a delimitação do 
tamanho do Estado; (b) um outro também econômico-político, mas que merece 
tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um 
econômico-administrativo - a recuperação da governança ou capacidade financeira 
e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e (d) 
um político - o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de 
intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. (BRESSER PEREIRA, 
1997: 7) 

  

O outro momento da Reforma do Estado, caracterizou-se pelo caos provocado 
através das políticas neoliberais pois reforçou-se a retórica da ‘reforma' como um 
caminho para a conquista das políticas sociais, "voltando-se a atenção para o 
agravamento do problema do desemprego e da pobreza e para a necessidade de 
regular minimamente o movimento do capital" (SILVA, 2003: 67). Nesse momento 
foram vinculados projetos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) impulsionados pelo contexto de agravamento da pobreza e 
da reação popular às políticas neoliberais. Na América Latina, em 1989, diante da 
crise da dívida externa e mediante o Consenso de Washington

[...] um conjunto abrangente, de regras de condicionalidade aplicadas de forma 
cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o 
apoio político e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais. 
Trata-se também de políticas macroeconômicas de estabilização acompanhadas de 
reformas estruturais liberalizantes." 

, foram elaboradas 
políticas de ajustes, ou seja, estratégias econômicas com "[...] uma rigorosa 
disciplina fiscal, privatização, redução dos gastos públicos, reformas (tributárias, 
previdência etc), liberalização comercial, desregulamentação da economia e 
flexibilização das relações trabalhistas, dentre outras (SILVA, 2003: 68). Essas 
políticas de ajustes são caracterizadas por Soares (2003: 18) como: 



  

No Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (BANCO MUNDIAL, 1997) destacou-
se que o fator determinante pela desintegração econômica e pela crise fiscal no 
mundo seria a ineficiência da função do Estado. Uma das orientações políticas 
neoliberais recomendadas foi a reforma do Estado em todo mundo, pois o Estado 
foi considerado "[...] essencial para o desenvolvimento econômico e social, não 
como promotor direto do crescimento, mas como parceiro, catalisador e facilitador." 
Percebeu-se nitidamente um conjunto de conceitos neoliberais referente a um 
Estado com funções mínimas, necessitando de outros parceiros, pois ele sozinho 
seria apenas uma "máquina estatal" precisando de ser reorganizado. Tem-se como 
caminho para isso, a convocação pelo "diálogo democrático" entre o Estado e a 
sociedade." (BRASIL, 1995: 9) 

Reformar o Estado brasileiro foi uma das estratégias acatada pelo governo FHC, 
tendo sido criado um ministério próprio para isso, o MARE - Ministério da 
Administração e Reforma do Estado. Em 1995 apresentou o Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado.  Conforme expressa claramente o documento "[...] 
a reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 
do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico 
e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 
promotor e regulador desse desenvolvimento" (BRASIL,1995: 12). Percebe-se que 
ao tratar da reforma do Estado, o projeto é amplo e diz respeito às várias áreas do 
governo, enquanto que a reforma do aparelho do Estado é mais restrita sendo para 
tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania.  

No documento da reforma do Estado, encontra-se evidente a preferência por um 
Estado mínimo com a pretensão pelo capital humano: "[...] o Estado reduz seu 
papel de executor ou prestador de serviços, mantendo-se no papel de regulador 
dos serviços sociais" (BRASIL, 1995: 13). Percebe-se que o Estado se auto-
denominou como sendo apenas um promotor dos serviços sociais que mantém o 
controle social direto com a participação da sociedade, ou seja, estimulando outros 
setores através da publicização

Ao analisar as categorias política presentes nos enunciados de textos das revistas 
Nova Escola (RNE) e Criança (RC), considerou-se as relações do discurso com a 
enunciação, com o contexto sócio-histórico ou com o outro nas quais são relações 
entre discursos-enunciados. Bakhtin (1998) define o texto ("enquanto enunciado") 
como o tecido de muitas vozes, ou de muitos textos ou discursos que se 
entrecruzam, se completam, respondem umas às outras ou polemizam entre si no 
interior do texto. Ou seja, deve-se distinguir o dialogismo interno ao discurso, que 
o define como tal e em que se reproduzem os diálogos com outros discursos, das 
relações que se podem estabelecer externamente entre os textos. 

 - a descentralização para o setor público não-
estatal da execução se serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, 
mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso do serviço de educação, 
saúde, cultura e pesquisa científica.  

Pode-se ainda enfatizar o caráter ideológico dos discursos. Se nos discursos 
dialogam vozes diversas que mostram a compreensão que cada classe ou segmento 
de classe tem do mundo, em um dado momento histórico os discursos são, por 
definição, ideológicos, marcados por coerções sociais. Bakhtin conceitua a 
linguagem por constituição dialógica e postula que a língua não é ideologicamente 
neutra, mas sim, complexa. O dialogismo opera dentro de qualquer produção 
cultural, seja letrada ou analfabeta, verbal ou não-verbal, elitista ou popular 
(BAKTHIN, 1988). 



Nos textos, tanto da RNE como da RC, não foram encontradas vozes que 
responderam ao seu tempo, de forma contrária ao estabelecido, com interesse em 
alterar as correlações de forças sociais já impostas. A perspectiva do neoliberalismo 
foi amplamente presente para alcançar o objetivo de um contexto da 
mundialização. Até mesmo entre os nomes de educadores progressistas, como 
revela Sá Barreto: 

Propostas diferentes que vinham sendo amadurecidas politicamente em várias 
fontes, em várias origens nacionais e internacionais, foram acopladas e sofreram 
uma redefinição. Muitas de nossas teses, de inspiração democrática progressista, 
pelas quais lutamos há anos, estão presentes, mas colocadas de outra maneira, 
dentro de um contexto muito diferente (SÁ BARRETO, 1996: 256). 

Nagel (2001: 117), ao reportar-se à influência da mídia na política educacional, 
denuncia que esse mecanismo é um instrumento de divulgação da ‘boa nova':  

[...] que se espalharam por influência da mídia, por responsabilidade das editoras 
ávidas de lucro, por revistas carentes de verbas e de modernidade, por privilégios e 
oportunismos conjunturais, por comitês científicos escolhidos pelo poder ministerial, 
entre outros fatores mais emblemáticos de adesão à nova política educacional, na 
verdade, ainda estão a demandar uma cuidadosa crítica quanto ao discurso 
proferido ou, melhor, quanto à consistência ou à lógica interna desses textos. Isso 
porque, sem precisão no uso dos termos e no registro dos fatos, sem nenhuma 
preocupação com contradições ou incongruências, os discursos apologéticos da 
‘nova ordem mundial' caracterizam-se mais pela valorização de refrões aceitáveis 
pelo senso comum, do que por qualquer zelo em matéria de critérios de maior 
cientificidade. 

Dentre esses temas, o proposto nas análises foi a seleção de textos que 
abordassem enunciações referentes à política educacional dessa área. Diante de 
uma evolução cronológica baseada na ordem seqüencial das revistas selecionadas 
(1990-2000), pode-se evidenciar uma organização que acompanhou o momento 
das reformas educacionais na década de 1990. Os textos divulgados pelas revistas, 
sobre política educacional, representaram mais informativos sobre as 
implementações que o MEC estava executando e não um retrato contextualizado 
sobre as mudanças. Desta forma, caracterizou-se como uma publicidade do Estado 
aos professores, executadores e receptores dessas políticas.  

A categoria política e discursiva sobre a Qualidade,

A matriz ideológica da qual provém esse modelo é o neoliberalismo econômico, cuja 
regência é a crença nas qualidades do mercado livre para dirigir as relações sociais. 
Nesse aspecto, ressuscita-se a presença da teoria do capital humano que reforça a 
idéia de que os indicadores de produtividade ilustram o efeito direto da educação 
sobre a capacidade de produzir e aumentar a produtividade econômica do país na 
relação custo-benefício que a educação apresenta.  

 nos textos das duas revistas, 
esteve relacionada ora a questões gerais destinadas à educação e ao trabalho; ora 
adjetivando a urgência para o atendimento à primeira infância, ao professor, à 
organização do espaço. A concepção de qualidade estabelecida no discurso, esteve 
marcada pelo sentido de que essa era uma resposta de ações, de que "tal 
realização" consequentemente traria melhorias e bons resultados na educação, 
sendo mudanças necessárias às demandas do capital. Os enunciados referentes à 
qualidade conceberam idéias, que levariam e/ou representariam um indício, um 
caminho, para se alcançar o padrão requerido.  



            O discurso da categoria qualidade na Educação Infantil mostra-se 
contraditório ao sustentar o sentido de que há uma necessidade de transformação 
no sistema educacional e de que a qualidade é o caminho para alcançar tal meta 
para um provável crescimento econômico. Esse pressuposto, corporificou uma 
pedagogia centrada na criança e representou uma retomada da compreensão 
inatista e liberal do desenvolvimento humano, "[...] segundo a qual cada um possui 
suas potencialidades e talentos cabendo à educação contribuir para o seu 
desenvolvimento da maneira mais racionalizada possível, de modo a reduzir os 
custos dessa educação" (GARCIA, 2004: 134).  

Nas enunciações sobre a categoria descentralização

A descentralização, que envolve a redefinição das atribuições das esferas do poder 
público, tem o sentido de canalizar recursos. A readequação da educação brasileira 
foi regida por premissas econômicas e políticas que buscaram, sobretudo, dotar "os 
sistemas educativos de maior eficácia com o menor impacto nos gastos do setor 
público", com o propósito de "cooperar com as metas de estabilidade monetária, 
controle inflacionário e equilíbrio fiscal" (DI PIERRO, 2001: 323). 

, evidencia-se o discurso 
insistente e divulgador para promover a estratégia política da municipalização como 
a melhor saída para a gestão educacional a partir da década de 1990. Não há a 
discussão no texto sobre as reais implicações dessa questão quanto ao sentido que 
a redefinição do papel do Estado propiciaria na concretude dessas políticas, como 
também não há indícios de uma compreensão histórica sobre o discurso divulgado 
para a participação de outros setores da sociedade no setor educacional, bem como 
a publicização na educação. 

A focalização

Diante das reflexões aqui mediadas, destaca-se que sendo o capitalismo financeiro 
uma fase contraditória do capital para a reorganização da crise financeira, as 
mudanças estruturais no Estado, bem como todas as políticas de ajustes 
econômicos fizeram parte do conjunto de resultantes que possibilitaram base para 
a expansão e manutenção desse capital. 

 presente nos discursos denota uma preocupação, sobretudo com a 
pobreza para a qual os investimentos em Educação Básica priorizariam a 
intervenção na realidade. Os pobres, sendo atendidos por programas de base 
educacional, passariam a participar da vida produtiva dos países com ganhos 
econômicos. Isso denota uma estratégia de eqüidade proveniente das 
recomendações políticas. O receituário neoliberal incentiva a desativação dos 
programas sociais públicos e o Estado se atém somente em estratégias de auxílio à 
pobreza. Não há, portanto, a garantia da igualdade, apenas um mínimo necessário 
para que os países possam inserir-se racionalmente no modelo global, sem 
ameaçar o equilíbrio no contexto mundializado. 

 As agências multilaterais, como no caso do Banco Mundial, favoreceram às 
políticas sociais uma orientação para dar continuidade ao processo do "suposto" 
desenvolvimento humano que ocorreu apesar da falência do processo de 
industrialização e desenvolvimento econômico.  

A reforma do Estado, resultante de uma tentativa de tornar-se competitivo para a 
atração de capitais, utilizou-se de regras que desregulamentaram a economia, 
minimizaram as barreiras ao comércio, tornaram o livre fluxo de capitais, 
produziram o gasto social ao privatizar e descentralizar o Estado nacional. Essa 
semelhança de enfoque caracterizou também o contexto educativo visto como 
insumos. Reformar o Estado e (re)formular as políticas educacionais no Brasil foram 
estratégias que contribuíram para a mundialização do capital internacional, 
expressando e significando as mudanças e as reorganizações do próprio capital. 



Ao analisar as categorias políticas para a Educação Infantil, percebe-se que apesar 
dos percalços  que a expansão das relações internacionais proporcionou o 
crescimento das instituições, e após 150 anos de existência, com uma organização 
educativa diferenciada e com uma legislação educacional considerada instrumento 
de ação avançado, ainda resta um longo caminhar para que a Educação Infantil, 
como um direito, se torne concretizada na prática. 

Carrega-se ainda à crença de um futuro promissor no qual a educação é pregada 
ideologicamente como a chave para essa alavanca. Acredita-se que investir na 
infância traz resultados para um desenvolvimento sustentável da economia. Uma 
idéia que gera ações determinadas mediante a concepção de que a criança é o 
futuro da nação, dela provem esperanças para dias melhores; portanto, aos futuros 
cidadãos deve-se depositar uma formação adequada a fim de garantir a 
continuidade ao viés econômico. Não se produz nessa mentalidade uma conotação 
de transformação, mas a de alimentação e sustentação, ou seja, termos definidores 
da palavra sustentável 

Ao destacar as principais recomendações políticas definidas nos documentos dos 
organismos internacionais e recorrentes nas revistas Nova Escola e Criança, vê-se 
que posteriormente essas mesmas estratégias aparecem nos documentos oficiais 
do MEC organizados ao longo da década de 1990 e que compõem o quadro de 
orientações políticas mundiais para a Educação Infantil.  

tão recomendada pelas agências internacionais. 

As políticas relacionadas à primeira etapa da educação básica estão repletas de 
contradições. Percebe-se que a prioridade dada ao Ensino Fundamental favoreceu 
uma concepção de educação fragmentada, prioriza-se uma etapa em detrimento da 
outra, gerou-se um descaso à Educação Infantil, um desinteresse educativo. Isso 
favoreceu a permanência da herança assistencial, uma vez que a área ainda é 
carente de definições no âmbito pedagógico, como também favoreceu disputas 
internas. 

O discurso da gratuidade na Lei de Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 é uma óbvia 
falácia, pois os serviços prestados pelo Estado são pagos mediante impostos, taxas 
e contribuições que o município arrecada. Fonseca (2001) menciona que o 
argumento de prioridade ao Ensino Fundamental é uma maneira de justificar a 
proposta de duplo pagamento no ensino público. A eqüidade, considerada um 
princípio de estratégia política, é recorrente em todos os documentos analisados, 
como também nas enunciações dos textos das revistas. Nestas análises, 
encontram-se contradições que refletem a presença de um Estado descentralizador 
e cada vez mais mínimo, no qual os seus interesses favorecem apenas o capital, a 
classe dominante. 

  

BAKHTIN, M. 
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