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1- INTRODUÇÃO: O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer, frente a nova configuração do Estado Brasileiro, como deu-se a implantação das recentes políticas para a Educação Infantil, a partir da análise desse processo na cidade de Uberlândia durante os anos de 1990. O interesse deu-se a partir da constatação de que as mais expressivas mudanças nesta área de ensino deu-se na nova estruturação econômica do Estado neoliberal. Para alcançar o presente objetivo a metodologia de pesquisa centra-se em uma abordagem qualitiva.com procedimentos que partem de um levantamento e elaboração de amparos teóricos, levantamento de dados secundários e primários, tabulação dos dados obtidos e redação final.

2- EDUCAÇÃO INFANTIL E NEOLIBERALISMO: A nova configuração do estado apresenta de forma clara a sua face neoliberal. Uma de suas principais medidas de implementação é o corte de gastos sociais, que no Brasil é uma realidade. No caso específico da educação sabe-se que existe uma grande carência do povo por acesso à instrução escolar, entretanto não há vagas para todos. No que tange à Educação Infantil não é diferente, mesmo existindo diversas Leis que regulamentam este nível de ensino, muitas crianças estão fora das escolas infantis. A questão da importância da Educação Infantil, assim como a necessidade de políticas públicas que dêem prioridade a este nível de ensino, têm sido tema de muitas pesquisas. O avanço dos estudos, nesta área, trouxe muitas e significativas mudanças. Um exemplo é que a Educação Infantil foi reconhecida na nova LDB ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ) como parte integrante da educação.
As idéias a respeito da Educação Infantil nos dias de hoje, centram-se em uma nova visão de criança e em uma proposta “educacional moderna” que vêm revisando, o atendimento destinado à faixa etária de 0 a 6 anos. O conceito de infância foi, ao longo dos anos, sendo modificado em consonância com as transformações sócio-econômicas da sociedade. Segundo CHARLOT (1979:109) “a imagem da criança é, portanto, a imagem elaborada por um adulto e por uma sociedade que se projetam na criança ... Compreende-se bem, portanto, que essa imagem evolui historicamente.” 
	Em ternos gerais, pode-se afirmar que o desenvolvimento das questões trabalhistas e os estudos pedagógicos contribuíram de forma definitiva para o surgimento da Educação Infantil, como diz FONSECA (1998: 218):

"Podemos identificar duas ordens de razões para o florescimento, valorização e expansão da educação infantil no mundo todo. Cometendo uma simplificação, podemos dizer que a necessidade da educação infantil é conseqüência  de dois fatores: as transformações no mundo do trabalho e a evolução das ciências pedagógicas e médicas."

O direito constitucional adquirido e o avanço dos estudos pedagógicos passaram por muitas e lentas transformações para alcançar o estágio atual. Um momento importante que merece destaque foi em 1948, na Assembléia Geral das Nações Unidas-ONU, quando aprovou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo que o documento refere-se à “educação” como direito. Já em 1959, foi aprovado também pela ONU a Declaração Universal dos Direitos da Criança, sendo que o Princípio VII diz: “A criança tem direito a receber educação, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares.”
No Brasil dos anos de 1980, reinava entre os militantes da educação infantil um forte desejo de que esta viesse a ser estendida à todos (MACHADO, 2000). Isso aconteceu por meio da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Sendo que no artigo 208, inciso IV, essa declara: “Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. E no parágrafo 2, do artigo 211, essa diz: “Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”.
Em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei n. 8069). Nesse, encontra-se também os deveres do Estado com relação à Educação Infantil (Artigo 54, inciso IV). Cabe salientar que estes são exatamente iguais aos do texto da Constituição Federal.
O MEC, entre 1994 a 1998, publicou, por meio da Coordenação Geral de Educação  Infantil-Coedi, uma série de documentos Os documentos são os Cadernos da Coedi com publicações em 1993, 1994, 1995,1996 e 1998. Sobre estes documentos ver GARCIA, R. L.; FLHO, A ., 2001.    
 para auxiliar o professor deste nível de ensino. O objetivo era de criar uma Política Nacional de Educação Infantil. Com a nova LDB a Educação Infantil foi reconhecida como a primeira etapa da educação básica e, novamente, foi garantido, institucionalmente, este nível de ensino às crianças de zero a seis anos de idade. No artigo 4, inciso IV, a Lei assegura: “Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”; e também garante a “qualidade” no Título II, artigo 3, inciso IX: "garantia de padrão de qualidade”.
Apesar deste montante de regulamentações, a Educação Infantil ainda não se estabeleceu da forma prevista, visto que passa por um processo de adequação. A este respeito MACHADO (2000:198) afirma que “...a trajetória histórica da educação infantil passa por um momento de inflexão, em face da incorporação desse campo pelos sistema nacionais de educação...”. 
Portanto, cabe à sociedade atual estar atenta às movimentações a fim de exigir das autoridades um atendimento de acordo com as demandas e com qualidade de ensino. A prontidão da sociedade justifica-se, principalmente, pela nova configuração do Estado, pois conforme SEVERINO (1998:61), o contexto político-econômico no qual foi promulgado a LDB foi marcado pela tendência de colocar o Brasil “...na ordem mundial desenhada pelo modelo neoliberal...”. 
Para compreender melhor a estruturação do Estado atual é interessante conhecer as transformações por que vem passando o sistema capitalista. HARVEY (1994:140) chama esse processo de “acumulação flexível”, pois segundo este estudioso, o colapso do fordismo  O fordismo nasceu simbolicamente em 1914. Se aliou ao keynesianismo ( Estado de bem-estar social). Segundo Harvey (1994:131) “...a configuração do poder político que davam ao sistema a sua coerência se apoiavam em noções de uma democracia econômica de massa que se mantinha através de um equilíbrio de forças de interesse especial.”    ,  na profunda recessão de 1973, trouxe “um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político”, marcado pelo surgimento de um novo regime de acumulação e por novas práticas do Estado.
A implantação destas mudanças têm dentre outras medidas, o livre mercado, o corte dos serviços públicos, a privatização de estatais, o combate aos sindicatos e o desemprego. 
As políticas neoliberais tiveram início no Brasil, ao final da ditadura militar, estendendo-se aos governos ditos “democráticos”. Com Fernando Collor de Melo (1990-1992) as configurações do Estado neoliberal tornaram-se evidentes, contudo esse processo foi freado com impeachment  (OLIVEIRA: 1995).  
Em contrapartida, o governo Itamar Franco, estruturou-se para a viabilização  das políticas e práticas neoliberais. Estas definiram-se claramente nos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Assim, de maneira simplificada, tem-se uma visam de como o Estado atual foi se solidificando até os dias de hoje.
Nessa perspectiva, coloca-se a realidade da cidade de Uberlândia que está movimentando-se dentro dos moldes do Estado neoliberal. No que se refere a educação infantil, de acordo com SALOMÃO (1999), a cidade está longe de cumprir o que priorizam os documentos internacionais e nacionais sobre o bem estar da criança. Contudo, dispõe de uma vasta rede de instituições que atende às crianças de 0 a 6 anos. 
Em Uberlândia as primeiras creches públicas surgiram, a partir da organização popular composta por grupos de mães, associações de moradores e outras. Em 1989, muitas dessas creches foram municipalizadas, sendo que dados da Secretaria Municipal de Educação (2001) mostraram que são atendidas 7.414 crianças em cerca de 29 Unidades de Desenvolvimento Infantil-UDI. Além destas, existem, segundo SALOMÃO (1999), outras 31 creches recebendo auxílio da prefeitura. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS: De modo geral, acredita-se que a pertinência desse estudo revela-se mediante ao fato de que as principais mudanças nas políticas públicas para a Educação Infantil, ocorreram justamente com a nova configuração do Estado neoliberal, existindo desta forma a necessidade de analisar-se o perfil das políticas educacionais, bem como sua viabilização, aqui restrita à cidade de Uberlândia, a fim de compreender as características neoliberais nelas impregnadas. 
	Nessa perspectiva, acredita-se ser fundamental conhecer os caminhos percorridos pela Educação Infantil, as políticas públicas que perpassam por sua história, bem como o perfil da ideologia neoliberal que marca a trajetória das mudanças da educação das crianças de 0 a 6 anos, principalmente, nos anos de 1990. A contribuição pretendida é de abrir um espaço de discussão e de informação a fim de auxiliar profissionais da educação, estudantes e a comunidade em geral,  compreenderem às intenções neoliberais para a educação das crianças pequenas.
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