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Apresentação:
Este trabalho pretende problematizar a incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de ensino, a partir de uma dupla referência: em primeiro lugar, procura-se localizar a institucionalização da educação infantil considerando-a como uma prática socialmente determinada e demandada por segmentos da classe trabalhadora, especialmente as mulheres. Em segundo lugar, a partir de uma análise que tenta localizar o processo de municipalização das políticas de atendimento a criança de 0 a 6, a partir de duas leituras distintas sobre o processo de Reforma do Estado; uma articulada em torno da teoria do Estado Mínimo e outra relacionada a  uma reforma do estado no sentido de sua democratização. Em seguida, apresentamos uma reflexão sobre algumas tendências presentes no processo de incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de educação. Em resumo, pretendemos problematizar os limites e as possibilidades que o atual contexto de municipalização da educação infantil impõe para a construção de um projeto político pedagógico assentado na democratização do acesso, na qualidade do serviço e na sua legitimidade junto as classes populares numa perspectiva de ruptura com as tradicionais formas de gestão historicamente dominantes neste campo.

Introdução:
A incorporação da educação infantil ao cenário dos sistemas municipais de ensino é uma novidade em relação as formas tradicionais de gestão das políticas sociais no campo do atendimento à criança de 0 a 6 anos, inseridas nos patamares sociais de pobreza. Neste estudo enfocaremos o campo da educação infantil que se destina às populações mais pauperizadas, que necessitam de ações sociais organizadas pelo Estado ou por entidades filantrópicas e assistenciais não governamentais.. 
A análise da experiência histórica da educação infantil entre nós abre um campo profícuo de problematizações face aos desafios postos pela incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de educação e pela sua incursão em um novo campo de controles democráticos, aberto com a criação dos conselhos gestores e de direitos. 
Podemos afirmar, inicialmente, que a multiplicidade de iniciativas na área de educação infantil - creches públicas não governamentais tais como creches assistenciais, filantrópicas, comunitárias e as creches públicas governamentais - têm como traço comum um sentido de prática alimentada pela idéia de benesse social, de  algo que é outorgado às classes menos favorecidas, sobretudo às mulheres mães trabalhadoras e, como tal, como um campo inteiramente submetido a um rígido controle social, aparentemente  incompatível com a perspectiva de democratização que se abre com a incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de ensino. Em minha tese de doutorado – da Roda à Creche, proteção e reconhecimento social da infância de 0 a 6 – descrevo a história do atendimento a criança pequena e pobre e lá discuto as principais idéias que ainda presidem a concepção de criança e que aparecem na análise do discurso dos educadores infantis na década de 90.
. 
Grosso modo divisamos três campos de forças políticas que agregam estas diferentes iniciativas: as lideradas pelas elites religiosas (especialmente as católicas), as liberais (representadas, em especial, pelo empresariado) e as de cunho popular (particularmente as comunitárias) que aparecem, como prática efetiva, nos anos 60.  Cabe destacar ainda que o atendimento a criança pobre, na faixa de 0 a 6, tem particularidades históricas  que o diferencia do atendimento prestado a criança em situação de risco social. Esta diferença assenta-se no fato de que este atendimento foi condicionado à manutenção da família enquanto unidade básica de reprodução social das classes trabalhadoras. Desta maneira, as crianças pequenas vão se tornar visíveis para o sistema de proteção social através da proletarização do trabalho feminino e é dentro do contraditório reconhecimento desta demanda social que as creches se instituem entre nós.
O fio histórico que conduzirá a arquitetura do atendimento à criança de 0 a 6 anos foi construído a partir da moralização das relações entre a criança e a família e por um reconhecimento social marcado pela higienização da pobreza e pela filantropização da questão social. Entretanto, a incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de educação refletem a luta e a voz de segmentos sociais que buscaram, ao longo da história, afirmar um novo horizonte para o campo da educação para a criança pequena e ela traz um novo campo de intermediação de interesses particularmente no que diz respeito às formas de participação dos grupos organizados pela sociedade – especialmente dos conselhos gestores, dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, dos fóruns populares - no processo de definição, implementação e acompanhamento das políticas sociais. Com grande expressão no cenário das lutas sociais pela ampliação do sistema de creches e pela melhoria da qualidade do atendimento, destacamos o Movimento de Luta por Creches, iniciado nos anos 70.. O estudo do novo contexto de formatação da educação infantil no âmbito dos sistemas municipais de educação mostra-se valioso para avaliarmos o que da velha forma de gestão, centrada na lógica da benesse permanece, o que se rompe e o que aponta para novas problematizações tanto no campo específico da prática dos profissionais de creche, como campo da prática social dos conselheiros e dos novos  gestores locais. Ou seja, na avaliação das tendências que se abrem com a municipalização da educação infantil, devemos ficar atentos às seguintes questões: o que é reiterado e o que é superado na constituição do sistema municipal de educação infantil? O novo contexto supera a visão moralista e higienista? A profissionalização dos quadros (exigência posta pela LDBN) e a proposta de agora se ter um o perfil pedagógico são capazes de alterar as relações paternalistas e autoritárias até então dominantes? A educação infantil deixará de ser uma benesse e se transformará num direito? 

1	A História das políticas sociais no campo da infância de 0 a 6 
A política de atendimento a criança de 0 a 6 se inaugura na década de 30, especialmente após 37, em plena vigência do Estado Novo. É neste período que a preocupação com a criança pequena, filha da família trabalhadora, começa a ter visibilidade, sobretudo na perspectiva da formação do “homem de amanhã”.  Resguardando-se a criança, resguardar-se-ia a família, unidade básica de reprodução social dos trabalhadores. As primeiras iniciativas serão propostas por católicos e liberais, sintonizados com a perspectiva de uma proteção assentada na perspectiva da prevenção do crime e do abandono. A higienização e o assistencialismo. Embora assistencialismo e higienismo estejam intimamente relacionados, consideraremos a distinção apenas formal entre ambas considerando a forte presença dos médicos higienistas e sua tônica maior na higienização da pobreza como a característica básica da prática dos liberais e a moralização das relações familiares como a preocupação maior dos assistencialistas, sobretudo os representantes das elites católicas.  são os mecanismos constitutivos desta nova lógica de proteção. A lógica ordenadora das políticas sociais destinadas às crianças e aos adolescentes até então dominante dividia-se em duas frentes: uma destinada aos abandonados e outra destinada aos então denominados vadios e criminosos.
. A higienização tinha a simpatia dos liberais e médicos higienistas e era incorporada pela iniciativa da filantropia, em especial a empresarial e tinha como marca a prevenção de doenças transmissíveis, o controle da saúde infantil numa perspectiva de higienização da pobreza. O assistencialismo era a marca das iniciativas mais diretamente ligadas às damas de caridade, em especial as católicas e tinham como centralidade o atendimento à família da criança procurando moralizar as relações intrafamiliares através de diferentes práticas de controle e disciplinamento.
O movimento higienista marca a sua presença ao inaugurar, ainda em 1899, o Instituto de Proteção à Infância que inicia uma linha de atendimento onde o que conta é a higiene, a limpeza, a prevenção dos “males” derivados da pobreza. Sua base discursiva é formada por uma apreensão cientificista da pobreza, naturalizada e objetivada pelos preceitos médicos e higiênicos.
O assistencialismo será fundamentado pelo pensamento humanista cristão e pelo pensamento católico e irá se apoiar numa idealização do sentido da família a partir da qual a família das crianças pobres deveriam se guiar. Não tendo capacidade de fazê-lo por si, pela ignorância e pela falta de moral, a família deveria ser orientada e guiada por aqueles que tinham mais capacidade. Os problemas sociais vividos pelas crianças eram representados por uma ótica de apreensão que os consideravam decorrentes da ignorância e da pobreza e da falta de estrutura familiar. As creches têm seu aparecimento social na cena pública como sinônimo de desajustamento, um “mal necessário”, um paliativo onde a educação dos pais e a moralização das famílias seriam os objetivos centrais do trabalho.
Em 1940 é criado o Departamento Nacional da Criança, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde Pública que pretendia unificar todos os serviços relativos ao atendimento à mãe e à criança pequena. De orientação liberal higienista, o DNCR inaugura o princípio da subsidiariedade que irá fomentar muitas das iniciativas que daí surgiram e que será a matriz sobre a qual se estabelecerá as parcerias entre o Estado e as iniciativas privadas na área de assistência. Fugindo de sua responsabilidade direta na prestação dos serviços de creches, o governo financia e legitima a privatização da assistência à criança de 0 a 6 pelas instituições não governamentais que atuariam com completa autonomia e sem uma diretriz política e jurídica. As iniciativas originadas nas parcerias do DNCr serão consolidadas na década de 70, através da implantação do sistema de creches conveniadas da LBA.
É a LBA que inaugurará um sistema descentralizado de gestão e que abrirá o campo de trabalho junto a iniciativas populares, através do sistema de creches casulos. É dentro desta nova perspectiva de atendimento relacionado a iniciativas populares que  o perfil da seletividade de demandas se modifica: agora a vaga passa a ser distribuída por indicadores de pobreza e não apenas pelo vínculo empregatício da mãe, até então dominante. É neste período que tanto a sociologia, quanto o serviço social e a educação são tomados por um debate sobre a pobreza a partir de uma abordagem de privação cultural fundada em estudos sobre o fenômeno da marginalidade na América Latina. A criança passa então a ser abordada, nos discursos produzidos por estes profissionais, como portadora de carências e isto traz uma inovação nas abordagens então dominantes: a introdução do fator renda na esfera da definição da pobreza e a ênfase construção de um novo olhar para as práticas populares que procuravam minimizar os efeitos da situação social de exclusão. É aqui que se abre o campo do debate político para a defesa das iniciativas populares e a necessidade de ampliação da luta por creches, movimento social de impacto que surge no final da década de 70. É dentro desta conjuntura que serão gestadas as primeiras experiências que terão importantes repercussões no avanço tanto do debate teórico quanto das práticas que buscam construir um sentido pedagógico e não mais assistencial/higienista. É o caso, por exemplo, da proposta contida no Laboratório de Currículos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, publicado em 1977, fruto de uma longa experiência de educadores que foi organizada nos anos 70 e que trouxe importantes avanços para a estruturação de uma prática sócio pedagógica de qualidade onde o jogo era apresentado como eixo articulador de toda a proposta. 
Na verdade, apesar de um discurso sinalizador de uma proposta pedagógica, o que a LBA fez foi a tentativa de integração de programas assistenciais na área materno infantil dentro de uma proposta de combate a pobreza e desnutrição das famílias de baixa renda. Os resultados foram: a desprofissionalização gradativa dos quadros técnicos, sobretudo daqueles que prestam o atendimento direto à criança (educadores e recreadores), o uso clientelista e fraudulento da máquina institucional, a dispersão e a precarização das instituições destinadas a atender a criança pequena, através dos chamados programas “alternativos” (creches domiciliares, mães crecheiras, centros comunitários infantis etc).
A LBA modificou o atendimento às famílias: a lógica ordenadora das primeiras iniciativas no campo do assistencialismo, de se atingir a família através da criança (buscando moralizá-la), sofre um processo de modernização conservadora. O programa definia claramente que tinha por objetivo atingir a família da criança integrando-a em treinamentos e fornecendo-lhes orientações específicas sobre saúde, nutrição, higiene e “atitudes de um bom relacionamento, em benefício de seu lar (...) e, consequentemente da comunidade”. (Programa de Atendimento Pré-Escolar – LBA, p. 31) 
Outro elemento importante a se destacar na experiência da LBA é a profissionalização da assistência social. Este fenômeno ocorre paralelamente à desprofissionalização dos recreadores e educadores (não eram requeridas quaisquer formações específicas para os profissionais de ponta). A ação isolada dos médicos higienistas será gradativamente substituída por equipes multiprofissionais, formadas por profissionais especializados. Esta profissionalização decorre da lógica dominante no projeto desenvolvimentista construída pela necessidade de se acelerarem as respostas ao agravamento da pobreza e ao crescente número de crianças em estado de abandono social. O atendimento à criança pequena deveria ser acompanhado por um rigoroso programa educativo junto à família em que se buscava, através da intervenção dos profissionais, em especial do serviço social, desenvolver programas na área de higiene, organização doméstica, aleitamento, cuidado com as crianças etc. Aqui, observamos também a modernização conservadora das duas matrizes centrais do atendimento à criança pequena e pobre e o assistencialismo aparece, cada vez mais conciliado com o higienismo.
Os anos 90 trazem avanços na discussão e no projeto político e pedagógico.  As forças políticas que originalmente atuaram no campo da educação infantil se reorganizam e modernizam seus discursos que serão explicitados nas diferentes tendências do debate e da prática do processo de descentralização política e administrativa, contexto no qual ocorre a municipalização da educação infantil. É dentro do campo multifacetado de experiências e de tendências políticas de atendimento a criança na faixa de 0 a 6 que será formatada a sua incorporação ao sistema municipal de educação. As forças que operam no campo da assistência a criança pequena, sobretudo aquelas que representam as forças liberais, religiosas e populares, reagrupam-se e formam novas parcerias com a finalidade de manterem seus acessos e controles sobre as camadas subalternizadas alimentando-se dos pactos hoje dominantes na esfera da gestão das políticas sociais, expressas na modernização da filantropização – através dos discursos organizados em torno da defesa das “cidadanias”, das chamadas escolas ou projetos cidadãos, do apelo ao voluntarismo, dos amigos da escola etc. Assim, para analisarmos a natureza e o sentido da incorporação da educação infantil aos sistemas municipais precisamos fazer um balanço de como tem sido processada a descentralização das políticas sociais para mapearmos algumas tendências do processo de municipalização da educação infantil no âmbito dos sistemas de educação.


2	Reforma do Estado: minimização do papel do estado ou democratização da sua relação com a sociedade?  
O debate sobre a democratização  da sociedade brasileira vem acompanhado de ênfases diferenciadas acerca da reforma do Estado e suas implicações nas instituições políticas e sociais. Essas diferentes abordagens têm como eixo articulador  o debate teórico sobre a natureza do Estado na sociedade moderna e sua relação com a instituição de práticas sociais que ordenam as relações sociais em seu conjunto. 
Para efeito desse texto, trataremos a questão da descentralização política no campo das políticas sociais, como um dos elementos centrais do debate sobre a Reforma do Estado e abordaremos o tema tanto na perspectiva da teoria do Estado Mínimo, como na perspectiva da democratização do Estado, no sentido de sua redefinição, com vistas a uma maior justiça social.  
Esses dois enfoques serão considerados, tendo como referência a organização de práticas sociais na área das políticas de infância, sobretudo considerando a polêmica travada do campo da municipalização da educação infantil uma vez que este campo é atravessado por expressões das forças políticas conservadoras que são as dominantes no  processo de Reforma do Estado.


2.1		A Descentralização na Perspectiva do Neoliberalismo	
Para Hayek, um dos principais ideólogos do liberalismo, a prevalência da liberdade econômica, na ótica liberal, secundariza a discussão da liberdade política. Ou seja, a liberdade individual possui um valor intrínseco e a democracia um valor instrumental. Neste sentido, as diversas correntes neoliberais possuem como pressuposto a defesa intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas corolário.  Essa posição parece ter sido reforçada após  análise das supostas conseqüências não liberais decorrentes do processo de democratização, sobretudo no que se refere ao Estado protetor.  
Segundo Bobbio, a doutrina liberal contemporânea apresenta uma confirmação do núcleo originário do liberalismo clássico:

"uma teoria dos limites do poder do Estado, derivados da pressuposição de direitos ou interesses do indivíduo, precedentes à formação do poder político, entre os quais não pode estar ausente o direito de propriedade individual. Tais limites valem para quem quer que detenha o poder político, inclusive o governo popular, isto é, inclusive para um regime democrático em que todos os cidadãos têm o direito de participar mesmo que indiretamente da tomada das grandes decisões, e cuja regra é a regra da maioria".(BOBBIO, 1994)

Nesta concepção, o Estado deve ser conservado dentro de determinados limites visando sobretudo dar garantias aos indivíduos da propriedade de tudo o que for justo. Assim, a defesa  do Estado mínimo é no sentido de limitar qualquer possibilidade de interferência na liberdade dos indivíduos e, nesse sentido, o Estado deve fundamentalmente proteger a liberdade e a propriedade individuais, estando calcado em princípios do direito privado.
Um dos pressupostos de tal posição é o argumento do desmonte do Estado Provedor. O cerne do debate, parece ser a defesa da liberdade individual, contra a invasão da "tirania da maioria", sobretudo na esfera pública, bem como a incapacidade dos governos democráticos de dominarem os conflitos numa sociedade complexa. Neste sentido, assim se expressa Bobbio (1994, p.89):

"O estado é tão mais liberal quanto mais reduzidos são esses poderes e, correlativamente, quanto mais ampla é a esfera da liberdade negativa ... O liberalismo é a  doutrina na qual a conotação positiva cabe ao termo "liberdade", com a conseqüência de que uma sociedade é tanto melhor quanto mais extensa é a esfera da liberdade e restrita a do poder". 

O livre jogo do mercado requer que o Estado promova sua desregulamentação e que o Estado nacional centralizado limite suas atribuições a algumas funções adequadas ao seu reduzido poder. Casassus (1990), em seu estudo sobre a descentralização e desconcentração da educação na América Latina, ao analisar os consensos existentes em torno do primeiro tema aponta o mercado como um dos elementos aglutinadores desse consenso. Citando Rondinelli (et al) e Winkler, alude a uma lógica de descentralização dominada pelo mercado e que leva a individualização e privatização  "Num contexto de penúria financeira, essa perspectiva é uma tentação não declarada que ronda a maioria dos processos de descentralização educacional". (Casassus, 1990)
Por outro lado, a predominância do livre jogo do mercado marca uma tendência mundial, para muitos apresentada na perspectiva da globalização ou mundialização dos mercados (Ianni, 1994). Dentro dessa escala de globalização, os organismos internacionais  tais como o Banco Mundial e o FMI, passam a ditar as regras sobre as quais os países devem renegociar as suas dívidas. Na perspectiva da mundialização do mercado, os países pobres devem planejar os seus gastos e investimentos, assentados fundamentalmente na diminuição dos gastos públicos, inclusive em educação. 
Segundo Draibe (1993),para os neoliberais, o financiamento do gasto público em políticas sociais, trouxe algumas distorções, tais como a ampliação do déficit público, a inflação, a redução da poupança privada, o desestímulo ao trabalho, e a concorrência etc... Portanto, a proposta neoliberal implica em corte no gasto social e  desativação dos programas sociais públicos. A autora aponta alguns deslocamentos recentes dessa proposta, sobretudo após a experiência Tatcher e Reagan, no final dos anos 80. Essas modificações também decorreriam das transformações do mundo do trabalho, redução da jornada e dos desafios postos pelos avanços tecnológicos. Assim, de uma posição meramente defensiva, de negação dos princípios social democratas de regulação econômica e social, com orientações precisas sobre corte nos gastos sociais, passou-se a uma indicação de reformas nos sistemas de proteção social, orientadas para a sua privatização, descentralização e criação de fundos sociais de emergências. Entretanto, a própria autora diz que muito pouco efetivamente se fez no sentido desse direcionamento e este, quando ocorreu, foi muito mais no sentido da democratização do sistema político do que na reformulação das políticas sociais. 
A necessidade de integração aos mercados internacionais determinará um redirecionamento dos gastos sociais e a educação será um dos campos onde se legitimaria a intervenção do poder público, na medida em que ela possibilitaria fomentar a eqüidade entre os indivíduos, na busca de oportunidades no mercado. No redirecionamento dos gastos é que se garantiriam as reformas sociais sobre as quais se construiria a agenda de políticas sociais. No que se refere a educação, essa tendência reverteria as teses sobre diminuição do papel do Estado. Entretanto, cabe enfatizar que as novas direções para investimentos públicos seriam determinadas pela necessidade de atender as novas demandas de alocação de mão de obra visando as exigências do mercado e não no sentido de uma democratização da educação ou de sua ampliação a segmentes até então excluídos, como é o caso da criança de 0 a 6.

"Ora, as bases institucionais do investimento em recursos humanos estão relacionadas com as redes públicas de educação básica e secundária ...Redes e programas, como se sabe, próprios da ação estatal e muito pouco adequados a modificações do tipo de focalização ou privatização". (Draibe, 1993)

Dessa forma, as reformas estruturais decorrentes das novas estratégias de crescimento, devem ser sustentadas por  reformas sociais, amparadas pelo Estado. Diante das necessidades advindas do enfrentamento da chamada questão social e dentro da lógica neoliberal de eficiência e eficácia nos chamados “gastos” sociais, a descentralização surge como um possibilidade aproximação de problemas com a gestão. Dentro da lógica de eficiência e eficácia, argumenta-se, ainda, que com a descentralização é possível aproximar os recursos públicos com os não governamentais, na solução das questões locais, numa perspectiva de parceria. Com isso, haveria possibilidade de se criar formas alternativas de atendimento as demandas locais e, dentre elas, aponta-se para a possibilidade de transferência de áreas de responsabilidade governamental, para o setor privado não lucrativo, composto por associações filantrópicas, comunitárias, ou novas formas de organizações não governamentais. Essa tendência marcou o debate sobre o ensino público e privado na constituição de 88 quando alguns segmentos dos privatistas defendiam a transferência de recursos públicos para o ensino privado. Nessa perspectiva a C.F. de 88 garantiu que essa transferência fosse feita para as escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais, sem fins lucrativos. Essa possibilidade se mantém no nova LDB (art. 77). 
Nos termos de uma nova ordenação das políticas sociais, a descentralização seria uma forma de dar novo dinamismo a essas políticas, dentro do fundamento neoliberal de garantia às necessidades individuais e da livre iniciativa no atendimento dessas necessidades. Ainda nos termos da CF de 88, a educação aparece como um direito subjetivo. Nesse sentido, a questão social passa a contemplar novas formas de  intervenção, sobretudo no atendimento daquelas demandas privilegiadas, do ponto de vista social. Os técnicos do Enap e do Ipea, em estudo preliminar (1994), indicam que, em termos de alcance e limites da descentralização,

"convém, em primeiro lugar, apontar a tendência mundial de se recomendar que tudo o que pode ser realizado em um nível da Administração Pública mais próxima do cidadão, não o seja por esfera mais distante". (Conforme Cartas Européias de Autonomia Local e da Autonomia Municipal Latino-americano).

Na América Latina, essa tendência parece expressar-se em programas dirigidos a população mais carente, com redirecionamento do gasto social, subsídios para alimentação e nutrição, programas de emprego mínimo e busca de formas alternativas de produção e operação de serviços sociais (mutirão, ajuda mútua, cooperativismo). No Brasil, algumas dessas iniciativas podem ser vislumbradas  no Programa da Comunidade Solidária, no Programa de Combate a Fome e a Miséria, na maneira como o governo FHC incorporou o bolsa escola, nos programas vinculados à Lei Orgânica de Assistência. A referia lei vem sendo implementada de modo a transferir diretamente aos segmentos mais pauperizados, recursos financeiros dentro, entre outros, dos chamados programas de renda mínima como, por exemplo, o bolsa escola. As formas de intervenção propostas nestes programas trazem uma perversa leitura de naturalização da pobreza como algo estruturante do mundo globalizado.  As ações são residuais, focalizadas e recaem sobre os indivíduos.
 etc.  
Entretanto, a proposta de descentralização, não tem sido monopólio do neoliberalismo. No campo democrático popular encontramos fortes argumentações no sentido de sua defesa em várias esferas da vida social, inclusive na educação.
 

2.2		A Descentralização na Perspectiva de Democratização do Estado
Reconhecendo a necessidade de reforma do Estado no sentido da sua democratização, existe toda uma argumentação e uma luta dos setores democrático-populares, construída na defesa da descentralização política como uma das garantias fundamentais da democratização do Estado. 
Nessa direção, existem os defensores da descentralização dos sistema educacionais, como forma de garantir a democratização da escola e da sociedade. A descentralização garantiria o fortalecimento da sociedade civil, através da reforma dos mecanismos de decisão política e, com isto, reescalonando-se o papel do Estado na tomada de decisões. Isso, segundo Coraggio, (apud Dossiê ...- 1995), pode implicar na desmontagem de alguns mecanismos colaterais à concentração do poder político, como o monopólio da representação social pelos partidos políticos e o monopólio econômico e político, dos meios de comunicação social reformulando o sistema desses aparatos, como, por exemplo, a democratização dos partidos políticos, formas de comunicação menos unilaterais e mais dialógicas.  
Sendo assim, a garantia de uma descentralização que determine formas mais democráticas de gestão está condicionada a relação estabelecida entre o Estado e a sociedade e depende da luta pela ruptura de condicionantes culturais que superem práticas de mandonismo local, de clientelismo no uso da máquina estatal e de fortalecimento das esferas de contra hegemonia, representadas pelos novos instrumentos gestores como conselhos, fóruns populares, orçamento participativo. 
É nesta direção sócio política que a perspectiva  democratizante da Reforma do Estado, aponta a descentralização como um dos seus eixos fundamentais. A luta é para que haja uma abertura total do Estado à participação dos cidadãos, com ações descentralizadas que abram, com transparência, os atos públicos, que seja desburocratizada e que favoreça as formas de co-gestão dos cidadãos, favorecendo uma ampla expressão da sociedade. A este respeito, nas discussões travadas na II Conferência Internacional de Ciências Administrativas, realizada em julho de 1993, em Toluca, México, afirmou-se que:

"se requer um Estado que persiga o desenvolvimento humano como meta final, que fortaleça a democracia, que trabalhe em equilíbrio com a iniciativa privada e a sociedade civil, que tenha um projeto nacional de produtividade, competitividade e crescimento que se combine eficazmente com o mercado, que erradique a corrupção, que se retire de setores não estratégicos para o desenvolvimento nacional, que promova e apoie, por todas as vias, a organização e o desenvolvimento da sociedade civil, entre outros aspectos. Um Estado que elabore políticas estratégicas de longo prazo, que fortaleça  e que crie condições favoráveis para a crescente articulação da sociedade, que favoreça a preparação da mesma para a grande competição, em termos de conhecimento e criatividade que será o marco do século XXI”. (Barbosa, l994 - apud Dossiê...)
	
Na perspectiva da descentralização, como forma de garantir a democratização do Estado, podemos também assinalar o conceito de cidadania ativa, desenvolvido por Maria Vitória Benevides, onde ela faz uma distinção entre a cidadania passiva, como aquela outorgada pelo Estado, com a idéia moral do favor e da tutela - da cidadania ativa, como aquela decorrente da instituição do cidadão como portador de direitos e deveres, e como criador de direitos para abrir novos espaços de participação política (Benevides, 1994).
É dentro dessa perspectivação de Reforma do Estado, que tomamos a discussão da descentralização, no sentido de garantir uma ampliação da participação popular no controle da distribuição dos serviços sociais, dentre eles a educação.  Nesse sentido, a descentralização na área educacional, seria um dos caminhos para a construção da democracia entendendo que a escola é um espaço privilegiado para a construção de novos instrumentos gestores que estabeleçam novas mediações entre o homem e a sociedade. 
A descentralização é estudada por vários autores, em diferentes abordagens. Alguns interpretam a descentralização como um sentido finalista e outros instrumental (Casassus, op cit). Para os finalistas, há um certo consenso utópico onde democracia aparece como sinônimo de diversidade. Por essa vinculação, o conceito de descentralização aparece como sinônimo de democracia. Para os que interpretam a descentralização no sentido instrumental, o par centralização/descentralização é constituído por categorias instrumentais, cujo conteúdo progressista ou conservador não está dado a priori mas sim pelas circunstâncias históricas que são intrínsecas a elas. 
Assim sendo, teríamos dois processos intrínsecos à reforma do Estado:  um, que seria mais caracterizado como um processo de desconcentração, em suas modalidades de  regionalização e municipalização e outro, de descentralização como aquele identificado em assegurar a eficiência do  poder local. Segundo Casassus, os processos de descentralização da América Latina seriam mais processos de desconcentração - em suas modalidades de regionalização (Argentina, Chile, Colômbia, Brasil etc) e municipalização (Brasil, Chile, Colômbia).
No Brasil, a experiência de municipalização do ensino surge como uma das possibilidades de concretização do processo de descentralização. Entretanto, ainda não foram realizados estudos empíricos que avaliassem os impactos deste processo face ao contexto histórico de agravamento da crise fiscal e de diminuição de investimentos públicos na área social e educacional. Neste trabalho, pretendemos levantar algumas questões referentes ao processo de incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de educação, processo este que estou denominando de municipalização da educação infantil. Não se trata de conclusões de estudos empíricos, mas da tentativa de analisar algumas tendências deste processo face à maneira como a educação infantil se instituiu entre nós.
Os defensores do processo de municipalização como uma modalidade de descentralização, indicam que o fato do município estar mais próximo da comunidade, levaria a uma maior agilização nas respostas as demandas locais, maior eficiência técnica e administrativa, maior envolvimento da administração local em assuntos educacionais, e maior envolvimento da população demandatária. Neste sentido, a municipalização seria um instrumento de democratização e um campo fértil para o exercício da cidadania ativa, que incidiria sobre a democratização do Estado. 
Por outro lado, alguns autores defendem que descentralizar significa delegar decisão e competência, garantir recursos e autonomia e cobrar responsabilidades, avaliando os resultados. Neste sentido, surge o estudo de Guiomar de Mello, na revista Ande dedicado ao tema da municipalização (Mello, apud Lopes, 1992). A autora aponta a possibilidade de se construir uma democracia participativa, através da criação de canais institucionais de participação nos quais os diferentes segmentos da sociedade se façam representar. Defende, sobretudo, a autonomia do município no sentido de tomar decisões que satisfaçam as necessidades locais, com um planejamento integrado com a administração descentralizada do governo do Estado e com a participação da sociedade, numa perspectiva de cooperação das esferas municipais, estaduais e federais. Defende ainda  que a efetiva municipalização do ensino  só se realiza com  uma efetiva descentralização do poder pois, do contrário, esta apenas se torna um instrumento político eleitoral.
Neste número especial da Revista Ande, existe o artigo de Elba Siqueira de Sá Barreto, que aponta o município como lócus apropriado de inovação nos métodos e formas de gestão educacional. Para ela, o município abre possibilidades de discussão e negociação das três instâncias de poder a partir de uma base social mais representativa com vistas a democratização. Esta proposta passa fundamentalmente pelo fortalecimento do poder e da soberania popular no encaminhamento das questões educacionais (Lopes, 1992). 
Procuramos até aqui situar os diferentes enfoques dados ao tema da descentralização. Evidentemente, essa discussão, para aprofundar-se, precisa ser construída a partir de experiências que sejam originadas no embate com o real e com a diversidade e complexidade de situações decorrentes desse embate. Trataremos, a seguir, da forma como o tema descentralização foi historicamente abordado nas constituições federais, entendendo ser esta abordagem reveladora de algumas  tendências do real, com as quais precisamos dialogar.


3	A incorporação da educação infantil ao sistema municipal de educação
A descentralização das políticas públicas tem sido o elemento ordenador das principais linhas de reforma do estado que se tornaram necessárias à implementação de um novo pacto social, articulado à redução de sua atividade regulatória e produtiva.  Complementando a consolidação deste projeto societário temos a construção de um ideário em que o Estado é responsabilizado pelas desigualdades sociais e associado a ineficiência, burocratização e malversação das verbas públicas e o mercado pelo bem estar, pela eficiência e eficácia. Assim, a incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de educação ocorre dentro deste duplo ideário: o de um Estado socialmente reconhecido como ineficaz e de um mercado glorificado. Temos à frente um campo fecundo de  problematizações mas é do interesse particular deste texto aquelas relacionadas a uma análise sobre a democratização deste processo, especialmente pela maneira como ocorrerá a presença dos diferentes grupos sociais que se articulam dentro do campo da educação.
Em primeiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que a incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de ensino, não pode ser uma tentativa de homogeneização de experiências tão heterogêneas. Uma análise mais detalhada da realidade brasileira nos mostra que esta heterogeneidade é determinada pela maneira como a educação infantil foi instituída entre nós, reconhecida socialmente como uma benesse e implementada por grupos sociais ligados ao poder dominante e destinada a crianças pobres, filhas de famílias categorizadas como portadora de vícios e desvios morais. Esta herança cultural está presente até hoje e tende a sofrer um processo de expansão à medida em que o vertiginoso aumento da pobreza, experimentada por nossas crianças e por suas famílias, as colocam numa relação reiteradora da subalternização, da tutela e da dependência. Entretanto, não se pode deixar de considerar que a pobreza também não é vivida e sentida por todos da mesma maneira; ela é distribuída desigualmente em nosso país e ela coloca em cena os elementos de precarização do atendimento inerentes a realidade das políticas destinadas a infância. Sendo assim, a incorporação às redes locais de ensino não pode ser uma armadilha para o ocultamento dessa diversidade de experiências e, dessa  forma, ela deve ser amplamente discutida com a sociedade para que possa ter efeitos no alargamento da igualdade de acessos sociais. Estas questões remetem a um debate sobre a igualdade de oportunidades numa sociedade banhada por uma profunda desigualdade que se manifesta, dentre outros, pela dificuldade de acesso às redes de ensino.
Neste sentido, cabe perguntar quais são os impactos desta incorporação na ampliação das vagas, sobretudo para as faixas etárias menores, na democratização do acesso, na melhoria da qualidade de ensino? Como esta incorporação atuará na dimensão dos cuidados básicos, sobretudo na saúde e alimentação, cada vez mais necessárias às crianças que vivem abaixo da linha da pobreza? Como será processado o atendimento para crianças menores, que exigem um maior vulto de investimentos? 
A diversidade de experiências sociais escondidas sob o emblema da  educação infantil e a necessária diversidade de projetos de incorporação às redes de ensino, nos leva a interrogar sobre a possibilidade de que um processo homogeneizador, leve a uma incorporação subordinada às redes locais de ensino obstaculizando o enfrentamento das questões sociais políticas e pedagógicas que estão presentes no entorno do atendimento a criança na faixa de 0 a 6.
Em segundo lugar, nos indagamos sobre quais os pactos que estão presentes nas negociações de interesses locais face ao processo de municipalização. Aqui, gostaria de refletir sobre a relação público – privado e, mais especificamente, a relação com os grupos locais de poder que sempre estiveram presentes na gestão da educação infantil. Como vimos na primeira parte deste texto, as concepções presentes na história do atendimento a criança de 0 a 6 sempre foram banhadas por visões tutelares e assistenciais que incidem numa perspectiva de apreensão desta política como um favor, uma benesse, uma doação dos mais ricos (representados pelas damas de caridade, filantropos em geral, religiosos etc) aos mais pobres que, nesta condição não são reconhecidos como cidadãos mas sim como “assistidos”. Ora, o processo de municipalização, ocorre num contexto em que outros olhares e outras vozes se presentificam, numa polifonia representativa de práticas que lutam pela construção de uma contra hegemonia, assentada na democratização do Estado, na sua publicização, no fortalecimento dos novos instrumentos gestores (conselhos, fóruns), na redefinição  das relações entre o público e o privado. São instâncias que não podem deixar de ser consideradas protagonistas deste processo e para as quais devemos direcionar nossos debates e nossas práticas a fim de fortalecê-las. 
A questão da gestão pública e das novas estratégias de inovação para o desenvolvimento local vem sendo estudada recentemente pelas ciências sociais como um desafio para a construção de uma sociedade democrática. A questão que esta situação coloca no campo da educação é saber qual é o pacto possível e como ele vem sendo efetuado entre os diferentes interesses dos grupos associados a educação infantil – liberais, católicos, populares e os novos instrumentos gestores. Qual tem sido o papel dos fóruns populares? Qual tem sido o reconhecimento deste papel na definição das novas diretrizes da educação infantil?  Da mesma forma, com relação aos conselhos e aqui não me refiro apenas aos de educação mas também aos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes.  
Em terceiro lugar, discutir o lugar da educação infantil nos sistemas municipais de ensino implica na elucidação de como se processará a transferência de recursos e encargos das esferas federal, estadual para a municipal e destas para a esfera da educação confessional, comunitária e filantrópica. Além disto cabe também elucidar como será feita a incorporação das redes assistenciais de atendimento aos sistemas de educação, e como elas serão beneficiárias dos recursos públicos. Usualmente, a “parceria” entre o público e o privado, no âmbito da educação infantil tem sido construída em uma relação em que o Estado aparece subordinado às iniciativas privadas de assistência como se estivesse fazendo uma “doação” e, em troca, espera-se uma participação assentada na colaboração e limitada a decisões de caráter rotineiro da creche como, por exemplo, a alimentação o acompanhamento de rotinas etc. Em que medida a passagem destas iniciativas para o campo da educação será capaz de modificar esta relação submetida do Estado, é um questão instigante a ser avaliada. Ou seja, até que ponto o saber técnico acumulado na área da educação será capaz de enfrentar o poder político dos grupos sociais ligados à filantropia e ao poder local? A quem este saber técnico estará aliado, aos grupos dominantes no local ou aos grupos ligados a esfera da sociedade civil, representativos da construção de uma contra hegemonia? 
Cabe lembrar que esta relação de subordinação das iniciativas privadas na área da assistência e filantropia com relação ao Estado é também estendida aos pais que, em geral, têm uma participação limitada aos parâmetros dos “serviços prestados” (limpeza, obras etc).A modulação das novas parcerias nas instâncias políticas locais (Prefeitura, Associação de Moradores, Instituições Religiosas, Filantrópicas, ONGs, Secretarias de Estado etc) pode redefinir as formas de acesso aos recursos e de atendimento às demandas sociais ou pode reiterar velhas relações clientelistas, típicas da nossa herança cultural. Aqui, cabe avaliar os impactos nas demandas locais, face a possibilidade de uma subordinação da educação infantil com relação a outras áreas da educação, a manutenção de uma demanda reprimida na faixa etária de 0 a 3 anos, onde os custos do atendimento são mais elevados, a manutenção de uma demanda reprimida por educação infantil em horário integral e a manutenção de uma quadro técnico profissional pouco qualificado sobretudo no atendimento as camadas mais pauperizadas. 

Conclusões:
Educação,  democracia e justiça, são termos que não devem estar separados.  A incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de ensino exclui a centralização da gestão à medida em que no contexto atual, novos protagonistas estão presentes no encaminhamento das novas formas de gestão local. 
A descentralização, na perspectiva de uma reforma do estado voltada para o campo democrático e popular,  quebra a burocracia, as formas tradicionais de controle e garante a diversidade das formas de organização, assegura a discussão e a execução de uma gestão diretamente pelos cidadãos em sua localidade. Todavia, para que o princípio de uma gestão democrática e participativa prevaleça, faz-se necessário que haja uma flexibilização na armadura jurídica e legislativa de modo a garantir que a pluralidade das experiências seja regidas por uma lei  ampla o suficiente para garantir o estado de direito mas limitada na sua capacidade de generalização e, portanto, de coerção sobre as liberdades individuais e sobre as minorias.  
Sobre a existência de propostas generalistas de  incorporação da educação infantil aos sistemas municipais de ensino, é  preciso fazer valer as singularidades de cada experiência, deitando-se o olhar para as demandas locais, para o perfil sócio econômico da população usuária, para as necessidades advindas das diferentes características das crianças e de suas famílias. Neste sentido é de capital importância a participação dos conselhos e dos fóruns populares. Ainda que com especificidades, estes são os instrumentos que possibilitam à gestão local se abrir para a incorporação das múltiplas experiências e da participação política dos cidadãos nelas envolvidos.  Os conselhos e os fóruns permitem o exercício da democracia direta; eles constituem a esfera pública autônoma e participativa. 
Sendo assim, a incorporação da educação infantil aos sistemas de ensino, numa perspectiva de reforma democrática do Estado, deve ocorrer dentro de uma estratégia de articulação e de parcerias com todas as instâncias que operam na esfera pública local no sentido da sua ampliação, fortalecimento e democratização. Os novos instrumentos gestores devem espraiar uma ação política comprometida com os interesses do campo democrático popular e a educação infantil não pode ser uma cadeia de transmissão  de uma ideologia reprodutora da  naturalização da pobreza, assentada historicamente na gradual redução dos acessos sociais das classes trabalhadoras e na desigual oferta de serviços sociais.


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense. In: CAMPOS, Maria Malta. Creches e Pré-Escolas no Brasil. São Paulo: Cortez, 1993. 
CASASSUS, J. Descentralização e Desconcentração. Cad. de Pesquisa (74), São Paulo, 1990.
DOSSIÊ sobre a Gestão do Estado Brasileiro Hoje - Rio de Janeiro, l995.
FAUCHER, P. Públicos de Ajuste ou Erosão do Estado do Brasil? Revista Dados, v.36, 1993, Iuperj.
GADOTTI e ROMeO. Município e Educação. São Paulo: Cortes, 1983.
IANNI, Otávio. O Mundo do Trabalho. São Paulo em Perspectiva, jan/mar, l994.
IPEA, ENAP, IBAM. Descentralização/Federalismo, Brasilia, out/l994.
KRAMER, Sonia, JOBIM, Solange - Educação ou tutela? - A criança de 0 a 6, 2.ed. São Paulo: Loyola, 1981.
LOPES, Paulo Curvelo. Municipalização e Democracia. PUC RIO, mimeo, l992.
NUNES, Deise G. Da Roda à Creche:  proteção e reconhecimento social da infância de 0 a 6, tese de doutorado,de Faculdade de Educação, UFRJ, 2000. 
ROSEMBERG, Fuuvia. Creche - Temas em Debate. São Paulo: Cortes, 1989.



