
 

 

 

 

 

 

 

Nota do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB 

Em Defesa da Educação Pública, da Democracia e do Estado de Direito. 

 

 Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e 

 implicará em risco à consagração dos direitos sociais  

 

Brasília, 10 de abril de 2016. 

 

 

O MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil é constituído por 26 

Fóruns Estaduais de Educação Infantil e 01 Fórum de Educação Infantil no Distrito 

Federal. Suas principais bandeiras de luta são: a efetivação dos direitos fundamentais das 

crianças de 0 a 6 anos (Constituição Federal, ECA, LDB, DCNEI, dentre outras); o 

entendimento de que a educação infantil tem especificidade própria e cumpre duas 

funções indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar; a compreensão da educação 

infantil enquanto campo de conhecimento e de política pública intersetorial, 

interdisciplinar, multidimensional e em permanente evolução. 

 

O MIEIB é uma entidade que compõe o Fórum Nacional de Educação, espaço de 

interlocução entre a sociedade civil e o governo, composto por 50 entidades, articulador 

das conferências nacionais de educação e uma das esferas legais de monitoramento e 

avaliação do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE). Compreendemos que a 

participação do MIEIB no FNE significa a inserção da pauta específica da Educação 

Infantil das crianças brasileiras nos debates e nas formulações legais para a execução do 

Plano Nacional de Educação e dos Planos Municipais e Estaduais de Educação. 

 

Como movimento social, participamos ativamente de conquistas históricas para o 

reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica, na sua 

inclusão no financiamento pelo FUNDEB, na elaboração de “Indicadores de qualidade” e 

das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –DCNEIs”, dos 

“Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de Educação Infantil – PNQEI”, 

do “Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 



 

 

Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância”, da “Política Nacional de Educação 

Infantil do Campo”, do Plano Nacional de Educação, dentre outras.  

 

Reconhecemos o cenário atual de crise econômica e política, no entanto, defendemos e 

acreditamos que o enfrentamento ao momento histórico pelo qual passa o Estado brasileiro 

precisa ser feito sem ceder às tendências conservadoras, fascistas e fundamentalistas em 

curso e reafirmamos o compromisso de promoção e garantia dos direitos humanos 

arduamente conquistados pelas lutas sociais e que têm importância fundamental no 

amadurecimento do processo democrático brasileiro.  

 

Alicerçado em sua legitimidade de movimento social articulador de fóruns presentes e 

atuantes em todo o território brasileiro, o MIEIB reforça o que delibera conjuntamente com 

o FNE quando “dirige-se às instituições republicanas e à sociedade brasileira para reiterar 

sua defesa ao direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social e 

livre de quaisquer formas de discriminação”. Acreditamos que “não há direitos sociais sem 

democracia, tampouco democracia sem a ampliação de direitos sociais, especialmente 

educacionais. Dessa forma, a consagração dos direitos sociais demanda o respeito 

incondicional ao Estado Democrático de Direito e às regras do jogo democrático” (Nota 

Pública n.39/ FNE/Abril, 2016).  

 

Um pedido de impeachment contra a Presidenta Dilma, a qual foi legítima e 

democraticamente eleita, sem nenhum crime de responsabilidade, se constitui em uma 

afronta ao Estado democrático de direito, uma tentativa de desconsiderar a legitimidade do 

voto e tem como consequência um período de instabilidade política e econômica. Nesse 

contexto, o prejuízo à universalização dos direitos sociais, especialmente os educacionais, 

convocam à responsabilidade os/as parlamentares para que assumam as pautas orientadas 

às políticas públicas e parem de alimentar a intolerância e colaborar para acentuar a 

polarização que tem caracterizado atualmente a sociedade brasileira, em processos nada 

interessantes à educação das crianças pequenas do país. 

 

O MIEIB exige responsabilidade e compromisso dos/as parlamentares com a democracia 

brasileira, manifesta-se CONTRA tentativas de golpe e ABRAÇA CARINHOSAMENTE 

a nossa PRIMEIRA MULHER PRESIDENTA DO BRASIL para que possa continuar a 

sua gestão democrática na expansão da política de Educação Infantil. 

 

Brasília, 10 de abril de 2016. 

 

MIEIB DE LUTA, NA DEFESA PELA EDUCAÇÃO INFANTIL  

DAS CRIANÇAS DO BRASIL! 

 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

Neste ato representado por Jaqueline Pasuch,  

Profa. Dra. Do PPGEU/UNEMAT,  

membro do Comitê Diretivo do MIEIB. 


