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Apresentação: 

Este trabalho compõe parte dos resultados de pesquisa desenvolvida com o apoio do 

CNPq/Edital Universal sobre a relação entre o movimento interfóruns de educação 

infantil – Mieib - e a cultura política.  O título traduz uma síntese de nossas reflexões 

sobre esta relação: consideramos que o movimento constitui-se num vigoroso campo de 

lutas sociais que vem contribuindo para a construção de uma nova identidade cultural e 

política para a educação infantil brasileira. 

Neste texto, propomos uma breve reflexão sobre esta construção, tendo como unidade 

de análise o estudo de todos os documentos referentes aos encontros nacionaisi.  De 

início cabe salientar que, pela própria característica do movimento social, não há uma 

sistematização dos registros; a coleta do material que subsidiou esta análise foi feita 

parte em Pernambucoii, parte no Rio de Janeiroiii.  Algumas informações também foram 

prestadas pelo atual Comitê Diretivoiv. Trabalhamos com a perspectiva teórica que 

considera a existência de um laço constitutivo entre a cultura e política (Alvarez, 

Dagnino & Escobar), que redefine a compreensão da cultura como concepção de mundo 

e de significados que integram as praticas sociais, atravessadas pela luta de classes.  

Estas práticas, contraditórias por natureza, ao mesmo tempo em que possibilitam novas 

apreensões de cultura política, estão inseridas numa dinâmica histórica que atualiza 

exclusões, desigualdades e hierarquias sociais (Telles & Paoli).  Inspirados em Gramsci, 

estes estudiosos compreendem que os movimentos sociais potencializam o 

desenvolvimento de uma pedagogia aberta à ruptura de relações marcadas pela opressão 

e pela desigualdade.  É dentro deste marco interpretativo que pretendemos organizar as 

reflexões propostas neste trabalho. 

 

 

 

 

Antecedentes do Mieib: a naturalização das desigualdades no contexto da “proteção” e 

da “ajuda”.   

 



 A educação infantil, na tradição de nossa sociedade, tornou-se, desde a década de 80, 

um terreno co-habitado por inquietações práticas, interrogações teóricas, 

complexificando-se como campo de ação política e cultural.  Este campo foi, desde a 

emergência da educação em creches e pré-escolas, atravessado pela questão social 

manifestada pela pobreza de grande parte das crianças de 0 a 6 anos, reflexo das 

condições de vida da classe que vive do trabalho. Sua peculiaridade está no fato de que 

historicamente ocupou posições “periféricas” na agenda das políticas educacionais e 

centrais no campo das políticas assistenciaisv condicionando estratégias autoritárias de 

gestão, reprodutoras de hierarquias, de modos de ser, sentir e agir nas práticas cotidianas 

assentadas na naturalização das carências e diferenças sociais crivadas pelo ideário da 

ajuda e proteção.  No centro destas relações aparecem as condicionalidades da relação 

estado sociedade, marcadas pelos embates entre público e privado.   

O direito educação para a criança na faixa de 0 a 6 anos surgiu no final do século XX, 

como campo de luta de diferentes movimentos sociais que viam a criança como um 

sujeito de direitos.  Os avanços introduzidos nos principais marcos legais – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – traduziram lutas, resistência e organização popular numa 

arquitetura política em que os movimentos sociaisvi, os fóruns e os conselhos de direitos 

e de políticas assumiram importante protagonismo. Na área das políticas sociais 

voltadas para a primeira infância, dentre elas as de corte assistencial e educacional, estes 

movimentos representavam a concepção de uma nova cultura política pactuada num 

consenso onde a criança passou a concebida como portadora de direitos, um ser em 

desenvolvimento, demandatária legítima de políticas públicas. Esta base consensual 

veio acoplada a outra: a da ruptura com concepções de política como favor, 

meritocracismo e tutela. Vejamos, a seguir, como estas novas práticas sociais 

determinaram a constituição do movimento interfóruns de educação infantil- Mieib. 

 

A constituição do Mieib e sua entrada na cena política: os caminhos da resistência e a 

visibilidade “para dentro” do campo da educação – os consensos iniciais. 

 

O Mieib foi criado no final da década de 90, num contexto de profundas mudanças no 

cenário econômico e político nacional.  Sua emergência, enquanto movimento 

articulado nacionalmente, respondeu a um importante campo de resistência política ás 

reformas liberais que tomavam corpo em nossa sociedade, consensuadas no ideário da 

refilantropização da questão social, no voluntarismo, na terceirização, privatização e 



fragmentação das relações de trabalho.  Consensos estes bem familiares ao campo da 

educação infantil contra os quais o Mieib logo se posicionou num projeto de ação que 

rompia radicalmente com esta tradição que então se apresentava como “inovação’ da 

racionalidade burguesa, assentada na perspectiva da minimização do estado, do 

enaltecimento do mercado e de estímulo a uma participação da sociedade civil apenas 

como legitimadora de tais reformasvii. Neste contexto, podemos afirmar que o Mieib se 

constituiu num importante e vigoroso campo de luta e de resistência.  

 O movimento se formou a partir de encontros entre educadores que teve como marco a 

reunião da Anped de 1999 em que participaram representantes do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, São Paulo, Ceará, Paraná, Santa Catarina (relatório síntese das reuniões 

nacionais – secretaria executiva – Omep/RJ, mimeo).  O que chama atenção nesta 

organização inicial é que os participantes parecem entender que só uma articulação 

nacional, com representantes de diferentes estados da federação, seria capaz de 

organizar uma agenda de lutas ancorada em princípios que logo foram estabelecidos 

como orientadores do movimento.  Dentre eles destacamos:  

a) garantia de vagas nos sistemas públicos de educação, 

b) reconhecimento do direito a educação infantil em instituições públicas, gratuitas e de 

qualidade 

c) a questão do financiamento 

d) a qualidade do atendimento, 

e) democratização do acesso e da gestão 

f) formação inicial e continuada dos educadores e a regulação da sua atividade (Mieib- 

Educação Infantil: 2002).  

 Na definição dos princípios e dos critérios norteadores, o Mieib dimensionou os 

principais pontos de sua agenda de luta que se desdobraram ao longo dos anos seguintes 

como pauta dos encontros nacionais e que deu o viés da sua visibilidade social nos 

marcos de uma nova cultura política para o campo.  Esta nova cultura política foi 

marcada pela participação ativa dos seus integrantes na luta pela construção de uma 

política pública e de qualidade para as crianças na faixa de 0 a 6 anos que incluía ação 

política e reflexão teórica. Para os integrantes havia necessidade de se enfrentar 

coletivamente os desafios daquela conjuntura e a atuação conjunta apontaria para o 

“fortalecimento da educação infantil enquanto campo de conhecimentos, de 

atuação profissional e de política educacional pública” (Mieib- relatório de 

atividades – Omep/Rio, 2000 – grifo do texto).  Com esta linha de ação e reflexão o 

Mieib entendia que não bastava uma igualdade formal/legal de direito; era preciso 



construir uma nova concepção para a educação infantil para a superação das profundas 

desigualdades da nossa realidade.  Desigualdades estas logo percebidas pelo movimento 

como frentes de mobilização e de luta, pois elas atravessavam as práticas cotidianas, as 

condições de trabalho, a formação dos educadores, a gestão e o financiamento.  No 

conjunto desta proposta de ação política, em que a ação aparece acoplada à reflexão 

teórica, o Mieib produzia novas representações sobre o campo da educação infantil que, 

ao longo dos anos, foi construindo um campo inteiramente novo de ação que se 

desdobrou em duas instâncias do campo formativo, articuladas entre si: uma teórica e 

outra política. Na dimensão da formação teórica, sua ação refletiu-se  nas inúmeras 

produções de teses, pesquisas, expansão de cursos de especialização e de formação. Do 

ponto de vista da formação política, seu campo de ação desdobrou-se nas diferentes 

ações políticas locais e nacionais junto a parlamentares, nos movimentos de rua, nas 

coletas de assinaturas, na presença junto a audiências públicas de educação infantil, na 

ação junto a ministérios, e outras. Consideramos que os primeiros anos do Mieib 

serviram para desnaturalizar a educação infantil entre nós identificando suas raízes 

históricas, suas determinações sociais econômicas e políticas permitindo a construção 

de práticas políticas de luta balizadas numa nova consciência crítica.  Trabalhamos com 

a hipótese de que o fato de o Mieib ter tido sempre grande participação de educadores, 

intelectuais e pesquisadores deu a ele esta direção social, de articulação da luta com a 

produção de novas idéias no campo teórico. 

 

A consolidação do Movimento: fomento a abertura de novos fóruns, encontros 

nacionais e expansão “para fora” 

 

Desde os primeiros encontros do Mieib observa-se uma preocupação com sua expansão 

e articulação nacional.  No seu primeiro ano de organização, em 1999, tivemos 4 

encontros: Caxambu (setembro de 1999), Belo Horizonte (outubro de 1999), Rio de 

Janeiro, (novembro de 1999) e São Paulo (dezembro de 1999).   Este foi o período em 

que foram lançados os princípios e as estratégias “de ampliação das articulações e de 

apoio financeiro” (Mieib relatório 2000, op. cit.).  Estas estratégias, norteadas pelos 

princípios, serviriam para o alcance dos principais objetivos do movimento: 

mobilização e articulação nacional, formação de uma consciência coletiva sobre a 

importância da educação infantil, construção de uma interlocução com ministérios, 

conselhos, movimentos sociais e gestores educacionais.  A vontade política de produzir 



mudanças na correlação de forças nacional e alcançar objetivos comuns com relação a 

educação infantil foi tomando corpo e assumindo práticas concretas de ação.  

Num espaço social marcado pela precarização e por certo fatalismo nas ações cotidianas 

de educação infantil, o Mieib conclamava a sociedade para tomada de posição política 

articulada a uma produção crítica de conhecimentos na área.  Intelectuais, 

pesquisadores, educadores, organizaram redes de intercâmbio que logo se tornaram um 

campo vivo de trocas. Os encontros nacionais iam se adensando como espaços de 

debates, formação e politização.  Ao todo foram 25 encontros nacionais e todos foram 

atravessados por dois eixos de discussão: um político e outro operacional.  Estes eixos 

nem sempre foram consensuais e eles refletem a presença de forças políticas 

diferenciadas e em luta no interior do movimento. Como eixos políticos, salientamos:  

- a questão da institucionalização do movimento versus a idéia própria da cultura 

política do movimento social de não ser institucionalizado;  

- a relação público e privado sem fins lucrativos (creches filantrópicas e comunitárias) 

no contexto da luta por financiamento e por políticas públicas  

- a relação dos fóruns estaduais com o Mieib em termos de representatividade e 

encaminhamentos de demandas 

- a questão da sustentabilidade do Mieib e dos fóruns estaduais 

- a natureza política do Mieib – formação ou “extra acadêmico” 

Como eixos operacionais, destacamos: 

- a organização interna do movimento, composição do grupo gestor, relação com 

secretaria executiva, comunicação interna, relatórios financeiros  

- divulgação e comunicação externa junto à mídia e a sociedade em geral. 

O ano de 2000 foi bastante significativo em termos de expansão e organização do 

Mieib; ao todo foram cinco encontros nacionais.  A partir do V Encontro, (Curitiba, 

fevereiro: 2000), houve um rico movimento no sentido de dar visibilidade ao Mieib e a 

sua agenda de lutas numa ação que, cada vez mais assumia uma dimensão coletiva. A 

partir do VI Encontro (Fortaleza: 2000) o Mieib assume um perfil de movimento que 

buscava não apenas um confronto com o estado, mas uma participação negociada junto 

a políticos, conselhos, ministérios, para incidir diretamente na formatação da política. 

Esta tendência foi mais forte a partir de 2002. Já neste VI encontro, o Mieib foi 

convidado para participar da discussão do parecer sobre regulamentação da educação 

infantil. A discussão deste documento envolveu os participantes que, através destaques 

e debates, apresentaram sugestões ao texto original. Neste encontro tivemos a presença 

de pesquisadores e professores universitáriosviii que debateram o tema da formação e foi 



planejado um curso de liderança e gestão pública em política de educação infantil com 

Peter Mors.  Interessante observar que, apesar dos primeiros consensos em termos dos 

princípios e objetivos, neste encontro ocorreu uma primeira polêmica, relatada nos 

textos estudados, sobre a natureza do fórum, se um espaço de formação ou “extra 

acadêmico”. Neste encontro, foi também discutida a necessidade de se organizar a 

memória do movimento.  

Do sétimo em diante, o Mieib teve como estratégia articular seus encontros nacionais 

com outros eventos no campo da educação. O sétimo ocorreu junto com encontro da 

OMEP/Rio, cujo centro dos debates foi a organização de uma pauta comum de 

reivindicações para as eleições municipais de 2000, com a proposta de se registrar em 

cartório os compromissos assumidos pelos candidatos com relação “as reivindicações 

no campo da educação infantil”.  Sublinhou-se a necessidade de um posterior 

acompanhamento do plano municipal/estadual de educação.   Como indicadores destes 

planos, reiteraram-se os princípios do movimento fundamentados em conhecimentos 

científicos e acompanhados de um diagnóstico das demandas. Neste encontro, em 

avaliação, Maria Lúcia Machado assim se pronuncia: “consegui fazer a reunião do 

grupo gestor que queria ter feito... para mim, defender uma determinada configuração 

para o projeto MIEIB significa, também, defender a integração entre ação política e 

pesquisa” (grifo nosso – in relatório das reuniões do grupo gestor: 2000).  O VIII 

encontro nacional aconteceu em Águas de Lindóia junto com o COPEDI (outubro de 

2000).  Neste encontro foi apresentada síntese do seminário Comunidade Solidária por 

Carmem Craidy mostrando que não havia um posicionamento com relação a questão da 

política de educação infantil. Foi entregue, ao ministro da Educação, uma carta do 

movimento com sua apresentação e reivindicações. Cabe destacar que, pela primeira 

vez, apareceu a questão do tema dos atendimentos alternativos em creches: Carmem 

Craidy, Lívia, Vital Didonet e Ângela Barreto foram convidados a participarem de uma 

reunião na secretaria de assistência social para discutirem critérios de avaliação e 

funcionamento para tais programas. Três temas relevantes, que tiveram desdobramentos 

em reuniões posteriores, apareceram neste encontro: a questão do censo escolar, a 

política do MEC com relação a oferta, com ênfase na faixa de quatro a seis anos e a 

formação de professores com indicações sobre a necessidade de o MEC definir uma 

política nacional de formação. Neste encontro foi informada a criação do fórum de 

Pernambuco, através do Centro Cultural Luiz Freire.  

O IX Encontro Nacional, realizado em Florianópolis (dezembro: 2000), teve como 

pauta um debate, com Carmem Craidy sobre E.I, políticas públicas e desafios atuais e 



Rita Coelho sobre o papel dos fóruns de educação infantil. Pela primeira vez o fórum é 

tomado como objeto de análise em um encontro nacional. O grupo gestor era, então, 

formado por: Fernanda Nunes (Rio de Janeiro), Mauça (São Paulo), Rita (Minas 

Gerais).  Houve uma proposta de que o próximo comitê tivesse uma representação por 

região.  Neste encontro respondendo a um desafio do Mieib com relação a comunicação 

e sistematização de seus dados, discutiu-se a meta de se organizar a primeira publicação 

do Movimento.   

O X encontro aconteceu em Campo Grande – MS (março de 2001) com a presença de 

representantes da Undime, e do conselho de assistência social.  Houve a apresentação da 

palestra Assistência e Educação em Educação Infantil, feita por Vital Didonet.  Neste 

encontro retomou-se o tema da publicação e formas de financiamento/edição. . Um 

marco importante foi a posição tomada pelo movimento através da elaboração de um 

documento com referência a desvalorização dos professores de educação infantil junto 

ao sindicato dos trabalhadores em educação. Pela primeira vez houve registro de uma 

demanda do MEC para que o Mieib realizasse um estudo sobre a integração das creches 

aos sistemas educacionais.   

O XI Encontro Nacional, realizado em Olinda (2001), teve como marco a elaboração 

final da carta para o Ministro Paulo Renato sobre o posicionamento contrário do Mieib 

com relação a política de financiamento do governo federal.  O XII aconteceu em Porto  

Alegre (outubro: 2001), junto com o Fórum Mundial de Educação e teve como pauta 

um debate sobre políticas públicas para educação infantil na contemporaneidade, com 

Sônia Kramer, Carmem Craidy e Judite Guerra, da SME de Porto Alegre.  Neste 

encontro, dentro do eixo do debate temático do Fórum Mundial, destacamos a presença 

de Manuel Jacinto Sarmento (Portugal), Irene Balaguer (Espanha) e Andrea Fusari 

(Itália) no debate sobre a negação dos direitos da infância.  Neste encontro foi lançado o 

livro O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – Mieib 

A XIII reunião aconteceu em Brasília, (abril: 2002) com discussões sobre a importância 

de uma publicação para consolidar ainda mais o Mieib e sobre problemas com relação a 

fontes de financiamento e encaminhamentos sobre o simpósio de educação infantil,  

escolha de logomarca e sobre o conteúdo da carta compromisso que passou a 

denominar-se, carta compromisso educação infantil: construindo o presente  (sugestão 

de Fenanda Nunes - Rio), acatada pela maioria dos presentes. Neste ano, o Mieib teve 

forte presença na coleta de assinaturas da carta compromisso em todos os fóruns 

estaduais.  Houve mesa para discutir alternativas para o financiamento para educação 

infantil com a participação do senador Ricardo Santos, Ângela Barreto, Jorge Abraão de 



Castro (IPEA), João Henrique (senado federal) e Carlos Jamil Cury (CNE).  

Aprofundou-se o debate sobre a necessidade de recursos públicos para o financiamento 

da educação infantil e da responsabilidade compartilhada entre União, DF, estados e 

municípios na prestação do atendimento. 

A XIV reunião aconteceu em Belém (agosto de 2002). Houve uma palestra sobre 

educação infantil, assistência e educação (Carmem Craidy) e sobre o projeto político 

pedagógico para educação infantil com Sônia Kramer (Rio) Houve, também, um debate 

sobre a educação infantil nos programas dos candidatos à presidência da República e o 

lançamento do livro “Educação Infantil: construindo o presente”.  

O XV encontro ocorreu em Brasília (novembro, 2002) com entrega da carta 

compromisso no Senado Federal com mais de 20 mil assinaturas, feita por Maiuça, em 

nome do movimento. No encontro, Ana Tancredi levantou a discussão sobre a 

necessidade de o MIEIB tomar posição com relação ao compromisso do senador Rames 

Tebet em criar um fundo específico ou emenda orçamentária para a E.I. e Ângela 

Barreto informou que o senador Ricardo Santos, do ES, então presidente da Comissão 

de Educação, estaria apresentando proposta de orçamento para a E.I. com o perfil do 

Fundeb.  Pela primeira vez o tema do financiamento vinculado ao Fundeb apareceu nos 

registros dos encontros.  Fernanda Nunes discutiu as críticas recebidas pelo Mieib, na 

ANFOP por defender a formação em nível médio modalidade normal. Rita Coelho 

apresentou a possibilidade de se estender a pesquisa sobe qualidade na educação para a 

E.I. No encontro, também foi discutida a parceria com o SESI ficando sob 

responsabilidade de cada fórum criar esta parceria nos diferentes estados. Foram 

fechadas as negociações com a Fundação Orsa e cada fórum ficou com a 

responsabilidade de buscar novas parcerias na perspectiva de se “pensar parceiros 

menores, que possam viabilizar ações de pequeno porte... cada fórum terá legitimidade 

para negociações...participando sempre a executiva as articulações abertas”.  O Mieib 

se colocou como meta “a parceria com o governo federal/MEC” (in Relatório do XV 

Encontro Nacional, mimeo, grifo nosso).  Cada fórum ficou encarregado de interagir 

com deputados federais e senadores para atuarem junto à equipe de transição.  O 

documento base foi a carta compromisso e o movimento determinou que fosse feita um 

agendamento com o futuro ministro, pelo grupo gestor.  

O XVI Encontro foi realizado em Salvador (outubro de 2003) e articulado pelo fórum 

baiano de E.I. Neste encontro, na mesa de abertura estiveram presentes o então e a 

secretaria de educação infantil e ensino fundamental do MEC, Sra. Maria José Feres o 

ministro de educação Cristovam Buarque.  Neste encontro tivemos a palestras com 



Regina Assis e Tizuco Kishimoto e mesas redondas com representantes de diferentes 

entidades que discutiram as políticas públicas para educação infantil e qualificação 

profissional para E.I.: política de valorização e, pela primeira vez nos registros, o tema 

dos planos de carreira.  Neste encontro a técnica de apoio Érika Nascimento assumiu a 

secretaria executiva que foi “entendida como um projeto do Fórum em defesa da E.I. de 

Pernambuco” (Mieib- relatório da XVI Encontro Nacional – mimeo).  Houve uma 

polêmica sobre a questão do financiamento com defesas diferenciadas no que diz 

respeito ao formato deste financiamento (se um grande financiamento para o 

movimentou ou pequenos, conseguidos por cada fórum).  O debate ficou em torno da 

questão da fragilização/autonomização do movimento nacional e dos fóruns locais.  

Houve, mais uma vez, a proposta de se apoiar a criação de novos fóruns. Foi discutida, 

também, a composição do grupo gestor (indicação ou eleição? Financiamento da 

coordenação? A questão da representatividade (regiões ou por execução de projetos 

nacionais?). Ficou decidida a inclusão do fórum que sedia a secretaria executiva no 

grupo gestor. Acordou-se, que comporiam o grupo gestor, os estados do CE, MG, PA, 

PE, RJ e SP. Neste encontro foram indicados os nomes de Rita Coelho e Socorro Brasil 

para comporem o Comitê Nacional de E.I juntamente com representantes de outras 

entidades. Frente a impossibilidade financeira do Mieib, o MEC garantiu uma passagem 

para a participação de um membro do movimento neste encontro. Neste encontro, a 

Prof.ª Lucia Lodi anunciou a criação de uma comissão interministerial com coordenação 

do MEC para estudar a proposta do Fundeb com o prazo de 60 dias para a finalização 

dos trabalhos e que um dos objetivos da política de educação do MEC seria a mudança 

no padrão de financiamento instituindo um mecanismo permanente de financiamento de 

educação infantil. Pela primeira vez apareceu, nos registros dos encontros nacionais, a 

presença de outros movimentos sociais. A representante do MST, Jozenilda Figueiredo 

falou sobre a importância do investimento na qualidade do educador e apresentou o 

trabalho das cirandas infantis que poderiam ser cirandas permanentes ou itinerantes. 

O XVII Encontro teve como tema infância e cultura: saberes e contextos diferenciados e 

foi realizado em Goiânia em agosto de 2004 com a palestra proferida por Ana Lúcia 

Goulart de Faria. O XVIII aconteceu em São Paulo, em novembro de 2004 e teve como 

proposta a elaboração do plano de trabalho para 2005 tendo como eixos de debate tanto 

a discussão sobre a política de educação infantil quanto a organização e funcionamento 

do Mieib.  Na ocasião foi criado o GT Fundeb, com os fóruns do CE, MG, RN, MA e o 

grupo gestor e o principal encaminhamento foi a chamada para mobilização com abaixo 

assinados, carta aos parlamentares e retomada dos documentos entregues ao Presidente 



Lula e ao senado. Foi pautada a importância de se discutir sobre o atendimento a criança 

de seis anos nos próximos encontros e foi sugerido o texto de Sônia Kramer sobre 

inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental como subsídio para o debate.   

O fórum do CE anunciou um curso de formação para prefeitos/as tendo como conteúdo 

as políticas públicas para a criança de 0 a 6. Foi, também, encaminhado a necessidade 

de se organizar audiências públicas sobre o 0 a 6 em todo o País, de se fazer um 

diagnóstico sobre a E.I. em todo o país, de organizar seminários regionais com o MEC e 

de se pressionar para a elaboração de planos estaduais e municipais de educação. Com 

relação a organização e funcionamento do Mieib ficou decidida a criação de um GT de 

comunicação, de se pautar temas do Mieib na revista Pátio e a criação de e-mails dos 

fóruns estaduais. Mais uma vez a pareceu a dificuldade de sustentação e fortalecimento 

e se propôs, pela primeira vez, a revisão da Carta de Princípios, como norteadoras das 

ações dos fóruns, a realização de seminários e planejamentos e a necessidade de 

interlocução entre os fóruns estaduais com os fóruns menos fortalecidos. Propôs-se a 

criação de novas estratégias para a criação de novos fóruns e, para tanto, firmou-se o 

compromisso de se estabelecer contatos com outras entidades. (Campanha, secretarias 

municipais da região norte, UNICEF, CNTE etc.). Também foi proposta a pauta de 

temas para serem discutidos e encaminhados na CNE e a articulação com o MEC para 

se garantir a participação do Mieib no processo de elaboração da conferência. Foram 

definidos os critérios para participação no grupo gestor: o perfil dos candidatos: 

capacidade de articulação e cooperação, disponibilidade, compromisso com a 

militância, preparo, trajetória anterior de participação no Mieib; tempo de mandato de 2 

anos, alternância (possibilidade de recondução para 1/3 do grupo), representatividade 

com distribuição dos membros nas diferentes regiões brasileiras de modo equivalente 

(princípio e não regra obrigatória), três integrantes sem suplentes, participação do fórum 

sede da secretaria executiva.  Na ocasião ficou definido como grupo gestor Geisa 

Andrade (secretaria executiva no fórum de PE), Rita de Cássia Coelho (MG), Maria 

Lúcia Machado (SP), Ângela Barreto (DF).  Mandato: 2004/2006. Neste encontro foi 

indicado o nome de Ângela Barreto como representante do Mieib na Rede de 

Monitoramento Amiga da Criança. 

O XIX Encontro Nacional, realizado no Espírito Santo (novembro de 2005) em 

articulação com o II Simpósio de Educação Infantil da Universidade Federal do Espírito 

Santo, teve como eixo o debate sobre políticas públicas para educação infantil.  Neste 

encontro foram destacados frentes de luta e de pressão: inclusão das creches no Fundeb, 

organização de um programa nacional de apoio a creches comunitárias e filantrópicas 



assegurando o atendimento até 6 anos, ampliação do ensino fundamental para 9 anos 

considerando a exigência da lei 11.114 de inclusão das crianças de 6 anos no ensino 

fundamental, a garantia de que as vagas então ocupadas pelas crianças de 6 anos da 

educação infantil continuem neste segmento. 

O XX encontro ocorreu em Natal, em maio de 2006.  Os participantes do Encontro 

reafirmaram a necessidade de as autoridades competentes aprovarem a inclusão das 

creches no Fundeb.  a “definição, na lei que regulamenta o Fundeb, de fatores de 

diferenciação de distribuição dos recursos do Fundo para creche e pré escola”, inclusão 

no censo escolar de 2006 das instituições de educação infantil, estabelecimento de uma 

política de conveniamento para creches e pré escolas comunitárias e filantrópicas, 

cumprimento da normatização do CNE sobre a matrícula das crianças de 6 anos no 

ensino fundamental referente a data que devem ter completado esta idade (início do ano 

letivo) garantia de que as vagas das crianças de 6 anos permaneçam na educação 

infantil, políticas de formação de professores.  Neste encontro foi assinada moção de 

protesto contra o artigo 1º do substitutivo da PEC n 9 do senador José Jorge que fixava 

a faixa etária para a educação infantil para crianças até 5 anos de idade. 

O XXI Encontro aconteceu em Águas de Lindóia, junto com o IV COPEDI e com o I 

Simpósio Internacional de E.I. em dezembro de 2006 ocasião em que houve eleição de 

novos membros do CD do Mieib.   

No plano de trabalho aprovado para 2006 aparecem os apoiadores do movimento: Save 

the children, Campanha, Abrinq, SESI-DN, MEC, Terre dês Hommes, CCLF, 

UNESCO.  Na moção aprovada no Encontro, houve a manifestação favorável ao 

repasse de recursos públicos do Fundeb para as creches comunitárias e filantrópicas e 

uma indicação de que o MEC deveria proceder a um levantamento de experiências de 

conveniamento em andamento em nível nacional e que deveria haver supervisão das 

prefeituras ou governos estaduais que repassem recursos do Fundeb. O XXII Encontro 

Nacional (agosto de 2007, S.Luis) defendeu que o direito a educação infantil fosse 

assegurado até o término do ano letivo para crianças que completarem seis anos, o 

direcionamento de verbas públicas para instituições públicas comprometendo o poder 

público em investir prioritariamente na expansão da educação infantil na rede pública e 

que a oferta em redes conveniadas fosse sempre inferior a da rede pública, reafirmou a 

necessidade de o MEC elaborar orientações sobre conveniamento; indicou a 

interferência do MEC para que o CNAS desburocratizasse a obtenção de CEBAS para 

instituições privadas comunitárias ou filantrópicas, a divulgação do custo real das 

modalidades da educação básica.  



O XXIII encontro ocorreu em Porto Alegre (dezembro de 2008) e teve como tema a 

discussão sobre “currículo e práticas pedagógicas na educação infantil: desafios 

políticos e pedagógicos no contexto do Fundeb”.  Como palestrante teve Fúlvia 

Rosemberg, Rita Coelho, Maria Clotilde Rossetti-Ferreira, Zilma Moraes R. Oliveira e a 

apresentação do projeto de cooperação técnica entre o MEC e a RFRGS. O XXIV 

encontro aconteceu no Rio de janeiro, em maio de 2009.  Neste encontro, Rita Coelho, 

coordenadora geral da educação infantil do MEC, apresentou a demando do Ministério 

para o Mieib e ouviu as demandas do movimento. Ressaltou que as relações do MEC 

com o Mieib deveriam ser mediadas pelo CD ou pela secretaria executiva.  Foram 

apresentados os indicadores de qualidade para educação infantil e feitos vários 

questionamentos sobre a questão da sustentabilidade do movimento e sobre a parceria 

com a fundação Abrinq. Foi levantada a questão dos problemas de comunicação e a 

necessidade de se ter apoio de um dos parceiros para agilizar esta área.  Fernanda Nunes 

do Rio de Janeiro teve uma fala bem contundente com relação a comunicação e 

denunciou a proposta da prefeitura do Rio sobre a questão das Organizações Sociais e 

chamou atenção para o programa Todos pela Educação. Representantes das creches 

comunitárias do Rio alegaram que não se sentiam incluídas na luta do Mieib.  Neste 

encontro inicou-se o debate sobre a polêmica PEC 277/08 que trata da obrigatoriedade; 

houve proposta de desvinculação da discussão da DRU e da obrigatoriedade para que o 

movimento ganhasse tempo para discutir. Neste encontro houve mudanças na secretaria 

executiva.  Pelos registros, Cida Freire sairia e Vilmar assumiria e a secretaria e ficaria 

“vinculado ao CCLF” (relatório da XXIV reunião do Mieib). 

O XXV Encontro ocorreu em Camboriú, com o tema educação infantil: avanços e 

desafios.  Neste evento foram comemorados os 10 anos do Mieib com mesa sobre sua 

trajetória com a participação de Jodete Bayer e de Maria Cristina (SE). Foram 

apresentados relatos de experiência de aplicação do instrumento de avaliação dos 

indicadores de qualidade, com apresentação de experiências do Rio de Janeiro, 

Salvador, Florianópolis, e do Fórum Regional do Alto Vale do Itajaí.  Houve relato de 

que o fórum de PE fez um seminário sobre os indicadores e eles servem de elemento de 

credenciamento na secretaria de educação.  No encontro tivemos a apresentação das 

diretrizes curriculares para EI que acabara de ser aprovada e um longo debate sobre a 

aprovação da obrigatoriedade aos 4 anos. Foi apresentada uma pesquisa sobre a situação 

da EI nos países do MERCOSUL e encaminhadas as propostas de realização de dois 

encontros anuais e encontros regionais; foram apontados problemas de sustentabilidade 



do movimento. O CD informou que estão em negociação com a Save e já têm garantido 

a apoio da Abrinq.    

 

Algumas conclusões: A cultura política no Mieib. 

  

Antes de iniciarmos estas conclusões, gostaria de fazer uma análise sobre o papel dos 

fóruns dentro do atual panorama das políticas sociais que emergiram no contexto da 

transição democrática brasileira.  Os fóruns foram propostos como espaços de controle 

social frente às políticas sociais organizadas e executadas pelos conselhos de direitos e 

de políticas, pelas organizações não governamentais e pelo próprio estado.  Sua 

característica de movimento social implica que não deve ser institucionalizado para 

preservar sua autonomia; trata-se, portanto, de um espaço instituinte (Chauí: 1990). Em  

geral, se constituem por iniciativas da sociedade civil organizada em função de 

“demandas situacionais ou específicas ou pela necessidade de permanente discussão, 

debate e sugestão sobre políticas (Fóruns Populares Permanentes).  Já os Conselhos, em 

particular, estão considerados na própria Constituição Federal (1988), ambos, no 

entanto, situar-se-iam na contramão da tradicional tendência clientelista e autoritária do 

Estado Brasileiro.(Paz: 2006) e são importantes elementos das lutas sociais no 

confronto com o processo globalizador da economia e pelas oportunistas reformas 

liberais.  É dentro deste panorama geral de debate sobre a natureza política dos fóruns 

que insiro  estas breves reflexões sobre o Mieib. 

Apesar do reconhecimento de todos os avanços apontados, o Mieib, como um 

movimento social amplo e plural, apresenta algumas contradições com relação a 

natureza da sua atividade no campo da cultura política. Podemos perceber que no 

conjunto dos outros movimentos sociais de educação o movimento parece ter 

importante destaque tanto no campo da legislação quanto no campo da produção de 

conhecimentos e na construção de políticas sociais e públicas.  Nos encontros nacionais 

há um relevante espaço para a participação de pesquisadores, intelectuais e professores 

universitários com apresentação de suas pesquisas e produções teóricas num aparente 

compromisso entre produção de saber e prática política.  Podemos também destacar a 

presença de um forte debate em torno da construção de políticas públicas para a 

educação infantil bem como o tema do financiamento público.  Estes eixos de análise se 

complementaram e foram se complexificando ao longo dos anos levando o Mieib, a 

assumir posições políticas frente a importantes temas no contexto sócio político.  Estas 



posições políticas transformaram o movimento num espaço público participativo e 

combativo frente as principais tendência das reformas em curso:  

a) contra a precarização e refilantropização das políticas sociais o Mieib lutou e luta por 

consolidação de políticas públicas, de responsabilidade do estado no âmbito nacional 

sem abdicar da luta por novas regras de financiamento da rede comunitária e 

filantrópica sob supervisão e controle do estado; 

b) contra o voluntarismo e a desregulamentação das relações de trabalho, o Mieib luta 

por formação e regulamentação ainda que este tenha sido um ponto pouco aprofundado 

nos encontros nacionais;  

c) contra a naturalização das desigualdades sociais o Mieib luta por igualdade de 

condições da oferta, por qualidade e pela defesa da diversidade balizada pela igualdade 

social;  

d) contra a tendência à privatização o Mieib defende financiamento público para 

educação pública e ampliação das redes de atendimento; 

e) contra a fragmentação e pulverização do tecido social, marcado pelas experiências de 

descentralização e reforma administrativa o Mieib trabalha na direção de oferecer 

diretrizes e padrões nacionais sem deixar de considerar as diferenças regionais e 

culturais.   

 Todas estas posições políticas, além de debatidas nos encontros, foram objeto das 

cartas e moções públicas. Entretanto, a partir da análise dos registros dos encontros 

nacionais, podemos observar que o Mieib não conseguiu ainda dar uma direção mais 

sólida a um dos itens de sua carta compromisso que diz respeito questão da 

intersetorialidade das políticas e, dentre os seus critérios norteadores, o tema da 

participação das famílias na gestão dos equipamentos, a questão do projeto político 

pedagógico (apesar de ter sido tema de um dos encontros) assim como a questão das 

condições de trabalho dos educadores, no que diz respeito a sua regulamentação que 

inclui necessariamente o debate sobre representação, direitos trabalhistas e planos de 

carreira (tema incluído em parte de uma mesa em um encontro).  

No contexto da prática política o Mieib teve pouca interlocução com outros movimentos 

sociais que historicamente redesenharam o papel dos fóruns e dos movimentos sociais. 

Neste sentido, observamos que o arco de alianças foi menor com o campo de forças 

sociais que articulam o projeto democrático popular tais como movimento de mulheres, 

defensores de direitos humanos, minorias, etc. Nos registros há apenas um encontro em 

que, na mesa, participaram representantes do MST falando de sua experiência. 



 Considerando a natureza cultural e política do Mieib, devemos registrar que, as redes 

de construção da contra hegemonia devem ser tecidas em articulação com outras 

experiências populares de luta pela defesa de direitos.  Do ponto de vista dos registros 

analisados podemos perceber que o Mieib, como articulador nacional dos fóruns 

estaduais na perspectiva de um movimento social ainda carece desta interlocução. 

                                                 
i Por limitação do espaço não apresentaremos análise das cartas e manifestos; esta comporá o relatório 

final da pesquisa 
ii Gostaria de destacar e agradecer a acolhida que Cida Freire nos deu no Centro Cultural Luis Freire 

disponibilizando todo o acervo do movimento de que dispunha.   
iii No Rio de Janeiro, gostaria de agradecer a colaboração de Maria da Luz Perim, da Ompe/Rio, de 

Fernanda Nunes (Mieib/Fórum Rio/Unirio) e de Lígia Aquino (Mieib/Fórum Rio/Uerj) que me cederam 

seus materiais pessoais e alguns documentos do próprio Movimento. 
iv Agradeço ao atual comitê diretivo que me recebeu, em reunião realizada em Salvador, para uma 

entrevista e, também, ao Vilmar pelas respostas sempre prontas aos meus E-mails. 
v Podemos destacar como reflexo desta política, o amplo programa de atendimento a crianças na faixa de 

0 a 6 anos desenvolvido pela antiga LBA. 
vi Aqui podemos destacar os movimentos de luta por creches, de luta por direitos das crianças, de luta pela 

defesa das mulheres e o surgimento das primeiras experiências de fóruns populares. 
vii Emblemático deste momento pode ser considerado a Comunidade Solidária, pauta de um dos encontros 

do Mieib. 
viii Estes integrantes foram: Tizuko Kishimoto (USP), Lenira Haddad (Educere) e Vera Melis (Fundação 

Orsa) 
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