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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Não podemos falar de educação de qualidade a ser oferecida para nossas crianças, como 
pretendem assegurar os dispositivos legais, se na contra-partida não se estabelecer uma proposta de 
qualificação profissional para os trabalhadores da educação. 

 
Se de um lado, a integração da educação infantil - das crianças de zero a seis anos - à 

educação básica está pressupostamente encaminhada, como dever do estado e da sociedade civil, 
fruto de muito tempo de lutas de educadores e segmentos organizados, por outro lado, ainda há 
muito o que se fazer para se preparar convenientemente os profissionais responsáveis pelo trabalho 
com as crianças. 

 
Se os documentos legais ainda definem esta questão de modo algo vago e superficial, 

cabe ao poder público instalado definir concretamente políticas públicas para a formação de seus 
educadores, sob pena de se realizar melhorias apenas na intenção do legislador. 

 
Considerando as crianças como cidadãos em processo de formação, elas têm direito a se 

beneficiarem de uma política nacional para a infância, que contemple as reais necessidades das 
crianças brasileiras contemporâneas. 

 
Se ainda no âmbito acadêmico e na esfera da administração pública, continua a ferrenha 

discussão entre o "cuidar" e o 'educar", esta limitação conceitual não poderá atrasar ainda mais a 
definição das políticas públicas para nossas crianças. Enquanto se discute - e a discussão tem sido, 
no mínimo, muito rica - é preciso incorporar essa discussão à formação dos educadores que 
trabalham e/ou trabalharão com as crianças. Não é nosso propósito aqui ampliar essa discussão já 
apontada, por exemplo, no Parecer CEB n° 022/98 de 17/12/98. 
 

O propósito principal é clamar aos governantes, responsáveis pela definição e 
concretização de uma política municipal para a infância, que não percam de vista uma questão 
simples: não se fará educação de qualidade, com projetos pedagógicos norteados por paradigmas 
modernos da cidadania e da educação, sem a competente e correlata preparação e/ou formação 
contínua dos profissionais da educação infantil e fundamental. 
 

A nova LDB, no artigo 87, parágrafo terceiro, trata o assunto "formação dos educadores" 
delegando aos Municípios a tarefa de (inciso III) "realizar programas de capacitação para todos os 
professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distancia" e, no 
parágrafo quarto, impondo a responsabilidade de " Até o fim da Década da Educação somente serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço". 

 
O art. 30, inciso VI, da Constituição Federal coloca a educação infantil, como 

competência dos municípios, ainda que dentro dos princípios de colaboração entre federação e 
municípios. Essa mesma constituição nos artigos 208, inciso IV, garante o atendimento educacional 
das crianças de zero a seis anos, pelo Estado, estabelecendo, ainda, no artigo 211, oferecimento da 
educação infantil como uma das prioridades de atuação da esfera municipal. 



 
 

Ainda com referência a LDB, o artigo 61, traduz o espírito de se ter política de formação 
com base na "I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço" e 
"II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades" .  
 

De resto, as informações/textos copilados sob o título de "SUBSÍDIOS PARA 
CREDENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL" - MEC/SEF, publicado em maio de 98, sustenta e amplia todas as posições ora em 
discussão, particularmente os que dizem respeito à qualidade da formação do profissional da 
educação infantil. 

 
Neste sentido, o município deve concentrar todo seu esforço com a finalidade de elevar 

o nível da formação de seus educadores, principalmente dos que trabalham com a educação básica. 
 
Historicamente, o Município de São Paulo sempre esteve à frente da renovação 

pedagógica e da busca por melhor qualidade de suas propostas educacionais. Não será nenhuma 
novidade para a Secretaria Municipal de Educação organizar cursos que complementem ou reforcem 
a formação inicial de seus educadores. Já no distante ano de 1989, no Governo de Luiza Erundina, a 
Secretaria Municipal de Educação, sob o comando de educador Paulo Freire, recebeu e incorporou 
aos seus quadros centenas de educadores da F ABES (Secretaria da Família e do Bem Estar Social), 
que trabalhavam com a educação de adultos. Além de dar aos cursos o caráter de institucionalidade, 
a Secretaria organizou, propôs e capacitou em nível médio (2° Grau - Magistério) muitos educadores 
desse projeto. 

 
Hoje não pode ser diferente. Há uma transição em curso, das creches, ora situadas 

administrativamente nas SAS, para a SME, integrando o sistema municipal de ensino, no âmbito da 
educação infantil. Junto com a passagem dos prédios e dos alunos, a Secretaria Municipal de 
Educação estará recebendo os muitos funcionários desses equipamentos, alguns dos quais 
contratados ou concursados quando o contexto de exigência de qualidade era outro. 

 
A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, a partir desse mesmo contexto, já 

encaminhou proposta de "Curso Especial de Formação de Professores de 1º a 4° séries do Ensino 
Fundamental", definindo um verso de 12.400 professores efetivos com formação restrita ao nível 
médio. 

Faz-se necessário, portanto, neste momento, em que a incorporação das creches ao 
sistema municipal de educação é questão de tempo, levar a cabo a concretização do ideal da lei, 
dando às crianças de zero a seis anos status de sujeitos merecedores dos direitos de educação de 
qualidade. Na outra face da escola, para que essa qualidade possa ser constituída e usufruída por 
nossas crianças é imperioso e necessário que seus educadores institucionais sejam capacitados com a 
freqüência e a necessidade obrigatórias para tal evento. 

 
Dadas as considerações anteriores submetemos este projeto de lei à analise dos Nobres 

Vereadores. 


