
 

 

 

TÍTULO: DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO FORMAL EM CATANDUVA-SP: POSITIVAÇÃO E
PECULIARIDADES ANTE A DESCENTRALIZAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ISABELA DE LIMA ESTEVAM, ANA CLARA DE BORTOLE PEROSA RAVAGNANI, LIGIA
CARLA FRATA BRONCA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO FIPA, SOLANGE REGINA
VARIANI FONSECA
COLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Esta pesquisa analisa a garantia e estrutura do direito social à educação formal no 

município de Catanduva, estado de São Paulo. Para tanto, compreende tanto o 

processo histórico que constituiu a oferta e acesso à educação formal como a 

legislação estabelecida para promovê-lo. Como direito social positivado, a educação 

exige ações efetivas do Estado. Nesse sentido, esta investigação prossegue para 

avaliar o direito à educação diante das políticas públicas instituídas e do modelo 

descentralizado estabelecido pela Constituição Federal. Por fim, considera o 

município de Catanduva e avalia os dados sobre a oferta e acesso a esse direito. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Antes da chegada dos portugueses no Brasil, já havia aqui um método de ensino 

estabelecido, mesmo não sendo sistematizado formalmente nos moldes acadêmicos 

atuais. Índios adultos repassavam seus valores, práticas e sentimentos aos jovens e 

às crianças para que a cultura das tribos fosse preservada e repassada para as 

futuras gerações1. Em 1549, os jesuítas que aqui chegarem, iniciaram missão 

civilizatória com o principal objetivo de conversão à fé católica. Expulsos em 1759 

pelo então governante de Portugal, Marquês de Pombal, abriu-se um enorme vazio 

no sistema educacional, restando algumas práticas educativas herdadas do 

passado. Somente em 1808, no período colonial, é que a cultura e a educação 

tomaram novo impulso, por instituições culturais e científicas, de ensino técnico e 

superior, nada obstante, ainda sem estrutura de universidade2. 

A partir de 1822, pós-independência do Brasil, a educação foi trazida pela primeira 

vez na constituinte de 18243, consecutivamente, nas Constituições que se 

sucederam: em 1891, nos artigos 35 e 724; na Carta Magna de 1934, artigos 5º, XVI 

                                                             
1
 A cultura pode ser pensada, segundo Eliot, em diferentes concepções, seja considerando o 

indivíduo, um grupo ou classe, ou uma sociedade. Para ele tais são interdependentes e a cultura de 
uma sociedade condiciona todas as demais, sendo que, o objetivo da educação é transmitir cultura. 
ELIOT, T. S. Notas para uma definição de cultura. São Paulo: Perspectiva, 1988, p. 33 e 121. 
2
LEDESMA, Maria Rita Kaminsk. Evolução histórica da educação brasileira: 1549 - 

2010. Guarapuava: Unicentro, 2010. 
3
Constituição de 1824, art. 179, XXXII e XXXIII; BRASIL. Constituição (1824). Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
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4
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e 148 a 1585; no Texto de 1937, nos artigos 15, IX, 16, XXIV, e 124 a 1346; na 

promulgada em 1946, artigos 5º, XV, “d”, e 166 a 1757; na constituinte de 1967, nos 

artigos 8º, XVI, XVII, “q” e § 2º, e 168 a 1728; e, por fim, na Constituição Cidadã, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, no artigo 6º, “caput”9e artigo 205 e 

seguintes, famigerada dos direitos fundamentais e sociais de garantia do acesso à 

educação.  

A Constituição Federal estabelece no artigo 205 que a educação é direito de todos e 

o Estado, juntamente com a família, tem o dever de promovê-la, por via de 

consequência a sociedade deve incentivá-la. Nos moldes constitucionais, caracteriza 

direito fundamental social de eficácia imediata. Para Alexandre de Moraes, significa: 

[...] direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras 
liberdades positivadas, de observância obrigatória em um Estado Social de 
Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos 
hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 
consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da 
Constituição Federal.

10 

Disciplinado pelos artigos 205 e seguintes da CF/88, é garantido o desenvolvimento 

e a cidadania, a partir da oferta de possibilidades de acesso ao ensino de formação 

humana, daí sendo condição de norma é inegável. 

No texto constitucional, destaca-se a obrigatoriedade do ensino fundamental 

gratuito; a progressiva universalização do ensino médio de forma gratuita; o 

atendimento especializado aos portadores de deficiência e o atendimento para 

crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas11. 

O ensino público tem a preferência constitucional inclusive para pessoas que não 

tiveram oportunidade de acesso à educação básica na idade própria e deve ser 
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oferecida de forma gratuita, bem como o atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência (Lei 9.394/9612, art. 4º). 

Os Estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente no ensino fundamental e 

médio; os municípios, no ensino infantil e fundamental; em regra, sob regime de 

colaboração técnica e financeira com a União para garantir o padrão mínimo de 

qualidade 

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XXIV, atribui à União a competência 

privativa para legislar sobre as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB. A Constituição do Estado de São Paulo13 trata da educação nos artigos 237 à 

258 e o município de Catanduva tutela o assunto a partir do artigo 184 e seguintes 

da Lei Orgânica do Município de Catanduva14.   

A Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) estabelece 

princípios, deveres e responsabilidades dos entes. Além disso, serviu como base 

para a regulamentação do Plano Nacional de Educação 2001-2010 e para o atual 

Plano Nacional de Educação.  

A educação básica, obrigatória e gratuita, compreendida entre os quatro e dezessete 

anos (LDB, Capítulo I, art. 4º, I), é dividida em níveis escolares: infantil (deve 

promover o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, nos aspectos 

psicológicos, físicos, sociais e intelectuais), fundamental (iniciando-se aos 6 anos de 

idade), médio e superior (deve estimular a criação cultural, o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e do espírito científico). A educação técnica de nível médio 

pode ser articulada a médio ou subsequente para, quem já o tenha terminado. 

A partir do tratamento legal atribuído ao direito à educação percebe-se a 

complexidade do sistema instituído, o que exige planejamento efetivo, sob pena de 

desestruturação, de ações descontínuas e antagônicas. Assim, se inserem as 

chamadas políticas públicas e os planos de educação, instrumentos da política 
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 BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: 
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  SAO PAULO. Constituição Estadual. Diário Oficial do Estado de São Paulo. São Paulo, 5 out 1989. 
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 CATANDUVA. Lei Orgânica do Município de Catanduva. Diário Oficial de Catanduva. Catanduva, 
SP, 5abr 1990. Disponível em: 
<http://sapl.catanduva.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3357_texto_integral> Acesso em 20 
jul 2014. 
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pública educacional, exigência legal que tem passado por um processo de 

democratização.  

 

3. OBJETIVOS 

O surgimento das políticas públicas15 justifica a medida que se busca formas de 

concretização dos direitos humanos. No presente trabalho, parte-se da ideia de 

direito social positivado e, portanto, fundamentado no ordenamento jurídico para, 

então, analisar a efetividade e dimensão das políticas coordenadas, geridas e 

implementadas pelo Município, por meio da eficácia comprovada pelos índices 

educacionais ante a aplicação constitucional em 25% recursos próprios, além das 

transferências pelo estado e a união, em diferentes níveis da administração, que 

reforçam o alcance da coletividade.  

Verificar se as políticas públicas embasam em programas concretos, linhas de ação, 

critérios, normas, planos e previsões orçamentárias, inclusive, se toda ação 

governamental do Poder Executivo, em qualquer de suas esferas (municipal, 

estadual e federal), estão, previamente, definidas e orçadas, devendo ser 

compatíveis com os instrumentos orçamentários – Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Para Lopes e Amaral16, são fases de uma política pública: a identificação do 

problema, a sua formulação, a tomada de decisões, a implementação e a avaliação. 

Entender como se dá essa primeira fase envolve definir e identificar o problema, 

enquanto na segunda fase17 implica na formulação da Política, seus propósitos e 

programas a serem desenvolvidos, por fim a terceira fase18 consiste no processo de 

tomada de decisões.  

Assim, concluir a implementação que fica a cargo da quarta fase19, agregando 

planejamento e escolha, desta feita surgem atos para atender a demanda do 

município.  
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“[...] a política relacionada com o estudo das políticas públicas é “justamente a atividade que busca, 
pela concentração institucional do poder, sanar os conflitos e estabilizar a sociedade pela ação da 
autoridade; é o processo de construção de uma ordem”. DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas 
públicas: princípios, propósitos e processos.São Paulo: Atlas, 2012. p. 3. 
16

LOPES, B. AMARAL, J. PolíticasPúblicas: conceitos e práticas. Belo Horizonte :Sebrae/MG, 2008, 
P. 11. 
17

Idem, p. 14. 
18

Idem, p. 14. 
19

LOPES, B. AMARAL, J. Op. cit, p.. 16 



Por fim, extrair do corpo administrativo responsável pela execução da política, 

sujeita admitir modificações durante essa fase20para, então, na quinta fase revelar a 

avaliação das medidas21. Nela é imprescindível avaliar a eficácia da implementação 

da política pública, embora seja incabível avaliar como etapa final do processo de 

planejamento22. 

 

4. METODOLOGIA 

Parte de uma abordagem zetética que aproveita o método fenomenológico, 

permitindo o cruzamento de fatos (receita municipal, financiamento, dotação 

orçamentária) com o direito positivado (garantia constitucional de acesso à 

educação), sem prejuízo do método material para o manejo de planilhas 

orçamentárias aplicado na análise da evolução do aprendizado (apontamento do 

IDEB).Contou-se com entrevista de espertos no assunto para, depreender dos 

gráficos, tabelas e valores divulgados nessas planilhas pelo município ante a 

efetividade das políticas públicas e ações concretas no âmbito educacional. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Formalizado com a proposta do governo e regulamentado pela lei 10.172/2001, o 

Plano Nacional de Educação importa no estabelecimento de diretrizes e metas para 

a educação, a partir de um diagnóstico de realidade (2001-2010), organizado por 

níveis e modalidades, trazendo a obrigatoriedade de Estados, Distrito Federal e 

municípios elaborarem seus respectivos planos decenais.  

O Conselho Nacional de Educação, inspirado em debates democráticos, pela 

Portaria MEC 1.40723 de 2010, trouxe atribuições normativas, deliberativas e de 

assessoramento no município e foi criado pela lei 3.070/9424 com a finalidade de 
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A implementação deve ser entendida como um processo autônomo onde decisões cruciais são 
tomadas e não somente implementadas. É importante também, no sentido que é uma fase que “cria” 
políticas, ao orientar novas políticas, sendo, também fonte de informações para a formulação de 
políticas (DIAS; MATOS. op. cit., p. 82) 
21

LOPES, B. AMARAL, J. PolíticasPúblicas: conceitos e práticas. Belo Horizonte :Sebrae/MG, 2008,  
p. 11. É uma visão Integradas, onde a avaliação é realizada em todas as fases da concepção dos 
programas, analisa a pertinência e a coerência dos problemas, objetivos e instrumentos envolvidos, o 
processo de implementação do programa e seus resultados. 
22

LOPES, B. AMARAL, J. Op. cit, p. 18. 
23

 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria 1.407 de 14 de dezembro de 2010.  Institui o Fórum 
Nacional de Educação – FNE.Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 dez. 
2010. Disponível em: http://www.fne.mec.gov.br/images/doc/Portaria1407.pdf Acesso em: 20 jul 2014. 
24

CATANDUVA. Lei 3.070 de 13 de setembro de 1994. Cria o Conselho Municipal de Educação. 
Diário Oficial de Catanduva. Catanduva, SP, 13 set 1994. Disponível em: 

http://www.fne.mec.gov.br/images/doc/Portaria1407.pdf


assessorar o governo municipal na formulação da política municipal de educação, 

tinha seus membros livremente nomeados pelo prefeito, até que em 1996 assumiu 

um caráter deliberativo com a Lei 3.199/9625, criada nos termos da lei Estadual no 

9.143/9526.  

O novo Plano Nacional de Educação Nacional, vigoraria a partir de 2011, mas o 

projeto de lei 8035/2010 foi consolidado em lei apenas em 2014, após uma 

tramitação conturbada27. O novo PNE instituiu em seu artigo 5o, IV o Fórum Nacional 

de Educação como uma das instâncias de monitoramento e avaliação do 

cumprimento de suas metas, exercendo o papel de interlocutor entre o Estado e a 

sociedade civil. 

O Plano fixou metas que incluem a universalização do acesso, a ampliação do 

investimento, a inclusão, a plena alfabetização de crianças, assim como a elevação 

da alfabetização de adolescentes e adultos. Estabelece ainda a melhora na 

formação profissional, remuneração de docentes e a instituição de planos de 

carreira. 

 

6. RESULTADOS  

Segundo o modelo brasileiro, é certo que o financiamento em Catanduva é 

promovido por todas as esferas de governo, por via dos três níveis da federação, 

reservado à União, a gestão e fixação das normas de coordenação, em colaboração 

com Agencias Financiadoras externas e Banco Mundial. 

Ao que determina o acesso a educação básica de qualidade para todos, o critério 

que determina a captação de maiores fatias das transferências pelo Estado e União, 

é determinado com base no critério da quantidade de alunos matriculados. 

O artigo 208, 212 e 256 da Constituição Federal, torna explícita a obrigação estatal, 

em virtude do qual 25% da receita proveniente de seus impostos é destinada a 

                                                                                                                                                                                                          
<http://sapl.catanduva.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3428_texto_integral> Acesso em 20 
jul 2014. 
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 CATANDUVA. Lei 3.199 de 20 de maio de 1996. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. 
Diário Oficial de Catanduva. Catanduva, SP, 20 mai 2006. Disponível em: 
<http://sapl.catanduva.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3479_texto_integral.> Acesso em 
20 jul 2014. Demais alterações: Lei municipal 3.277/97, Lei municipal 3.288/92 e Lei municipal 
3.830/2002. 
26

 SAO PAULO.  Lei 9.143 de 09 de março de 1995. Diário Oficial do Estado de São Paulo. São 
Paulo, 10 mar 1995. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9143-
09.03.1995.html> Acesso em 20 jul 2014. 
27
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educação, enquanto a União à proporção mínima de 18%, motivo que lhe impõe a 

comprovação dos gastos públicos. 

Sendo assim, nota-se as principais receitas financiadoras do ensino público no 

município, oriundas da fonte de IPTU/ TSU, multas, taxas, enfim, dos recursos 

próprios aplicados, em 25% da receita, cuja previsão atualizada atinge a quantia de 

R$ 47.481.375,00, no exercício vigente, enquanto arrecadou, no período 

compreendido de janeiro a junho de 2014 o valor de R$- 64.760.599,55. Por outro 

lado as transferências repassadas pelo estado e a união, diante do Fundef/ Fundeb, 

implica, inegavelmente, na dotação orçamentária intrínseca ao proporcional de 

alunos matriculados, a seguir confira-se os últimos 

exercícios:
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 Fonte: BRASIL. Prefeitura de Catanduva. Contas Públicas, anos 2011, 2012 e 2013. 

 

Diante dessa nova regulação federal nas regras de financiamento, em relação a 

valorização do Magistério, trazidas nas alterações da EC n° 14/96, que instituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Catanduva concentra previsão 

atualizada de R$- 24.624.000,00, na retenção do período janeiro\março 2014, 

enquanto a arrecadou R$ 7.833.760,23, do qual 60% é destinado à folha de 

pagamento de professores. 

Além disto, o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Programa Dinheiro Direto 

na Escola, condicionam essa suplementação dos sistemas educacionais, atingindo 

casa de R$- 1.950.000,00, sobre a previsão atualizada na dotação orçamentária. 

Valor esse, cuja despesa empenhada no primeiro trimestre de 2014 foi de R$- 

65.130,26. 

O conselho municipal, que deve acompanhar a aplicação dos repasses do Fundeb, 

foi criado pela Lei municipal 4.371/07 no município de Catanduva. 



Nesse cenário, cumpre registrar, o total de 70 escolas da rede pública, atendem hoje 

no município, 2.273 alunos matriculados em creches, 2.395 em pré-escolas, 6.900 

nos anos iniciais, 5.670 nos anos finais, 5.487 no ensino médio, 773 no EJA e 250 

em educação especial, segundo informações obtidas no último Censo Escolar/INEP 

2013, o que torna possível perceber mais claramente as necessidades e a situação 

da população, que, em sua maioria não são atendidas, exclusivamente, pelas 

políticas sociais criadas no âmbito da União e dos Estados. 

As políticas públicas desenvolvidas para a implementação da educação pré-escolar 

e ensino fundamental, embora obedecendo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

e   regulação federal acerca das regras de aplicação dos recursos via fundos, 

encontram-se até mesmo amparadas pelo Plano Municipal de Educação, previsto na 

Lei nº 5.064/2010, importante instrumento à serviço da política de educação. 

Cumpre destacar, que esse mesmo Plano, notadamente, afeto à evolução dos 

índices educacionais, recentemente avaliados por meio de pesquisa pública, que 

vinculou o chamado “Plano Todos por Catanduva 2020”, em virtude do qual 

estabelece  ações prioritárias para o incentivo e o “conhecimento de excelência”, 

partindo de: 1) monitoramento da qualidade do ensino; 2) qualificação de gestores e 

desenvolvimento da atividade de docência; 3) ensino integral para a vida 

profissional; 4) Aumento da oferta de creches; e, por fim, 5) aumento de oferta de 

ensino superior. 

Referido plano, busca alcançar metas através dessas e outras quatro ações 

complementares, em torno de melhorias e qualificação do ensino ante a preparação 

de estudantes da rede pública para:  

“o patamar de 70% de aprendizagem adequada (segundo Prova Brasil) em 

português e matemática em todas as escolas do EF I até 2016 e em todas 

as escolas do EF II até 2020. Universalizar o acesso das crianças de 4 a 6 

anos ao ensino infantil até 2016. Aumentar a oferta de cursos técnicos e 

superiores para atender 30% da população de 18 a 30 anos em 2016 e 50% 

em 2020”.
28

 

No entanto, não há nesse sentido, lei ou decreto que ratifique a efetivação de 

medidas concretas e a implementação destas e daquelas diretrizes, objetivos e 

metas, conforme dito alhures, contidas no Plano Municipal da Educação. 
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Por outro lado, o município goza, de posição de destaque entre as cidades paulistas 

no setor da educação. Cite-se a título de representação a evolução do aprendizado 

e aproveitamento do ensino na rede pública, o IDEB 2011 no município, que, 

superou a meta esperada, quantificada pelo INEP, atingindo 5.9 pontos percentuais 

nos anos iniciais, de estimados 4.7, assim como 4.7, nos anos finais, de 4.4 pontos 

percentuais.  

Esses índices demonstram a evolução regular do ensino, se comparados com os de 

outras cidades socioeconomicamente próximas à conjuntura catanduvense, cujo 

planejamento educacional projeta-se diante de uma rede de influências sociais, 

econômicas, políticas e culturais, que participam as unidades escolares, instâncias 

intermediárias (Núcleos Regionais de Ensino ou Diretorias Regionais de Educação), 

Secretaria de Educação e Ministério de Educação, num jogo de redefinição 

constante.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, considerando políticas públicas voltadas para a educação em 

Catanduva, mostram-se presentes os desafios para a implementação do novo PME, 

a partir das metas e ações prioritárias instituídas com a finalidade de alargamento do 

espaço democrático por via dos conselhos e fóruns de educação, na tentativa de 

garantir o acesso e permanência efetiva em equipamentos e processos 

educacionais, que garantam a formação e transformação livre dos sujeitos e grupos 

envolvidos. 

Isto porque as políticas públicas, vêm, como meio de controle social para a criação, 

planejamento, execução e acompanhamento das políticas educacionais associadas 

aos três níveis da federação, pois, no caso da temática em comento, as atribuições 

municipais, como se viu são limitadas.  
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