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O ENSINO OBRIGATÓRIO NA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL: 	CONCEPÇÃO E DESAFIOS
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Pretende-se, neste texto, apresentar um breve histórico do contexto político-econômico global e nacional, como um meio para facilitar a compreensão das mudanças na política educacional contemporânea brasileira. Discute-se a concepção e os desafios da escolarização obrigatória configurada na política educacional brasileira.
1.  O Ensino Obrigatório  -  concepção e desafios
No início dos anos 1990, a propósito de discutir o direito à educação, estabelecido há mais de quarenta anos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 155 países reunidos sob a direção de organismos internacionais, na Conferência Mundial de Jomtien – Tailândia, reconheciam que o ensino primário não havia sido garantido para mais de 100 milhões de crianças. Reconheciam, ainda, que mais de um terço dos adultos do mundo não tinham acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que o número de crianças e adultos que não conseguiam concluir “o ciclo básico” era superior a 100 milhões e que outros milhões, embora o concluíssem, não adquiriam conhecimentos e habilidades essenciais.
Esse diagnóstico  foi tomado como elemento da produção do consenso traduzido na formulação da “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem” DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS. Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 5 a 9 de março de 1990). Brasília: UNICEF, 1991,p. 1-9.
 e no delineamento do “Plano de Ação para Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem” 
O que queremos aqui destacar é que a educação obrigatória continua a ser um problema importante, em escala mundial, quando se discute a educação.
Arroyo (1996) afirma que pouco se avançou na concepção da educação básica para além de um ensino rudimentar, de primeiras letras, primaríssimo que, democratizado no acesso enquanto escolarização obrigatória, não logrou produzir qualidade social e culturalmente relevante para os segmentos majoritários da população que sofrem a exclusão do usufruto de bens materiais, simbólicos e políticos socialmente produzidos. Dessa forma, o autor argumenta que hoje,
“Nosso crescente sistema de educação básica, em fase de universalização, continuou tão primário e rudimentar quanto em décadas anteriores. As quatro primeiras séries do 1º grau continuaram sob a regência de profissionais qualificados, em nível médio, no domínio de habilidades mínimas das primeiras letras, contas e noções elementares de ciências e não conseguimos incorporar as 5ªs e 8ªs séries num projeto de educação básica” (Arroyo, 1996,p .52).

Além disso, o direito à educação, apesar de ser um exercício legalmente constituído, não se firma como tal na maioria dos Estados por falta de condições materiais para exercê-lo, por obstáculos provenientes das condições de vida dos indivíduos ou de práticas escolares que levam à exclusão ou à evasão da escola. 
Os maiores avanços em termos de ampliação da cobertura, no Brasil, foram alcançados no ensino fundamental obrigatório, segundo dados do MEC/INEP/SEEC/IBGE BRASIL. EFA 2000 Educação para Todos: Avaliação do ano 2000. Informe nacional, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Brasília: O Instituto, 2000., que indicam que a taxa  de escolarização líquida, na faixa etária de 7 a 14 anos, que era de 86% em 1991, saltou para cerca de 96%, em 1999. Portanto, a universalização do acesso, tornara-se uma meta tangível para o País até o final da década de 1990.    “Com isso, o Brasil conseguiu antecipar e superar a meta estabelecida pelo Plano Decenal de Educação para Todos,   que   previa   aumentar  para 94%, pelo menos, a cobertura da população em idade escolar até 2003” (EFA 2000, Apresentação).
Obviamente, estes dados representam um grande desafio para o governo e para a sociedade brasileira. As taxas de analfabetismo, especialmente as referentes a adolescentes e jovens, significam a exclusão, a manutenção de diferenças e desigualdades entre indivíduos.
Os dados apresentados justificam (quantitativamente) a avaliação positiva realizada, ou seja, o aumento da taxa de escolarização líquida da população de 7 a 14 anos (ensino obrigatório) e a redução nos índices de analfabetismo. No entanto, as taxas elevadas de repetência e de analfabetismo ainda existentes são inaceitáveis e representam um grande desafio para o governo e para a sociedade brasileira. Assim, é preciso reconhecer a necessidade de adoção de políticas públicas mais efetivas para atender a este grupo, excluído socialmente.
O exame da legislação do período pós-1988, no Brasil, dos dois principais planos elaborados nos anos 1990 para a área — Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) e Plano Nacional de Educação (2000) — e de projetos implantados pelo MEC nos últimos anos, evidencia a centralidade das medidas voltadas para o ensino obrigatório: o ensino fundamental. 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o ensino fundamental como o ensino obrigatório a partir de então a ser assegurado universalmente, inclusive para os que não tiveram acesso ao ensino em idade própria.(art.208). Assim, definiu uma escolarização mínima para todos.
Ainda no art. 208, §§ 1º e 2º, a Constituição Federal afirma: "O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo", e seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente.
Por envolver a garantia do ensino obrigatório, a discussão sobre a gratuidade do ensino fundamental traz à tona a necessidade de articulação entre as instâncias do Poder Público no atendimento escolar, definido como direito social básico. Impõem-se, portanto, formas concretas de cooperação entre as três esferas de poder, especialmente entre estados e municípios, de modo a que seja possível implementar políticas educacionais pactuadas, construídas conjuntamente e, por isso mesmo, geradoras de co-responsabilidade.
No artigo 205 a Constituição Federal estabeleceu a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Assim, apesar de admitir, neste artigo, que o projeto educacional vá além do sistema formal e da escolarização, a Carta Constitucional evidencia que, no tocante à educação, o projeto nacional fica centrado na escolarização.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996 (Lei n.º 9.394/96, de agora em diante denominada LDB/96), traz uma ampliação relativa do enfoque da educação básica, na medida em que alia formas regulares e não regulares de ensino, formas escolar e não-escolar, embora ainda expresse clara centralidade no ensino fundamental escolar regular (Brasil, 1996).
A LDB/96 esclarece as competências e atribuições dos diferentes entes federativos no que se relaciona às suas responsabilidades educacionais (art. 9º, 10 e 11). Assim, a garantia da universalização do ensino fundamental obrigatório (no contexto de uma educação básica para todos) é fixada como dever estatal (art. 4.º, Incisos I e VIII e art. 5.º). O ensino fundamental corresponde à segunda etapa da educação básica, “com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública” (Art.32).
Cabe ressaltar  que o texto da LDB retrata a política educacional brasileira, que por ser orientada por políticas mais amplas, apresenta-se coincidente com as determinações dos organismos internacionais no tocante a se privilegiar o ensino fundamental  quando garante a “prioridade” para esta etapa da educação básica. Fica evidente o limite do compromisso do Estado com a educação básica e a redução do enfoque desta (escolarização regular da faixa etária de 7 a 14 anos -  no ensino fundamental). Cabe ressaltar que o Plano Nacional de Educação (2000) também reafirma esta redução no enfoque.
O Plano Nacional de Educação/MEC (PNE) explicita as políticas, as metas e a divisão de responsabilidades no tocante ao projeto nacional de educação, conforme já sinalizado na LBB/96. Trata-se de um Plano cuja importância deve-se, segundo Saviani (1998), ao seu caráter global (abrange todos os aspectos da organização da educação nacional) e ao seu caráter operacional (ações traduzidas em metas e com prazos determinados).
O ensino fundamental é apresentado como a prioridade número um do PNE, justificada com a afirmação de que o ensino obrigatório corresponde à “formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da sociedade moderna”.
Quanto a universalização do ensino obrigatório, o Plano  assegura, como um dos seus objetivos:
 “Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental, no prazo de cinco anos a partir da data de aprovação deste plano, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola, estabelecendo em regiões em que se demonstrar necessário programas específicos , com a colaboração da União, dos Estados e dos Municípios” (Plano Nacional de Educação, 2000). 
A responsabilidade para o atingimento dessa  universalização é do Poder Público, responsabilidade essa já atribuída pela Constituição Federal de 1988, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O Plano ainda  ressalta que o direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão.
O ensino fundamental, inserido no âmbito prioritário da atual política educacional, consiste na educação básica que se pretende assegurar aos brasileiros como “possível” resposta às transformações recentes na estrutura societal. Na realidade é uma educação para àqueles que vão realizar o trabalho, ou seja, uma simples aquisição dos conteúdos mínimos.
Dessa forma, o currículo oficial brasileiro passa a inscrever diretrizes através dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (1998), procurando adequar o conteúdo curricular à maneira de pensar, sentir e agir capitalista no atual estágio de desenvolvimento.
Dos objetivos definidos para o ensino fundamental se depreende que um dos pontos prioritários da educação básica é o desenvolvimento de atitudes e um segundo objetivo prioritário é a aquisição de conhecimentos.
Esses objetivos expressam o que o Estado brasileiro julga pertinente, conveniente, necessário, prioritário e possível garantir na educação básica nacional já que, conforme visto, esta ficou reduzida ao ensino fundamental. Assim, explicita o padrão básico de formação de recursos humanos e do cidadão. Delineia o perfil do homem/trabalhador/cidadão brasileiro que se tem em vista: indivíduo ético, pacífico, socialmente adaptado / adaptável, participativo / responsável / produtivo e tolerante com as diferenças.
Concluímos com a certeza de que ainda não conseguimos dar um salto de qualidade  na passagem de um sistema de educação elementar, conforme caracterizado por Arroyo (1996, p. 55), ou seja, “centrado na seletividade, no domínio de habilidades mínimas e na moralização dos setores populares”, para a construção de um sistema público de educação universal. Sem esse salto de qualidade, certamente, não conseguiremos chegar à formação de um novo profissional capaz de alterar o atual quadro da educação no país e na prática, concretizar as formulações propostas nos documentos oficiais.
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ESQUEMA
TEMA
O ENSINO OBRIGATÓRIO NA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL: concepção e desafios
OBJETIVOS:
	Apontar o sentido do ensino obrigatório que se apreende dos objetivos do ensino fundamental nas disposições normativas da política educacional brasileira dos anos 1990.

Discutir o sentido de ensino obrigatório na educação contemporânea.
PROBLEMA:
Que sentidos se pode apreender do discurso oficial, definidor da política educacional brasileira dos anos 1990, sobre o ensino obrigatório, conformeconcebido nessa política?
METODOLOGIA:
Analisamos as formulações normativas produzidas nos anos 1990 no âmbito do Estado brasileiro. Partindo da legislação do período pós-1988 e do planejamento educacional de abrangência nacional, encaminhamos especificamente os documentos portadores do discurso oficial que expressam as políticas públicas para o ensino fundamental.

ALGUMAS CONCLUSÕES:
A análise das disposições normativas nos permitiu apreender os sentidos do ensino obrigatório como elemento do projeto de sociedade contemporânea. Assim:
	A política educacional brasileira, por ser orientada por políticas mais amplas, apresenta-se coincidente com as determinações dos organismos internacionais no tocante a se privilegiar o ensino fundamental quando garante a “prioridade” para essa etapa da educação básica.

-   a educação obrigatória, no Brasil, é teoricamente, um direito humano universal que deverá ser satisfeito com igualdade e gratuidade, mas que está longe de ser uma realidade universal por causa de fatores como: falta de condições materiais para exercê-lo; obstáculos provenientes das condições de vida dos indivíduos ou de práticas escolares que levam à exclusão ou à evasão da escola.
	Os objetivos do ensino fundamental explicitam o padrão de formação de recursos humanos e do cidadão. Delineia o perfil do homem/trabalhador/cidadão brasileiro que se tem em vista: indivíduo ético, pacífico, socialmente adaptado/adaptável, participativo/responsável/produtivo e tolerante com as diferenças.



