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 Como a HCM aparece nos documentos oficiais

para a educação no Brasil?

 LDB (1996)

 Plano Nacional de Educação (2001-2011)

 Diretrizes curriculares (2015)
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi

publicada em 20 de Dezembro de 1996.

 Iniciou uma série de mudanças na Educação

brasileira.

 Claramente, a LDB não resolveu todos os

problemas da Educação (e nem resolverá).
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Sobre a educação básica…
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O que acham disso?
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Retrocesso?
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 Como uma das consequências da publicação da

nova LDB, foi instituído no Brasil o Plano

Nacional de Educação (PNE), em 2001.

 Este foi o 1° PNE de toda a história da Educação

Brasileira.
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 Existiu uma intenção de se criar um PNE desde

meados da década de 30, principalmente após o

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, de

1932.

 Esperou-se, contudo, quase 70 anos até que essa

ideia fosse concretizada.
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 O PNE que vigorou entre 2001 e 2011 não foi o único a ser 
apreciado.

O PNE da Sociedade Brasileira reivindicava o fortalecimento da 
escola pública estatal e a plena democratização da gestão 

educacional, como eixo do esforço para se universalizar a educação 
básica. [...] O PNE do governo insistia na permanência da atual 
política educacional e nos seus dois pilares fundamentais: máxima 

centralização, particularmente na esfera federal, da formulação e da 
gestão da política educacional, com o progressivo abandono, pelo 

Estado, das tarefas de manter e desenvolver o ensino, transferindo-
as, sempre que possível, para a sociedade. (VALENTE e 

ROMANO, 2002, p. 98-9)
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 O texto do PNE está estruturado em 6 partes:

 Introdução

 Níveis de ensino

 Modalidades de ensino

 Magistério da educação básica

 Financiamento e gestão

 Acompanhamento e avaliação do plano
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De forma geral, o PNE tem os seguintes objetivos:

 A elevação global do nível de escolaridade da população;

 A melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis;

 A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante

ao acesso e permanência, com sucesso, na educação pública;

 Democratização da gestão do ensino público, nos

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princícpios da

participação dos profissionais da educação na elaboração do

projeto pedagógico da escola e a participação das

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou

equivalentes.
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Onde aparece a HCM?


