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MOÇÃO Nº 18, GT12
Aprovada

Nome(s) do(s) proponente(s): Carlos Eduardo Ferraço
GT ou Sessão: GT 12 - Currículo
Texto da moção:
As discussões em torno da problemática da qualidade da escola brasileira indicam a
necessidade de reflexões amplas sobre o tema, evitando reducionismos que possam ser
prejudiciais à busca de soluções realistas e efetivas para os problemas encontrados. Faz-se
necessário investir nessas discussões fugindo ao risco do mascaramento de alguns dos
múltiplos fatores que contribuem para a gestação daquilo que hoje vivenciamos, em
benefício de outros.
Entendemos que o conhecimento não é algo dado a priori no qual se deva expor educandos
para que seja absorvido por eles. E uma construção coletiva que coloca aos processos
ensino-aprendizagem outras exigências e questões que precisam integrar os debates em
torno da produção da qualidade da escola brasileira.
Nesse sentido, nós, do GT Currículo da ANPEd, somos contrários à ampliação do ano
letivo de 200 para 220 dias.
Entendemos que essa proposta mascara problemas reconhecidamente dificultadores da
produção do sucesso escolar. Alertamos, portanto, para a necessidade de se discutir mais
amplamente esses diferentes fatores que interferem na qualidade do processo ensinoaprendizagem.
Dentre estes fatores, destacamos:
• A questão das condições materiais de trabalho nas escolas.
• A questão dos salários docentes.
• A desqualificação / desvalorização da profissão docente.
• O aumento do “burn-out” docente e suas causas possíveis e prováveis, tais como a
intensificação do trabalho docente e a questão da compatibilidade entre a carga
horária total de trabalho remunerado e as exigências da função.
• O modo atual da organização do trabalho na escola e suas implicações na produção
possível do sucesso escolar. Neste aspecto, destacam-se o problema do número de
alunos por turma e a escassez de tempo disponível para atividades necessárias
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desempenhadas fora da sala de aula, tais como: planejamento e preparação de aulas
e materiais, correção de trabalhos acadêmicos, entre outras.
• Os problemas envolvendo a relação do modelo de escola vigente com a diversidade
social e cultural dos alunos.

Ressaltamos, ainda, que a participação do ano letivo proposta promove um deslocamento
em relação às responsabilidades pela produção da qualidade da educação formal no país,
concentrando-as nas escolas, negligenciando a necessidade de formulação e aplicação de
políticas públicas voltadas à construção coletiva dessa qualidade, com a participação de
todos os envolvidos no processo: autoridades educacionais nacionais, regionais e locais;
pesquisadores em educação; comunidades escolares.

Dirigido a: MEC (ENTREGUE PESSOALMENTE PELA PRESIDENTE DA
ANPED, EM 18.10.11), MPOG (Minist. Planej, Orçamento e Gestão); FASUBRA e
SINASEFE.

Assinatura do(s) proponente(s):
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Ofício nº 99/2011
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2011

De: ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Assunto: ampliação do ano letivo de 200 para 220 dias

Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão Dra. Miriam
Belchior,

Estamos enviando em anexo a moção de nº 18 aprovada na Assembléia Geral da ANPEd,
realizada em Natal/RN, na data de 04 de outubro de 2011.

Atenciosamente,

Antonio Flavio Barbosa Moreira
Secretário Geral da ANPEd
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Ofício nº 100/2011
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2011

De: ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
Para: FASUBRA - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades
Públicas Brasileiras
Assunto: ampliação do ano letivo de 200 para 220 dias

À Coordenação Geral,
Estamos enviando em anexo a moção de nº 18 aprovada na Assembléia Geral da ANPEd,
realizada em Natal/RN, na data de 04 de outubro de 2011.

Atenciosamente,

Antonio Flavio Barbosa Moreira
Secretário Geral da ANPEd
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Ofício nº 101/2011
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2011

De: ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
Para: SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica
Assunto: ampliação do ano letivo de 200 para 220 dias

À Coordenação Geral,
Estamos enviando em anexo a moção de nº 18 aprovada na Assembléia Geral da ANPEd,
realizada em Natal/RN, na data de 04 de outubro de 2011.

Atenciosamente,

Antonio Flavio Barbosa Moreira
Secretário Geral da ANPEd

anped
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 sala 206/208
CEP 20560-120 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ
Telefone (21) 22761447 / 22762137 - Fax (21) 38795511
secretariaexecutiva@anped.org.br - www.anped.org.br

anped

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação

Moção nº 18 A, B, C
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão
Dra. Miriam Belchior
Esplanada dos Ministérios - Bloco K - 4º andar
70040-906 - Brasília -DF

FASUBRA - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das
Universidades Públicas Brasileiras
A Coordenação de Educação Sras. Rosangela Gomes Soares da Costa e
Janine Vieira Teixeira
UnB Pavilhão Múltiplo Uso – Bloco C – sala C. 1-56/2
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Caixa ‘Postal 04359 – Asa Norte
70904-970 – Brasília – DF

SINASEFE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica
A Coordenação Geral
SCS QD 02 BL C SL 109/110 Ed. Serra Dourada
70300-902 - Brasília-DF
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