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A educação é o ato de amor, por isso, um ato 

de coragem. Não pode temer o debate. A 

análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho constitui-se em um estudo monográfico realizado com três docentes que 

lecionam em classes multisseriadas, em duas escolas com organização de ensino 

multisseriado. A partir de uma pesquisa qualitativa com visitas às escolas, entrevista semi-

estruturada e anotações em diário de campo através da seguinte pergunta: Como os docentes 

que lecionam em salas multisseriadas organizam seu trabalho no processo de ensino 

aprendizagem? E o objetivo geral foi: Conhecer as metodologias de trabalho utilizadas pelos 

professores atuantes em salas de aulas multisseriadas. Como objetivos específicos, buscou-se 

identificar formas de gerenciamento do tempo pelos docentes em salas multisseriadas, 

entender como os docentes trabalham os conteúdos disciplinares no contexto das salas 

multisseriadas e analisar as formas de organização do grupo classe, promovidas pelos 

docentes frente ao trabalho com turmas multisseriadas. Inicialmente, apresenta-se uma revisão 

sobre a organização de ensino multisseriado, no qual foi perceptível que esse modelo de 

organização de ensino surge no momento que se aborda a necessidade de uma educação para 

todos, com reflexões sobre o atendimento a públicos pequenos de alunos em locais distantes 

ou de difícil acesso. Na continuidade, passamos a refletir acerca das particularidades 

relacionadas às salas multisseriadas. Abordamos desde a formação de professores, apoio 

pedagógico, até a atenção por parte dos governantes para com essa realidade de ensino. Nossa 

pesquisa mostrou que os docentes indicam conseguir desenvolver um trabalho satisfatório 

apesar das lacunas/limites da atividade em salas multisseriadas. Além disso, esse estudo 

apontou que as salas multisseriadas podem proporcionar bons resultados nas relações de 

ensino-aprendizagem, embora na atual configuração necessite de um grande esforço/empenho 

por parte dos professores à revelia das condições que lhes são colocadas. 

 

Palavras-chave: Salas Multisseriadas, Ensino, Escolas do campo, Prática Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work consists of a monographic study carried out with three teachers who teach 

in multi-series classes, in two schools with multi-series teaching organization. From a 

qualitative research with visits to schools, semi-structured interview and notes in field diary 

through the following question: How do teachers who teach in multi-series rooms organize 

their work in the process of teaching learning? And the general objective was: To know the 

work methodologies used by teachers working in multi-series classrooms. 

As specific objectives, the aim was to identify ways of time management by teachers in multi-

series rooms, to understand how teachers work the content in the context of multi-series 

rooms and to analyze the forms of organization of the class group, promoted by teachers in 

relation to working with classes multisseries. Initially, a review is presented on the 

organization of multi-grade teaching, in which it was noticeable that this model of teaching 

organization arises at the moment that the need for an education for all is addressed, with 

reflections on the attendance to small audiences of students in distant or hard to reach places. 

In continuity, we began to reflect on the particularities related to the multi-series rooms. We 

approach from the training of teachers, pedagogical support, to the attention of the 

government to this reality of teaching. Our research has shown that teachers indicate that they 

can develop satisfactory work despite the gaps / limits of activity in multisite rooms. In 

addition, this study pointed out that multi-session rooms can provide good results in teaching-

learning relationships, although in the present configuration it needs a great 

effort/commitment on the part of the teachers in disregard of the conditions placed on them. 

 

Keywords: Multi-Serial Rooms, Teaching, Country Schools, Teaching Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola do campo é marcada pela precariedade presente no seu contexto, desde a 

estrutura física, sendo que na maioria das vezes estão localizadas em espaços que não 

possuem características de uma escola, ou seja, em prédios paroquiais, dentre outros. Além 

disso, sofrem com a falta de atenção por partes dos governantes, já que não investem na 

formação dos professores que lecionam em turmas multisseriadas, tampouco, em propostas 

metodologias que abordem especialmente a realidade das escolas das zonas rurais. 

Com isso, surge à necessidade de tratarmos/desenvolvermos um estudo que aborde 

com atenção e seriedade essa realidade de ensino. Foi observada a forte presença de salas 

multisseriadas na comunidade Poço Tilon, na cidade de Felipe Guerra/RN, onde sentiu-se 

ainda mais necessidade de pesquisar sobre esse tema, bem como, por ser uma realidade pouco 

estudada pelos autores/pesquisadores e nos cursos de licenciatura.  

Diante disso, consideramos que o processo de ensino aprendizagem que ocorre em 

uma sala multisseriada é ainda mais complexo do qual ocorre em uma sala de apenas uma 

serie, ou seja, salas seriadas, tendo em vista que a diversidade é bem maior na sala 

multisseriada Assim, faz-se necessário que os professores adotem metodologias específicas 

para essa realidade de ensino.  

A escolha da metodologia que irá nortear o trabalho dos docentes em sala de aula 

multisseriada é muito importante e deverá ser realizada/desenvolvida com muita seriedade, 

assim sendo, a presente pesquisa se fundamentou na seguinte pergunta: Quais os desafios 

encontrados e a metodologia utilizada no ensino aprendizagem pelos docentes que lecionam 

em salas multisseriadas? A partir dessa reflexão tecemos os objetivos desse trabalho.  

Teve-se por objetivo geral conhecer as metodologias utilizadas pelos professores 

atuantes em salas de aulas multisseriadas. E, como objetivos específicos, buscou-se identificar 

formas de gerenciamento do tempo pelos docentes em salas multisseriadas, entender como os 

docentes trabalham os conteúdos disciplinares no contexto das salas multisseriadas e analisar 

as formas de organização do grupo classe promovidas pelos docentes frente ao trabalho com 

turmas multisseriadas. Baseando-se nos objetivos mencionados acima, houveram buscas 

sobre autores e referências bibliográficas para referenciar e fundamentar esta pesquisa. 

Esta monografia está estruturada em cinco partes: Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia, Análise dos Resultados e Discussão e Considerações Finais. Na parte destinada 

ao Referencial Teórico, foi tratado sobre o que é a organização de ensino multisseriado, bem 
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como as metodologias desenvolvidas pelos professores nas salas multisseriadas. Na parte 

referente à análise dos dados, foi tomado como base as entrevistas realizadas com os docentes 

das escolas pesquisadas. Por fim, apresentam-se as considerações finais. 
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2 ESCOLAS/SALAS MULTISSERIADAS: QUE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR É 

ESSA? 

 

Destina-se um primeiro momento para apresentar os fundamentos teóricos acerca da 

organização de ensino multisseriado presente nas escolas do campo, destacando sobre do que 

se trata e o que é o ensino multisseriado. Em seguida, foi abordado sobre as metodologias e 

práticas utilizadas pelos professores dentro dessa realidade de ensino, assim como também 

sobre as ações governamentais e políticas públicas que estão voltadas para essa organização. 

Destacamos a necessidade de se construir um novo olhar para com essa organização 

de ensino multisseriado, bem como os aspectos e as características que formam as escolas e 

salas multisseriadas, desde a precarização, desafios e perspectivas encontradas nessa referida 

organização. Compreendemos que os fundamentos que constituem essas escolas e salas 

multisseriadas não estão isolados. 

 

2.1 ESCOLAS MULTISSERIADAS: UMA REALIDADE DO CAMPO 

 

As escolas ou salas multisseriadas são uma organização de ensino criada a partir da 

democratização da educação, ou seja, para que todos tenham acesso à educação. De acordo 

com Parente (2014, p.57), as salas multisseriadas surgiram historicamente a partir da 

democratização do ensino e “trouxe à tona a discussão referente ao tipo de escola construída 

para atender a demandas reduzidas em localidades distantes e/ou isoladas”, surgindo assim a 

educação multisseriada.  

A proposta da multisseriação foi criada como uma opção de organização de ensino 

para lugares, comunidades ou espaços que tenham poucas pessoas e, consequentemente, uma 

porcentagem mínima de alunos. Uma organização de ensino criada para atender poucos 

discentes em espaços pequenos e com poucos profissionais. 

Parente (2014) fala melhor sobre isso no trecho a seguir: 

 

Diante da inexistência de um projeto pedagógico para as escolas 

ditas “isoladas”, projeto esse que ultrapassasse as barreiras 

burocráticas da designação de alunos para séries específicas, 

optou-se pela adequação do modelo seriado urbano nas escolas 

“isoladas”. Essa opção política está diretamente associada à 

questão dos investimentos educacionais. Os custos de 

implantação do modelo seriado em sua completude (idade-

série) em tais escolas seriam muito altos. Por isso, a opção foi 

de fazer a junção de grupos de alunos de diferentes faixas 
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etárias, matriculados em diferentes séries/anos, com um único 

professor, todos num mesmo espaço (PARENTE, 2014, p.58). 

 

As salas multisseriadas aparecem enquanto uma proposta para unir, em uma mesma 

sala de aula, diferentes séries do Ensino Fundamental, com a finalidade de ensinar alunos com 

diferentes idades e níveis de conhecimento. As salas multisseriadas estão presentes nas 

escolas da zona rural do País, na qual estão localizadas em áreas que possuem difícil acesso, e 

que consequentemente essas escolas tendem a ter um número baixo de matrículas, como 

também, o deslocamento até outras escolas quase nunca é viável por conta da distância entre a 

moradia do aluno e essas escolas. 

Medrado (2012) discute sobre essa problemática da distância e da educação no campo 

a seguir: 

 

As escolas do campo, como seu próprio nome diz, estão 

localizadas no campo em áreas afastadas dos centros urbanos, 

com características próprias e por motivos geográficos estas 

áreas possui uma menor densidade demográfica e 

consequentemente o número de matriculasão menores. Estes 

dados vêm sendo usados ao longo do tempo como meio 

referencial para o modelo organizacional destas escolas que 

recebem o nome multisseriação ou unidocente que segundo 

dados do INEP (2007) estão presentes em muitas regiões 

inclusive no nordeste (MEDRADO, 2012, p. 139,140).  

 

Como isso, escolas multisseriadas constituem-se como uma forma de organização 

educacional oferecida predominantemente para a sociedade que reside na zona rural.  

Ainda de acordo com Medrado (2012), 

 

Segundo dados mais recentes, Censo Escolar de 2010 do 

INEP/MEC, nos revelam que somavam cerca de 93.623 turmas 

multisseriadas no Ensino Fundamental, no Brasil e deste total 

16.985 classes estão localizadas na Bahia, reunindo assim o 

maior número dessas turmas no país, sendo 18,14%. (SOUZA 

& SANTOS, 2012, p.6), (MEDRADO, 2012, p.140). 

 

Segundo o Censo Escolar 2010, existem cerca de 93.623 turmas do Ensino 

Fundamental que fazem uso dessa organização de ensino multisseriada, e presente em todo o 

País. Como a zona rural possui um nível reduzido de pessoas qunando comparada com a zona 

urbana, a falta de professores, assim como as dificuldades de deslocamentos, são alguns 

fatores determinantes para que a existência das salas multisseriadas.  
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Sendo assim, 

 

As classes multisseriadas buscam agregar todos os alunos 

matriculados na unidade escolar independente dos níveis de 

aprendizagem em uma mesma sala, que por sua vez tem como 

responsável (na maioria das vezes) um único professor, o qual 

fica responsável por sua estruturação em serie/ano/ciclo 

(MEDRADO, 2012, p.140). 
 

Este formato de organização poderia proporcionar ao professor desenvolver suas 

atividades em uma sala heterogênea que permitisse trabalhar atendendo a todos os discentes, 

independentemente do grau de conhecimento que cada aluno tenha. Contudo, há uma 

cobrança por parte das propostas e das redes de ensino para que o docente apresente um 

planejamento e um trabalho de “paralelismo”, como se atuasse em quatro turmas diferentes. O 

modelo de seriação não é rompido. 

Hage (2014) discute sobre a questão das salas fragmentadas a seguir: 

 

 [...] justamente a presença do modelo seriado urbano de ensino 

nas escolas ou turmas multisseriadas que impede que os 

professores compreendam sua turma como um único coletivo, 

com suas diferenças e peculiaridades próprias, pressionando-os 

para organizarem o trabalho pedagógico de forma fragmentada, 

levando-os a desenvolver atividades de planejamento, curricular 

e de avaliação isolados para cada uma das séries, de forma a 

atender aos requisitos necessários à sua implementação 

(HAGE,2014, p.1175). 

 

Devido a isto, os docentes podem ter dificuldades de auxiliar os alunos 

individualmente, assim como realizar os planejamentos das aulas de quatro séries iniciais do 

Ensino Fundamental para desenvolver numa mesma turma. Além disso, existe a ausência de 

materiais didáticos para auxiliar os professores no desenvolvimento de suas atividades dentro 

das salas multisseriadas e outros fatores que contribuem para esta realidade, como destacado a 

seguir por Medrado (2012): 

 

A realidade encontrada nessas instituições muitas vezes foge do 

que estamos habitualmente acostumados a referenciar como 

unidade escolar. Davis & Gatti (1993, p. 78), observa em sua 

pesquisa que uma “escola isolada” tem muitas dificuldades e 

estas perpassam a questão da localização, (físico/estrutural, 

curricular, pedagógico dentre outros) dando uma dimensão 

sociopolítica a essas dificuldades que impõem previamente 

limites no ato de ensinar/apreender muitas vezes (mal) 
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entendidos como causa/consequência do sistema multisseriado. 

(MEDRADO, 2012, p.140). 

 

Há ainda problemas que podem surgir em qualquer organização de ensino seja ele 

seriado ou multisseriado, mas que acaba sendo atribuída a organização de ensino 

multisseriado pelo fato de ser tratado como algo negativo, como discutido por Moura e Santos 

(2011) e Medrado (2012): 

 

Tratada nas últimas décadas como uma “anomalia” do sistema, 

“uma praga que deveria ser exterminada” para dar lugar às 

classes seriadas tal qual o modelo urbano, este modelo de 

organização escolar/curricular tem resistido” (MOURA & 

SANTOS, 2011, p. 5).  

Tal percepção vem sendo reafirmada ao longo do tempo pelo 

baixo desempenho das escolas do campo e que neste espaço é 

predominantemente composto por classes multisseriadas 

(MEDRADO, 2012, p.140). 

 

As escolas que estão localizadas nas zonas rurais muitas vezes estão situadas em 

ambientes que não possuem características de uma escola, como por exemplo, prédios 

comunitários sem lugar para uma ampla biblioteca, espaço para lazer, cozinha, banheiros etc. 

Além da falta de apoio por parte das Secretarias de educação, como demonstra Medrado 

(2012): 

 

Há estudos desde 2002 que indicam alguns fatores que estão 

ligados diretamente ao baixo desempenho do ensino do 

campo/classes multisseriadas, os quais vão desde a falta de um 

espaço físico adequado, com energia elétrica, água encanada, 

banheiro, cozinha, fornecimento de merendeira, a um 

acompanhamento pedagógico e formação específica, recursos 

didáticos, adequação curricular, dentre outros (MEDRADO, 

2012, p.141). 

 

Diante das colocações dos autores acima, é possível atribuir às condições precárias as 

quais as escolas do campo, especificamente, as salas multisseriadas, enfrentam a falta de 

atenção e apoio por parte das autoridades governamentais para com as mesmas, por não 

investirem na formação dos professores que trabalham nessas instituições, e tampouco em 

planejamentos pedagógicos específicos para a realidade das escolas do campo e isso pode 

prejudicar diretamente na atuação do professor, como também na aprendizagem dos alunos. 

Para Medrado (2012, p.141), 
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Para lecionar nas escolas do campo muitos professores 

precisam percorrer muitos quilômetros e enfrentar outros 

obstáculos como lama, chuva, estradas em péssimas condições 

(acidentes de moto) entre outros. Estes fatores associados a 

outros mencionados anteriormente influenciam para que 

professores prefiram lecionar em escolas urbanas, aumentando 

assim a rotatividade desses profissionais nas escolas do campo.  

 

Portanto, devido à falta de materiais didáticos ou materiais de qualidade, condições 

físicas adequadas, deslocamento e a falta de investimentos por parte do governo, acarretam 

em uma resistência por parte dos profissionais da educação de não escolherem as escolas do 

campo. 

Diante das questões apresentadas nas discussões realizadas até aqui surgem 

indagações voltadas para os direitos das pessoas que vivem no campo, referente às políticas 

públicas. As entidades governamentais têm elaborado políticas públicas para solucionar os 

problemas que possam surgir dentro da organização de ensino multisseriado? 

 

No que se refere a políticas públicas voltadas ao atendimento 

destas classes pode-se dizer que tem se desenvolvido pelo poder 

público uma atuação acanhada com ações isoladas e que na 

prática sua efetivação não consegue atingir todo o país com o 

Programa Escola Ativa (MEDRADO, 2012, p.141). 

 

O Programa Escola Ativa foi uma das políticas públicas executadas pelo governo 

brasileiro para dar subsídios às salas multisseriadas, tendo em vista a melhoria da qualidade 

de ensino durante a prática em salas de aulas multisseriadas.  

A ausência de políticas públicas que deem assistência às ações que compõe as salas 

multisseriadas, e dos problemas que integram essa organização de ensino, é um desafio para 

os docentes lecionarem dentro dessas salas de aulas, como por exemplo, a falta formação e 

conhecimentos específicos, bem como a ausência de informações referentes às salas 

multisseriadas. Os profissionais da educação iniciam suas aulas sem muita base ou preparação 

para o atendimento às características particulares dessas turmas. 

Devido à falta de suporte, os professores acabam reproduzindo o padrão 

urbanocêntrico, ou seja, fazendo seus planejamentos referentes a cada ano/série.  

Segundo Medrado (2012), 

 

Percebemos que muitos professores do campo adotam a postura 

urbanocêntrica, por motivos diversos que vão desde o não 

pertencimento nesse espaço, desconhecimento de outra 

ideologia que não seja capitalista, formação quanto estudante e 
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profissional em regime seriado/disciplinar, pouca ou nenhuma 

informação sobre educação do campo e classes multisseriadas 

(MEDRADO, 2012, p.142). 

 

A organização das salas multisseriadas é uma questão pouco abordada pelos 

pesquisadores e nos cursos de licenciaturas, apesar dessa ser uma realidade bastante 

considerável nos municípios brasileiros, como afirma Medrado (2012, p.142), 

Tal percepção é apontada por vários estudos os quais enfatizam 

a escassez de pesquisas na área da educação do campo e classes 

multisseriadas que associada ao abandono do poder estatal 

durante décadas se configurou em obstáculos na construção de 

um novo quadro dessa modalidade educacional. 

 

Diante disso, pode dizer-se que a referida conjuntura sucede pelo desinteresse das 

instâncias governamentais para com a organização de ensino multisseriado, uma vez que não 

investem na formação dos professores que trabalham nessas salas. Há poucos projetos ou 

propostas pedagógicas que sejam específicas para a organização de ensino multisseriado. 

Medrado (2012) apud Santos (2011) discute essa pauta a seguir:  

 

Nessa perspectiva, Santos (2011), entende que o abandono do 

poder estatal e seu silenciamento são fatores que estão aliados 

na configuração preconceituosa que temos atualmente em torno 

da multissérie e educação do campo. Para ele o silencimaneto se 

manifesta pela resistência do estado em reconhecer a realidade 

que compõem a educação do campo/classes multisseriadas, 

deixando de investir na mesma, caracterizando o abandono. 

Outro ponto que se caracteriza como silenciamento é na postura 

adotada pelas Universidades, que não tem considerado a 

importância dessas classes (sendo que estas podem ser o único 

meio de se efetivar a iniciação escolar de muitas pessoas) 

deixando de ser discutida/abordada aos olhos de uma classe 

formadora de conceitos e opiniões. (MEDRADO, 2012, p.142-

143, apud SANTOS, 2011). 

 

Medrado (2012, p.142, 143) defende ainda que o silenciamento, bem como o 

abandono dos governantes para com as salas multisseriadas/educação do campo é fruto do 

preconceito gerado em torno dessa realidade de ensino, além disso, a falta de discussões e 

pesquisas dentro das Universidades que deem ênfase a essa organização de ensino contribui 

muito para o seu esquecimento. 

A pesquisa sobre as salas multisseriadas, na qual é a realidade que as escolas do 

campo estão inseridas, pode levar a sociedade a mudar e desconstruir o olhar negativo para 

com essa organização de ensino. Arroyo (2010, p. 10) afirma que: 



20 
 

 

Entre tantos significados destas narrativas, merece destaque 

mostrar que as escolas multisseriadas estão sendo levadas a 

sério, sendo reiventadas, e não mais ignoradas nem desprezadas 

como escolas do passado. 

 

De acordo com o autor, as escolas multisseriadas vinham sendo tratadas por muitos de 

forma pejorativa, ou mesmo menosprezada, persistindo por muito tempo os olhares negativos 

acerca da organização de ensino multisseriado. Mas aos poucos essa organização de ensino 

vem ganhando visibilidade e espaço no sistema de ensino brasileiro. Com isso, Arroyo (2010, 

p. 10) contribui afirmando que, 

 

Uma primeira lição: as escolas multisseriadas merecem outros 

olhares. Predominam imaginários extremamente negativos a ser 

desconstruídos. a escola multisseriada pensada na pré-história 

de nosso sistema escolar; vista como distante do paradigma 

curricular moderno, urbano, seriado; vista como distante do 

padrão de qualidade pelos resultados nas avaliações, pela baixa 

qualificação dos professores, pela falta de condições materiais e 

didáticas, pela complexidade do exercício da docência em 

classes multisseriadas, pelo atraso da formação escolar do 

sujeito do campo em comparação com aquele da cidade… 

 

Apesar de que, aos poucos, as salas multisseriadas venham ganhando visibilidade 

dentro do sistema de ensino brasileiro, bem como desconstruindo vagarosamente os olhares 

negativos ou até preconceituosos existentes, ainda assim existe um propósito desumano no 

qual se trata de acabar com as escolas do campo, que em sua maioria fazem uso da 

organização de ensino multisseriado, assim como suas diversas maneiras de vivencia. Arroyo 

(2010, p. 10) afirma “essas imagens tão negativas do campo e de suas escolas tiveram e têm 

uma intencionalidade política perversa: reduzir o campo, suas formas de existência e de 

produção de seus povos à inexistência”. 

Dessa forma, as escolas multisseriadas são vistas como uma problemática dentro da 

organização de ensino, ou seja, sem boa qualidade de ensino e aprendizagem, como se fosse 

algo oposto do ensino seriado que é tido como “padrão” para o sistema de ensino brasileiro. 

Arroyo (2010) esclarece isso quando diz, 

 

A escola do campo é, assim, considerada como não escola, não 

educandário, sem qualidades; os educadores-docentes, como 

não educadores, não docentes; a organização curricular não 

seriada, multisseriada, como inexistente; os diversos povos do 

campo, na pré-história, na inferioridade cultural. Em 
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contraposição, a cidade, assim como a escola, os currículos 

seriados, seus docentes e sua qualidade, são existentes. Padrões 

de referência e paradigma de modernidade, cientificidade, 

conhecimento, produtividade, que têm classificado, 

hierarquizados nossas escolas, docentes e coletivos que as 

frequentam (ARROYO, 2010, p.11-12).  

 

Por muito tempo a organização de ensino multisseriado foi vista de forma 

preconceituosa, como se as salas multisseriadas fossem irregular ao comparar com o ensino 

seriado. Mas é necessário mudar a visão negativa das escolas/salas multisseriadas, pois 

estamos tratando de formas diferentes de ensino e não de oposições, no qual devemos acabar 

com as comparações entre as escolas multisseriadas e seriadas. Arroyo (2010) vem dizer que, 

 

[...] as análises da escola seriada ou multisseriada têm de ser 

outra. Deve-se sair de olhares reducionistas de dentro. Ir além 

de análises comparativas entre escola da cidade versus escola 

rural, entre escola seriada versus multisseriada. Análises 

cansativas, reducionistas, que nos fecham em vez de abrir-nos a 

compreensões e a intervenções mais profundas, postas pela 

dinâmica social (ARROYO, 2010, P.12).  

 

A partir deste ponto de vista, podemos observar que as comparações realizadas pela 

sociedade entre as salas multisseriadas e as seriadas não fazem nenhum sentido, pois se trata 

de realidades e organizações de ensino diferentes nas quais cada uma possui suas 

especificidades. Além disso, quando as comparações são praticadas, os olhares negativos 

sempre percorrem em direção as salas multisseriadas, mas logo podemos perceber que são 

organizações de ensino com realidades e características diferentes e não se referem a 

organizações opostas. 

Aqui, buscamos abordar um pouco sobre a realidade da organização de ensino 

multisseriado. Encerramos a discussão acerca das escolas multisseriadas como uma realidade 

do campo e seguiremos para o próximo tópico dando ênfase às metodologias utilizadas pelos 

professores na referida organização de ensino. 

 

2.2 METODOLOGIAS/PRÁTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS PELOS 

PROFESSORES EM SALAS DE AULA MULTISSERIADAS. 

 

As turmas multisseriadas são uma maneira de organização escolar  estipulada pelos 

sistemas de ensino, deste modo, perante a organização do sistema de ensino multisseriado, é 
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importante realizar uma pesquisa sobre como os professores que trabalham dentro dessa 

realidade de ensino desenvolvem suas práticas pedagógicas. 

Diante dessa realidade das escolas que possuem o perfil da multisseriação que estão 

inseridas nas zonas rurais, as visões sobre as práticas desenvolvidas pelos professores dentro 

da conjuntura das turmas multisseriadas não eram comuns e, muitas vezes, salientaram os 

problemas presentes dentro da educação do campo. Parente (2014) fala sobre o tema a seguir: 

 

A pura e simples rejeição ao formato multisseriado, ao invés de 

contribuir para a educação do campo, do ponto de vista político-

pedagógico, oferece espaço para que muitas práticas escolares 

excludentes, existentes no contexto urbano, sejam reproduzidas 

na área rural. Por outro lado, essa rejeição também inibe a 

difusão de práticas pedagógicas alternativas que surgem 

cotidianamente nas escolas do campo, silenciadas diante da 

simples negação da multisseriação. Pode-se negar a 

multisseriação como opção político-financeira e pedagógica, 

mas não se deve esquecer de que as práticas desenvolvidas em 

ambientes multisseriados não são de uma única ordem. Assim 

como em muitos contextos de organização seriada, alternativas, 

rompimentos e transgressões surgem em virtude de se 

considerar outros elementos a priori (diferentes do elemento 

“série”) (PARENTE, 2014, p.678). 

 

Com isso, surge a necessidade de se refletir sobre projetos de cursos de ensino que 

sejam mais duradouros, no qual favoreçam o trabalho do educador exclusivamente numa 

instituição de ensino, proporcionando o progresso de atuações mais longas no que diz respeito 

aos projetos desenvolvidos dentro das escolas, como também dos procedimentos realizados 

dentro dos cursos formativos, principalmente levando em consideração as escolas de zonas 

rurais, que insiram, de alguma maneira, estímulos pertinentes ao trabalho nas instituições de 

ensino do campo. Medrado (2012) apud Hage (2009) discorre sobre a atuação dos professores 

nessa modalidade de ensino: 

 

A atuação docente é um fator de relevância apontado por Hage 

(2009) como um dos relacionados ao desempenho baixo das 

escolas do campo, onde a característica básica das classes 

multisseriadas é o atendimento de varias séries/anos a qual 

exige do profissional experiência docente ao logo da vida e 

estabilidade no cargo. (MEDRADO, 2012, p.141). 

 

Razões como essas contribuem para o fortalecimento da perspectiva da seriação em 

grande parte das escolas urbanas. A falta de estímulos ao trabalho do professor que leciona no 

campo, com a carência de recursos, de materiais necessários para as escolas e também de 
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cursos de formação continuada, a não escolha dos professores para lecionar nas escolas do 

campo e, principalmente, nas que possuem o perfil da multisseriação, levam as secretarias de 

educação a indicar os docentes, com isso, as secretarias tendem a indicar principalmente os 

profissionais que estão sob contratos temporários, como discorrem os autores a seguir:  

 

Além de não estabelecer vínculos com a comunidade 

circunvizinha da escola a referida rotatividade faz com que 

professores contratados assumam as classes do campo, ou são 

destinados para lecionar nessas turmas professores que são 

considerados “inaptos” para atuar nas turmas das escolas da 

zona urbana ou muitas vezes por “vingança” e perseguição 

“política” (MEDRADO, 2012, p.141 apud SANTOS, 2011). 

A vivência do educador como aluno na escola do campo ou na 

multisseriada poderia influenciar em suas concepções e práticas 

a depender das experiências e das lembranças que tem do seu 

passado (PARENTE, p.682) 

 

Portanto, é indispensável inserir recursos para a formação continuada, com o intuito de 

que o educador possa identificar os sujeitos e seus costumes de vida no campo em que 

residem. Tendo isso como objetivo, consequentemente, terá mais facilidade de analisar as 

fragilidades que ocorre dentro de um determinado local que precisam de investimentos.  

Medrado (2012) demonstra que, 

 

Em se tratando da prática pedagógica que se desenvolve no 

campo é preciso entender que esse processo 

ensino/aprendizagem se constituirá em um meio diverso que há 

várias vivências e experiências na sua diversidade. Tem que 

entender também, que a educação se estabelece não só e 

puramente nos arredores escolares, mas no contexto familiar, na 

relação humana, no trabalho, nos atos religiosos e outras. 

Assim, “a educação do campo é maior que a escola, pois está 

presente no movimento e na organização do povo. Embora, a 

escolarização seja importante, ela é apenas um dos tempos e 

espaços da formação humana, não é toda a educação” 

(MEDRADO, 2012, p.143, apud CONTAG, s/d, p.7). 

 

Assim, a organização das práticas pedagógicas em salas multisseriadas precisa ser 

fundamentada em experiências e vivências, discutindo sobre os diferentes campos e assuntos 

que compõem o mundo e a sociedade. Procurando sempre mostrar para as pessoas do campo 

que a educação vai além do ambiente escolar e que a mesma se desenvolve em diferentes 

espaços, como por exemplo o âmbito familiar, nas experiências de vida, nas ações religiosas, 

no trabalho, dentre outros. De acordo com MEDRADO (2012), p.143 apud  SANTOS e  

MENESES, 2011, p.13), 
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Deve ser adequada a realidade do campo, resgatando os 

materiais disponíveis no meio ambiente, conhecimentos que os 

pais, os estudantes, os técnicos, as lideranças da comunidade 

possuem sobre as diferentes temáticas a serem trabalhadas. 

Nesse processo o professorado não é o único a ter 

conhecimento, embora tenha papel fundamental na 

aprendizagem. 

 Essa metodologia resgata a riqueza das experiências que vem 

se desenvolvendo no campo, que utilizando diferentes 

procedimentos (aulas na roça, excursões, entrevistas, reuniões, 

dramatizações, observações, etc); recursos (enciclopédias, 

livros, jornais, revistas, vídeos; a própria natureza: rios, campos, 

serras, etc) e espaços (a comunidade, florestas, cerrado, roça, 

engenhos, casas de farinha, posto de saúde, monumentos 

históricos, praças, órgãos públicos, etc), vão construindo uma 

prática pedagógica inovadora e adequada á realidade do campo 

(MEDRADO, 2012, p.143 apud SANTOS; MENESES, 

2011, p.13). 

 

Santos (2011) mostram em suas pesquisas os entraves referentes às salas 

multisseriadas, 

 

As posturas negativas que são relatadas pelo corpo docente e 

técnico das escolas do campo sejam oriundas do processo de 

modernização educacional baseado na lógica seriada, 

homogenia e positivista idealizado no currículo. Dificuldade na 

organização da sala de aula e do tempo diante das diferentes 

séries e consequentemente dos diferentes conteúdos a ser 

desenvolvido na mesma sala. Estas dificuldades estão 

diretamente ligadas ao forte vinculam que os docentes têm com 

o paradigma urbanocêntrico. Na forma que é realizada o 

planejamento (série por série) resulta em um maior desgaste 

físico e acúmulos de material para os professores. Atrelado a 

estes fatores a municipalização de novas escolas ampliou-se o 

número de diretores, coordenadores, supervisores, assessores, 

estabelecendo uma estrutura burocrática que tira a liberdade no 

fazer pedagógico. (SANTOS, 2011, p.3). 

 

Diante disso, existe um “preconceito” para com a organização de ensino multisseriado 

quando se é tratado como o oposto da lógica seriada, sendo que não se trata disso, e sim de 

outra forma de ensino que precisa ser estudada de acordo com a sua organização de ensino, 

pois estamos abordando sobre outra realidade que consequentemente possuem características 

especificas do ensino multisseriado. Dessa forma, fica inviável ser trabalhada ou desenvolvida 

com práticas pertinentes ao ensino seriado, embora ainda sejam desenvolvidas práticas 

pedagógicas referentes ao ensino seriado. 
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Santos (2011), em suas pesquisas, mostra que o trabalho docente desenvolvido em 

classes multisseriadas nas escolas do campo ainda não atendem às características heterogenias 

dessas classes, pois mesmo tendo alunos de várias séries, idades e níveis de desenvolvimento 

diferentes, os professores do campo planejam e desenvolvem suas aulas seguindo uma 

metodologia seriada, dividindo o espaço e o tempo das aulas, assim como os assuntos.  

Medrado (2012, p.143), mostra em sua pesquisa que “a forma pela qual a educação do campo 

é tratada pelos órgãos públicos (municipal, estadual e federal) gerou uma 

desestruturação/descrédito em torno dessa modalidade educacional, algo que persiste e 

dificulta a atuação docente”. Ou seja, mais uma vez é possível notar a falta de interesse das 

entidades governamentais para com essa organização de ensino, gerando assim dificuldades e 

limitações dentro das salas multisseriadas. 

De acordo com essa organização de ensino que é a multisseriação, Hage (2006) 

confirma que, 

 

Os professores enfrentam dificuldades em realizar o 

planejamento nas escolas multisseriadas, porque trabalham com 

muitas séries ao mesmo tempo, envolvendo estudantes de 

diversas faixas etárias, interesses e níveis de aprendizagem. A 

alternativa mais utilizada para solucionar o problema e 

viabilizar o planejamento numa situação dessa natureza tem 

sido seguir as indicações do livro didático, sem, contudo, 

atentar com clareza para as implicações curriculares resultantes 

dessa atitude, uma vez que esses materiais didáticos impõem a 

definição de um currículo deslocado da realidade e da cultura 

das populações do campo da região. Identificamos ainda as 

angústias sentidas pelos professores ao organizar o trabalho 

pedagógico justamente porque assumem a visão da multissérie 

enquanto "junção de várias séries ao mesmo tempo e num 

mesmo espaço", passando a elaborar tantos planos de ensino e 

estratégias de avaliação da aprendizagem, diferenciados quantas 

forem as séries presentes em sua turma. Como resultado, os 

professores se sentem ansiosos ao pretender realizar o trabalho 

da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, perdidos, 

carecendo de apoio para organizar o tempo escolar, numa 

situação em que atua em várias séries concomitantemente. Eles 

também se sentem pressionados pelo fato de as secretarias de 

educação definirem encaminhamentos padronizados de horário 

do funcionamento das turmas, de planejamento e listagem de 

conteúdos, reagindo de forma a utilizar sua experiência docente 

acumulada e criatividade para organizar o trabalho pedagógico 

adotando medidas diferenciadas em face das especificidades das 

turmas (HAGE, 2006 p.309). 

 

Medrado (2012) evidencia ainda que, 
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[...] as classes multisseriadas não dispõem de uma política 

pública que atenda suas especificidades em moldes 

heterogêneos e que propicie um ensino de qualidade para seus 

sujeitos e como consequência há uma adaptação do ensino 

seriado/urbanocêntrico fazendo com que se perpetue a postura 

negligente que o estado sempre adotou com a educação dos 

povos do campo (MEDRADO, 2012, p.146). 

 

Assim sendo, surgem indagações referentes a soluções perante a conjuntura presente 

nessa organização de ensino que acolhe os sujeitos que moram no campo, e logo contamos 

com Medrado (2012) apud Souza e Santos ( 2012) que dizem:  

 

Urge avançarmos para a superação do silenciamento, do 

abandono e da dicotomização curricular que tem afligido o 

trabalho pedagógico das profissionais que militam nos espaços 

rurais. Novos horizontes são possíveis, especialmente, por 

considerarmos a singularidade e importância que a escola 

exerce nos territórios rurais, favorecendo práticas de 

intervenções sociais e de dinamismos locais, mediante a 

escolarização de parcela significativa da população brasileira 

(MEDRADO, 2012, p.146, apud SOUZA;SANTOS, 2012, p.1). 

 

Santos (2011, p. 13) compartilha desse mesmo ponto de vista quando afirmam que, 

 

Os saberes docentes dos professores de classes multisseriadas 

construídos cotidianamente nas suas salas de aulas, as suas 

histórias de vida, etc. – merecem ser melhor investigadas para 

que se produza e sistematize um conhecimento acadêmico 

capaz de influenciar na formulação e desenvolvimento de 

políticas públicas (de formação de professores, de reformulação 

curricular, de produção de materiais didáticos, etc) que 

acolham, incentivem e aperfeiçoe o trabalho desenvolvido nas 

classes multisseriadas (SANTOS, 2011, p.13). 

 

Concluímos que as propostas sugeridas pelos autores são bastante proveitosas para um 

bom desenvolvimento das salas multisseriadas, no qual um dos principais posicionamentos a 

serem abordados/mudados é referente ao interesse das entidades governamentais para com 

essa realidade de ensino que existe nos municípios brasileiros, ou seja, que os governantes 

deem visibilidade e a devida atenção aos profissionais que atuam nesses espaços dando-lhes 

oportunidades, orientações e ferramentas para desenvolverem um excelente trabalho 

proporcionando uma educação de qualidade aos sujeitos do campo que estudam em salas 

multisseriadas. A seguir, explicaremos a metodologia utilizada para a construção desse 

trabalho monográfico. 
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3 METODOLOGIA 

 

Como metodologia, realizou-se um levantamento bibliográfico e foi utilizada uma 

pesquisa qualitativa, na qual foi feita uso da aplicação de uma entrevista semi-estruturada por 

questões semi-abertas, com três docentes colaboradores da pesquisa. O roteiro da entrevista 

semi-estruturada foi elaborado a partir do problema de pesquisa, a fim de levantar 

informações/dados necessários à construção da pesquisa. Flick, (2004) confirma que, 

 

As entrevista semi-estruturadas, em particular, têm atraído 

interesse, sendo amplamente utilizadas. Tal interesse está 

vinculado á expectativa de que é mais provável que os pontos 

de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista com planejamentos relativamente abertos 

do que em uma entrevista padronizada ou em um questionário 

(FLICK, 2004, p.89).  

 

As perguntas da entrevista possibilita ao entrevistador estabelecer novas perguntas a 

partir das respostas dos entrevistados. Segue abaixo o roteiro de entrevista semi-estruturado 

que foi aplicado com os colaboradores da pesquisa: 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Entrevistadora:  

Entrevistada:                                                               Idade:                     Sexo:    

Formação:  

Experiência profissional: 

Local da entrevista:                                                                                    Data: 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: 

1ª) Quais as séries que são atendidas na sua sala de aula?  

2ª)  Quantos alunos têm em cada série? 

Quanto à organização da sala de aula: 

3ª) Como é organizado o tempo de aula para cada série? 

4ª) Como você trabalha os conteúdos? 

5ª) Como você organiza os alunos em sala (para as atividades – espaço físico e grupos)? 

6ª) Quais as suas metodologias usadas no seu dia-a-dia na turma multisseriada (atividades; seqüência 

de ensino; materiais privilegiados) 

7ª) Para você, quais as vantagens de se trabalhar com uma turma multisseriada?  

8ª) Quais os procedimentos avaliativos adotados? Você tem como especificar por área do 

conhecimento ou por ano/série? 

9ª) Você encontra desafios no ensino multisseriado, se sim, quais? Se não, por quê? 

10ª) Qual a sua opinião sobre a qualidade do ensino multisseriado? 

11ª) Existe diferença no ensino na sala de aula multisseriada para a sala seriada? Se sim, quais? Se 

não, por quê? 

 12ª) Em sua opinião há algo que você poderia fazer ou poderia ser feito para melhorar a qualidade de 
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ensino na sua sala de aula? 

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo uma pertencente ao município de 

Apodi/RN e a outra ao município de Felipe Guerra/RN. Vale salientar que as duas instituições 

estão localizadas na comunidade, no sítio Poço de Tilon, que é situada às margens da BR 304 

em divisa com o município de Apodi/RN e Felipe Guerra/RN. Ambas são escolas públicas 

municipais, de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. A primeira, identificada como 

Escola A, pertence ao município de Apodi/RN, e a segunda, definida como escola B, pertence 

ao município de Felipe Guerra/RN.  

As instituições citadas atendem os alunos da comunidade na qual estão localizadas, 

bem como de comunidades vizinhas. As estruturas físicas das escolas escolhidas para a 

realização da pesquisa possuem aspectos diferentes.  

A primeira escola denominada como escola A não tem prédio específico, porém está 

instalada há muitos anos em um prédio comunitário construído através de um projeto de um 

líder religioso, juntamente com a comunidade.  A escola recebe alunos da educação infantil e 

ensino fundamental - anos iniciais oriundos da referida comunidade, de 3 a 10 anos de idade, 

filhos de agricultores e assentados. A turma multisseriada é ministrada pela professora P1 que 

reside na comunidade. O espaço físico do prédio dispõe de uma sala bem ampla com cadeiras 

e mesas novas, uma sala menor, dois banheiros, uma cozinha com equipamentos básicos 

como fogão, geladeira, pia e uma pequena dispensa onde é guardada a merenda escolar, os 

materiais de limpeza e alguns objetos.  

Com relação aos recursos didáticos metodológicos disponíveis, estes são limitados, 

contando apenas com quadro-branco, lápis para quadro e um pequeno acervo de livros 

paradidáticos para auxiliar a professora durante o desenvolvimento das suas atividades.  

Na escola trabalham quatro servidoras sendo duas professoras e duas auxiliares de 

serviços gerais, que são responsáveis pela limpeza e pelo preparo da merenda escolar. 

Já a escola B, possui um prédio especifico e bem estruturado fisicamente, com espaços 

abertos e árvores, onde os alunos costumam brincar durante o intervalo. A escola tem três 

salas de aula com cadeiras, mesas e quadro branco, dois banheiros, uma cozinha com os 

equipamentos básicos utilizados nos afazeres da escola e uma sala menor onde são guardados 

alguns objetos da instituição. Na referida instituição, os docentes responsáveis pelas salas de 

aulas multisseriadas são P2 e P3 que moram na zona urbana. 

Embora as duas escolas possuam aspectos diferentes na estrutura física, vale salientar 

que ambas apresentam a necessidade de melhorias em todos os aspectos para um bom 
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funcionamento, desde materiais didáticos a espaços físicos. Mas, apesar de todos os desafios 

enfrentados no dia a dia das instituições, é visto que as escolas têm um papel importante na 

vida dos moradores daquela comunidade, pois proporcionam aos mesmos estudarem na 

comunidade em que vivem, sem precisar se deslocar para outros locais distantes.  

Nesse campo em que se desenvolveu a pesquisa, contamos com a colaboração de três 

docentes e a escolha dos colaboradores se deu pelo fato de serem professores de salas 

multisseriadas e por lecionarem nas escolas em que a pesquisa foi desenvolvida. Elaboramos 

um quadro com os dados gerais dos professores que participaram da pesquisa. 

 

Tabela 1. Dados Gerais dos Professores. 

Docente Idade Formação Formação Extra 

Tempo 

de 

ensino 

Tempo de 

ensino em salas 

multisseriadas 

Local que 

reside 

P1 33 

Graduada 

em 

Pedagogia 

Especialista em 

Psicopedagogia 

Educacional 

14 anos 14 anos Zona rural 

P2 49 

Graduada 

em 

Pedagogia 

Especialista em 

Psicologia 

Escolar e da 

Aprendizagem 

20 anos 20 anos 
Zona 

urbana 

P3 54 

Graduado 

em 

Pedagogia 

Especialista em 

Psicologia 

Escolar e da 

Aprendizagem 

25 anos 17 anos 
Zona 

urbana 

Fonte: Dados de campo, 2019. 

 

A partir do quadro acima, podemos observar que todos os colaboradores da pesquisa 

são graduados em pedagogia e especialistas. A P1 é especialista em Psicopedagogia 

Educacional, já a P2, assim como o P3, são especialistas em Psicologia Escolar e da 

Aprendizagem. Todos com experiência de mais de 10 anos em salas multisseriadas.  

No dia 26 de Maio de 2017 às 17h40min realizamos a primeira entrevista com a 

professora P1, realizada na sede da escola A, em uma tarde muito agradável e proveitosa na 

qual a professora foi bastante atenciosa e prestativa ao se disponibilizar a colaborar para com 

a pesquisa. Alguns meses depois, no dia 12 de Dezembro de 2017 às 07h51min realizamos as 

duas últimas entrevistas com a professora P2 e o professor P3 na escola B, prestativos e 

atenciosos igualmente à professora P1. A seguir, faremos a análise das entrevistas com esses 

docentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste momento, nos dedicaremos à análise de acordo com os dados coletados nas 

entrevistas realizadas com os três docentes das duas escolas pesquisadas. Realizaremos a 

triangulação com os autores estudados na constituição desse estudo. Relembremos que nosso 

objetivo foi Conhecer as metodologias de trabalho utilizadas pelos professores atuantes em 

salas de aulas multisseriadas a partir das entrevistas, fazendo um contraponto com o 

referencial teórico e a visão dos professores frente a essa realidade do ensino multisseriado. 

Entendemos que existem desafios nas salas multisseriadas que vão além dos que 

existem nas demais salas, ou seja, no ensino seriado. Sendo, na maioria das vezes, referente à 

falta de políticas públicas específicas para essa realidade de ensino, bem como a falta de 

investimentos por parte das entidades governamentais na formação dos docentes, na estrutura 

física e materiais das escolas, dentre outros fatores. Com isso, podemos dizer que são salas 

esquecidas, vítimas de preconceitos quando tidas como a causadora pela “suposta” má 

qualidade de ensino das escolas multisseriadas. 

Partindo deste entendimento, compreendemos que se trata dessa realidade quando 

perguntados sobre os desafios encontrados no trabalho com o ensino multisseriado, de modo 

particular, os docentes mencionaram vários fatores, dando ênfase especialmente à organização 

do tempo para as atividades, bem como a diversidade de níveis de conhecimentos dos alunos. 

Isso nos impele a refletir acerca da compreensão que se tem de desenvolver um trabalho com 

vários conteúdos de até seis séries ao mesmo tempo, o que faz do tempo um “inimigo” das 

turmas multisseriadas. 

Hage (2014) discute isso no seguinte trecho: 

 

De fato, quando nos interrogamos sobre os fatores que 

interferem na qualidade da educação e fortalecem o descrédito 

que se atribui às escolas rurais multisseriadas, em primeira 

instância se destaca a precariedade dos prédios escolares, as 

longas distâncias que os estudantes e docentes percorrem no 

deslocamento até a escola e as condições de transporte 

inadequadas, a sobrecarga de trabalho docente através de 

múltiplas funções desempenhadas e a instabilidade no emprego, 

a falta de acompanhamento das secretarias municipais de 

educação, a permanência do trabalho infantil, a vulnerabilidade 

da escola e dos docentes às interferências do poder local, o 

avanço da política de nucleação vinculada ao transporte escolar 

e o fechamento das escolas, o currículo e os materiais 

pedagógicos pouco identificados com a realidade do campo… 

Em fim, múltiplas questões que impactam na identidade da 

escola e na organização do trabalho pedagógico, resultando no 
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fracasso escolar dos sujeitos do campo (HAGE, 2014, p.1174-

1175). 

 

Nesse contexto, questionamos os docentes sobre os desafios encontrados no ensino 

multisseriado, para a qual nos foram dadas as seguintes respostas: 

 

P1: Sim, encontro muitos desafios, o principal deles é a 

diversidade de níveis de conhecimento existente em minha 

clientela. Outro desafio é o tempo dedicado a cada grupo, que 

por ser muitas atividades diferentes, já que trata-se de 5 anos 

diferentes e tem que ter atividades diferenciada de acordo com 

cada série. Outro desafio é executar aulas que chamem atenção 

dos alunos, aulas diferenciadas tendo em vista que a escola não 

dispõe de recursos audiovisuais para que possa passar um 

vídeo, uma música, etc. tendo que contar apenas com livros, 

quadro e lápis e muita criatividade para fazer os alunos aprender 

sem se sentir desestimulado, pois somente através de muito 

“jogo de cintura” consigo manter meus alunos estimulados a vir 

pra aula e manter-se focado nas atividades. 

P2: Muitos desafios. Um dos desafios é a dificuldade que a 

gente tem logo, principalmente, no início do ano, deles 

quererem se adaptar a, por exemplo, o aluno do 3° ano se 

adaptar ao aluno de 1°. Normalmente os dos 3° ano acham que 

já sabem e aquelas crianças de 1° ano que vem chegando não 

sabem. Então isso pra mim é um desafio, juntar essa turma e 

fazer com que tenha companheirismo entre eles. 

P3: Como já falei, o meu maior desafio é exatamente trabalhar 

série diferente, aluno de realidade diferente, porque é diferente 

de você trabalhar apenas com uma série, você, tem, ter, ser... 

Estimular ao aluno e isso tem trazido porque existe um reflexo 

que é de que questão dá (como já falei) dá atitude, dá forma 

como cada um ver o seu conteúdo e nós trabalhamos com 

turmas (eu quero dizer assim) com turmas que não são turmas 

homogêneas, são turmas heterogenia de aprendizagem diferente 

e isso está dificultando meu trabalho na turma multisseriada 

apesar de ser uma turma pequena. 

 

 

A professora P1 relatou detalhadamente sobre vários desafios encontrados diariamente 

na sua área de trabalho, tratando a diversidade de níveis de conhecimento como principal, 

logo em seguida, traz em sua fala outra preocupação referente à organização do tempo 

dedicado para cada série. Outro desafio abordado pela P1 é a falta de recurso que ajudem a 

proporcionar aos alunos uma aula mais dinâmica e atrativa.  

Para o professor P3, o trabalho com séries e realidades diferentes em uma mesma sala 

ao mesmo tempo está dificultando o seu trabalho diariamente, apesar de trabalhar com uma 

turma pequena de alunos. Observamos que esses dois docentes ainda apresentam uma visão 
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da sala multisseriada de forma “segmentada, disciplinada, hierárquica e linear tanto dos 

conhecimentos quanto dos processos de ensinar-aprender”, como citada anteriormente por 

Arroyo (2010, p. 12).  

Lembremos ainda da necessidade do avançar desse olhar para as salas multisseriadas 

como traz Arroyo (2010) “É importante pensar que essa representação dos docentes sobre seu 

espaço de trabalho – salas multisseriadas - pode ser devido à ausência de reflexão nos cursos 

de formação inicial de professores”. 

A professora P2 comentou que os desafios já começam no inicio do ano letivo, no qual 

enfrenta logo de inicio a rejeição e preconceito dos alunos mais velhos para com os mais 

novos, pelo fato de estarem ali e por acharem que sabem mais. A professora P2 afirma que 

unir os alunos é um grande desafio.   

Aqui, tivemos dois docentes que atribuíram à diversidade de níveis de saberes o fator 

de maior dificuldade no trabalho docente, enquanto que o sujeito P2 indica que a dificuldade 

se apresenta no reconhecimento das crianças em relação ao nível de aprendizagem e não neste 

em si.  

Sabendo que a organização do tempo é um dos desafios enfrentados pelos professores, 

devido à presença de diferentes séries em uma mesma sala ao mesmo tempo, havendo assim 

uma necessidade de distribuição e organização do tempo. Indagamos os professores sobre 

como eram organizados o tempo de aula para cada série. 

 

P1: O tempo é organizado de forma bem flexível, o primeiro 

momento toda a sala realiza as tarefas junto, como por exemplo 

marcar o calendário, onde o ajudante do dia (o aluno que é 

responsável por ajudar o professor no decorrer da aula, 

passando o caderno de chamada, entregando as tarefas entre 

outros.) marca no calendário a data de forma socializada com os 

colegas, e fazer a chamadinha, que é realizada assinatura dos 

alunos presentes no caderno, que é exclusivo para estas 

assinaturas. Logo em seguida é feito a divisão por grupo, onde 

vou explicando as tarefas de cada grupo. E o tempo que dedico 

a cada grupo varia de acordo com a necessidade. 

P2: O tempo de aula é organizado de acordo com as atividades 

que a gente vai fazer durante a aula, por exemplo, se a gente for 

trabalhar português, eu trabalho de uma forma que interaja o 1°, 

2° e 3° ano para que ninguém fique o tempo todo sem fazer 

nada ou trabalhe mais do que o outro.  

P3: São organizados em aulas, horas aulas, a gente trabalha 25 

horas na sala de aula ficando 5 para o nosso planejamento na 

sede da secretaria de educação. 

 

Percebemos, através das falas dos professores, que cada um desenvolve seu trabalho 
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de forma particular, ou seja, cada um com suas estratégias e maneiras de ensinar na 

organização de ensino multisseriado. A professora P1 relata que inicia a aula com atividades 

coletivas e diárias, nas quais se referem a selecionar o ajudante do dia para ajudar na entrega 

de tarefas, chamadas, marca o calendário junto com os colegas etc. Logo após, realiza a 

divisão dos grupos para explicar as atividades de cada um, ou seja, a professora P1 trabalha 

série por série.  

Aqui, podemos observar que a professora trabalha de acordo com o ensino seriado, 

sendo que “é justamente a presença do modelo seriado urbano de ensino nas escolas ou 

turmas multisseriadas que impede que os professores compreendam sua turma como um único 

coletivo” (HAGE, 2014, P.1175).  

Salientamos sobre a necessidade de romper o modelo de organização de ensino seriado 

dentro da organização de ensino multisseriado como traz Hage (2014). Com isso, podemos 

trazer novamente a reflexão atribuída na análise anterior de que a atitude tomada pela docente 

pode ser consequência da falta de discussões que abordem a realidade das escolas do campo 

dentro dos cursos de licenciatura.  

A P1 demonstrou na sua fala que não existe tempo determinado para cada grupo/série 

ou aluno, mas sim, de acordo com a necessidade/dificuldade de cada um. 

Já a professora P2 evidencia que costuma organizar o tempo de acordo com as 

atividades realizadas durante a aula e também que trabalha as disciplinas/atividades de forma 

que envolva todas as séries ao mesmo tempo como forma de organizar melhor o tempo. Na 

fala desta docente é possível perceber que há uma preocupação em integrar as turmas em suas 

atividades de sala de aula. No caso, a docente aproveita a heterogeneidade dos alunos para 

pensar no seu planejamento e faz disso um aspecto a seu favor. Hage (2014) fala sobre isso no 

trecho a seguir:  

 

Para ser mais explícito, compreendemos que as mudanças 

desejadas em relação às escolas rurais multisseriadas, para 

serem efetivas e provocarem desdobramentos positivos quanto 

aos resultados do processo de ensino e aprendizagem, devem 

transgredir a constituição identitária que configura essas 

escolas, ou seja, devem romper, superar, transcender ao 

paradigma seriado urbano de ensino, que em sua versão 

precarizada, se materializa hegemonicamente sob a forma de 

escolas multi(seriadas) (HAGE, 2014, p.1176). 

 

Neste momento, já podemos perceber a presença das mudanças esperadas acerca do 

ensino multisseriado que é a quebra do paradigma seriado dentro da organização de ensino 
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multisseriado. 

O P3 nos responde de forma geral referente a organização de aulas semanais que ele 

desenvolve sua carga horária de trabalho, mas não temos como visualizar a sua forma de 

organização a partir desta resposta. 

Levando em consideração a importância de como são trabalhados os conteúdo dentro 

da sala de aula, indagamos aos professores como eles costumavam trabalhar os conteúdos 

durante as suas aulas.  

 

P1: Os conteúdos são escolhidos e organizados de acordo com a 

necessidade dos alunos, levando em conta o que eles precisam 

aprender no momento, por exemplo se estão com dificuldade de 

leitura e o tema trabalhado na semana é o dia das mães, será 

explorado textos que abordem a temática e os faça ler, 

interpretar e reescrever os textos lidos,  são trabalhados através 

de temas, onde os exemplos são voltados para a realidade em 

que estão inseridos, é utilizado com norte o livro didático, que 

aborda os conteúdos integrando as disciplinas o que traz mais 

facilidade em trabalhar de forma interdisciplinar, além de ser 

voltados para educação do campo, contexto social deles. 

P2: Bom, os conteúdos são trabalhados de forma que atenda as 

necessidades da criança de acordo com o nível de aprendizagem 

de cada um. 

P3: Trabalho de forma organizada, levando meu aluno a 

participar, levantar hipóteses, questões, refletir sobre os temas 

que são desenvolvidos durante nossas atividades. 

 

A P1 foi enfática em dizer que trabalha os conteúdos de forma que envolva a realidade 

na qual os seus alunos estão inseridos, como também está sempre buscando trabalhar levando 

em consideração as necessidades e dificuldades dos seus alunos com o auxílio do livro de 

didático. Nesse ponto, percebemos que a docente condiz com o pensamento abordado por 

Medrado (2012) “que esse processo ensino/aprendizagem se constituirá em um meio diverso 

que há várias vivências e experiências na sua diversidade” (MEDRADO, 2012, p. 143), a 

partir do momento em que dá ênfase a realidade vivenciada pelos discentes abordando os 

conteúdos voltados para educação do campo. 

 A resposta da P2 foi bastante sucinta, mas não muito diferente da P1 quando diz que 

aborda os conteúdos de acordo com as necessidades dos discentes.  

  Já o P3 relata que trabalha os conteúdos dando ênfase para participação dos alunos 

durante o desenvolvimento das aulas e atividades. Logo em seguida, perguntei aos professores 

como eles costumavam organizar os alunos em sala para as atividades – Espaço físico e 

grupos. 
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P1: No primeiro momento da aula a sala é organizada em 

círculo, onde todos interagem, no momento de trabalhar 

atividades especificas a sala é dividida em grupo por serie, 

sendo que os alunos que tem mais dificuldades (dependendo da 

atividade) são auxiliados pelos colegas, por mim, bem como em 

alguns momentos fazem atividades diferenciadas, planejadas 

com antecedência.  

P2: Normalmente eu costumo trabalhar em grupos, por 

exemplo, grupos de dois,  grupo de três, dependendo da 

atividade e do material que está disponível para ser trabalhado 

naquele momento. Mas também tem atividades individuais. 

P3: Por a minha sala ter um espaço bem amplo, eu organizo as 

vezes de forma individual, as vezes realizo trabalhos em grupo 

para que eu possa socializar os meus alunos abrindo discussões 

durante as aulas. 

 

Ambos foram sucintos nas suas respostas. Na fala da P1 é possível notar que sua aula 

é dividida por alguns momentos coletivos e individuais. E, na hora das atividades especificas, 

a professora salientou que divide os grupos por série. Já na fala da P2 é possível perceber que 

os trabalhos em grupo prevalecem nas suas aulas, embora realize atividades individuais. O P3 

organiza os alunos de forma individual e grupal para realizar suas aulas. 

Aqui, podemos perceber que a P1 trabalha dando ênfase a divisão de grupos por séries, 

mas deixa claro que durante a realização das atividades os discentes que tiverem mais 

dificuldades são auxiliados pelos outros discentes que consequentemente tenham mais 

domínio/entendimento do conteúdo/atividade. Já os outros dois docentes trabalham de forma 

grupal com todos os alunos não especificamente grupos por séries. É importante então refletir 

sobre essa questão, embora os docentes trabalhem com metodologias diferentes, não deixam 

de abordar pontos parecidos, pois é notório que a troca de experiências dos alunos para com 

os outros está presente no desenvolver das aulas dos docentes. 

Diante da importância das metodologias utilizadas nas salas de aula, perguntamos aos 

docentes quais as metodologias usadas no seu dia-a-dia na turma multisseriada (atividades; 

sequencias de ensino; materiais privilegiados). E, disseram as seguintes respostas: 

 

P1: Procuro trabalhar com sequências didáticas ou semanário, 

partindo sempre do levantamento dos conhecimentos prévios 

dos alunos, bem como utilizar o livro didático como um norte, 

mas pesquisando em outras fontes e trazendo ou atividades, 

principalmente de produção e interpretação não só de textos 

mas, de imagens, conteúdos situações problemas. Com relações 

os materiais adotados são livros didáticos, paradidáticos, textos 

diversos entre outros, infelizmente a escola não dispõe de 
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outros recursos que poderiam enriquecer muito as aulas como, 

por exemplo, aparelho de som, de tv, dvd e projetores. 

P2: É normalmente eu gosto muito de trabalhar seqüência 

didática, uso também muito a roda de leitura, porque você sabe, 

nessa fase do ciclo de alfabetização a gente trabalha mais a 

leitura. A gente trabalha atividades individuais, a gente trabalha 

roda de leitura, é, o uso do livro didático, os jogos pedagógicos 

que a escola tem, a gente vai trabalhar de acordo com o que a 

gente vai planejando.  

P3: Para realizar essas atividades, é, a gente, eu sempre estou 

partindo da conversa informal buscando o conhecimento prévio 

do aluno e daí a gente começa nossas discussões, é, levando o 

aluno a dá sua opinião naquilo que a gente está desenvolvendo.  

 

A partir da análise das respostas dos professores, podemos perceber que ambos levam 

em consideração o conhecimento prévio dos alunos durante o desenvolvimento de suas aulas. 

Podemos identificar na fala da P1 um ponto importante, referente à falta de recursos 

tecnológicos para serem utilizados nas aulas para torná-las ainda mais atrativa e dinâmica.  

No mais, utiliza o livro didático como norte e busca outras fontes materiais para 

enriquecer suas aulas, costuma trabalhar metodologicamente a produção, a interpretação de 

textos, figuras etc. A P2 mostrou através da sua resposta que elabora/desenvolve a sua 

metodologia dando ênfase a leitura, utiliza o livro didático e os jogos pedagógicos disponíveis 

na escola.  

O P3 apresentou na sua fala que desenvolve metodologias que partem dos 

conhecimentos prévios de seus alunos, em forma de discussões, levando aos alunos 

mostrarem suas opiniões sobre os assuntos trabalhados durante as aulas. Assim sendo, 

continuamos a entrevista perguntando aos docentes sobre quais os procedimentos avaliativos 

adotados/utilizados dentro das salas de aulas. As respostas foram às seguintes: 

 

P1: O principal procedimento avaliativo a adotado é o da 

observação e registro, no decorrer das aulas os alunos realizam 

atividades as quais vou observando e registrando cada avanço. 

Do 1º ao 3º esses registros servem como base para o relatório 

diagnostico que é realizado semestralmente, no 4º e 5 º ano, 

estas anotações são transformadas em notas, pois os alunos 

destes seguimentos são aprovados ou retidos por notas. São 

realizadas também atividades escritas valendo notas para os 

alunos do 4º e 5º ano, e que servem como base para o relatório 

semestral dos alunos do 1º ao 3º ano. 

P2: Os procedimentos avaliativos, normalmente eu uso assim, 

por exemplo, eu aproveito que a criança adquiriu e vou sempre 

elaborando uma atividade individual pra ver se realmente ele 

está acompanhando direitinho. 

P3: Não, eu trabalho por área de conhecimento, avaliando meu 

aluno a partir da sua participação, é, eu trabalho também 
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avaliando com atividades individuais, atividades em grupo, 

trabalho de pesquisa, e, a partir do que o aluno vai 

desenvolvendo, a partir do seu desempenho, eu tenho como dá, 

fazer essa avaliação para que o aluno atinja aquele objetivo 

almejado. 

 

De acordo com as respostas acima, podemos dizer que cada docente tem sua maneira 

particular de avaliar seus alunos, apesar de haver uma cobrança institucional acerca do 

resultado final do processo avaliativo.  

No relato da P1, podemos perceber que a professora avalia através da observação e 

registro a partir das atividades realizadas pelos alunos durante as aulas, ainda especificou que 

os registros dos alunos do 1º ao 3º ano são utilizados como base para a construção do 

relatório/diagnostico que são elaborados semestralmente. Já os registros dos alunos do 4º e 5º 

ano, como também, as atividades escritas realizadas pelos discentes servem como base para as 

notas.  

A P2 não deixou muito claro sua resposta referente à avaliação dos seus alunos, mas 

podemos perceber durante sua fala que está sempre buscando realizar atividades individuais 

como o intuito de saber se os alunos estão conseguindo realmente acompanhar o 

conteúdo/assunto. O P3 fala que avalia seus alunos a partir da realização das atividades 

individuais e grupais, e por meio de trabalho de pesquisas, e pela 

participação/desenvolvimento/desempenho dos alunos durante as atividades e as aulas. 

Aqui, observamos que a P1 realiza suas avaliações de acordo com o sistema seriado, 

desenvolvendo as atividades com o objetivo de dá a nota aos seus alunos. Já os outros dois 

professores dão ênfase especialmente ao conhecimento/desenvolvimento dos seus alunos 

através do seu desempenho, participação e acompanhamento das aulas.  

Precisamos refletir sobre a forma de avaliação para com a organização de ensino 

multisseriado, porque estamos tratando de uma organização de ensino que possuem 

especificidades das pessoas que vivem no campo, como saberes, experiências, maneiras de 

vivências, ou seja, aspectos que precisam ser levados em consideração pelos docentes. 

Dando continuidade à entrevista, questionamos aos docentes sobre qual a opinião 

deles para com a qualidade do ensino multisseriado. Dizem os docentes: 

 

P1: Dizer que minhas aulas e o rendimento dos meus alunos 

seriam o mesmo seria o mesmo se lecionasse apenas um 

ano/serie, seria uma inverdade, mas consigo atingir ótimos 

resultados com meus alunos, pois tenho alunos alfabetizados 

quando iniciam o 3º ano, alunos que quando saem do 5º ano 

saem com bagagem para acompanhar com êxito as turmas de 
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sexto, como moro na comunidade sempre acompanho a 

evolução da maioria, e sempre acredito que quando amamos o 

que fazemos e também quando temos uma clientela proveniente 

de famílias humildes porem que acompanham seus filhos, é 

possível fazer um trabalho de qualidade mesmo diante dos 

desafios. 

P2: A minha opinião é assim, que a gente tivesse mais tempo 

disponível para trabalhar com eles, pra lidar com eles, que a 

família participasse mais e que visse que a turma de 

multisseriada é uma turma comum e que pode ser trabalhada da 

mesma forma que uma turma normal.  

P3: Se nós temos nossas desvantagens, mas também vêm às 

vantagens, por quê? Porque quando trabalhamos multisseriado 

aquele aluno de 4º ano a partir da socialização dos grupos, ele já 

vai passar a entender como se trabalha a série seguinte, eles vão 

ter mais tempo de dialogarem, conhecer a realidade do seu 

colega, e, eu aponto isso como uma vantagem porque no ensino 

ou em qualquer trabalho nós temos as desvantagens, mas, nós 

também temos as nossas vantagens. 

 

A partir das respostas apresentadas pelos professores, é perceptível que apresentam 

pontos positivos e negativos vivenciados dentro do ensino multisseriado. Na fala da P1, 

podemos perceber que a professora não faz comparação igualitária da sua realidade de ensino 

com o ensino seriado, mas que consegue alcançar resultados almejados e positivos com seus 

alunos. A professora salientou que, consegue acompanhar de perto a evolução dos seus 

alunos, pois reside na mesma comunidade, e finalizou falando que o amor pela docência e a 

participação/acompanhamento dos pais ajuda na superação dos desafios e desenvolver um 

trabalho de qualidade.  

A P2 dá ênfase ao pouco tempo disponível para trabalhar com os alunos. Considera 

que as famílias precisariam ser mais participativas, para que a partir disso vissem que a turma 

multisseriada é uma turma comum e pode ser trabalhada da mesma maneira de outras turmas.  

O P3 apresenta na sua fala que a realidade de ensino multisseriado tem vantagens e 

desvantagens como qualquer área de trabalho, assim sendo, ele traz a socialização como um 

ponto positivo do ensino multisseriado. Aqui, já podemos perceber a superação da visão 

fragmentária acerca do ensino multisseriado. Ainda não foi possível identificar nas respostas 

do docente P3 a sua preferência na organização dos alunos em sala de aula, mas essa resposta 

aponta para uma visão positiva do acesso aos conhecimentos trabalhados por alunos de 

diferentes níveis. 

Diante da situação aborda, indagamos aos professores se para eles existe diferença no 

ensino na sala de aula multisseriada para a sala seriada. E, tivemos as respostas abaixo: 
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P1: Existe diferença sim, principalmente com relação ao tempo 

dedicado aos alunos, pois quando trabalhamos com uma única 

serie/ano, apesar das diversidades encontradas nos alunos, o 

conteúdo trabalhado é o mesmo e a forma de aborda-lo é bem 

parecida, pois a idade dos alunos são equivalentes. 

P2: Eu não vejo, eu sinceramente eu não vejo nenhuma 

diferença.  A diferença é aquela criança que quer realmente 

aprender e aquela que não quer. Essa é a diferença que eu vejo. 

Mas entre uma turma e outra eu não vejo diferença não, porque 

os planejamentos são os mesmos, os livros didáticos que 

usamos também, os jogos, as metodologias são idênticas. Então, 

eu não vejo muita diferença não. 

P3: Com certeza, porque multisseriado (como já falei) a gente 

trabalha duas realidades, quando se trabalha com seriado é 

apenas uma realidade, as vezes você trabalha em sala mais 

numerosa, mas é apenas uma realidade, você tem mais 

facilidade de elaborar planos para colocar em prática. 

 

Percebemos, mediante as falas dos professores, que embora ambos façam parte de uma 

mesma realidade de ensino, cada um tem sua opinião para com o ensino multisseriado. P1 

deixa claro na sua fala que existe diferença entre o ensino multisseriado e o seriado, 

principalmente se tratando do tempo disponível para trabalhar.   

Ao contrário da P1, a P2 vem dizer que não ver diferença entre as duas realidades de 

ensino citadas, porque os planejamentos, livros didáticos, jogos e metodologias são idênticos.  

O P3, assim como a P1, diz que há diferença entre as duas realidades de ensino. Com isso, 

logo em seguida perguntamos aos professores se haveria algo que eles pudessem fazer ou 

poderia ser feito para melhorar a qualidade do ensino multisseriado, obtendo as seguintes 

respostas:  

 

P1: O que eu, enquanto professora, posso fazer para melhorar a 

qualidade do ensino na minha sala de aula, é esta sempre 

estudando, pesquisando novas atividades e a melhor forma de 

abordar os conteúdos em minha sala, não esqueço de que além 

de alunos tenho em minha sala crianças que muitas vezes só 

recebem carinho e atenção na escola, pois a humildades dos 

pais, as vezes, não os permite ouvir o que realmente as crianças 

tem a dizer e suas opiniões, expressar o que sentem, seus medos 

e anseios, embora sejam pais que em sua grande maioria se 

importam com seus filhos. E com relação ao que poderia ser 

feito, acho que deveria ter mais recursos (tv, dvd, computador, 

projetor ,etc.) na escola  o que traria mais facilidades para mim 

enquanto professora e mais atratividade para os alunos.  

P2: É eu vejo assim, que uma coisa que podia se melhorar mais 

seria mais apoio por parte do pessoal de apoio pedagógico, dá 

mais suporte essa turmas, principalmente na zona rural, onde a 

sede dessas escolas é centrada mais na cidade. eu sempre anseio 

para a gente superar esses obstáculos, esses desafios.  
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P3: Essa é uma questão que se é bastante discutida, eu sempre 

como educador, eu tenho falado que tem que ser desenvolvidas 

políticas publicas para melhoria do ensino como um todo, não 

só nas escolas publicas, mas como um todo a partir dos nossos 

materiais, porque as vezes a gente quer realizar uma atividade e 

não temos aquele material adequado para que a gente possa 

colocar em prática a nossa metodologia que a gente planejou, e 

ai tem bloqueado, mas acredito que num período bem vindouro, 

bem próximo sejam desenvolvidas essas políticas que eu 

sempre anseio para a gente superar esses obstáculos, esses 

desafios. 

 

Mediante a fala dos professores, analisamos que a P1 evidencia a necessidade e a 

importância de estar sempre estudando, pesquisando sobre novas formas de desenvolver seu 

trabalho. E, no que se refere ao que poderia ser feito, a mesma da ênfase aos recursos que a 

escola poderia ter para facilitar o desenvolvimento de suas aulas.  

A professora P2 dá destaque ao que poderia ser melhorado para o apoio vindo por 

parte do apoio pedagógico da escola. Por ultimo, o P3 traz na sua fala a necessidade de ser 

desenvolvidas políticas publicas que possibilite a melhoria do ensino como um todo. 

Até aqui nos propomos a realizar reflexões acerca do surgimento e organização das 

salas multisseriadas, como também uma análise acerca dos elementos que compõe essa 

realidade a partir da fala dos docentes em contraponto com os autores estudados.  A seguir, 

são descritas as considerações finais da presente pesquisa, destacando o que foi concluído de 

acordo com a pesquisa, discussão e objetivos escolhidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pesquisa, concluímos que os professores contribuintes desenvolvem um 

trabalho com seriedade e compromisso dentro das salas multisseriadas, ainda que os 

professores das escolas do campo, especificamente das salas multisseriadas, enfrentem 

dificuldades na busca pela realização/desenvolvimento das suas práticas pedagógicas.  

Foi relatado que existem vários obstáculos que dificultam o desenvolvimento, bem 

como o avanço dessas turmas/escolas, no qual o maior deles é a falta de interesse e de 

investimento por parte das entidades governamentais para com as escolas do campo, além 

disso, existem outras lacunas/carências que são extremamente visíveis e que necessitam de 

um olhar mais sensível por parte dos profissionais da educação, considerando que existe uma 

porcentagem significativa de pessoas/alunos/professores que fazem uso dessa realidade, na 

qual se refere a organização de ensino multisseriado.  

Durante a pesquisa realizada foi possível observar que os educadores que lecionam nas 

escolas com turmas multisseriadas, dos três professores entrevistados, dois moram na zona 

urbana. Apesar de que isso não possa ser considerado como algo prejudicial para um 

excelente trabalho nas escolas rurais, pode acarretar na diminuição de ligações do docente 

com a realidade dos estudantes que vivem no campo, o que torna diferente da professora que 

mora na comunidade na qual leciona e consequentemente tem uma ligação significativa com a 

realidade na qual os seus alunos estão inseridos. Para diminuir essa reduzida compreensão da 

realidade, torna-se fundamental que os cursos de licenciatura tratem da realidade das escolas 

do campo, ou seja, pensar os cursos de licenciatura contemplando a discussão da educação do 

campo, e, não só um curso específico de educação do campo. 

Finalizamos a pesquisa dizendo que, os desafios/problemas não necessariamente 

existem pelo fato de serem salas multisseriadas, mas sim na deficiência de conhecimentos 

específicos para com as salas multisseriadas e com as escolas do campo. Os preconceitos 

existentes/representações negativas referentes as salas multisseriadas devem ser 

pesquisadas/problematizadas para que se busque uma superação. É fundamental que sejam 

desenvolvidas políticas educacionais que deem ênfase às salas multisseriadas com propostas, 

formação docente e materiais adequados a essa realidade. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

 

 Quais as séries que são atendidas na sua sala de aula?  

Na escola são atendidos o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Quantos alunos têm em cada série? 

No 1º ano é 1 aluno, no 2º ano é 1 aluno, no 3º ano são 05 alunos, no 4º ano são 5 alunos e no 

5º ano é 1 aluno, sendo um total de 13 alunos atendidos na escola. 

 Quanto à organização da sala de aula: 

 Como é organizado o tempo de aula para cada série? 

O tempo é organizado de forma bem flexível, o primeiro momento toda a sala realiza as 

tarefas junto, como por exemplo, marcar o calendário, onde o ajudante do dia (o aluno que é 

responsável por ajudar o professor no decorrer da aula, passando o caderno de chamada, 

entregando as tarefas entre outros.) marca no calendário a data de forma socializada com os 

colegas, e fazer a chamadinha, que é realizada assinatura dos alunos presentes no caderno, que 

é exclusivo para estas assinaturas. Logo em seguida é feito a divisão por grupo, onde vou 

explicando as tarefas de cada grupo. E o tempo que dedico a cada grupo varia de acordo com 

a necessidade. 

 Como você trabalha os conteúdos? 

Os conteúdos são escolhidos e organizados de acordo com a necessidade dos alunos, levando 

em conta o que eles precisam aprender no momento, por exemplo, se estão com dificuldade 

de leitura e o tema trabalhado na semana é o dia das mães, serão explorado textos que 

abordem a temática e os faça ler, interpretar e reescrever os textos lidos,  são trabalhados 

através de temas, onde os exemplos são voltados para a realidade em que estão inseridos, é 

utilizado com norte o livro didático, que aborda os conteúdos integrando as disciplinas o que 

traz mais facilidade em trabalhar de forma interdisciplinar, além de ser voltados para 

educação do campo, contexto social deles. 

 Como você organiza os alunos em sala (para as atividades – espaço físico e grupos)? 

No primeiro momento da aula a sala é organizada em círculo, onde todos interagem, no 

momento de trabalhar atividades especificas a sala é dividida em grupo por serie, sendo que 

os alunos que tem mais dificuldades (dependendo da atividade), são auxiliados pelos colegas, 

por mim, bem como em alguns momentos fazem atividades diferenciadas, planejadas com 

antecedência.  

 Quais as suas metodologias usadas no seu dia-a-dia na turma multisseriada 

(atividades; sequencias de ensino; materiais privilegiados)? 

Procuro trabalhar com sequências didáticas ou semanário, partindo sempre do levantamento 

dos conhecimentos prévios  do alunos, bem como utilizar o livro didático como um norte, mas 

pesquisando em outras fontes e trazendo ou atividades, principalmente de produção e 

interpretação não só de textos mas, de imagens, conteúdos situações problemas. Com relações 

os materiais adotados, são livro didáticos, paradidáticos, textos diversos entre outros, 

infelizmente a escola não dispõe de outros recursos que poderiam enriquecer muito as aulas 

como por exemplo, aparelho de som, de tv, dvd e projetores. 

 Quais os procedimentos avaliativos adotados? Você tem como especificar por área do 

conhecimento ou por ano/série? 
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O principal procedimento avaliativo a adotado é o da observação e registro, no decorrer das 

aulas os alunos realizam atividades as quais vou observando e registrando cada avanço. Do 1º 

ao 3º esses registros servem como base para o relatório diagnostico que é realizado 

semestralmente, no 4º e 5 º ano, estas anotações são transformadas em notas, pois os alunos 

destes seguimentos são aprovados ou retidos por notas. São realizados também atividades 

escritas valendo notas para os alunos do 4º e 5º ano, e que servem como base para o relatório 

semestral dos alunos doo 1º ao 3º ano. 

 Você encontra desafios no ensino multisseriado, se sim, quais? Se não, por quê? 

Sim encontro muitos desafios, o principal deles é diversidade de níveis de conhecimento 

existente em minha clientela, outro desafio é o tempo dedicado a cada grupo, que por ser 

muitas atividades diferentes, já que trata-se de 5 anos diferentes e tem que ter atividades 

diferenciada de acordo com cada serie. Outro desafio é executar aulas que chamem atenção 

dos alunos, aulas diferenciadas tendo em vista que a escola não dispõe de recursos 

audiovisuais para que possa passar um vídeo, uma música, etc. tendo que contar apenas com 

livros, quadro e lápis e muita criatividade para fazer os alunos aprender sem se sentir 

desestimulado, pois somente através de muito “jogo de cintura” consigo manter meus alunos 

estimulados a vir pra aula e manter-se focado nas atividades.   

 Qual a sua opinião sobre a qualidade do ensino multisseriado? 

Dizer que minhas aulas e o rendimento dos meus alunos seria o mesmo seria o mesmo se 

lecionasse apenas um ano/serie, seria uma inverdade, mas consigo atingir ótimos resultados 

com meus alunos, pois tenho alunos alfabetizados quando iniciam o 3º ano, alunos que 

quando saem do 5º ano saem com bagagem para acompanhar com êxito as turmas de sexto, 

como moro na comunidade sempre acompanho a evolução da maioria, e sempre acredito que 

quando amamos o que fazemos e também quando temos uma clientela proveniente de famílias 

humildes porem que acompanham seus filhos, é possível fazer um trabalho de qualidade 

mesmo diante dos desafios. 

 Existe diferençano ensino na sala de aulamultisseriada para a sala seriada? Se sim, 

quais? Se não, por quê? 

Existe diferença sim, principalmente com relação ao tempo dedicado aos alunos, pois quando 

trabalhamos com uma única serie/ano, apesar das diversidades encontradas nos alunos, o 

conteúdo trabalhado é o mesmo e a forma de aborda-lo é bem parecida, pois a idade dos 

alunos são equivalentes. 

 Em sua opinião há algo que você poderia fazer ou poderia ser feito para melhorar a 

qualidade de ensino na sua sala de aula? 

O que eu enquanto professora posso fazer para melhorar a qualidade do ensino na minha sala 

de aula, é esta sempre estudando, pesquisando novas atividades e a melhor forma de abordar 

os conteúdos em minha sala, não esqueço de que além de alunos tenho em minha sala crianças 

que muitas vezes só recebem carinho e atenção na escola, pois a humildades dos pais, as 

vezes, não os permite ouvir o que realmente as crianças tem a dizer e suas opiniões, expressar 

o que sentem, seus medos e anseios, embora sejam pais que em sua grande maioria se 

importam com seus filhos. E com relação ao que poderia ser feito, acho que deveria ter mais 

recursos (tv, dvd, computador, projetor ,etc.) na escola  o que traria mais facilidades para mim 

enquanto professora e mais atratividade para os alunos. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

 

 

 Quais as séries que são atendidas na sua sala de aula?  

Eu atendo crianças de 1°, 2° e 3° ano que chama-se ciclo de alfabetização.  

Quantos alunos têm em cada série? 

Essa turma esse ano, por incrível que pareça foi uma das menores. Eu tenho 4 alunos de 1° 

ano, tenho, é, 7 de 2° e 3 de 3° de terceiro ano. 

 Quanto à organização da sala de aula: 

 Como é organizado o tempo de aula para cada série? 

O tempo de aula é organizado de acordo com as atividades que a gente vai fazer durante a 

aula, por exemplo, se a gente for trabalhar português, eu trabalho de uma forma que interaja o 

1°, 2° e 3° ano para que ninguém fique o tempo todo sem fazer nada ou trabalhe mais do que 

o outro. 

 Como você trabalha os conteúdos? 

Bom, o conteúdos são trabalhados de forma que atenda as necessidades da criança de acordo 

com o nível de aprendizagem de cada um. 

 Como você organiza os alunos em sala (para as atividades – espaço físico e grupos)? 

Normalmente eu costumo trabalho em grupos, por exemplo, grupos de dois,  grupo de três, 

dependendo da atividade e do material que está disponível para ser trabalhado naquele 

momento. Mas também tem atividades individuais. 

 Quais as suas metodologias usadas no seu dia-a-dia na turma multisseriada 

(atividades; seqüência de ensino; materiais privilegiados)? 

É normalmente eu gosto muito de trabalhar seqüência didática, uso também muito a roda de 

leitura, porque você sabe, nessa fase do ciclo de alfabetização a gente trabalha mais a leitura. 

A gente trabalha atividades individuais, a gente trabalha roda de leitura, é, o uso do livro 

didático, os jogos pedagógicos que a escola tem, a gente vai trabalhar de acordo com o que a 

gente vai planejando.  

 Para você, quais as vantagens de se trabalhar com uma turma multisseriada?  

Na verdade, tem pessoas que dizem assim: Ah, uma turma multisseriada nem existe, já 

poderia ser extinta, mas existem as vantagens e aquelas desvantagens. As vantagens que eu 

acho é aquela interação entre uma criança e outra, porque normalmente aquela criancinha de 

1°ano interagem com a de 3°, eu acho isso muito proveitoso. Então, é uma das vantagens que 

eu acho.  

 Quais os procedimentos avaliativos adotados? Você tem como especificar por área do 

conhecimento ou por ano/série? 

Os procedimentos avaliativos, normalmente eu uso assim, por exemplo, eu aproveito que a 

criança adquiriu e vou sempre elaborando uma atividade individual pra ver se realmente ele 

está acompanhando direitinho. 

 Você encontra desafios no ensino multisseriado, se sim, quais? Se não, por quê? 

Muitos desafios. Um dos desafios é a dificuldade que a gente tem logo, principalmente, no 

início do ano, deles querer se adaptar a, por exemplo, o aluno do 3° ano se adaptar ao aluno de 

1°. Normalmente os dos 3° ano acham que já sabem e aquelas crianças de 1° ano que vem 
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chegando não sabem. Então isso pra mim é um desafio, juntar essa turma e fazer com que 

tenha companheirismo entre eles. 

 Qual a sua opinião sobre a qualidade do ensino multisseriado? 

A minha opinião é assim, que a gente tivesse mais tempo disponível para trabalhar com eles, 

pra lidar com eles, que a família participasse mais e que visse que a turma de multisseriada é 

uma turma comum e que pode ser trabalhada da mesma forma que uma turma normal.  

 Existe diferença no ensino na sala de aula multisseriada para a sala seriada? Se sim, 

quais? Se não, por quê? 

Eu não vejo, eu sinceramente eu não vejo nenhuma diferença.  A diferença é aquela criança 

que quer realmente aprender e aquela que não quer. Essa é a diferença que eu vejo. Mas entre 

uma turma e outra eu não vejo diferença não, porque os planejamentos são os mesmos, os 

livros didáticos que usamos também, os jogos, as metodologias são idênticas. Então, eu não 

vejo muita diferença não.  

 Em sua opinião há algo que você poderia fazer ou poderia ser feito para melhorar a 

qualidade de ensino na sua sala de aula? 

É eu vejo assim, que uma coisa que podia se melhorar mais seria mais apoio por parte do 

pessoal de apoio pedagógico, dá mais suporte essa turmas, principalmente na zona rural, onde 

a sede dessas escolas é centrada mais na cidade. eu sempre anseio para a gente superar esses 

obstáculos, esses desafios. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA 

 

 

 Quais as séries que são atendidas na sua sala de aula?  

Duas séries, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Quantos alunos têm em cada série? 

São 9 alunos matriculados na 4º ano e 6 no 5º ano. 

 Quanto à organização da sala de aula: 

 Como é organizado o tempo de aula para cada série? 

-são organizados em aulas, horas aulas, a gente trabalha 25 horas na sala de aula ficando 5 

para o nosso planejamento na sede da secretaria de educação. 

 Como você trabalha os conteúdos? 

 Trabalho de forma organizada, levando meu aluno a participar, levantar hipóteses, questões, 

refletir sobre os temas que são desenvolvidos durante nossas atividades. 

 Como você organiza os alunos em sala (para as atividades – espaço físico e grupos)? 

Por a minha sala ter um espaço bem amplo, eu organizo as vezes de forma individual, as 

vezes realizo trabalhos em grupo para que eu possa socializar os meus alunos abrindo 

discussões durante as aulas. 

 Quais as suas metodologias usadas no seu dia-a-dia na turma multisseriada 

(atividades; sequencias de ensino; materiais privilegiados)? 

Para realizar essas atividades, é, a gente, eu sempre estou partindo da conversa informal 

buscando o conhecimento prévio do aluno e daí a gente começa nossas discussões, é, levando 

o aluno a dá sua opinião naquilo que a gente está desenvolvendo.  

 Para você, quais as vantagens de se trabalhar com uma turma multisseriada?  

Eu considero, sempre digo considero que não são muitas porquê multisseriado, não é que são 

série diferente, é, por ser série diferente as vezes atrapalham um pouco a gente desenvolver o 

nosso trabalho, a nossa metodologia porque trabalhamos com realidades diferentes, aluno de 

comunidade diferente, aluno de cultura diferente, e isso tem mim impossibilitado um pouco 

trabalhar aquilo de forma mais eficaz aquilo que eu planejo. 

 Quais os procedimentos avaliativos adotados? Você tem como especificar por área do 

conhecimento ou por ano/série? 

Não, eu trabalho por área de conhecimento, avaliando meu aluno a partir da sua participação, 

é, eu trabalho também avaliando com atividades individuais, atividades em grupo, trabalho de 

pesquisa, e, a partir do que o aluno vai desenvolvendo, a partir do seu desempenho, eu tenho 

como dá, fazer essa avaliação para que o aluno atinja aquele objetivo almejado.  

 Você encontra desafios no ensino multisseriado, se sim, quais? Se não, por quê? 

Como já falei, o meu maior desafio é exatamente trabalhar série diferente, aluno de realidade 

diferente, porque é diferente de você trabalhar apenas com uma série, você, tem, ter, ser... 

Estimular ao aluno e isso tem trazido porque existe um reflexo que é de que questão dá (como 

já falei) dá atitude, dá forma como cada um ver o seu conteúdo e nós trabalhamos com turmas 

(eu quero dizer assim) com turmas que não são turmas homogêneas, são turmas heterogenia 

de aprendizagem diferente e isso está dificultando meu trabalho na turma multisseriada apesar 

de ser uma turma pequena.  
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 Qual a sua opinião sobre a qualidade do ensino multisseriado? 

Se nós temos nossas desvantagens, mas também vêm às vantagens, por quê? Porque quando 

trabalhamos multisseriado aquele aluno de 4º ano a partir da socialização dos grupos, ele já 

vai passar a entender como se trabalha a série seguinte, eles vão ter mais tempo de 

dialogarem, conhecer a realidade do seu colega, e, eu aponto isso como uma vantagem porque 

no ensino ou em qualquer trabalho nós temos as desvantagens, mas, nós também temos as 

nossas vantagens. 

 

 Existe diferença no ensino na sala de aula multisseriada para a sala seriada? Se sim, 

quais? Se não, por quê? 

Com certeza, porque multisseriado (como já falei) a gente trabalha duas realidades, quando se 

trabalha com seriado é apenas uma realidade, as vezes você trabalha em sala mais numerosa, 

mas é apenas uma realidade, você tem mais facilidade de elaborar planos para colocar em 

prática. 

 Em sua opinião há algo que você poderia fazer ou poderia ser feito para melhorar a 

qualidade de ensino na sua sala de aula? 

Essa é uma questão que se é bastante discutida, eu sempre como educador, eu tenho falado 

que tem que ser desenvolvidas políticas publica para melhoria do ensino como um todo, não 

só nas escolas publicas, mas como um todo a partir dos nossos materiais, porque as vezes a 

gente quer realizar uma atividade e não temos aquele material adequado para que a gente 

possa colocar em prática a nossa metodologia que a gente planejou, e ai tem bloqueado, mas 

acredito que num período bem vindouro, bem próximo sejam desenvolvidas essas políticas 

que eu sempre anseio para a gente superar esses obstáculos, esses desafios. 

 

 

 


