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“Então, o camponês descobre que, tendo 

sido capaz de transformar a terra, ele é 

capaz também de transformar a cultura: 

renasce não mais como objeto dela, mas 

também como sujeito da história. ” 

                     (Paulo Freire) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICAMOS aos professores/alunos do campo de escolas multisseriadas. 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Queremos agradecer primeiramente a Deus, por nos proporcionar essa conquista; 

À nossa família, que nos ajudou em todos os momentos; 

Aos professores por mediar nossos conhecimentos; 

Ao nosso orientador pela dedicação e paciência; 

A todos os amigos que sempre estiveram torcendo por nós. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

Este traz um analise dos desafios encontrados no contexto da aprendizagem da 
classe multisseriada da Escola Municipal Manoel Vitorino da Silva no povoado de 
Caiçara Capim Grosso – Ba, na proposta de compreender a educação do campo 
através das escolas multisseriadas, conhecer as demandas do processo de ensino e 
aprendizagem na classe multisseriada e de identificar as dificuldades enfrentadas 
pelos educadores da classe multisseriada. Para tanto, utilizamos as referências de: 
HAGE E ROCHA (2010), DAVINI (2010), LOIOLA, (2014), FREIRE, (1996), 
MARCONI (2003) e YIN (2001), entre outros. O presente artigo traz uma 
metodologia de diálogo sobre algumas dificuldades na modalidade de ensino 
abordada onde através da revisão bibliográfica e qualitativa, fizemos entrevista 
online e presencial, respeitando o distanciamento e com o uso de máscara com a 
professora e vice-diretor da escola mencionada, de maneira inicial, analisamos seus 
métodos e trabalho pedagógico. Sendo assim apresentamos a nossa problemática 
que é na pratica pedagógica, onde os educadores enfrentam a maior dificuldade na 
aplicação das atividades por diferentes faixas etárias. Com isso trazemos como 
conclusão, quais estratégias de ensino são essenciais para classes multisseriadas, e 
que tenham um olhar preciso para um bom ensino e aprendizagem no campo. 

    
Palavras-Chave: Classe Multisseriada; Desafios; Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study brings an analysis of the challenges found in the context of the learning of 
the multiseriate class of the Escola Municipal Manoel Vitorino da Silva in the village 
of Caiçara, town of Capim Grosso – Ba [Brazil], in the proposal to understand the 
education of the countryside through the multiseriate schools, to know the demands 
of the teaching process and learning in the multiseriate class and to identify the 
difficulties faced by educators in the multiseriate class. For that, we used the 
references of: HAGE E ROCHA (2010), DAVINI (2010), LOIOLA, (2014), FREIRE, 
(1996), MARCONI (2003) and YIN (2001), among others. This article presents a 
dialogue methodology about some difficulties in the teaching modality addressed 
where, through the bibliographic and qualitative review, we conducted an online and 
presential interview, respecting the distance and wearing a mask with the teacher 
and deputy director of the school mentioned, initially, we analyzed their methods and 
pedagogical work. Thus, we present our problem, which is in pedagogical practice, 
where educators face the greatest difficulty in the application of activities by different 
age groups. With this we bring as a conclusion, which teaching strategies are 
essential for multiseriate classes, and that have a precise look for good teaching and 
learning in the field. 

    

Key words: Multiseriate class; Challenges; Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................11  

2. EDUCAÇÃO DO CAMPO.....................................................................................12 

3. CLASSE MULTISSERIADA QUE TEMOS...........................................................16 

4. DOCÊNCIA NA SALA MULTISSERIADA............................................................20 

5. METODOLOGIA....................................................................................................23  

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS...............................................................26  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................30   

8. REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS........................................................................32  

9. ANEXOS................................................................................................................34  

10. APÊNDICES........................................................................................................35  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz a escola municipal Manoel José Vitorino da Silva, 

como fonte de pesquisa e construção de novos saberes, pautando os desafios 

encontrados no contexto da classe multisseriada. Vale destacar, que a maioria 

destes discentes são do povoado e filhos de agricultores nativos do mesmo. 

A escola multisseriada está localizada no povoado de Caiçara, à 7 Km de seu 

município, a cidade de Capim Grosso-Ba, a instituição sempre funcionou de forma 

regular e com as normas estabelecidas por Lei e pelos gestores do município. A 

escola funcionou de início trabalhando do Pré à 8ª Série, logo após vindo a se tornar 

uma escola multisseriada por não mais conter uma quantidade significativa de 

alunos, a escola funciona a 10 anos em classe multisseriada atendendo pré, 1º-2º-3º 

e 4º, com um total 28 alunos atualmente.  

Ao analisar e pesquisar é notório as dificuldades de predominância da escola, 

pois, são por vezes citados como gastos desnecessários, uma vez que essas 

crianças poderiam ser transferidas para as escolas da sede do município. É 

primordial ressaltar que os familiares da comunidade são presentes no meio escolar 

e não aceitaram o fechamento da escola por ver as dificuldades em que os 

discentes iriam enfrentar por exemplo: locomoção, alimentação, horários entre saída 

e retorno das aulas e etc. 

Levando em consideração o que estamos vivenciando na atualidade, com a 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), esse sistema de ensino ficou ainda 

mais difícil. Sendo assim, o aspecto de ensino/aprendizagem no contexto escolar, se 

tornou mais dificultoso para alunos e professores. O docente se dispõe a preparar as 

atividades e os pais irão buscar na escola, porém não há o controle e nem como 

acompanhar a realidade de ensino e aprendizagem dos discentes, essas são 

algumas dificuldades enfrentadas por escolas rurais e urbanas neste período atual e 

que refletem com maior intensidade na classe multisseriada pesquisada. 

Ao observar, desenvolvemos uma problemática, quais desafios encontrados 

no contexto da aprendizagem na classe multisseriada da Escola Municipal Manoel 

José Vitorino da Silva localizada no povoado de Caiçara, Município de Capim 

Grosso? Temos como objetivo central, analisar os desafios encontrados no contexto 

da aprendizagem da classe multisseriada da mesma, e compreender a educação do 
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campo através das escolas multisseriadas, conhecer as demandas do processo de 

ensino e aprendizagem na classe multisseriada e identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos educadores da classe multisseriada. 

Esse projeto é composto por metodologia da educação em classe 

multisseriada,  que usamos de base alguns autores que são de suma importância 

ressaltar, Hage, que  intitulada “Escolas multisseriadas frente aos desafios da 

garantia do direito e da qualidade do ensino no campo, Hélio Laiola, fala sobre 

dificuldades encontradas por educadores e educandos de classe multisseriada, 

Paulo Freire, que traz que  ao ensinarmos também aprendemos, ele ressalta ser um 

amante da aprendizagem, Maria Cristina Davini, mostra que alfabetizar classe 

multisseriada exige um longo processo, onde o educador terá que demonstrar um 

bom desempenho para obter resultados, e Robert Yin que no contexto de 

observação das realidades é importante destacar o pensamento, sobre o estudo das 

especificidades, demandas e necessidades, ou seja o estudo de campo. 

  

 

2 EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Tornou-se um marco histórico e de grande relevância que reflete nos tempos 

atuais, a primeira Conferência Nacional por uma Educação básica no campo e do 

campo, com a sua realização em 1988, surgindo como uma luz no fim do túnel para 

os que vivem e trabalham no meio rural. 

Educar é preciso e fundamental na vida de toda a população, sendo ela de 

qualquer etnia, raça, religião ou classe social, seja ela do campo ou da cidade, o 

importante é ter uma educação ao alcance, de igualitária e de qualidade, ela precisa 

ultrapassar as fronteiras e chegar como instrumento de formação e transformação  

na vida do ser humano afim de torná-lo a ser pensante e de reflexões críticas 

transformadoras e construtoras de uma sociedade cada vez mais avançada.  

A constituição de 1988 deu contribuições importantes, mesmo que 
indiretamente, na luta pelo direito à educação da população rural. É dever 
do Estado prover a educação para todos, independentemente de cor, raça, 
sexo ou localização. No artigo 205 sustenta as reivindicações por direitos 
sociais: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). RTPS – Rev. Trabalho, 
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Política e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 67, jan.-jun./2019 – ISSN 2526-2319 
Pg. 67. 
 

Desde a referida data até os tempos atuais à educação camponesa tem dado 

passos significantes tendo como avanço políticas públicas voltadas a uma educação 

de boa qualidade, porém, ainda de forma tímida e maquiada por parte das grades 

gestoras, desde as esferas Nacional, Estadual e Municipal. 

Os projetos contidos na elaboração das leis orgânicas municipais são 

relevantes e enchem os olhos dos que defendem tal forma de educar, porém, em 

sua prática, acabam chegando de forma bastante resumida. Por isso à importância 

do comprometimento dos que defendem tal realidade, com objetivo de lutas e 

conquistas que venham somar à educação do campo. 

É importante ressaltar que é algo bem desafiador. É notória e real a existência 

de extremidades rurais que envolvem e traz vários obstáculos para a população do 

campo para ter acesso à escola, por isso, a importância de pessoas comprometidas 

nos campos rurais de ideias extraordinárias abertas ao bem comum na luta por 

conquistas no campo da informação educacional. O campo da educação como um 

todo requer profissionais atualizados e empenhados a ter o melhor para oferecer em 

sala de aula, quando se refere a Educação do Campo torna algo ainda mais 

importante, pois é onde ele irá fazer prática de readaptação de planos e práticas 

pedagógicas.  

A realidade das escolas do Campo no Brasil revela um grande desafio aos 
educadores e educadoras do campo, que enfrentam cotidianamente sua 
precarização, com inúmeros esforços para realizarem o trabalho 
pedagógico de atendimento a crianças, jovens e adultos em diferentes 
momentos e tempos de aprendizagem social e escolar RTPS – Rev. 
Trabalho, Política e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 148, jan.-jun./2019 – ISSN 
2526-2319. 

 

Os diálogos e lutas acadêmicas precisam ser também voltados às estruturas 

físicas das salas de aulas na Educação Camponesa. É notória a falta de 

infraestrutura que se apresentam algumas escolas rurais, sabe-se que já houve 

grandes lutas e conquistas desde 1988 até os tempos atuais, porém não é o 

suficiente. Ainda existem rias de difíceis acesso e que a infraestrutura dos espaços 

escolares deixam a desejar sendo necessário um olhar mais igualitário.   

As escolas do campo no cenário educacional brasileiro padecem do 
abandono, silenciamento e preconceito, ocasionadas pela falta de políticas 
educacionais específicas à população do campo. Neste sentido, a educação 
do campo enquanto movimento coletivo vem denunciando esse 
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silenciamento pg.  RTPS – Rev. Trabalho, Política e Sociedade, Vol. IV, nº 
07, p. 148, jan.-jun./2019 – ISSN 2526-2319.   

 

Outro marco desafiador é a formação e profissionalização dos educadores 

para trabalharem em áreas rurais onde é importante e necessário que eles adaptem 

a forma de ensino e o seu próprio planejamento, tendo como chão norteador a 

realidade de vida dos indivíduos que ali habitam. Faz-se necessário, um grande 

empenho por parte do educador tornado ele uma pessoa sonhadora capaz de ter 

iniciativas bem como, a busca por recursos para sua própria formação, com a 

finalidade de tornar cada vez mais aprimorada e acessível de acordo com a 

realidade da sua área de trabalho.  

Neste contexto de construção da política nacional de formação de 
educadores e educadoras do campo, a partir de 2007 institui-se as 
Licenciaturas em Educação do Campo. Inicialmente como experiências-
piloto em 4 instituições de ensino superior desenvolvidas pelas 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Brasília 
(UnB), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), mediante a criação do Programa de Apoio à Formação 
Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO). Essa 
política foi construída como resultado de uma intensa reivindicação dos 
trabalhadores rurais, que já pautavam a necessidade de um sistema 
específico de formação de educadores, desde a realização da II 
Conferência Nacional de Educação do Campo, em 2004. ” RTPS – Rev. 
Trabalho, Política e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 152, jan.-jun./2019 – ISSN 
2526-2319. 

 

O campo da educação como um todo, requer profissionais atualizados e 

empenhados a ter o melhor para oferecer em sala de aula, quando se refere a 

Educação do Campo torna algo ainda mais importante, pois é onde ele irá fazer 

prática de readaptação de planos e práticas pedagógicas. 

“Em meio às conquistas e avanços destacam que partiram do empenho de 

Movimentos Sociais, bem como em 2010, aprova-se o Decreto nº 7.352, de 4 de 

novembro, que dispõe sobre a política de educação do campo e o PRONERA, com 

a finalidade de avançar para uma política pública efetiva e ampliada, de formação 

inicial e continuada de professores do campo na educação básica. 

A educação Rural também foi bem intensificada e valorizada com mais 

expressividade por voltas dos anos 90 até os anos de 2018, onde o aluno do campo 

percebeu o fruto da profissão dos pais sendo valorizado de forma expressiva, sendo 

discutida em sala de aula e em diversos campos sociais e políticos dentro da 

sociedade, o que durante muito tempo era algo desvalorizado e visto por muitos, por 
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um ângulo preconceituoso, desencadeado de ser uma profissão que teve o seu 

nascimento dentro das comunidades escravas que faziam da sua mão de obra um 

assunto de repercussão dentro da educação, que tinha como atividade principal o 

meio rural mais expressivamente a agricultura familiar que já era utilizada por eles e 

a partir das políticas sociais e avanços ganhou esta nomenclatura e seu devido 

reconhecimento.  

Entre os anos de 1996 a 2010 muitas conquistas importantes foram 
efetivadas, por intermédio das reivindicações do Movimento da Educação 
do Campo, entre elas: Resolução CNE/CEB n° 1/2002 e Resolução 
CNE/CEB n° 2/2008, estipulando as Diretrizes Operacionais para Educação 
Básica das Escolas do Campo e o Decreto n° 7.352, de 4 de novembro de 
2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre 
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Para 
Gramsci, de acordo com o Dicionário Gramsciano RTPS – Rev. Trabalho, 
Política e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 68, jan.-jun./2019 – ISSN 2526-2319.  
 

A criação e ampliação das secretarias de agriculturas municipais nos 

pequenos municípios dos interiores foi algo incentivador para o alunado que vive no 

campo, além do incentivo gerado o meio de trabalho de profissionalização, hoje a 

grande maioria das secretarias de agricultura são formadas por jovens do meio rural 

que são fruto da educação do campo que fizeram uma profissionalização na área, 

pois os municípios hoje dispõem desta possibilidade.  

Convém afirmar que as escolas do campo são aquelas que estão 
vinculadas diretamente a uma perspectiva emancipatória de mundo, em 
relação intrínseca com a cultura camponesa, com seus valores e 
necessidades. A luta por sua manutenção.  RTPS – Rev. Trabalho, Política 
e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 103-104, jan.-jun./2019 – ISSN 2526-2319 

  

Ter inserido no currículo escolar disciplinas com um olhar voltado ao meio 

rural foi um divisor de águas para quem vive neste meio e para aqueles que 

defendem esta causa. As crianças terem nas séries iniciais assuntos e atividades 

voltadas a sua realidade diária é um avanço significante no campo educacional 

formando cidadãos críticos formadores de opiniões com definições de seus próprios 

conceitos. Uma sociedade consciente de que é necessário uma educação de 

qualidade consegue resultados extraordinário. 

Mesmo quando a realidade é desafiadora por diversos fatores, dentre estes 

um que se destaca, são as classes multisseriadas. O que para um profissional que 

não tem o dinamismo pedagógico tal desafio seja uma negatividade, mas para o 

profissional empenhado, ele sabe fazer das dificuldades fonte para saciar saber, 

torna-se material pedagógico dentro do seu planejamento diário pedagógico, onde 
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torna sua aula incentivadora é um algo a mais para levar o seu alunado a se superar 

sempre que for necessário vencendo dificuldades que possivelmente venham surgir 

em suas vidas cotidianas, torna-se ali, um espaço de formadores de opiniões e 

superação de si mesmo, abrindo –se para um mundo de oportunidades.  

Art. 28º. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
(BRASIL/MEC, LDB, 9.394/96, art. 28). 
 

E mais uma vez a educação como todo sofre um impacto que vai de encontro 

às lutas e conquistas adquiridas em tempos atuais, onde os anos de 2018 à 2021 

estarem inseridos no governo Bolsonaro, que é um divisor de águas para os 

movimentos e lutas sociais, dentre estas, a educação, chegando também a afetar as 

conquistas e avanços na educação do campo.   

Com a eleição do Governo Bolsonaro, em 2018, e seguindo a tendência 
mundial da onda conservadora e reacionária de ultradireita, esse quadro só 
se intensifica e se agudiza no Brasil e na América Latina. Associado ao 
fundamentalismo do mercado, os movimentos religiosos neopentecostais 
compõem uma outra faceta desse governo, que acelera o rolo compressor 
sobre importantes conquistas de direitos humanos e sociais RTPS – Rev. 
Trabalho, Política e Sociedade, Vol. IV, nº 07, p. 123-142, jul. Dez. /2019 – 
ISSN 2526-2319 HAGE, S. A. M.; CORRÊA, S.  
 

Considerando que é preciso estar sempre atento e em alerta para possíveis 

retrocessos que venham ocorrer nos tempos atuais, o novo coronavírus também foi 

algo que veio desafiar ainda mais o meio rural no sentido da educação no campo.  

Professores, pais e alunos tendo que readaptar suas práticas e ações escolares e 

ainda, reinventar as formas de ensino, onde as práticas ficaram remotas, tendo as 

atividades online como recurso pedagógico, sendo o campo diretamente afetado por 

ter uma precariedade no acesso à internet de boa qualidade para realizações de 

atividades e um diálogo coerente entre professor e aluno. 

 

 

3 CLASSE MULTISSERIADA QUE TEMOS 

 

Ao falar em classe multisseriada, vem uma diversidade de pensamentos, e 

inquietudes sobre a relação no processo de ensino e aprendizagem. As escolas por 
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vez, tem os números de alunos não corresponde ao total estabelecido por lei para 

manter a turma funcionado. Assim acontecem a junção das turmas e o desenvolver 

das ações ficam na responsabilidade de uma única professora. 

A realidade dessas classes vem mostrando um variável tipo de aprendizagem 

significativa, porem os professores relatam as dificuldades que não tem discentes 

suficientes para dividir os alunos por sala, então continua com sala multisseriada.  

Nesse contexto multisseriado, a gestão organiza reuniões para transferi os 

alunos para outras escolas, porém os pais não aceitaram por serem crianças e ter 

que se deslocarem para um lugar mais distante. 

Podemos destacar que o trabalho pedagógico dos professores de classe 

multisseriada é marcado por um enorme fardo, pois o mesmo precisa distribuir de 

forma igualitária para todos os alunos: a atenção, acompanhamento das atividades, 

reconhecer dificuldades, habilidades e desenvolver a aula de maneira dinâmica e 

prática em um contexto das séries diversificadas.  

A classe multisseriada é organizada, na maioria das vezes, pelo número 
reduzido de alunos para cada série, o que a caracteriza como mais do que 
uma simples classe. Ela representa um tipo de escola que é oferecida a 
determinada população e remete diretamente a uma reflexão sobre a 
concepção de educação com que se pretende trabalhar. (DAVIANI, 2010). 
 

Com isso relata que está encontrando maiores dificuldades no momento 

atual, por conta da pandemia da nova corona vírus, por ser uma sala multisseriada 

não acompanhar e nem tem controle sobre as atividades, mesmo morando no 

mesmo povoado. 

Com essa realidade podemos ressaltar que essas explicações sobre as 

dificuldades encontrada são relatadas pelos próprios professores das  

multisseriadas, que vem enfrentando muitas dificuldades por ter uma diversidade 

grande em sala, relata que mesmo com a ajuda dos gestores, tem uma variação 

grande de series. 

 Podemos perceber que com tantas dificuldades no ensino esses professores 

poderiam ser tratados como “heróis”, por que eles acompanham de perto essa 

modalidade de ensino, que é complexa e exige muito dos professores, pois têm que 

dar conta da sala de aula, com alunos de diversas séries, níveis de ensino e acaba 

sobrecarregando e por vezes, perdendo o controle do ensino.  

De fato, podemos destacar umas especificidades de saberes, ensino e 

controle no processo educacional, pois quando falamos no multisseriado indagamos 
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um ensino preciso para essas crianças que estão agrupados no meio rural, não é 

uma realidade que não exista no meio urbano, existe sim, mais é que a educação do 

campo vem mostrando uma dificuldade maior esse contexto. 

É importante mencionar que essa educação é necessária, por ser uma escola 

multiosseriada não quer dizer que os alunos não aprendam, sim, aprende, por 

muitas das vezes ser um ensino lento e retardo, tem sua aprendizagem significativa, 

e com sua origem cultural.  

Que a escola exerça um outro papel junto aos alunos e familiares e que, no 
campo, em vez de ser uma desestimuladora do desenvolvimento local, da 
agricultura, da pecuária, seja uma construtora de conhecimentos que sirvam 
para que a comunidade rural encontre seu desenvolvimento. (FRANCISCA 
E NAIDISON, 2005, p. 23) 
 

Podemos encarar essa realidade como oportunidade de um processo 

educativo e direito a educação, pois depois de tantas lutas por direito a educação do 

campo, vem às conquistas com as políticas públicas.  

Um marco na consolidação da educação do Campo é a instituição do 
Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política de 
Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação 6 na Reforma 
Agrária – PRONERA. O Decreto destaca os princípios da educação do 
campo, tais como o respeito à diversidade, a formulação de projetos 
políticospedagógicos específicos, o desenvolvimento de políticas de 
formação de profissionais da educação e a efetiva participação da 
comunidade e dos movimentos sociais do campo. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, 2012). 
 

Sabemos que não é fácil manter uma educação multisseriada, pois existem 

dificuldades distintas, com falta de materiais, estrutura da escola e etc. 

Por vezes, há realidades em que escolas multisseriadas com boa estrutura 

não tem alunos suficiente para continuar funcionando, pois a quantidade de alunos 

cada vez mais vai reduzindo, porém a realidade nesse contexto é de escolas com 

espaços inadequados, e com grandes quantidades de alunos em uma única sala, 

quando por vez não funciona em outros locais disponibilizado pela comunidade, 

como igrejas, espaços comunitários, associações e até casas, pois a vontade dos 

familiares e alunos para ter uma educação de qualidade é enorme, já que a maioria 

de seus pais ou responsáveis não tiveram essa oportunidade, por residirem em 

meios rurais é onde afeta essa maior desigualdade social e educacional, então os 

profissionais da educação tentam à todo momento, mostrar que é possível ganhar 

essa luta e desenvolver metodologias que consigam passar para todos que ali 
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estudam em uma única sala, com uma diversidade de saberes e uma aprendizagem 

igualitária. 

Não basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas 

do campo, ou seja, escolas com um projeto político pedagógico, 

vinculados a causa, aos desafios dos sonhos, a história e a cultura do 

povo trabalhador do campo. (CALDART pg. 45). 

De fato, as classes multisseridas carrega com sigo uma grande carga no 

ensino/aprendizagem desses alunos, com isso podemos perceber a importância 

dessa modalidade de ensino, mesmo com tantos desafios encontrado tanto pela 

parte do professor quanto pelos alunos. 

Hélio Laiola, (2014), fala sobre dificuldades encontradas por educadores e 

educandos de classe multisseriada, ele cita que deve se pensar em um projeto 

voltando para a melhoria na qualidade do ensino. Organizando os alunos por séries 

e cada turma deve ter sua própria sala, de acordo com seu pensamento, isso sim 

seria a melhor solução, para obter um aprendizado de qualidade. 

É primordial citar que essa educação é importantíssima mesmo com 

dificuldades, pois reflete de forma maior no campo, por não ter oportunidade de ter 

outra escolha.  

A primeira, intitulada “Escolas multisseriadas frente aos desafios da garantia 
do direito e da qualidade do ensino no campo”, apresenta aspectos de 
realidade das escolas multisseriadas, focando a precarização e a 
diversidade, problematizando as representações negativas sobre essas 
escolas e revelando um conjunto de referências para elaboração, efetivação 
e analise de políticas educacionais, que contemplam aspectos significativos 
da diversidade regional existente no país, do trabalho docente, das 
especificidades com relações às questões raciais e de financiamento, e 
assegurem o direito à educação das populações do campo e o 
funcionamento adequado das escolas. (ROCHA, HAGE, p.9). 
 

De maneira ampla podemos ressaltar que a educação é para todos, e de 

forma  igualitária, mas para isso é necessário que tenha profissionais capacitados e 

condições estruturais e materiais para esses alunos, tem que haver uma motivação 

e interação desde a parte dos gestores da escola e principalmente quando ela é 

multisseriada, precisa-se de um olhar diferente e mais acolhedor, tanto da parte do 

mediador quanto dos alunos, pois ambos precisam de ajuda para desenvolver uma 

aprendizagem condizente com sua série. Visando de modo geral, o professor 
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capacitado ainda assim tem certa insegurança e dificuldade para o letramento 

desses alunos. 

Trabalhar em classe multisseriada vem sendo um grande desafio para os 

docentes, pois requer uma responsabilidade maior sobre esses profissionais da 

área, principalmente quando se trata da educação do campo, pois tem que ter uma 

metodologia diversificada e materiais adequados para essa realidade, para colocar 

sua prática docente em vigor, é necessário um “jogo de cintura” frente à dificuldade 

para passar atividades, auxiliar os alunos com diferentes faixas etárias.  

A ausência de propostas pedagógica sistematizadas para o trabalho com as 
classes multisseriadas faz com que os professore e professoras busquem 
alternativas para seus trabalhos. Eles e elas criam metodologias, produzem 
materiais didáticos, investem na sua formação acadêmica com objetivo de 
melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudadores. 
(ROCHA, HAGE, p.56 e 57). 
 

 

 

4 DOCÊNCIA NA SALA MULTISSERIADA 

 

Nos discursos que empoderam a instituição escolar como responsável pela 

formação baseada nos pilares sociais e políticos da sociedade, encontra-se as 

ideologias dominantes, entranhadas nesse currículo oficial como forma de 

disseminar práticas do silêncio, tornando a escola um aparelho homogeneizador. 

Diante desses pressupostos, qual o lugar daqueles que a escola não consegue 

enquadrar neste currículo oficial? Rios (2011, p.155) defende que “todas as 

diferenças (de)marcadas são invisíveis na tentativa de normalizar esses sujeitos”. 

Então, cabe aqui enfatizar que a busca de autonomia se torna possível através de 

compromissos éticos e políticos adquiridos na (forma) ação do docente, como 

transgressão dessas práticas que tentam normalizar os sujeitos. 

A visão comparativa em que a sociedade coloca entre escolas multisseriadas 

e seriadas precisou perder o sentido para que a modalidade aqui relatada venha ser 

valorizada e respeitada como também, um espaço dinâmico de aprendizagem onde 

a própria sala de aula produz seus próprios mecanismos pedagógicos para o 

profissional que seja engajado e dedicado no que faz e com o futuro do seu alunado, 

são nestas atitudes que ele demonstra sua paixão pelo que faz em gestos concretos 

desenvolvidos com amor. O amor somado ao profissionalismo quebra barreiras e 
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preconceitos de poderes egoístas que impedem o avanço educacional. “Estas 

contraposições entre escolas multisseriadas e seriadas perderam o sentido, a partir 

das especificidades coletivas tentam se organizar conhecimentos: Que agrupamento 

são mais próximos em vivência, saberes socializações? Respeitar as vivencias e 

saberes, os valores e modos de pensar” (ISABEL; SALOMÃO,2010, pág.13). 

Tendo em vista que, trabalhar nas classes multisseriadas é uma tarefa que 

não é fácil, destacamos uma série de dificuldades, começando pelo local de ensino, 

que geralmente são lugares que não tem nenhuma estrutura física, e condições 

adequadas para o ensino, fatores que dificultam a aprendizagem. É notório que 

acontece mais em lugares menos favorecidos, como no meio rural, escolas do 

campo, ou em bairros mais distantes. 

 Os dados têm nos possibilitado compreender a funcionalidade das escolas 
de alguns assentamentos com os níveis da educação básica (infantil, 
fundamental e médio), sendo possível verificar que a precariedade do 
ensino inicia na estrutura física, já que algumas escolas não possuem 
prédio próprio, funcionando em locais inadequados tais como barracões, 
residências com cobertura de palha, cavaco de madeira, ou telhas de 
brasilite, algumas sem parede e com piso de barro batido ou assoalho de 
madeira, havendo falta de energia elétrica, problemas de água potável, 
ausência de sanitários e ainda poucas carteiras para os discentes se 
acomodar e desenvolverem as atividades escolares observa-se, enfim, que 
a educação ofertada para crianças e adolescente na primeira fase do ensino 
fundamental (1ª a 4ª série) nas áreas de assentamento destes municípios é 
realizada em classes multisseriadas. (HAGE, pág. 56).  
 

O profissional da educação precisa ser um amante da Educação, mais ainda 

quando o seu campo de atuação é sala multisseriada, já que esta modalidade requer 

uma atenção maior de todas as esferas, professor, gestores municipais e estaduais, 

com mentes abertas com um olhar que esta realidade é para ser levada em conta e 

vista como um processo de inclusão, para isso ocorrer da melhor forma possível, é 

fundamental que cada um destes seja coerente em suas ações. Visando uma 

aprendizagem de boa qualidade, e é de suma importância o professor ter um olhar 

dinâmico para a realidade da qual o seu aluno venha está inserido, está fazendo o 

que para muitos é obstáculo, fazendo uso da sua criatividade e empenho venha ser 

um mecanismo de transformação e recurso pedagógico dentro da sala de aula, 

contribuindo no desenvolver das suas atividades podendo com isso contemplar a 

diversidade existente oriunda das variações de série.          

Ferri (1994, p. 67) em meio a uma pesquisa em escolas rurais destacou que 

nas classes mutisseriadas o professor sofre algumas limitações, afirmando que a 
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própria escola é um ambiente isolado devido a distância e a própria locomoção dos 

alunos e, por isso, há dificuldade de atendimento individual por aluno, além das 

dificuldades de acesso ao material didático e às bibliotecas; Ferri leva em conta 

ainda que atender duas ou três  séries ao mesmo tempo é muito trabalhoso; 

ressaltando também que as crianças de 1ª série, no processo de alfabetização, são 

muito prejudicadas, pois não têm a atenção de que necessitam; e outra limitação 

está voltada para o planejamento, elaborar diariamente vários planos de aula, cada 

plano para sua respectiva série. 

É constante a preocupação do docente que atua neste contexto multisseriado, 

inquietudes de como organizar a gestão de tempo didático na aplicação das 

atividades, buscam garantir que o seu planejamento complete as propostas em que 

todos os estudantes trabalhem com o mesmo material didático para que possam 

tirar proveito dos diferentes saberes curriculares em sala, é fundamental o uso de 

tarefas distintas aplicadas em pequenos grupos para focalizar, identificar a 

aprendizagem individual e especifica de cada aluno. Paulo Freire (1996), traz sua 

colaboração em relação ao entendimento de que: ao ensinarmos também 

aprendemos, ele ressalta ser um amante da aprendizagem e que apesar das 

dificuldades apresentadas ainda sonha com o ensino de qualidade que respeita as 

realidades e a aprendizagem com qualidade, sendo significativa para o alunado. 

Quanto aos gestores acima mencionados é de grande importância que além 

de um olhar humanitário para a realidade dando o suporte necessário que venha 

somar com a criatividade e empenho do educador, é importante resultar que dentro 

das classes multisseriadas se destacam alguns desafios, bem como, a elaboração 

de atividades a serem aplicadas em sala, onde o educador precisa trabalhar o 

mesmo assunto com diversas fases de ensino, levando em consideração o respeito 

pelo tempo de assimilação de conteúdo apresentado em cada aluno, alguns mais 

rápidos outros mais lentos, o que leva ao professor ter um dinamismo e 

profissionalismo coerente. Mesmo depois de ter se dado uma visão negativa das 

escolas multisseriadas por ser localizada em sua maioria em povoados de pequeno 

porte considerada área rural, este pensamento se estendia não só aos alunos como 

também aos professores. Sendo pouco visto e valorizados pelas instâncias de apoio 

a educação. “Difícil superar estas visões tão negativas do campo e de suas escolas 
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porque reproduzem visões negativas dos seus povos e das instituições do campo”. 

(ISABEL; SALOMÃO,2010, pág.10).  

É importante pontuar que não foi uma luta fácil mais com empenho, 

dedicação e por acreditar no potencial da modalidade conquistou-se avanços que 

somou para melhoria. “Entre tantos significados destas narrativas merece destaque 

mostrar que as escolas multisseriadas estão sendo levadas a sério, sendo 

reinventadas, e não mais ignoradas nem desprezadas como escolas do passado”. 

(ISABEL; SALOMÃO,2010, pág.10). 

Maria Cristina Daviani (2010), fala que a aprendizagem não é alcançada de 

forma espontânea nem por domínio de informações. Daviani mostra que alfabetizar 

classe multisseriada exige um longo processo, onde o educador terá que demonstrar 

um bom desempenho para obter resultados.  

É um processo de aprendizagem longo e difícil, pois uma professora sozinha 

para dar conta de alunos de saberes diversificados, não é simples e entende -se, 

que isso acontece também por conta dos gestores, pois em tempos argumentam 

que ter menos gastos com docentes e materiais escolares, seria para gestão a 

melhor forma de economizar. Este fator não pauta o bem-estar/desenvolver dos 

discentes e valorização dos docentes. 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho traz uma metodologia que se propõe um diálogo sobre 

algumas dificuldades de ensino em classe multisseriadas. Através da revisão 

bibliográfica e qualitativa, que nos deu resultados que nos ajudou com a conclusão 

do nosso artigo. Por vez, escolhemos uma escola no povoado desse município. 

Observamos como funcionam os desafios e realidades de aprendizagem dessa 

classe multisseriada, no contexto que estamos vivendo, através de aulas remotas, 

por conta da pandemia do Covid-19. Foi feito uma análise de documentos, que 

fundamentam a prática utilizada na realização das atividades. Realizamos uma 

entrevista com a professora, podendo de maneira inicial, analisar seus métodos e 

trabalho pedagógico online. 
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 Nós, enquanto pesquisadoras, entendemos as necessidades de ir até a 

escola mesmo diante da pandemia que estamos vivendo, mas necessário para 

compreender o local e a observar a proposta pedagógica dos docentes, mesmo com 

as aulas presenciais suspensas. 

 Como mostra o Decreto Oficial da União no § 2º Será de responsabilidade 
das instituições a definição dos componentes curriculares que serão 
substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o 
acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização 
de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput.  
 

Nessa segunda etapa, elaboramos uma hipótese, onde observamos e 

conhecemos o processo/ação em sala de aula multisseriada de forma remota, 

observamos à problemática: Quais desafios encontrados no contexto da 

aprendizagem na classe multisseriada da Escola Municipal Manoel José Vitorino da 

Silva localizada no povoado de caiçara? A partir desse momento, elaboramos o 

projeto de pesquisa com questionamentos, onde levamos para a professora e o vice-

diretor responder, já que fomos observar a escola, e tomamos todos os cuidados 

com o distanciamento e uso de máscara, conversamos e tivemos mais informações 

de como é desenvolvida a educação e aprendizagem na sala de aula multisseriada.  

No livro fundamentos de metodologia cientifica, dos autores, Marina de 

Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos, citam uma variedade de como executar uma 

pesquisa cientifica e sua diversidade. 

 Ao analisar, pesquisar e buscar novos sabres, decidimos colher informações 

sobre classe multisseriada, onde ela expõe como deve ser feita essa pesquisa de 

campo, quais informações colher e de como ser estudado, elas ressaltam que “Ao 

se falar em conhecimento científico, o primeiro passo consiste em diferenciá-lo de 

outros tipos de conhecimento existentes. Para tal, analisamos uma situação 

histórica, que pode servir' de exemplo”. (MARCONI, LAKATOS, pág. 75).    

Nosso projeto é um fato real que consiste conhecimento cientifico, onde 

conseguimos estudar, pesquisar, dialogar e dividir conhecimentos, a partir dessas 

pesquisar pudemos conhecer a realidade dessa escola que tem uma sala 

multisseriada, e que se encontra com alguns desafios na aprendizagem.  

Finalmente, o conhecimento científico é real (factual) porque lida com 
ocorrências ou fatos, isto é, com toda "forma de existência que se manifesta 
de algum modo" (Trujillo, 1974:14). Constitui um conhecimento contingente, 
pois suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade 
conhecida através da experiência e não apenas pela razão, como ocorre no 
conhecimento filosófico. É sistemático, já que se trata de um saber 
ordenado logicamente, formando um sistema de ideias (teoria) e não 
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conhecimentos dispersos e desconexos. Possui a característica da 
verificabilidade, a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que não podem 
ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. 
 Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, 
absoluto ou mal e, por este motivo, é aproximadamente exato: novas 
proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de 
teoria existente. (MARCONI, LAKATOS, pág. 80).  
 

Isaac Roitman menciona no livro educação cientifica, quanto mais cedo 

melhor, ressalta em um tópico, que a educação como prioridade, “Neste novo 

milênio, a educação vem sendo apontada como agente de transformação da 

humanidade, capacita – a para os novos desafios da globalização e dos avanços 

tecnológicos”. (ROITMAN, pág. 7).  

É importante ressaltar que alunos de classe multisseridas, vem enfrentando 

uma dificuldade de aprendizagem maior pelas dificuldades que o professor encontra 

nos momentos de orientação individualizada da turma. No entanto, essa afirmação 

foi relatada pelos profissionais da escola. O direito de educação é para todos da 

mesma forma, mais nem sempre é alegado por conta das salas cheias e a 

diversidade de alunos com várias faixas-etárias. Mais com, isso Isaac Roitman deixa 

claro que “deve também fornecer oportunidades para a aprendizagem continuada 

(por toda a vida) no campo da ciência”. (ROITMAN, pág. 9). 

 De fato, essas crianças devem estudar, independente dos espaços que serão 

ofertados, na maioria das vezes essas classes multisseriadas são nas escolas 

rurais, sendo uma alternativa de levar educação para essas crianças, mesmo tendo 

uma educação por vezes lenta, acaba aprendendo de maneira significativa. 

 No contexto de observação das realidades é importante destacar o 

pensamento do Robert Yin, sobre o estudo das especificidades, demandas e 

necessidades, ou seja, o estudo de campo. 

 Yin, faz uma definição da preferência do estudo de caso com a seguinte 

afirmação: “Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo “como” e “por que” quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos, contextos da vida real”. (YIN, pág.19). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Manoel José Vitorino da Silva, 

que fica localizada no povoado de caiçara, a 7 km do Município de Capim Grosso – 

Ba. A instituição mencionada, atualmente atende somente classe multisseriada pela 

manhã, com 28 alunos. A escola tem um espaço arejado e bem amplo, para atender 

a demanda da classe e até suporta mais alunos, porém não tem alunos na 

comunidade suficiente para estudar na mesma. O espaço tem os seguintes 

compartimentos: 

 Quatro (04) salas de aula  

 Dois (02) banheiros adaptados para necessidades especiais  

 Sala de informática  

 Cantina  

 Sala da leitura  

 Secretaria  

Imagem: Escola M.M.J.V da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Foto: Registrado por alunas/2020  

A escola mencionada faz parte de um núcleo que engloba cinco escolas, do 

Município de Capim Grosso – Ba, porém a escola tem sua estrutura pedagógica 

individual e toda documentação reside na instituição. As informações coletadas 

foram de procedência presencial e online via WhatsApp, com vice-diretor e 
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professora, o vice relatou e respondeu um questionário sobre as dificuldades 

enfrentadas durante os anos letivos passado e no atual. A professora por sua vez, 

explanou a vivencia na classe multisseriada e respondeu um questionário 

estruturado com sua demanda. 

Não é uma tarefa fácil ser professora de classe multisseriada, tenho 
experiência e confesso que é uma luta constante para mediar o ensino-
aprendizagem desses alunos, por vezes é desesperador, tantas “series” 
juntas e saberes diversificados, porém é gratificante quando percebo o 
desenvolvimento acontecer, os alunos por vezes ajudam uns aos outros nas 
atividades proposta por mim. (Entrevistada: Professora da escola). 
 
Procuro sempre realizar atividades de fácil compreensão, que contemplem 
a todos, trabalho os conteúdos de acordo as necessidades dos alunados. 
(Entrevistada: Professora da escola). 
  
Tenho sempre o cuidado com as dificuldades encontrada nos alunos, pois 
são resolvidas de forma cuidadosamente respeitando o estilo de vida de 
cada um. (Entrevistada: Professora da escola) 
 

 

 

 

 

 

        Foto: Registrado por alunas/2020                      Foto: Registrado por alunas/2020 

 

 

 

 

 

                                                  Foto: Registrado por alunas/2020 

Sabemos que estamos passando por um processo de inovação e os gestores e 

professores da escola relatam as dificuldades no processo de ensino/aprendizagem 

dos alunos, e que reflete de forma maior na escola rural e multisseriada que é o 

caso da escola pesquisada, estamos vivenciando um momento de diversas 

dificuldades com a pandemia do novo Coronavírus (covid-19), relata a professora 
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que, ensinar ficou ainda mais difícil, eles tiveram que se preparar para ensinar à 

distância sem vivenciar o dia a dia dos discentes. A professora junto com os 

gestores prepara as atividades e deixa na escola para os familiares irem buscar e os 

alunos fazem as atividades em casa, depois retorna à escola com todas respondidas 

e a professora faz a correção e assim vai fluindo.  A docente relata que a forma de 

passar atividades para esses alunos ficou ainda mais preocupante e dificultosa, pois 

não tem nenhuma possibilidade de acompanhar a desenvoltura dos alunos. 

 O Art. 31, inciso IV, da LDB, sobre a totalização da frequência das crianças 
nas unidades da educação infantil, recomenda o cumprimento do limite 
mínimo legal de 60% de atividade presencial, nos duzentos dias letivos 
previstos no calendário. Para a Educação Básica, ratifica-se a execução de 
seus currículos e programas, no cumprimento dos duzentos dias de trabalho 
escolar, bem como da carga horária mínima anual de oitocentas horas, com 
a possibilidade de contagem dos tempos das atividades curriculares nos 
domicílios dos estudantes para ajustes entre períodos, tempos, horários, 
podendo zerar a defasagem do calendário letivo. Para Educação Superior, a 
observância aos duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo. 
 

Fomos até a escola e percebemos que tem uma estrutura que comporta até 

mais alunos, porém não tem alunos suficiente na comunidade, então optaram por 

sala multisseriada, o local é bem organizado a sala comporta a quantidade de 

alunos, apesar de não ver funcionando e a escola está com funcionamento só da 

esquipe pedagógica. 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Registrado por alunas/2020 
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   A instituição conta com uma equipe de profissionais capacitados para atender a 

atual demanda da comunidade, todos graduados em pedagogia. A professora reside 

na comunidade, a classe é composta por: Pré, 1º-2º-3º e 4º com um total de 20 

alunos. Tem uma profissional responsável pela distribuição da merenda e 

organização do espaço. A merenda é fornecida pelo município sendo que vem 

pronta para ser servida.   

             O sistema organizacional é satisfatório, considerando a preocupação com o 

planejamento e acompanhamento das ações que são desenvolvidas no contexto 

escolar. Os AC são realizados de maneira semanal e sempre que preciso outros 

encontros são marcados. Relataram a importância da parceria com as famílias e que 

sempre realizam reuniões com os pais. A coordenadora é ativa e preocupa se com o 

bom desenvolvimento do alunado, sempre busca alternativas e estratégias que 

potencializam a qualidade do ensino, todo o trabalho realizado juntamente com o 

vice-diretor.  Consideramos um espaço organizado, mas observamos que devido a 

faixa etária de alguns alunos, o ideal seria as que turmas ficassem em salas 

distintas. As aulas são desenvolvidas no turno matutino de acordo com o horário 

regular estabelecido das 08:00 às 11:45 de segunda a sexta. Tem uma rotina de 

aula normalmente com uma oração para iniciar e depois começa as atividades 

programada pela professora. Os projetos pedagógicos são realizados conforme as 

datas que marcam cada comemoração, e assim são realizadas. Tem também 

semana da leitura outras atividades. Ressaltamos a preocupação dos profissionais 

em relação ao envolvimento dos pais para resolver qualquer problema relacionado à 

escola, valorizando a participação nos espaços de decisões de maneira pontual no 

conselho escolar. A instituição é um espaço aberto que integra toda a comunidade 
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respeitando cada demanda apresentada. O relacionamento entre os profissionais é 

harmonioso de acordo com os relatos dos mesmos, considerando o objetivo comum 

de garantir a qualidade de ensino. Na escola tem alguns projetos desenvolvidos, 

como aula de violão e aula de informática, que no momento não está em pratica por 

conta da pandemia da (covid 19). 

No contexto da comunidade escolar pesquisada existe um grande problema 

referente à continuidade de turmas devido à quantidade de alunos matriculados, pois 

o número de alunos existentes é desproporcional ao que é estabelecido para formar 

novas turmas. Devido a essa problemática podemos citar dificuldades: 

 Adaptação dos alunos a nova realidade escolar da sede.  

 A falta de aula faz nos colégios faz com que os alunos fiquem muitas 

horas esperando o transporte escolar nas praças, sujeitos a diversas 

situações.   

 A rotina de horários dos transportes. Por vezes saem muito cedo 

outras vezes chegam tarde. Essa dificuldade afeta principalmente 

crianças de faixa etária baixa. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi oportuno o trabalho com classes multisseriadas e é sempre desafiador. 

Requer um comprometimento amplo e fiel por parte do professor incluindo a gestão 

escolar como um todo, entre este se destaca o impasse por parte dos pais que 

defendem uma escola local e o município por sua vez, opta pela migração dos 

alunos para a sede do município onde eventualmente seria menos gastos para o 

gestor e um desgaste na vida dos alunos da comunidade como um todo. 

É importante e torna-se necessário discutir estas temáticas na defesa da 

educação do campo onde englobam as classes multisseriadas, justamente por isso, 

vira uma utopia pensar que as escolas rurais estão sendo vistas com total igualdade, 

reconhece que os avanços foram primordiais no sentido de políticas públicas que 

deram passos significantes para a real atualidade dentro do ensino. Porém, é 
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importante lembrar que comunidades rurais ainda continuam na luta pela 

permanência de uma escola local. 

No meio acadêmico é importante e necessária a defesa por esta modalidade 

de ensino, já que se refere a pessoas portadoras de saberes cientes do quanto os 

alunos que vivem em pequenos povoados necessitam de um olhar cuidadoso e 

defensivo a favor de seus direitos. Sendo fundamental um ensino de qualidade, foi 

oportuno poder compreender a educação partindo das escolas multisseriadas, 

conhecer todas as suas demandas, desde os desafios encontrados pelos 

professores, pais e o próprio alunado, ou seja, a comunidade em se que trazem 

seus questionamentos inquietações e lutas pelas suas ideias no intuito de alcança-

los. 

Faz necessário ressaltar o quanto foi gratificante os resultados aqui 

alcançados nesta rica experiência. Conseguir os objetivos foi algo incentivador e ao 

mesmo tempo, gratificante, dado a possibilidade de observar, identificar e vivenciar 

os desafios junto a todos.  

Dentro desta experiência vivenciada, permite nos dar resposta ao problema 

apresentado inicialmente, podendo relatar diante da experiência vivida onde o 

contexto citado nos leva reafirmar que, dentre os tantos desafios dentro do campo 

da educação se destaca o trabalho com classes multisseriadas e a prática dos 

docentes, onde enfrentam no seu dia a dia as sobrecargas de trabalho, onde ele se 

equilibra no desafio de planejar diversos planos de aula para a mesma turma e na 

grande maioria dos casos sem o aparato pedagógico que ela necessita para 

preparar sua aula e colocá-la em prática. 

É importante que esta experiência vá além da conclusão. Que nos 

empenhemos por esta causa e nos lancemos pela permanência das escolas em 

áreas rurais, sendo que, o ensino seja de boa qualidade para todos e de maneira 

especial, a este público aqui defendido que tanto lutaram e lutam por suas 

conquistas. 
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8 ANEXOS 
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9 APÊNDICES 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

ENTREVISTADO/A: Professor (a) 

NOME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1/ Qual a sua opinião em relação ao desenvolvimento do aluno na turma 

multisseriadas?  

2/Considerado sua prática em sala de aula multisseriada, como realiza o 

planejamento das atividades?  

3/ Qual o tempo de experiência com a turma multisseriadas?  

(  ) 1 A 3 ANOS  (    )  3 A 6 ANOS    (    )  6 OU MAIS 

4/ Em relação à disponibilização do material pedagógico é ofertado de acordo com a 

demanda?  

(  )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE   

5/ Sente dificuldade no momento de aplicação das atividades  em sala, 

considerando a divisão das séries?  

(   )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE   

6/No decorreres das atividades é possível perceber o desenvolver das habilidades 

básicas da aprendizagem?  

(  )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE   

7/ Como você enfrenta as dificuldades cotidianas na sala multisseriada?  

8/ O espaço da sala é suficiente para a quantidade de alunos? 

(  )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE 

9 / O acompanhamento pedagógico, parcerias com a gestão é favorável para o 

desenvolvimento das atividades propostas?  

(  )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE   

10/ a secretaria municipal de educação prioriza a formação continuada dos 

professores considerando a realidade das turmas multisseriadas?  

(  )  SIM    (    )  NÃO     (    )  PARCIALMENTE   

Se sim, de que forma ocorre a formação? 

11/ Cite maiores dificuldades enfrentadas nesse momento de pandemia da nova 

corona vírus (covid 19)? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO 

ENTREVISTADO/A: Diretor ou coordenador 

NOME:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Qual nome do diretor (a) da escola Municipal Manoel Jose Vitorino da Silva? 

Tem vice-diretor? 

Quantos professores? 

Merendeira? 

Cuidador da limpeza? 

Total de alunos? 

 Quanto tempo funciona em classe multisseriada? 

Cite maiores dificuldades enfrentadas pelos gestores da escola, nesse momento de 

pandemia do novo corona vírus (covid-19)? 

 


