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DIDÁTICA, PESQUISA E INTERVENÇÃO NA PERSPECTIVA DO 

PARADIGMA MULTISSERIADO 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa intitulada “Didática, pesquisa e intervenção na perspectiva do paradigma 

multisseriado”, desenvolvida no Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Educação - 

Formação de Professores da Educação Básica na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, e 

inserida na Linha de Pesquisa Alfabetização e Práticas Pedagógicas, tem como objeto de investigação 

a organização do ensino na classe multisseriada em uma escola localizada no campo no município de 

Valença/Bahia. O objetivo geral delimitou-se em analisar o ensino em classes multisseriadas, 

compreendendo como a prática pedagógica contempla os diversos níveis de aprendizagem dos alunos, 

partindo do pressuposto de discussões voltadas para a educação do campo. Configura-se em uma 

pesquisa de relevância social, política e acadêmica com uma abordagem qualitativa, cujo método 

organizou-se com base na pesquisa participante, utilizando como instrumentos para coletar dados a 

observação direta participante, a entrevista semiestruturada e a intervenção pedagógica, sendo esta 

última realizada por meio do desenvolvimento de um planejamento de ensino interdisciplinar. O 

desenvolvimento e aplicação desse planejamento configuram o produto educaiconal resultante da 

presente pesquisa. A base teórica para a elaboração da pesquisa dialoga com autores sobre Classe 

Multisseriada, Educação do Campo, Didática, Planejamento, interdicisplinaridade, tendo como base 

os estudos de Freire (2001; 2006), Santos (2009; 2015), Hage (2010), Arroyo e Caldart (2011), 

Fazenda (2014) e Souza (2012), entre outros. Alguns entraves foram encontrados, que dificultaram a 

organização do ensino, tais como: planejamento didático totalmente disciplinar, separados de acordo 

com o ano escolar, descontextualizado, fragmentado, totalmente fora da realidade dos alunos do 

campo, a falta de formação continuada para os professores entre outros. Os conteúdos encontrados 

durante a coleta de dados foram: a organização espacial da sala de aula, planejamento didático do 

ensino, o tempo pedagógico de 4h para atender todos os alunos, as diversidades, os saberes do campo, 

e a formação do professor. A partir dos dados coletados e analisados, o resultado da pesquisa revelou 

que a organização do ensino nas classes multisseriadas para atender aos diversos níveis de 

aprendizagens dos alunos deve priorizar a elaboração do planejamento didático, a 

interdisciplinaridade, a organização espacial dos alunos em sala de aula, a inclusão das múltiplas 

diferenças e os saberes do campo. Consideramos que questões curriculares são imprescindíveis para 

a eficácia do ensino como a reprogramação do tempo pedagógico, a formação inicial e continuada dos 

professores e por fim, políticas educacionais que respeitem a escola do campo.  

 

Palavras-Chave: Educação do Campo. Classe Multisseriada. Organização do ensino. 

 



 

TEACHING, RESEARCH AND INTERVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE 

MULTIGRADE PARADIGM 
 

ABSTRACT 

This study, entitled “Didactic, research and intervention on the perspective of the 
multigrade paradigm”, performed in the Postgraduate Program for Training of Teachers 
of Basic Education on the Professional Masters in Education at the State University of 
Santa Cruz – UESC, aims to investigate the organization of teaching in the multigrade 
class in a school located in the countryside in the city of Valença/Bahia. The general 
objective was delimited in analyzing the teaching in the multigrade classes, in order to 
understand how the pedagogical practice contemplates the diverse learning levels of 
the students, starting from the assumption of discussions directed to the rural 
education. This study is a result of a research that provides social, political and 
academic relevance with a qualitative approach, whose method is participant research, 
using as main instruments to collect data the participant direct observation, the semi-
structured interview and the pedagogical intervention, the latter performed through the 
development of interdisciplinary teaching planning. The theoretical basis for the 
elaboration of the study dialogues with authors about Multigrade Classes, Rural 
Education, Didactics, Planning, interdisciplinarity, based on the studies of Freire (2001; 
2006), Santos (2009; 2015), Hage (2010), Arroyo and Caldart (2011), Souza (2012), 
Fazenda (2014), and others. Some obstacles were found hindering the organization of 
teaching in a multigrade class, such as: fully disciplinary didactic planning, separating 
students according to their school year, making their learning decontextualized, 
fragmented, and totally distant of their reality in the countryside, what reveals the lack 
of continuous training for teachers, besides other problems. This perspective is a result 
of the contents identified and analyzed from some empirical categories, as it follows: 
the spatial organization of the classroom, didactic planning (routine, activities), time in 
the classroom, multi-differences and theoretical categories, such as teaching planning, 
field knowledge, and teacher training. From the data collected and analyzed, the 
results of the research have revealed that the organization of teaching for the 
multigrade classes to meet the different levels of the students learning must prioritize 
the preparation of didactic planning, the interdisciplinarity, organization of the students 
in the classroom, the inclusion of the various differences, and the rural knowledge. We 
consider that discussions about curriculum are indispensable to the efficiency of 
teaching, such as the revision concerning the pedagogical time, the initial and 
continued qualification of the teachers, and educational policies that have respect for 
the rural school. 

 

Keywords: Rural Education. Multigrade Class.Teaching Organization. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Esta dissertação é fruto da pesquisa desenvolvida em uma escola situada no 

campo no município de Valença – Bahia, que tem como objeto de estudo a 

organização do ensino em classe multisseriada. As escolas localizadas no campo 

geralmente apresentam esse tipo de organização escolar, agregando alunos com 

idades, série/anos1 e níveis de aprendizagens diferentes em um mesmo espaço, sob 

a orientação de um único professor. 

Neste relatório de pesquisa opto pelo conceito classe, visto que não há uma 

diferença conceitual entre classe e turma, pois são utilizados como sinônimos e 

apresentam definições semelhantes, principalmente na região Nordeste. As 

discussões referentes às classes multisseriadas neste trabalho estão vinculadas à 

Educação no Campo, a partir do pressuposto de que existe uma educação do campo 

em construção nos mais diversos territórios deste país, estado e município (Valença). 

No contexto das escolas do campo é possível encontrar escolas com 

infraestrutura precária, condições de ensino e aprendizagem destinadas ao fracasso 

escolar, planejamento didático disciplinar que muitas vezes não contempla os saberes 

do campo, distanciamento do trabalho didático pedagógico, escassez de materiais 

didáticos para auxiliar os professores no desenvolvimento das atividades na classe, 

falta de acompanhamento pedagógico e uma formação inicial e continuada que não 

contemplam as necessidades da escola no campo. 

Nesse cenário, os professores enfrentam com frequência muitas dificuldades, 

as quais são obstáculos significativos para o trabalho docente no planejamento 

didático. Muitas diretrizes pedagógicas ainda estão pautadas na sistematização de 

uma organização do ensino que segue uma visão urbanocêntrica (modelo organizado 

a partir dos princípios de sociedade dos séculos XVIII e XIX). Neste âmbito, com a 

falta de proposta didático-pedagógica e organização específica, os professores 

deparam-se com muitas dificuldades para exercer a sua docência e elaborar seu 

planejamento a fim de atender aos diversos níveis de aprendizagem dos alunos. 

Em relação à ausência da organização do ensino de várias séries numa mesma 

classe, Rocha (2010) afirma que os professores, a partir da sua realidade, buscam 

 
1 Utilizo a palavra ano devido a aprovação da Lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, em que o ensino 
fundamental passou a funcionar com 9 anos. A organização do ensino deixa de ser de 1ª à 8ª série, e 
sim 1º ao 9º Ano, para funcionar em 9 anos. 
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criar estratégias didáticas e metodologias, bem como organizar materiais didáticos 

com vistas a facilitar o desenvolvimento das suas aulas. 

As experiências que os professores adquirem no dia a dia em são essenciais, 

pois cada dia é uma nova aprendizagem, o que nos remete a Tardif (2008), que aponta 

que a constituição dos saberes é feita a partir das experiências que são relevantes, já 

que os mesmos são construídos na praticidade do professor no exercício da sua 

docência. Contudo, acredita-se na possibilidade de transformações que podem 

acontecer e, desse modo, na realização de mais estudos voltados para esta temática. 

O meu interesse pelo tema surgiu depois da conclusão do ensino médio no 

curso de Magistério, quando iniciei a graduação em Pedagogia na Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB). O estudo do componente curricular Educação do Campo 

despertou-me a vontade de estudar o assunto de maneira mais aprofundada, devido 

a um trabalho realizado, no qual era preciso visitar uma escola do campo que tivesse 

uma classe multisseriada e, a partir de um roteiro, responder algumas perguntas 

relativas ao tema e, posteriormente, organizar uma apresentação para todos na sala. 

Durante a explanação, foi perceptível que a maioria das demais equipes estava 

destacando com intensidade os aspectos negativos desse tipo de organização 

escolar. Então, durante minha apresentação, pude relatar alguns aspectos positivos, 

e, percebendo o apoio da professora, senti confiança e decidi continuar os estudos 

sobre a temática citada. Dessa forma, concluí minha graduação realizando um estudo 

sobre classes multisseriadas na escola do campo. Após me graduar, iniciei o curso de 

especialização em Educação do Campo, pelo Instituto Pró Minas, sem perder de vista 

o interesse na pesquisa para o ingresso no mestrado. Foi a partir dessas experiências 

que emergiu o problema central desta pesquisa. 

O interesse pela temática desta pesquisa surgiu a partir das minhas vivências 

enquanto aluna e docente desse cenário, e do sentimento de pertencimento que tenho 

com este ambiente, tendo em vista que sou oriunda da escola rural e filha de 

trabalhadores rurais, como também a pouca quantidade de estudos voltados nesse 

campo. Ser aluna no final da década de 80 e início da década de 90 no contexto das 

classes multisseriadas não foi fácil, mas foi uma experiência enriquecedora. Já no final 

do século XX, ao terminar o magistério, tive a chance de lecionar na comunidade em 

que estudei o fundamental I e onde meus pais moravam. Partindo de todas as 

experiências vividas, surge a questão que motivou esta pesquisa: Como deve ser 
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organizado o ensino em classes multisseriadas das escolas do campo de modo que 

os níveis de aprendizagem dos alunos sejam respeitados? 

Tendo em vista a questão norteadora desta pesquisa, o objetivo geral delimitou- 

se em analisar a organização do ensino em classes multisseriadas, compreendendo 

como a prática pedagógica contempla os diversos níveis de aprendizagem dos alunos. 

A partir do objetivo geral, constituem-se os seguintes objetivos específicos: a) 

conhecer como a formação inicial e continuada dos professores que atuam na 

educação no campo contemplam e contribuem para a organização do ensino nesse 

cenário; b) analisar limites, possibilidades e tempo da organização metodológica dos 

professores de classes multisseriadas; c) elaborar, com o professor, um planejamento 

de ensino que considere os níveis de aprendizagem dos alunos; e, por fim, d) 

organizar estratégias didáticas a partir das experiências vividas durante a intervenção 

pedagógica. 

A coleta de dados foi realizada a partir da observação direta participante, na 

qual pude contribuir ministrando as aulas com o professor regente. Foi realizada 

também entrevista semiestruturada com professores e intervenção pedagógica nas 

aulas, com o objetivo de responder à questão de pesquisa com ênfase na organização 

do ensino no âmbito estudado. As observações foram registradas em diário de campo 

e com registros fotográficos. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, dos quais o primeiro 

apresenta a discussão sobre a fundamentação teórica que norteou o processo de 

investigação da pesquisa e a contextualização do cenário da pesquisa (o município 

de Valença, subsistema escolhido para a pesquisa). O seguinte capítulo traz uma 

discussão sobre o percurso da pesquisa, sinalizando os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados, além de apresentar o diagnóstico dos níveis de aprendizagens dos 

alunos do lócus da pesquisa. 

O terceiro e quarto capítulos apresentam a discussão dos conteúdos que foram 

percebidos durante a pesquisa e a análise dos dados coletados. E por fim, serão 

apresentadas algumas considerações sobre a pesquisa concluída. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

1.1. Planejamento na classe multisseriada 

 
 

O planejamento está presente na vida do ser humano. É uma ação habitual de 

todo homem, já que este não pode prever o futuro e, assim, o planeja. Organizar 

previamente o que poderá ser desenvolvido e aplicado, seja numa sala de aula ou 

não, define o conceito de planejamento. A escola, segundo Vasconcellos (2010), 

também planeja na construção do ensino-aprendizagem, organizando a ação que será 

realizada e, em seguida, age de acordo com o previsto. 

Por meio do planejamento, as escolas ficam mais bem preparadas para 

enfrentar as incertezas originárias de um mundo cada vez mais tecnológico, como 

também as suas dificuldades, principalmente no que tange o processo de ensino e 

aprendizagem. Desse modo, exige uma boa organização e previsão com o objetivo 

de garantir a eficiência na ação a ser desenvolvida, como afirma Libâneo (2013, p. 

226), que “o planejamento é um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 

contexto social”. 

O planejamento de ensino contribui para uma organização da escola como o 

todo. Para tanto, é necessário discutir a sua importância quando é sistematizado e 

organizado para aplicar na sala de aula as ações que o professor planeja. A fim de 

produzir os efeitos esperados, o planejamento deve ser conduzido de forma 

participativa, com integração com as práticas educativas para a ação-reflexão-ação a 

partir das experiências dos alunos. 

Para Vasconcellos (2010, p. 35), “Planejar é antecipar [...]”, prever algo de uma 

ação, buscar metas, organizar um caminho a percorrer, uma reflexão e, para tanto, é 

necessário se pensar como alcançar o que é desejado e, assim, colocar em prática o 

que foi planejado, pensado, organizado, discutido para que, de fato, a transformação 

aconteça dentro de um espaço escolar, em especial nas escolas do campo. Segundo 

o autor citado, “o planejamento enquanto construção, transformação de 

representações é uma mediação teórica metodológica para a ação, que em função de 

tal mediação passa a ser consciente e intencional” (p. 79). 

O docente, por meio do planejamento, pode realizar seu trabalho com 

segurança e colocar em prática o que foi pensado, previsto e, desse modo, permite 
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que a proposta de trabalho tenha uma linha de raciocínio e finalize com resultados 

positivos e com êxito o que foi planejado, sendo que o mesmo “tem por finalidade 

procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar e para isto é necessário 

estabelecer condições objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no 

tempo [...]” (Idem, 2010, p. 79). 

Planejar para as escolas do campo não é uma tarefa fácil, em especial quando 

se trata de classes multisseriadas. Normalmente, nesse contexto, os professores, 

juntamente com a coordenação pedagógica, sentem dificuldades em organizar o 

planejamento de ensino, pois são diversos alunos dentro de um espaço e com vários 

níveis de aprendizagens. Para Hage (2011, p. 127), a alternativa mais utilizada pelos 

professores atribui: 

 
[...] as indicações do livro didático, sem atentar com clareza para as 
implicações curriculares dessa atitude, uma vez que esses manuais didáticos 
têm imposto a definição de um currículo deslocado da realidade e da cultura 
das populações do campo de cada região. 

 

Por isso, diante da organização do planejamento a ser realizado por meio dos 

livros para as escolas do campo, é possível que o planejamento de ensino para as 

escolas com essa realidade ainda seja organizado a partir das escolas urbanas, 

seriadas e fora do contexto das crianças do campo. Hage (2011, p. 133) assegura isso 

como “paradigma urbanocêntrico, materializado através do modelo seriado de ensino, 

pauta da organização do trabalho pedagógico nas escolas do campo e multisseriada 

[...]”. 

No que tange à coordenação pedagógica, esta deve organizar, juntamente com 

os docentes, a construção do planejamento de ensino, na procura do pensar e agir de 

forma positiva, de modo a criar estratégias para que os professores possam melhorar 

sua atuação na sala de aula e, assim, terem maior êxito nas atividades que são 

planejadas. 

Na organização do planejamento de ensino, faz-se relevante a participação e o 

acompanhamento da coordenação pedagógica, a qual, junto com os professores das 

escolas do campo, realiza um diagnóstico do local abordado, com o intuito de buscar 

conhecer a realidade das escolas deste contexto. Para Libâneo (2001, p. 124), 

diagnosticar e analisar a realidade da escola significa a “[...] busca de informações 

reais e atualizadas que permitem identificar as dificuldades existentes e as causam 
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que as originam...”. Posteriormente a esse diagnóstico, é preciso criar ações e 

estratégias que possam atender às necessidades da comunidade escolar. 

Assegura Hage (2006) que os professores encontram dificuldades em planejar, 

visto que trabalham com diversos anos escolares e, muitas vezes, até a educação 

infantil, assim muitos profissionais se “sentem angustiados ao ter que planejar e 

desenvolver as atividades pedagógicas para todas essas séries em um mesmo 

espaço e ao mesmo tempo” (Hage, 2011, p. 133) e acabam organizando o trabalho 

do seu jeito e de forma descontextualizada, com vários planejamentos. 

De tal modo, os docentes das escolas devem preparar suas atividades para ir 

ao encontro do sucesso do planejamento das atividades para serem aplicadas na sala 

de aula e, por fim, concretizarem o planejamento de ensino e o plano de aula, por 

meio da relação do processo de ensino e aprendizagem. 

Elaborar um bom planejamento para a educação do campo é essencial nesse 

cenário e demanda que o professor pesquise, estude e busque o conhecimento para 

melhor desenvolvê-lo, conforme declara Freire (1996, p. 29): “pesquiso para conhecer 

o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. Assim, pesquisar é 

um importante passo para que ocorra uma mudança na educação, principalmente na 

do campo, para a transformação na sala de aula. Entretanto, é preciso seguir um bom 

planejamento, pensar metodologias adequadas e com boa organização para serem 

desenvolvidas atividades que incluam a realidade social dos alunos das escolas do 

campo. 

A escola deve ser concebida como um espaço de construção do conhecimento 

que leve em consideração os saberes dos alunos, de modo que o planejamento de 

ensino, a organização didática e a prática pedagógica contribuam positivamente na 

aprendizagem dos discentes das escolas do campo. Dessa maneira, deve-se ressaltar 

a importância do acompanhamento regular da coordenação pedagógica junto aos 

professores e da organização um planejamento de ensino com foco nas 

especificidades dos saberes dos povos do campo, em seus aspectos culturais, jeito 

de ser, de reivindicar, de crer, produzir, ouvir e até mesmo comemorar, ou seja, 

respeitar a identidade e as diferenças que cada um tem. 

Planejar é um processo de continuação para aplicação das atividades na sala 

de aula. No entanto, o planejamento, conforme Vasconcellos (2010, p. 80) enfatiza, 

que pode ser compreendido como um “processo contínuo e dinâmico de reflexão, 

tomada de decisão, colocação em prática e acompanhamento”. É notória a 
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necessidade de planejar tudo o que se pretende desenvolver seja o planejamento do 

mais simples ao mais complexo. Ressalta-se também a importância do diagnóstico 

para construir o planejamento de ensino a ser desenvolvido na escola o qual, 

posteriormente, permite a elaboração do plano de aula. 

Na organização do planejamento de ensino para ser aplicado, além de planejar 

de acordo com a realidade da escola e de acordo com os níveis de aprendizagem dos 

alunos, não se pode deixar de adequar-se ao momento em que a sociedade está 

vivendo, bem como sua transformação para os alunos do campo. O docente também 

poderá estruturar-se em uma organização do ensino a partir da singularidade, 

articulando sempre com a organização das ações para alcançar o objetivo sugerido 

com a proposta de trabalho. 

Na fase de elaboração do planejamento de ensino, é comum surgirem muitas 

dificuldades que nem sempre são superadas. Por outro lado, quando o professor tem 

a colaboração e a presença da coordenação pedagógica desde o início do seu 

trabalho, fornecendo contribuições e sugerindo intervenções, ou seja, dando suporte 

ao professor, seu trabalho é otimizado, o que é muito válido para o desenvolvimento 

das atividades a partir de uma organização e estrutura adequando-se ao contexto. 

Deixa-se claro que o planejamento ou a coordenação pedagógica não irão sanar todos 

os problemas e dificuldades dentro da sala de aula, mas sim amenizar os desafios 

nela encontrados. Dessa forma, o professor irá aprender a conduzir melhor suas 

atividades em sala de aula. 

 
1.2. - Interdisciplinaridade na classe multisseriada 

 
 

O surgimento do termo interdisciplinaridade deu-se na França e na Itália em 

meados da década de 60 do século XX, período que foi marcado pelo movimento de 

estudantes que reivindicavam em favor de um ensino que tivesse sintonia com as 

questões sociais, políticas e econômicas da época. Os estudantes acreditavam que 

os problemas sociais não poderiam ser resolvidos apenas por uma disciplina, mas que 

poderiam envolver mais disciplinas, de forma interdisciplinar (FAZENDA, 2014). 

Os estudos interdisciplinares no Brasil tiveram início no final da década de 60, 

quando a Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), a LDB, fez uma pequena abordagem sobre 

o tema, sendo anos mais tarde reforçada na Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997). Dessa forma, aos 
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poucos, a interdisciplinaridade foi ganhando abertura e forças nos espaços escolares 

e, principalmente, nos discursos e nas propostas dos professores. 

Fazenda (2008) afirma que é possível definir a interdisciplinaridade como a 

interação de várias disciplinas, pensando assim a organização de uma grade curricular 

interdisciplinar. A autora leva-nos a pensar a definição da interdisciplinaridade a partir 

da interação das diversas disciplinas no processo de ensino-aprendizagem. Nesta 

interação interdisciplinar a construção do conhecimento acontece na ação/atitude em 

diferentes aspectos que envolvem os mais diversos níveis de aprendizagem dos 

alunos. 

O entendimento sobre o conceito interdisciplinar é complexo, principalmente na 

compreensão do professor, por ter ele ainda uma formação totalmente disciplinar, a 

qual não é suficiente para atender à demanda das práticas interdisciplinares no 

contexto da sala de aula de ensino multisseriado. Entretanto, sendo a formação do 

professor disciplinar, também é necessário se pensar em uma formação inicial 

interdisciplinar, ou até mesmo continuada, desde que se volte para os professores em 

exercício, principalmente para aqueles que lecionam em escolas nessas 

circunstâncias. 

Por outro lado, a formação para o professor deve contemplar a interação das 

diversas áreas do conhecimento, a qual não pode ser feita de qualquer jeito, ou sendo 

apenas disciplinar. É necessário pensar na formação do professor inicial ou 

continuada, com o intuito de contemplar a interação das diversas áreas do 

conhecimento, o que não pode ser feito de qualquer jeito. A formação do professor 

tem que estar fundamentada em um conjunto de princípios, conceitos, métodos, a 

partir de uma necessidade dialética e não linear, visto que os saberes são construídos 

e não se reduzem apenas a uma formação disciplinar. 

A formação do professor com ênfase na interdisciplinaridade constitui saberes 

que podem ser relacionados às experiências e aos saberem técnicos e teóricos que 

possam ser desenvolvidos com interação na diversidade, sem linearidade ou 

hierarquização. 

O professor, diante de um novo conhecimento, tem que estar aberto a aprender 

e aprofundar o planejamento das atividades interdisciplinares a serem aplicadas aos 

alunos. Para o docente desenvolver a ação interdisciplinar em prol da construção do 

novo conhecimento, ele deve buscar a interação com as diversas áreas do 

conhecimento, a fim de dar sentido à interdisciplinaridade na prática. É importante que 
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o professor não se limite à compartimentalização do científico e busque dar sentido à 

organização dos conhecimentos sociais para que, desse modo, possa diminuir a 

distância do que o professor sabe e do que o faz, valorizando o fazer da ação. 

A interdisciplinaridade no espaço escolar tem como procedimento a 

organização e inter-relação dos saberes que favorecem o processo de ensino e 

aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua interação com as disciplinas. 

Nesse sentido, deve-se considerar a interação professor-aluno, aluno-aluno, como 

também entre a escola e a família. Dessa forma, a interação instiga o desenvolvimento 

de ações interdisciplinares, como alerta Fazenda (2014), ao apontar que a 

interdisciplinaridade leva o professor a um processo de investigação da sua ação e da 

sua prática na sala de aula. 

Com o desenvolvimento de atividades interdisciplinares na sala de aula, o 

professor, na sua praticidade, vai criando possibilidades de encontro, partilha, 

cooperação e diálogo, combinando ações que favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Fazenda (1994) fortalece essa ideia quando discute quais são as atitudes de um 

professor que assume na praticidade a interdisciplinar. Mais do que isso, Fazenda 

(1992) aponta o que seria uma sala de aula interdisciplinar, que apresente uma 

proposta sem autoridade e com atividades que despertem nos alunos a curiosidade, 

o prazer em estudar e aprender o conteúdo com humildade, cooperação e 

generalidade, diante de uma heterogeneidade que existe no espaço escolar, 

sobretudo na sala de aula, sendo ela seriada ou multisseriada, no processo de 

produção do conhecimento. Assim, com o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares, os alunos vão, aos poucos, se tornando construtores do seu próprio 

processo de aprendizagem. 

Quanto à organização do ensino para as classes multisseriadas, faz-se 

necessário superar a visão fragmentada do conhecimento disciplinar. Nesse contexto, 

a abordagem disciplinar dificulta a aprendizagem do aluno e acaba por não estimular 

o desenvolvimento da inteligência na resolução de problemas, impede o 

estabelecimento de conexões entre os acontecimentos, dificulta também que os 

alunos pensem sobre o que estão estudando, ou seja, sejam sujeitos críticos no seu 

processo de aprendizagem. A superação da fragmentação do conhecimento não 

objetiva eliminar as disciplinas e sim integrá-las, com o intuito de oferecer ao aluno 

condições para poder desenvolver uma prática escolar de forma significativa na sua 

aprendizagem. 
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Organizar o planejamento interdisciplinar para ser aplicado em uma classe 

multisseriada é um desafio a ser superado, visto que a construção do planejamento 

ainda se faz individualmente e de forma isolada e geralmente não se concebe o 

planejamento de forma coletiva. Mesmo quando os professores se reúnem para a 

elaboração do planejamento, terminam por organizar grupos de acordo com os anos 

escolares para planejar, sem contar que o planejamento coletivo, quando acontece 

nas escolas, em sua maioria é para organizar a realização de eventos ou de 

elaboração/culminância de projetos didáticos. Para construir um sólido e efetivo 

planejamento interdisciplinar é necessário que o professor possa romper com a 

elaboração do planejamento individual e com a sistematização da concepção 

fragmentada do saber. 

Dessa forma, faz-se necessária a participação das diversas áreas do 

conhecimento com o intuito de integrar o educador para o fortalecimento da relação 

dos sujeitos no processo de aprendizagem. A elaboração do planejamento coletivo 

constitui-se relevante, pois, através da interação dos educadores por meio do diálogo 

com a prática interdisciplinar cria-se diversas estratégias para serem desenvolvidas 

na sala de aula. Segundo os PCNs do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997, p.31): 

 
A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos 
de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a 
inter-relação e a influência entre eles — questiona a visão compartimentada 
(disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, 
historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre 
disciplinas. 

 

Na organização do ensino numa abordagem interdisciplinar é importante a 

interação de uma disciplina com a outra para que o professor possa criar e 

desenvolver as atividades na classe e assim, aproximar o sujeito da realidade em que 

vive e auxiliando o aluno na construção do conhecimento, possibilitando uma 

formação mais crítica, criativa e responsável. A perspectiva interdisciplinar constitui a 

necessidade de romper com a visão fragmentada para a construção do conhecimento, 

e para tanto, é preciso: 

 
[...] reconstituir a unidade do objeto, que a fragmentação dos métodos 
separou. Entretanto, essa unidade não é dada a "priori". Não é suficiente 
justapor-se os dados parciais fornecidos pela experiência comum para 
recuperar-se a unidade primeira. Essa unidade é conquistada pela "práxis", 
através de uma reflexão crítica sobre a experiência inicial. É uma retomada 
em termos de síntese (FAZENDA, 1992, p. 45). 
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Dessa maneira, organizar o ensino interdisciplinar para as classes 

multisseriadas torna-se pertinente por não fragmentar o conhecimento e sim interagir 

a fim de que os conteúdos trabalhados possam ter sentido para os alunos. Contudo, 

a interdisciplinaridade vai surgindo e acontecendo a partir do diálogo, dos 

questionamentos, logo, não existe uma receita pronta para aplicar a 

interdisciplinaridade no desenvolvimento das aulas nesse cenário. 

A interdisciplinaridade busca unir as disciplinas com interação dos conteúdos a 

partir da ação do professor, sempre buscando novos caminhos para construir o 

conhecimento de forma significativa, pois o mesmo é construído individual e 

coletivamente de acordo com a realidade dos alunos, principalmente para os 

discentes de classes multisseriadas. 

 
1.3. – Contexto histórico das classes multisseriadas 

 
 

A educação formal no Brasil surgiu a partir dos ensinamentos dos Jesuítas 

durante o período Colonial, mais precisamente a partir do ano de 1549. As escolas 

eram organizadas com alunos de idades, séries e níveis de aprendizagem diferentes 

e sempre estiveram presentes na história da educação no Brasil. Conforme Santos 

(2015, p. 88), “até mesmo na Antiguidade e na Idade Média era possível verificar a 

presença de configurações escolares bem heterogêneas”. 

A educação formal no Brasil durante o período colonial era destinada aos filhos 

das elites agrárias que se formavam nos Colégios Jesuítas. Segundo Dilza Atta (2003) 

após a expulsão dos jesuítas, surgem as classes multisseriadas no Brasil em 1759, 

em que os professores ambulantes ficavam de fazenda em fazenda ensinando as 

primeiras letras. As aulas aconteciam em espaços improvisados em lugares como 

sacristias, igrejas, casas abandonadas e até mesmo na residência do professor, 

dentre outros espaços. 

Para as crianças terem acesso às primeiras letras no meio rural, era necessário 

ir a espaços que eram organizados para o funcionamento da escola considerada 

formal. Além desses espaços, existiam as escolas domésticas, que também 

ensinavam a ler, escrever e contar. Estas eram organizadas pelas famílias que 

procuravam o espaço para servir como sala de aula e contratavam uma professora 

para poder ensinar as crianças que ali frequentavam. As escolas domésticas recebiam 

bastantes alunos, bem mais que a escola considerada normal. O professor não tinha 
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vínculo com o Estado e quem realizava o pagamento do mesmo era a família ou um 

fazendeiro. 

Ainda no que se refere às escolas de primeiras letras, por volta da metade do 

século XIX, surgiram vários questionamentos sobre o espaço escolar para abrigar a 

modalidade da escola primária no Brasil. Os políticos iniciaram discussões com o 

interesse de adotar um método de ensino para as escolas brasileiras a partir do 

método mútuo, dando origem à escola fundamental, que seria uma escola que não 

tivesse muitos gastos, fosse rápida para alfabetizar e contasse com um professor 

preparado. As discussões apontavam que as escolas que atendiam aos alunos de 

maneira individual não eram de qualidade, eram muito caras e precisavam ser 

superadas. 

Em 1822, com o advento da Independência, e com a criação da primeira 

Constituição Brasileira em 1824, criou-se a primeira Lei de Educação no Brasil, de 15 

de outubro de 1827. Essa lei determinava a criação de escolas de primeiras letras em 

lugares, vilas e povoados populosos, como também a adoção do método de ensino 

mútuo que tinha como o objetivo de educar um maior número de alunos com pouco 

gasto para o Estado. 

O método de Ensino Mútuo, que foi criado no final do século XVIII, sendo 

sistematizado por Andrew Bell e Joseph Lancaster, prevaleceu por muito tempo, 

deixando fragmentos por longa data. Tratava-se de um sistema de ensino monitorial 

que também ficou conhecido como sistema Lancaster, que com o decorrer do tempo 

foi enfraquecendo. Por outro lado, houve um crescimento em outros países, ou seja, 

alastrando-se para diferentes países inclusive o Brasil, sendo introduzido como grande 

novidade na terceira década do século XIX. 

A proposta de ensino mútuo no Brasil iniciou com a criação da primeira escola 

normal no Rio de Janeiro (Niterói), através do decreto de 1º de março de 1823, que 

instituía que as escolas deveriam disseminar os princípios do ensino mútuo. Assim, 

com esse sistema, os alunos eram organizados em um único espaço. Não havia 

separação de nível de aprendizagem, série, idades. Essa organização, segundo 

Santos (2015, p. 89) constitui uma classe multisseriada, mesmo “que a seriação 

escolar não tivesse sido forjada até aquele momento histórico”. 

O método de ensino lancasteriano foi desenvolvido na educação europeia por 

um determinado tempo, principalmente na Inglaterra. Entretanto, trata-se de um 

método mútuo ou monitorial totalmente disciplinar para alfabetizar os camponeses, ou 
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seja, o ensino por monitoria, que, segundo Santos (2015, p. 89), “consistia em um 

sistema de monitoria em que os alunos mais avançados na aprendizagem ensinavam 

outros alunos mais novos ou em estágios menos avançados”. 

No que se refere ao desenvolvimento do ensino mútuo nas escolas de primeiras 

letras, segundo Bastos (1999 apud Cardoso, 2013), o método possuía três vantagens, 

que são: 

 
De ordem econômica – permite que um professor ensine em pouco tempo 
grande número de alunos; e de ordem disciplinar – em comparação com as 
escolas individuais, o método mantém seus alunos disciplinados, habituados 
desde a primeira classe à ordem e a regra; e de ordem pedagógica a 
construção de grupos disciplinares homogêneas faz com que as atividades 
propostas correspondem ao nível real de conhecimentos dos alunos. 
(BASTOS, 1999 apud CARDOSO, 2013, p.108) 

 

Entretanto, apesar das vantagens que foram apontadas nas escolas que 

desenvolviam o ensino mútuo, essa modalidade sofreu muitas críticas, que 

destacavam problemas como a falta de prédio escolar apropriado, material 

pedagógico para ministrar o ensino mútuo, principalmente professor preparado, bem 

como a baixa remuneração (CARDOSO, 2013). Vale ressaltar que as escolas de 

primeiras letras eram dedicadas à população pobre de baixo poder aquisitivo que ia à 

escola aprender apenas a formação básica, como leitura, escrita e as operações 

básicas. Dessa forma, era uma educação que não enfatizava a emancipação social. 

A construção dos Grupos Escolares ou Escolas Reunidas só ocorreu no final 

do século XIX, a partir de 1890, já na República, organizando assim um novo modelo 

de escola graduada/seriada. Os grupos escolares foram organizados para substituir 

as escolas de primeiras letras. Assim, organizaram-se as escolas seriadas na 

educação no Brasil, e se estendem até os dias atuais. No Brasil, as escolas graduadas 

surgiram primeiramente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro durante o século 

XX, período republicano, com o objetivo de reunir as escolas isoladas e instituindo um 

novo modelo de instituição escolar como verdadeiros templos do saber (SOUZA, 

1998). 

Sendo assim, aos poucos os grupos escolares foram se transformando em uma 

escola essencial, “encarnando o sentido mesmo da escola primária no país” (SOUZA, 

2006, p.21). Assim, afirmam Filho e Vidal (2000) que os Grupos Escolares 

constituíram uma modalidade de escola primária com novas perspectivas, com uma 

organização escolar mais complexa racional e moderna. Mesmo com a organização 
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dos grupos escolares, não se eliminaram as escolas isoladas ou escolas de improviso. 

Essas escolas encontravam-se distantes dos centros urbanos e devido às dificuldades 

e à distância, era inviável para os estudantes chegarem aos centros urbanos para 

estudarem. 

Em meados do século XX, os grupos escolares foram se estruturando, 

estendendo-se até o advento da escola de ensino fundamental, que se tornou 

obrigatório e gratuito para toda a população, principalmente na zona urbana. Não 

obstante a maioria da população se concentrar na área rural, as escolas para a 

população rural ficaram no esquecimento. As escolas primárias foram aos poucos 

sendo substituídas pela organização dos grupos escolares, conforme descreve 

Saviani (2006) 

 
Na estrutura anterior as escolas primárias, então chamadas também de 
primeiras letras, eram classes isoladas ou avulsas e unidocentes. (...) E estas 
escolas isoladas, uma vez reunidas, deram origem, ou melhor, foram 
substituídas pelos grupos escolares (SAVIANI, 2006. 24). 

 

Com o advento dos grupos escolares, principalmente nos centros urbanos, nos 

lugarejos, povoados e vilas, e assim as escolas de primeiras letras aos poucos foram 

diminuindo. Dessa forma, segundo Souza (2006), “à medida que tais escolas-modelos 

foram consolidando-se e os grupos escolares começaram a funcionar nos centros 

urbanos, eles foram diferenciando-se cada vez mais das outras escolas primárias 

existentes no estado” (SOUZA, 2006, p. 113). 

Ressalta-se que, mesmo com a criação e expansão dos grupos escolares no 

centro da cidade, as escolas de primeiras letras existiam nas áreas periféricas, e 

também nas áreas rurais. E posteriormente com o passar do tempo passaram-se a 

chamar de escolas isoladas que, segundo Cardoso (2013), 

 
Diferentemente dos grupos escolares, as escolas isoladas mantiveram a 
organização das escolas de primeiras letras: em uma sala única, sem 
separação, se reuniam alunos de diferentes idades e níveis de adiantamento, 
ou seja, alunos pertencentes à primeira, segunda, terceira e, raramente, 
quarta séries, sob a regência de um só professor. Essas escolas se 
convertem em escolas multisseriadas (CARDOSO, 2013, p. 49). 

 

Dessa forma, os grupos escolares nos centros urbanos foram se fortalecendo 

cada vez mais, enquanto nas áreas rurais a organização escolar, segundo Cardoso 

(2013), foi se constituindo em escolas com classes multisseriadas, as quais acolhiam 

crianças com idades, anos escolares, níveis de aprendizagem diferentes e bem 
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distantes um do outro. No que se refere à organização do advento da escola graduada 

no Brasil, “fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos pelo nível de 

conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a 

constituição das classes” (SOUZA, 2006. p. 106). E assim, a escola graduada foi 

organizada para acolher as crianças no período da escolarização. 

Segundo Cardoso (2013, p.157), em relação ao espaço físico, para 

funcionarem os grupos escolares e melhor acolherem as crianças, inicialmente 

(...) funcionavam em prédios monumentais, pois enquanto símbolo da 
modernidade e do progresso, propunha-se a da visibilidade ao novo regime, 
despertando no povo o desejo de ali estar, de se instruir, de adquirir os 
conhecimentos que ajudariam o país a modernizar-se e a progredir sempre 
mais. 

 

Em relação à construção dos prédios escolares, foram planejados e adequados 

para o funcionamento das escolas: “vários edifícios foram construídos especialmente 

para essas escolas, adotando estilos arquitetônicos neoclássicos e ecléticos” 

(SOUZA, 2006, p. 108). A estruturação do currículo para as escolas graduadas ou 

seriadas, bem como sua distribuição, além de ser fragmentada, era organizada de 

acordo com o grau de ensino e a gestão escolar para melhor organizar os alunos na 

sala de aula, bem como a vigilância para cumprir com toda a proposta escolar. Como 

afirma Souza, 

 
A racionalização curricular, por sua vez, ofereceu as condições necessárias 
para que a classificação dos alunos por nível de adiantamento e o ensino 
seriado e simultâneo funcionasse devidamente (SOUZA, 2006, p. 107). 

 

Nesse sentido, faz-se necessário afirmar que para os alunos “era exigida uma 

rígida disciplina, observada no bom comportamento verificado pela assiduidade, 

frequência, pontualidade, asseio, ordem, obediência, cumprimentos dos deveres”. 

(SOUZA, 2006, p.109). 

As classes multisseriadas foram o primeiro tipo de escolarização existente no 

Brasil, principalmente na zona rural, e, para algumas pessoas, tornaram-se o primeiro 

e único espaço formal de educação. Sobre as escolas localizadas no campo com essa 

configuração, ainda predomina o silenciamento, pouca abordagem sobre o tema nos 

meios acadêmicos, falta de políticas públicas e de formação inicial e continuada para 

os professores exercerem a sua docência com equidade. No entanto, conforme Hage 

(2005, p. 4) “[...] as escolas multisseriadas, em que pesem todas as mazelas tem 
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assumido a responsabilidade quanto à iniciação escolar da grande maioria dos 

sujeitos no campo”. 

Portanto, as escolas nessa situação, abundantes na contemporaneidade da 

educação escolar para a população que vive no campo, já apresentam discussões da 

necessidade de se pensar em uma educação para esses sujeitos, com reflexões a 

partir do seu modo de vida, de produção, do jeito de ser, criar e sua identidade cultural. 

Quanto às expressões classes, turmas, escolas e salas multisseriadas, são 

usadas no Brasil sem uma sistematização definida bem como autores que abordem 

especificamente sobre as expressões citadas anteriormente. Entretanto, na região 

nordeste, segundo Jacomeli e Cardoso, citado por Santos (2015), a expressão usada 

com mais frequência é classe multisseriada. Usa-se também o termo “turmas”, porém 

não com tanta frequência, este é utilizado com mais intensidade em São Paulo. Assim, 

as expressões classes e turmas são usados na região nordeste e muitos consideram 

como sinônimos. Santos (2015) afirma que “no Brasil, considerando a força das 

expressões regionais em um país de dimensões continentais, elas podem apresentar 

pequenas nuances que não devem ser desprezadas” (SANTOS, 2015, p. 96). 

Com a sistematização das escolas graduadas no Brasil, as classes passaram 

a ser agrupadas com alunos com idade e níveis de conhecimento bem próximos para 

poder organizar a enturmação, ou seja, arrumar as classes de forma homogênea. 

Diante desse contexto, Santos (2015) afirma que expressão classe, começou a surgir 

a partir do momento que começou a formar a classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª séries, hoje anos 

escolares (1º, 2º, 3º, 4º e 5º), “referindo-se a grupos de alunos reunidos (enturmados) 

a partir de critérios homogeneizadores” (SANTOS, 2015, p. 97). O termo “ano” se 

refere à matrícula do aluno dentro de um modelo de escolarização que foi instituído e 

que classifica os alunos de acordo com o ano, que substitui o termo série, depois da 

criação da Lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, a partir da qual o ensino fundamental 

passou a funcionar com 9 anos. 

No entanto, nas escolas localizadas no contexto da área rural os alunos são 

organizados de diversas maneiras, podendo ser em classe seriada ou multisseriada, 

a última podendo ser organizada com alunos da Educação Infantil até o 5º ano em 

uma única sala. A depender da quantidade de alunos, a instituição escolar pode ser 

dividida em dois turnos (matutino/vespertino) e em cada turno podem ser organizadas 

duas classes: uma classe compreende a educação infantil, 1º e 2º ano e a outra classe 

comporta os alunos do 3º, 4º e 5º anos. 
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Segundo Parente (2014), as classes em alguns países desenvolvidos são uma 

“opção” e nos países em desenvolvimento são uma necessidade. Desde a década de 

80, segundo Cardoso e Jacomeli (2010), vêm ocorrendo têm surgido políticas com o 

intuito de acabar com as classes multisseriadas, visto que as mesmas são vistas como 

anomalia. Apesar disso, elas são resistentes ao tempo e por isso existem até os dias 

de hoje. Hage (2006, p. 1) apresenta a reflexão de que: 

 
O confronto estabelecido entre a realidade das escolas multisseriadas e os 
marcos legais existentes, nos permitem sinalizar duas questões que 
merecem ser consideradas por gestores públicos, ONGs, movimentos sociais 
e entidades de pesquisa na elaboração de políticas e estratégias 
educacionais para o meio rural, a saber: a) no desenvolvimento histórico do 
sistema de ensino em nosso país, o fator de localização da população se 
constitui enquanto elemento intensificador da desigualdade na oferta de 
oportunidades de escolarização, de forma que, quanto mais próximo dos 
centros urbanos, maiores são as oportunidades de ensino da população; b) a 
ampliação das oportunidades de ensino efetivada a partir da instituição da 
legislação vigente, não têm sido capaz de provocar alterações significativas 
no atendimento à escolarização dos povos do campo. 

 

As classes multisseriadas foram e continuam sendo o primeiro espaço 

educacional de muitos brasileiros. Assim, é preciso respeito às suas diversidades e 

diferenças nos ambientes nos quais as mesmas se localizam. Todavia, o preconceito 

em relação a elas ainda é muito forte. É comum a construção de uma visão totalmente 

negativa por parte dos estudiosos, políticos, educadores, família, comunidade e 

outros. 

É preciso enxergar esse tipo de organização de maneira diferente, olhar estes 

espaços como algo positivo e reinventá-los para melhor compreendê-los. Para tanto, 

como Arroyo (2010) evidencia, é necessário descontruir a negatividade em torno 

desse tema, ou seja, a escola precisa quebrar vários paradigmas que ainda estão 

muito presentes nesse contexto, dentre os quais se pode destacar: a questão do 

currículo, que é totalmente urbano, o planejamento disciplinar, a organização espacial 

seriada e a ausência de formação inicial, específica e continuada para os professores. 

É perceptível que a maior parte das classes multisseriadas encontra-se em escolas 

localizadas no campo, assim sendo, no tópico seguinte serão elencadas 

informações sobre a educação do campo e as discussões que gradativamente vêm 

ganhando força para que o sujeito inserido nesses espaços possa se emancipar 

socialmente, isto é, ir em busca de uma vida digna e um educação de qualidade. 
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Nos dias atuais, esse tipo de organização de ensino é geralmente encontrado 

em escolas com condições desfavoráveis e em muitos casos desumanas, essa 

situação acaba por comprometer a organização do ensino, bem como o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, como certifica 

Barros et al (2010, 27), muitas escolas funcionam em prédios inadequados que 

precisam de reformas, pois contam e muitas vezes com apenas um único espaço, 

insuficiente para abrigar biblioteca, cozinha ou área de recreação. No que se refere 

às das salas de aulas, muitas não são adequadas para acomodar os alunos, além dos 

banheiros e cozinhas que não oferecem as mínimas condições de higiene. 

Com relação aos professores que lecionam nessas escolas, muitos não 

possuem a formação inicial para lecionar no ensino fundamental, além disso, quando 

possui, essa formação geralmente não contempla estudos voltados para as demandas 

específicas dessa realidade de ensino. Por outro lado, existem escolas que o 

professor além de exercer a sua docência tem que desenvolver outras atividades, as 

quais segundo Barros et al (2010) são: faxineiro, coordenador, diretor, secretário, 

merendeiro dentre outras ações. 

Cabe destacar a rotatividade dos professores, pois há muitos profissionais que 

não são não efetivos e sim contratados, além daqueles que saem do contexto urbano 

sem nenhum vínculo com o ambiente rural para exercer sua docência e se limitam à 

perspectiva seriada. Dessa forma, essas questões acabam interferindo no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. É preciso ressaltar que muitos professores 

sentem dificuldades para organizar o ensino para as classes multisseriadas e assim, 

muitos professores se sentem angustiados e ansiosos por não conseguirem realizar o 

trabalho pedagógico da melhor forma possível, não tem apoio e assim necessita de 

acompanhamento pedagógico para atender os diversos níveis de aprendizagens, 

como sinaliza Barros et al (2010). 

Outro ponto que merece destaque são as precárias condições de trabalho do 

docente, e além dos itens anteriormente citados, há uma ausência muito grande de 

matérias didáticos pedagógicos. Além disso, ainda existem os programas que vem 

para as escolas e não condizem com as realidades da escola e o professor tem que 

utilizá-los. Para tanto, há um descaso muito grande com a falta de políticas públicas 

para investir “[...] na construção de propostas pedagógicas específicas para essa 

realidade e muito menos na formação dos docentes que atua no multisseriado”. 

(BARROS, et al 2010, p.30) 
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Levando em consideração as dificuldades apresentadas neste trabalho, será 

apresentada a questão da organização do ensino para este contexto. Assim, 

abordaremos um breve histórico da educação do campo. 

 
1.4. - Educação do Campo: breve histórico 

 

 
Os movimentos sociais, com sua organização e consequente luta por direitos, 

desempenharam um papel crucial para que a educação atingisse um novo patamar. 

Mais especificamente, esses movimentos ajudaram as pessoas que vivem no/do 

campo a conquistar um espaço muito importante na sociedade, entrando em 

contraposição com a educação rural. A educação do campo está vinculada aos 

trabalhadores e trabalhadoras sem-terra, sem trabalho, dispostos a reagir e lutar, 

evidenciando a necessidade da compreensão do campo como: “[...] lugar de vida, 

onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu 

lugar, a sua identidade cultural [...]” (FERNANDES, 2011, p.137). 

A educação rural sempre foi relegada a segundo plano, em um ambiente que 

sempre foi visto como lugar de atraso. As discussões que aconteciam em torno de 

uma educação voltada para a população do meio rural eram repletas de estereótipos 

como: “para trabalhar na roça e aprender a usar a enxada não precisava de escola, 

era necessário aprender apenas as primeiras letras”. Tal realidade era um paradigma 

a ser superado, já que, por diversos motivos, as políticas sociais e educacionais para 

o povo rural não eram vistas como prioridade. 

A partir da garantia de direitos sociais, principalmente no que se refere ao 

acesso de toda pessoa à educação, é possível tal quebra de paradigmas. A garantia 

à educação, por exemplo, tem como base a Constituição Federal (CF) de 1988 que, 

no seu artigo 205, afirma que “A educação é um direito de todos e dever do estado e 

da família, será promovida 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] 2016, p. 123). 

No artigo 206, a CF assegura como um dos princípios para ministrar o ensino: 

“I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (idem, [1988] 

2016, p. 123), mesmo compreendendo que, muitas vezes, esse direito não é garantido 

para todos os alunos. Existem alunos que andam quilômetros e quilômetros a pé para 

chegarem à escola, já que não há instituições próximas à sua residência, o que 
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demanda o uso de transporte escolar, muitas vezes precário ou inexistente. Já no 

artigo 208, § 1º, afirma-se que “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo” (idem, [1988] 2016, p. 124), inclusive para os povos do campo. 

Nessa perspectiva, surgiram discussões acirradas para a elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

que foi aprovada em dezembro de 1996. Nessa lei, apresentaram-se contribuições 

para a educação do campo, o que não era visto nas leis anteriores. 

A LDB (BRASIL, 1996) foi um marco importante para a educação, inclusive a 

do campo, já que ela dá suporte para as ações que buscam realizar adaptações para 

escolas do campo. Em seu artigo 23, retrata a possibilidade de a Educação Básica ser 

organizada de diferentes formas, por “séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, 

na competência e em outros critérios [...]”, conforme relata Carneiro (1998, p. 90). 

Além disso, no 2º parágrafo desse artigo, determina-se a adaptação do 

calendário “[...] às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério 

do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas 

previsto nesta Lei” (BRASIL, [1996] 2016, p. 11). No que tange à organização do 

currículo, o artigo 26 admite prosseguir na questão curricular, da inclusão das 

“características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos” (CARNEIRO, 1998, p. 98). 

Outro artigo que enfatiza a Educação do Campo na LDB (BRASIL, [1996] 2016, 

p. 13) é o artigo 28, que aborda a especificidade do campo e afirma as adequações 

necessárias, conforme relata: 

 
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. 

 

Diante da lei que visa garantir uma educação para a população do campo, 

verifica-se que é preciso realizar adaptações de acordo com a especificidade das 

pessoas que vivem e sobrevivem da terra, dos rios e dos mares. Para isso, é 

necessário pensar em um currículo específico, organização de planejamento, 

estratégias didáticas, conteúdos, metodologias, dentre outros aspectos. Todavia, 
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ainda se percebe que a realidade da educação brasileira, especificamente das escolas 

inseridas no campo, está distante da ideal, uma vez que ainda se tem, de modo geral, 

uma escola essencialmente urbanocêntrica, voltada para a classe dominante 

configurada como uma elite burguesa. 

A organização em favor da educação do campo é recente e iniciada com os 

movimentos sociais, a exemplo das Ligas Camponesas e, em nossa 

contemporaneidade, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem 

Terra (MST), que trouxeram reflexões e indagações que, a partir da década de 90, 

buscaram enfatizar discussões para uma educação do campo pautada na qualidade 

e comprometida com os interesses dos trabalhadores do campo e não apenas ter 

escolas, como nos remete ao primeiro escrito da Educação do campo, o texto base 

da I Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo”: 

 
Não basta ter escolas no campo; quer-se ajudar a construir escolas do 
campo, ou seja, escolas com um projeto político pedagógico vinculado às 
causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador 
do campo (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011, p. 27). 

 

Nesse contexto, a educação para a população do campo tem que ser pensada 

e produzida a partir dos sujeitos do campo, respeitando as diferenças culturais e 

identitárias. Ela deve permitir problematizar e avançar, não apenas no sentido de lutar 

por um pedaço de terra, mas sim por direitos sociais, principalmente o educacional, o 

qual deve ter caráter emancipatório a partir de uma prática reflexiva e pedagógica. 

Em 1997, foi realizado o primeiro I Encontro Nacional de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), que foi promovido pelas organizações do 

Movimento dos Sem Terra (MST). Neste evento delimitou-se a concepção, ou seja, o 

conceito dos povos do campo, que abrangendo o modo de vida, sua cultura, a relação 

com o trabalho, a produção. 

É valido ressaltar que o MST foi o protagonista, mas contou com o apoio e 

parceiros do Fundo das Nações Unidas para Educação (UNICEF), Organização das 

Nações Unidas para a Ciência e Cultura (UNESCO), da Universidade de Brasília 

(UnB) e da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Com este encontro, 

as entidades parceiras do evento levaram a provocar o MST a “levantar uma 

discussão mais ampla sobre a educação no meio rural brasileiro” (CALDART, 2012, 

p. 258). A realização do I ENERA consistiu em amplas lutas por uma educação para 
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atender às necessidades dos trabalhadores do campo, uma educação pública, de 

qualidade e gratuita para todos. 

Em 1998 foi realizada a I Conferência Nacional: por uma Educação Básica do 

Campo, promovida pelo MST e por outras organizações e instituições para o melhor 

entendimento da relação campo-cidade, em busca da superação da dicotomia urbano- 

rural. Como afirma Caldart (2004, p. 1) “um novo jeito de lutar e de pensar a educação 

para o povo brasileiro que trabalha e que vive no e do campo”. Por outro lado, 

Fernandes, Cerioli e Caldart afirmam, no texto-base da I Conferência Nacional, que: 

 
[...] o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou agropecuária; a indústria 
chega ao campo e aumentam as ocupações não agrícolas. Há traços culturais 
do mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural, 
assim como há traços do mundo camponês que voltam a ser respeitados, 
como forma de resgate de alguns valores humanos sufocados pelo tipo de 
urbanização que caracterizou nosso processo de desenvolvimento 
(FERNANDES, CERIOLI E CALDART, 2011 p.33) 

 

Atualmente, com o grande crescimento das atividades agrícolas dos povos do 

campo, sua produção não é exclusivamente agrícola. Logo, o campo é mais do que o 

lugar de plantar/colher e criar animais para promover a alimentação do ser humano. 

Os avanços tecnológicos também estão chegando para as pessoas que vivem neste 

contexto, com a incorporação de modernas tecnologias para os pequenos e grandes 

agricultores. Assim, o movimento da Educação do Campo, junto a organizações 

vinculadas aos trabalhadores e trabalhadoras, ajuda a superar a ideia de que o campo 

é apenas agricultura. Caldart (2012, p. 259) esclarece que: 

 
O esforço feito no momento de constituição da Educação do Campo, e que 
se estende até hoje, foi a partir das lutas pela transformação da realidade 
educacional específica das áreas de Reforma Agrária, protagonizadas 
naquele período especialmente pelo MST, para lutas mais amplas pela 
educação do conjunto dos trabalhadores do campo. 

 
Com a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), a partir das discussões dos encontros que foram realizados em 1997 e 

1998, possibilitou-se a criação de propostas de ações políticas públicas para atender 

a realidade educacional dos trabalhadores do campo. Constituem-se como propostas: 

a) projetos para a Educação de Jovens e Adultos; b) especialização lato sensu para 

os professores de escolas do campo; c) abertura do curso Pedagogia da Terra, dentre 

outras. Dessa forma, o PRONERA vem sendo reconhecido por essas conquistas, com 



38 
 

 
 

 

o propósito de valorizar a identidade do camponês como sujeito que está presente na 

sociedade com sua história e sua cultura. 

Em 2002 a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação nas 

Escolas do Campo representou um avanço importante para a educação campesina, 

fruto do empenho dos povos organizados do campo – conquistas que aconteceram 

em meio a muitos conflitos, por meio de várias discussões e que fortaleceram a 

necessidade de projetos políticos-pedagógicos de acordo com a realidade dos povos 

do campo, de organização de currículos, horários, dentre outras necessidades. Dessa 

forma, as entidades governamentais são levadas a refletir sobre uma educação 

pensando em sua organização espacial, cultural e social, bem como o conceito que 

os movimentos sociais tanto reivindicaram. 

A II Conferência Nacional por uma Educação do Campo aconteceu em julho de 

2004, com a parceria dos movimentos e instituições ligadas aos trabalhadores do 

campo, buscando o direito à educação e, desse modo, pressionar o estado para 

formular e garantir as políticas públicas que assegurem aos povos do campo a 

universalização da educação e da escola em nosso país (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2011). 

Nesse encontro, foram estabelecidas algumas finalidades a serem 

conquistadas, tais como: acesso da população do campo à educação de qualidade, 

de forma a ampliar o ingresso à educação superior, bem como valorizar e formar 

educadores para lecionar em escolas do campo e respeitar a sua especificidade e a 

diversidade dos sujeitos que estão inseridos neste espaço. 

Outro ponto a se enfatizar com este documento é que os sujeitos que residem 

no campo lutam e estão lutando por uma educação de acordo com a sua realidade e 

têm o direito de questionar os pacotes de políticas públicas que já vêm, em sua 

maioria, prontos pelas entidades governamentais e que, muitas vezes, estão 

descontextualizados. De fato, “[...] os educadores estão entendendo que estamos em 

um tempo propício, oportuno e histórico para repensar radicalmente a educação, 

porque o campo no Brasil está passando por tensões, lutas, debates, organizações, 

movimentos extremamente dinâmicos”, como argumenta Arroyo (2011, p. 70) 

Em 2008, foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que 

estabelece Diretrizes Complementares, Normas e Princípios para o desenvolvimento 

de políticas públicas para atender a educação do campo. A Lei de Diretrizes 
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Complementares para as escolas do campo, em seu primeiro artigo, define o que se 

entende por populações do campo: 

 
[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os 
caboclos e outros que produzem suas condições materiais de existência a 
partir do trabalho no meio rural [...] (BRASIL, 2008). 

 

A educação para os povos do campo deve atender as especificidades dos 

povos e, assim, oferecer uma educação de qualidade adequada ao modo de viver, 

pensar e produzir das populações identificadas. A política de ampliação da oferta da 

educação básica, com as exigências de uma educação com qualidade social, está 

vinculada ao Decreto nº 7.352/2010, de 4 de novembro de 2010, que dispõe políticas 

públicas para serem desenvolvidas nas escolas do campo, estabelecendo que podem 

estar situadas nas áreas rural ou urbana, desde que recebam alunos deste contexto. 

Também leva ao conhecimento de gestores estaduais e municipais a necessidade de 

reconhecimento das escolas do campo. Trata-se de um documento legal que contribui 

com o conhecimento de que a comunidade escolar tem, participando da construção 

da sua identidade e na busca da valorização dos sujeitos inseridos no campo. 

(BRASIL, 2010). 

A concepção de Educação do Campo surgiu pelos movimentos sociais de 

trabalhadores e trabalhadoras campesinos no I ENERA, em 1997, no qual as primeiras 

discussões aconteceram. Posteriormente, seu conteúdo foi sistematizado por alguns 

autores como: Bernando Mançano Fernandes e Miguel Arroyo, Roseli Caldart, Mônica 

Molina, entre outros. 

Dessa forma, constituiu-se a proposta “Por Uma Educação do Campo”, a qual 

representa as lutas dos povos por políticas educacionais e projetos de campo 

necessários àqueles que vivem e trabalham com a terra e que têm direito à educação 

– uma educação que seja no e do campo. Caldart (2011, p.149-150) explica o 

emprego dessas preposições da seguinte forma: “no: o povo tem direito de ser 

educado no lugar onde vive, do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o 

seu lugar e com participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais”. 

Assim, a esperança da luta dos povos do campo por uma educação está no 

campo das políticas públicas, pois estas procuram universalizar o acesso de todo o 
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povo à educação, não uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade que 

forme pessoas como “sujeitos de direito”. Enfatiza-se também que “é preciso colocar 

o debate no âmbito geral da educação e no debate de um projeto popular de 

desenvolvimento do país” (Idem, 2011, p.150). 

É importante defender o direito a uma educação do campo, já que esta foi 

pautada no modelo urbano. Assim, não basta apenas ter escolas no campo; tem que 

haver políticas públicas específicas para atender às particularidades deste local. Além 

do mais, é imprescindível a construção de projetos políticos pedagógicos vinculados 

aos desafios, sonhos, história e à cultura do povo trabalhador do campo. 

Diante das reflexões sobre sua história, o avanço da Educação no Campo foi 

marcado pelas lutas dos movimentos sociais que se organizaram em favor dos seus 

direitos, assim em favor da universalização como certifica Arroyo (2008, p.162), ao 

dizer que “Os movimentos sociais não apenas reivindicaram ser beneficiários de 

direitos, mas ser sujeitos, agentes históricos da construção de direitos”. Para tanto, 

houve muitas discussões sobre a educação do campo e documentos que 

ajudaram/ajudam a enfatizar a sua importância para os povos com o intuito de propor 

uma escola do campo feita para os sujeitos que nela vivem e trabalham. 

Vale destacar que apesar de as escolas que estão localizadas no campo 

normalmente serem formadas por classes multisseriadas, os estudos que se voltam 

para esse contexto ainda são recentes e poucos numerosos. Hage (2010, p. 16) 

ressalta a necessidade de estudos voltados para a temática, visto que “não há 

pesquisas, estudos, diagnósticos e propostas de intervenção que abordem a realidade 

em classes multisseriadas em nosso país [...]”. Assim, conclui-se que os estudos sobre 

a temática citada ainda são poucos, por isso são necessárias mais discussões e 

propostas nesse âmbito para a educação do campo. O tópico seguinte elencará 

discussão o Município que foi escolhido para a realização desta pesquisa: Valença, 

Bahia. 

 
 

1.5 – O Munícipio escolhido para pesquisa: Valença - Bahia 

 
 

O processo que levou à emancipação de Valença-BA, lócus desta pesquisa, 

remonta ao século XVIII. A proposta inicial foi encaminhada pelo então ouvidor da 

comarca de Ilhéus ao governador, dando-se ascendência a uma vila no povoado de 
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Una. Com a aprovação da proposta feita pelo ouvidor foi determinada pela Carta Régia 

de 23 de janeiro de 1799 a criação de Vila de Nova Valença do Santíssimo Coração 

de Jesus com território desmembrado do município de Cairu. Finalmente, pela 

resolução nº 368, de 10 de novembro de 1849, a sede municipal emancipou-se, sob 

a denominação cidade de Valença, tendo hoje 167 anos de emancipação política. 

A cidade de Valença está localizada na região Nordeste Baixo Sul da Bahia, 

cerca de 255 Km (Via BR 101) e a 115 Km (Via ferry-boat) da capital baiana Salvador, 

na região costeira também conhecida como Costa do Dendê é composta por 14 

municípios, conforme mostra a figura 1 abaixo. 

 
Figura 1: Mapa dos municípios do território do Baixo Sul 

 

 

 
Observa-se no mapa acima que a região do Baixo Sul está composta por 14 

municípios que são Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Cairu, Gandu, Piraí do 

Norte, Presidente Tancredo Neves, Aratuípe, Camamu, Jaguaripe, Teolândia, 

Wenceslau Guimarães e Valença. Segundo informações do IBGE, o município de 
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Valença apresenta um índice territorial com extensão de 1.124,657 Km² e em 2016 a 

estimativa da população foi de 98.053 mil habitantes, sendo a maior parte da 

população concentrada na zona urbana. 

O clima predominante na cidade de Valença é denominado como tropical 

úmido, com basicamente duas estações predominantes: inverno e verão. O principal 

rio de Valença é o Rio Una, que corta a cidade e deságua no Oceano Atlântico. Na 

produção municipal destaca-se a agricultura bastante diversificada que tem 

contribuído para o seu desenvolvimento econômico durante muitos anos. Temos o 

cultivo do dendê, coco, pupunha, piaçava, pimenta do reino, cacau, urucum, guaraná, 

mandioca, café, cravo da índia, seringueira, pimenta do reino, banana, frutas, 

verduras, hortaliças e leguminosas. Já na pecuária se destaca a criação de bovinos e 

suínos. O comércio por atacado e a varejo se desenvolve suficientemente bem. 

No que tange à aquicultura, a produção de camarão em cativeiro (maricultura) 

é uma das suas atividades econômicas mais relevantes, constituindo-se o principal 

produtor da Bahia. Valença reúne os principais estaleiros da Bahia, onde são 

construídos barcos, saveiros, veleiros, escunas e até caravelas, como a réplica da nau 

Nina da pequena frota de Cristóvão Colombo, que foi feita especialmente para o filme 

1492: A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. 

A Indústria mais avançada é a indústria têxtil, prosseguimento da Fábrica 

Nossa Senhora do Amparo, com nova razão social, que emprega um número 

avantajado de homens e mulheres, acima de 550, na fabricação de tecido de várias 

qualidades, fabricando inclusive o seu próprio fio. A fauna de Valença é rica em aves, 

a flora apresenta a mata atlântica e tem como vegetação predominante o manguezal. 

A escolha do município de Valença para realizar a pesquisa se deu pelo fato de 

possuir um quantitativo muito grande de escolas localizadas nas áreas rurais e, sendo 

a maioria delas com classes multisseriadas. Um segundo motivo foi o meu convívio 

no município, no qual nasci, vivi, estudei, tive meu primeiro trabalho na escola rural em 

classe multisseriada e onde moro até os dias atuais. Sendo assim, possibilitaria 

melhor contato para realizar a pesquisa. 

De acordo com a história, a educação do município de Valença recebeu sua 

primeira escola em 1811, constituída de escola de primeiras letras, por decisão do 

Governador da Bahia, na época Dr. Marcos de Noronha. Segundo Oliveira (2009, 

p.104), “em 1920, Valença possuía nove escolas públicas para uma população de 22. 
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658 habitantes, já em 1924, possuíam 19 escolas, sendo 9 estaduais, 9 municipais e 

uma particular da Companhia Valença Industrial (CVI) para os filhos dos operários”. 

Em 1956, Valença se configurava com 22 escolas estaduais e 25 municipais, 

das quais 15 eram em áreas rurais e 10 na zona urbana. Existiam também o curso 

ginasial e magistério que funcionavam no Complexo Escolar Gentil Paraíso Martins. 

Segundo Oliveira (2009), a primeira turma diplomada de professores para o município 

aconteceu no governo municipal de Dr. Heitor Guedes de Mello no ano de 1959. 

Na atualidade, a educação escolar da cidade de Valença abrange todas as 

etapas da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), 

configurando-se em escolas públicas, estaduais e privadas, sendo de 

responsabilidade do município a Educação Infantil e o Ensino Fundamental nas séries 

iniciais e finais. Também existe a Educação Superior presente em uma universidade 

pública, que é a Universidade do Estado da Bahia (UNEB – CAMPUS XV) e três 

faculdades particulares que são: Faculdade Zacarias de Góes (FAZAG), Instituto 

Educação Social e Tecnológico (IESTE), Faculdade de Tecnologia de Valença 

(FACTIVA). Constitui também os Institutos Federais, que são o Instituto Federal 

Baiano (IFBAIANO) e o Instituto Federal da Bahia (IFBA), que acolhem os alunos de 

curso médio na modalidade de curso técnico e superior. 

As escolas que fazem parte das áreas rurais localizadas no município de 

Valença são organizadas em subsistemas2 educacionais, totalizando onze. Diante das 

discussões nacionais sobre a educação do campo, as reflexões sobre a educação 

para as pessoas que vivem no e do campo no município de Valença em pesquisa se 

fortaleceram a partir do ano de 2009. Em 2016, ano da pesquisa, a rede municipal de 

ensino de Valença era constituída de 91 escolas do Ensino Fundamental I, 07 e do 

Ensino Fundamental II e 05 creches, todas localizadas na área rural, e na área urbana, 

24 escolas do Ensino Fundamental I, 8 do Ensino Fundamental II e 10 creches. 

Observa-se que a maioria das escolas de Ensino Fundamental I se localiza na área 

rural. 

A tabela abaixo mostra a quantidade de subsistemas que compõem o município 

de Valença, total de alunos, classes seriadas e multisseriadas de cada subsistema. 

 
 
 

 

2 Nome dado à forma de dividir as regiões que contém um determinado grupo de escolas para facilitar 

a organização e o trabalho das escolas do município. 
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Tabela 1 – Composição das escolas dos subsistemas no município de Valença-Bahia 

Subsistemas Total de escolas Total de alunos 
Total de classes 

Seriada Multisseriadas 

Baixão 07 271 02 11 

Derradeira 13 439 05 16 

Entroncamento 08 338 03 12 

Gereba 11 477 02 17 

Guaibim 01 75 04 _ 

Jequiriça 09 257 02 12 

Maricoabo 11 421 07 11 

Orobó I 08 432 - 08 

Orobó II 10 315 - 14 

Piau 07 439 01 11 

Serra Grande 06 396 03 08 

Total de escolas 91 3.860 29 120 

Fonte: Secretaria de Educação do município de Valença. (2016) 

 
 

Observa-se que a tabela acima apresenta a relação das escolas localizadas na 

área rural que fazem parte do município de Valença e que estão organizadas em 

subsistemas, bem como a quantidade de escolas que compõem cada subsistema, 

total de alunos e a quantidade de classes seriadas e multisseriadas. Assim, percebe- 

se que o quantitativo de classes multisseriadas é amplo, correspondente a 120 

classes. 

Com as propostas do Governo Federal, o município de Valença, juntamente 

com a Secretaria de Educação, através do Plano de Ações Articuladas – PAR, 

originário do Plano de Metas Todos pela Educação3. Assim, houve a inclusão e 

implementação dos programas oferecidos pelo Ministério da Educação – MEC, com o 

intuito de contribuir com o desenvolvimento da educação no município. Nesse sentido 

o município fez adesão aos seguintes programas. 

 
 
 
 
 

3 É um programa estratégico do PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que visa 
um regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes federados sem lhes ferir a autonomia, 
envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, 
visando à melhoria dos indicadores educacionais. Sendo um compromisso fundado em 28 diretrizes e 
consubstanciado em um plano de metas concretas e efetivas, compartilha competências políticas, 
técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica. A partir da adesão ao Plano de Metas, os estados, os municípios e o Distrito Federal passaram 
à elaboração de seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR). 
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Tabela 2 - Programas adotados pelo município de Valença/BA e sua descrição. 
 

PROGRAMA DESCRIÇÃO 

 
 

Programa Dinheiro Direito na Escola – 
PDDE 

Criado em 1995, consiste em prestar assistência 
financeira para as escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, municipais e o Distrito 
Federal. Abrange escolas do município, num total de 
88 escolas. 

 
 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar – PNATE 

 

Tem o objetivo de atender os alunos que são 
moradores da zona rural a fim de garantir segurança 
e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir 
para a redução da evasão escolar. Abrange cerca de 
129 escolas do ensino fundamental I e 14 do 
fundamental II. 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE/Agricultura Familiar 

Criado desde de 1995, com o intuito de atender a 
alimentação saudável e bons hábitos alimentares dos 
alunos, a fim de contribuir com o crescimento, o 
desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento 
escolar dos alunos, contempla 127 escolas. 

 

Programa Nacional do Livro Didático- PNLD 
– Campo 

Tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio com livros didáticos e acervos 
de obras literárias, obras complementares e 
dicionários. Contempla todas as escolas do campo. 

 

Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares 

O município de Valença hoje possui em 
funcionamento o Conselho Municipal de Educação; 
Conselho de Alimentação Escolar; e o Conselho de 
Controle e Acompanhamento Social do Fundo 
FUNDEB. Abrangendo 127 escolas. 

 

Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional (ProInfo) 

As escolas que são contempladas têm o objetivo de 
promover o uso pedagógico da informática na rede 
pública de educação básica, tanto da zona rural como 
urbana. Na zona rural 04 escolas são contempladas. 

 
 

Programa Biblioteca na Escola – PNBE 

Tem como objetivo prover as escolas de ensino 
público das redes federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal, no âmbito da educação infantil 
(creches e pré-escolas), do ensino fundamental, do 
ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), 
com o fornecimento de obras e demais materiais de 
apoio à prática da educação básica. Todas as 127 
escolas são contempladas, mesmo aquelas que não 
possuem bibliotecas recebem livros do programa. 

 

Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil 
(PROINFÂNCIA) 

 

Objetivo é prestar assistência financeira do Distrito 
Federal e aos municípios visando garantir o acesso 
de crianças a creches e escolas de educação infantil 
da rede pública. 

 

Programa Brasil Carinhoso 
Também assistiu o município com um recurso 
complementar devido a alguns estudantes estarem 
matriculados, porém sem cobertura financeira do 
FNDE, por ainda não estarem inseridos no Censo 
Escolar. 04 escolas são contempladas. 

 
 

Programa Novo Mais Educação 

 

Criado em 2016 para substituir o Mais Educação, com 
o objetivo de melhorar a aprendizagem 
principalmente de Língua Portuguesa e Matemática 
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 no ensino fundamental, considerando um programa 

de educação integral, abrangendo 39 escolas. 

 
 

Plano de Desenvolvimento da Escola – 
PDE 

 

Foi criado em 1995, consiste em prestar assistência 
financeira para as escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, municipais e o Distrito 
Federal. Contempla 88 escolas no município do 
ensino fundamental I e 07 escolas do ensino 
fundamental II. 

 
 

Mais Educação 

O município fez em 2012 a adesão ao Programa Mais 
Educação, contemplando inicialmente 15 escolas, 
estando todas estas localizadas na zona urbana. 
Posteriormente, no ano de 2013, foram contempladas 
mais 55 escolas. Dentre estas, 35 são do campo. 

Fonte: Organizado pela autora com dados da Secretária de Educação (2016) 

 

 
Ao observar a tabela acima constatamos que o município de Valença fez 

adesão e implementou alguns dos Programas que são disponibilizados pelo 

Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Educação, que beneficiam todas 

as escolas cadastradas no censo escolar/campo. Para tanto, vale ressaltar que os 

programas que estão contextualizados com a Educação do Campo são: PNAE, 

PNAT, PNLD Campo, PDDE Campo. 

 
Tabela 3 – Políticas e Programas adotados pela Secretária de Educação do 

Município de Valença 

 
Programa Pró-letramento 

Implantado no município em 2008, programa voltado para 

a formação continuada dos professores que lecionam em 

escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, 

direcionado à aprendizagem de leitura/escrita e 

matemática. 

 
Programa Escola Ativa 

Projeto Trilhas 

Criado especificamente para as escolas com classes 

multisseriadas com o objetivo de melhorar a aprendizagem 

dos alunos neste contexto. O município foi contemplado em 

2009. 

Criado em 2009, e reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC), com o intuito de comtemplar a formação 

continuada dos professores alfabetizadores com o objetivo 

de aproximar a literatura das atividades práticas de 

leitura/escrita e oralidade na sala de aula. 

 

 
Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) 

 
 

Objetivo: alfabetizar todas as crianças até os oito anos de 

idade a partir da necessidade de se cumprir a meta de 

número 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) 

(BRASIL,2001, p.20). 

Fonte: Organizada pela autora com dados da Secretária de Educação (2016) 
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A tabela acima apresenta a adesão a alguns programas para o ensino as 

escolas do fundamental I no munícipio de Valença, para os professores, 

coordenadores e os gestores de toda a rede. Observa-se que são formações, em 

sua maioria, que não são especificamente para as escolas do campo com classe 

multisseriada para atender as suas especificidades. Vale ressaltar que apenas o 

Programa Escola Ativa foi implementado para as escolas com classes 

multisseriadas, entretanto, foram feitas muitas críticas ao mesmo, visto que não 

contempla a realidade desse tipo de organização. 

Quanto ao calendário para as escolas do campo, há uma ausência de 

proposta com o intuito de atender as especificidades dos alunos que estão inseridos 

nas escolas do campo. Ressalte-se que o município de Valença apresenta uma 

diversidade quanto às produções agrícolas, logo é necessário se pensar nos 

períodos de colheitas de algumas comunidades, como também no Subsistema do 

Guaibim, principalmente no verão, período que aumenta o fluxo de turistas para 

visitar a praia de Guaibim. 

 
1.6. - Contextualização do lócus da Pesquisa 

 
 

Um dos critérios utilizados para a escolha do Subsistema para a realização 

da pesquisa foi a acessibilidade. O subsistema Entroncamento está situado a 32 km 

do município de Valença, próximo a BR-101. Foi levada em consideração a distância 

do local de trabalho da pesquisadora (aproximadamente 150 km da cidade de 

Valença), o que dificultaria o desenvolvimento da mesma para outras localidades. 

Além disso, a facilidade de contato com as escolas também se constituiu como um 

dos critérios que mais pesou na hora da escolha do local para aplicar a pesquisa. 

O Subsistema escolhido para realizar a pesquisa é composto por 10 (dez) 

escolas, sendo que destas, em 2016, só funcionavam 8 (oito), pois duas foram 

desativadas por não terem a quantidade de alunos suficiente para funcionar uma 

turma. Assim os alunos próximos a esta escola foram matriculados em outras mais 

distantes, o que demanda que a Prefeitura disponibilize o transporte para que esses 

alunos cheguem à escola para estudar. Das oito unidades escolares em 

funcionamento, quatro funcionam apenas em um turno e as demais em dois turnos, 

com um total de 336 alunos matriculados. 
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Na tabela abaixo estão discriminadas as classes multisseriadas e seriadas 

no subsistema em pesquisa. 

 
Tabela 4 – Localidades das escolas do Subsistema Entroncamento de Valença-BA 

 

Localidades Seriada Multisseriada sem 

Educação Infantil 

Multisseriada com 

Educação Infantil 
Total 

de 

alunos Matutino Vespertino Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

Sede X X  X   125 

Anexos 

Agosto     X  17 

Água 

Mineral 

  X X   69 

Gentil   X    16 

Pedra Lisa   X   X 41 

Porca 

Magra 

     X 18 

Serra Abiá   X   X 35 

Serra do 

frio 

    X  15 

Total  336 

Fonte: Organizada pela autora (2016) 

 
 

Ao observar a tabela 4, percebe-se a quantidade de escolas e as localidades 

das mesmas que fazem parte do subsistema do Entroncamento, bem como a 

formação das turmas, sendo elas seriadas, multisseriadas sem a educação infantil 

e com a educação infantil e a quantidade de alunos de cada escola. 

A unidade escolar em estudo fica situada na comunidade da zona rural 

chamada Água Mineral, região que pertence ao município de Valença. Essa escola 

faz parte do subsistema Entroncamento de Valença - Bahia, distante 3 km da escola 

sede do Subsistema e recebe alunos de diversas localidades, usando os mais 

variados meios de locomoção. Há alunos que chegam à escola a pé, devido à 

pequena distância entre a residência e o estabelecimento de ensino; outros que 

chegam de moto; e aqueles que necessitam do transporte escolar que a prefeitura 

disponibiliza. É importante ressaltar que o transporte escolar é compartilhado, isto 

é, alunos da educação infantil e Fundamental I vêm no mesmo transporte com os 

alunos do Fundamental II, o que não é considerado o cenário ideal, visto que, 

quando não tem aula no Fundamental II, o carro não traz os alunos do fundamental 

I, já que os motoristas argumentam que são poucos alunos. 
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No primeiro contato realizado com a escola lócus da pesquisa, me apresentei 

e explanei sobre a pesquisa com a direção e coordenação. Na oportunidade, houve 

diálogo sobre as classes que integram parte do Subsistema em estudo. Durante a 

conversa com a coordenação, levantei questionamentos sobre os níveis de 

aprendizagem das classes, onde foi possível obter relatos de que a única classe de 

4º e 5º anos não eram necessariamente consideradas multisseriadas, porque os 

níveis de aprendizagem são bem próximos. 

Depois de saber da organização do Subsistema, participei do encontro para 

a elaboração do Provão4, também chamada de interdisciplinar5 pela coordenação 

pedagógica e professores. Este instrumento foi aplicado aos alunos do 3º ano no 

final de cada semestre, com o objetivo de analisar o desempenho dos alunos no fim 

do ciclo de aprendizagem, de acordo com a proposta. 

Esse encontro, além de observar a organização da atividade pedagógica, 

também tinha o intuito de realizar o primeiro contato com os professores que 

lecionavam em classes multisseriadas, para, posteriormente, escolher a turma na 

qual iria realizar a intervenção. Assim, fui estabelecendo diálogos e convivência que 

me permitiram registrar e analisar o contexto em que essas classes estavam 

inseridas. 

Entre os docentes que estavam na elaboração do Provão para o 3º ano, 

escolhi, inicialmente, um docente de uma turma do 1º e 2º ano. Porém, ao realizar 

estudo dos níveis de aprendizagem na referida classe, percebi que eram bem 

próximos, fui orientada a conhecer a outra classe. Desse modo, obteve-se o 

conhecimento da existência de classe multisseriada formada com alunos do 3º, 4º 

e 5º anos de um dos professores que não estavam presentes na elaboração do 

provão para o 3º ano. Apesar de ter alunos do 3º ano, o docente não estava presente 

devido à sua participação na formação continuada do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa no município de Presidente Tancredo Neves – Bahia, 

onde reside e em que também ensina. 

Posterior ao contato com a direção, a coordenação, os professores e a 

Secretária de Educação, pude realizar o primeiro contato na classe como 

observadora direta participante. No início, não foram feitas interferências na aula, 

 

 

4 Um caderno com várias questões (repetitivas) de português, matemática e ciências. 
5 Analisando o provão, não é interdisciplinar e sim multidisciplinar, organizado por disciplinas. 



50 
 

 
 

 

ficando apenas na observação direta e realizando anotações no diário de campo. A 

observação foi sempre realizada no período da manhã, das 7h30min às 11h30min, 

às quintas e sextas-feiras, por um período de quinze dias. 

Vale salientar que a escola atende alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental I, nos turnos matutino e vespertino, totalizando 69 (sessenta e nove) 

alunos no ano de 2016. Pela manhã, em uma sala funcionava a Educação Infantil, 

com crianças de três, quatro e cinco anos, em outra sala ficava o 3º, 4º e 5º anos. 

Pela tarde havia a classe multisseriada do 1º e 2º anos escolares. 

A estrutura do prédio é a mesma desde a sua construção, em 1982. Tanto na 

parte externa, quanto na interna, existem riscos nas paredes, as quais, quando 

chove, também ficam manchadas, devido à chuva, o que reforça a necessidade de 

pintura. O terreno foi doado por um morador da comunidade, mas a escola não tem 

documento de formalização de propriedade. Hoje, ao lado dela, está sendo 

construída a sede da Associação dos Pequenos Agricultores da Água Mineral. Além 

da pintura, a escola necessita de uma reforma no banheiro, na cozinha e, 

principalmente, no telhado, pois, quando chove, caem pingos de água, que molham 

tanto os cadernos dos alunos quanto outros espaços. As imagens abaixo mostram 

a estrutura física da escola pesquisada. 

Figura 2 – Vista panorâmica da Escola Multisseriada 
Figura 3 – Frente da Escola Multisseriada 

  

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
Nas imagens a seguir, pode-se visualizar a distribuição do espaço físico da 

escola, o qual possui uma cozinha com pia, que necessita de ajustes, um fogão 

industrial com quatro bocas, um armário de chão e outro de parede, onde parte da 

merenda é guardada, um filtro de barro, utensílios de cozinha (panelas, talhares, 

pratos, pano de louça etc.) e um liquidificador. Em uma sala próxima à cozinha, há 
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também um armário embutido para armazenar alguns alimentos da merenda 

escolar, um freezer, uma geladeira. 

 
 

Figura 4 – Fogão quatro bocas e armário de chão 
Figura 5 – Pia, filtro e armário de parede 

  

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
 

 
Figura 6 – Geladeira e freezer 

Figura 7 – Armário embutido na parede 

  

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
A escola possui dois banheiros: um para todos os alunos, e outro para os 

funcionários, este último também serve como depósito de produtos de limpeza, e, 

por esta razão, não é permitido o acesso de alunos. A água que chega até a escola 

é encanada, proveniente da propriedade de um vizinho, porém falta 

constantemente. 
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Figura 8 – Banheiro da Escola Multisseriada para os alunos 
Figura 9 – Pia do Banheiro 

  

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
 

A sala de aula observada na classe multisseriada com alunos do 3º, 4º e 5º 

anos, quanto ao tamanho, é ampla, possui duas janelas, sala com piso. A turma é 

composta por vinte e quatro alunos. Quanto aos objetos considerados como 

necessários para uma sala de aula, tem-se um armário (Figura 10), cujas portas não 

fecham e é preciso encostar uma cadeira para que fiquem fechadas; há também 

uma estante (Figura 11), com diversos livros paradidáticos, tanto para alunos, como 

livros para estudos do professor (todos enviados pelo PNLD Campo), além de várias 

caixas com os jogos da alfabetização de Artur Gomes de Morais (2012), dos quais 

muitos já não estão completos. 

 
Figura 10 – Armário da Classe Multisseriada 
Figura 11 – Estante da Classe Multisseriada 

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 
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A sala também possui uma mesa para o professor com gavetas, porém faz- 

se necessário outra, já que as pernas da mesa estão fragilizadas; sem contar a 

lousa branca (Figura 12), que quando necessário, o professor divide em duas partes 

para fazer os exercícios – ficando num lado o 3º ano e o outro para o 4º e 5º anos. 

Essa lousa possui algumas danificações, por isso, após escrever, não é possível 

apagar com o apagador próprio para a lousa, e sim com uma esponja de lavar pratos 

e sabão líquido, para em seguida, passar um pano úmido e esperar secar para então 

escrever novamente. Caso deixe para apagá-la no outro dia, a tinta não sai com 

facilidade, ficando a lousa toda manchada. 

 
Figura 12 – Quadro branco da Classe Multisseriada 

 

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
A sala de aula também possui filtros de barro, de forma a evitar que os alunos 

saiam para beber água. 
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Figura 13 – Filtro primário da Classe Multisseriada 
Figura 14 – Filtro secundário da Classe Multisseriada 

  

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 

No ambiente alfabetizador da sala de aula, há um cantinho da leitura (Figura 

15), com vários livros para leitura e paradidáticos que ficam à disposição numa 

estante no fundo da sala e que também servem para pesquisa, para ajudar nas 

atividades de recorte e colagem durante as aulas. Entretanto, é muito 

desorganizado. Pela situação, percebe-se que já tem muito tempo que foi feito e 

que há muitos livros paradidáticos misturados com os jogos. Nas paredes da sala 

de aula, encontram-se alguns cartazes produzidos pelos próprios alunos e professor 

(Figura 16), o mapa do Brasil, algumas palavras escritas destacando algumas 

qualidades que um bom aluno deveria possuir, como: bondade, respeito, educação, 

atenção, entre outras. 

Figura 15 – Cantinho da leitura da Classe Multisseriada 
Figura 16 – Cartazes da Classe Multisseriada 

 

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 
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A organização das carteiras da sala (Figura 17) em estudo é em semicírculo, 

na qual a mesa do professor fica ao centro, conforme a imagem abaixo. As carteiras 

possuem braços, num total de aproximadamente 30 (trinta), dentre as quais a 

maioria está em bom estado de conservação. Os alunos, ao chegarem à escola, iam 

à sala de aula e marcavam o seu lugar colocando a mochila, seguindo a ordem das 

carteiras correspondente a cada ano. 

 

Figura 17 – Organização espacial da Classe Multisseriada 
 

Fonte: A autora em trabalho de campo (2016). 

 
 

Concluímos este capítulo apresentando o aporte teórico sobre o 

planejamento de ensino e a interdicisplinaridade para o contexto das classes, bem 

como a construção histórica das classes multisseriadas e a educação do campo e 

a caracterização do contexto da pesquisa. No capítulo seguinte, explicitaremos o 

percurso metodológico com os instrumentos de coleta de dados para o 

desenvolvimento da pesquisa e a realização do diagnóstico dos alunos da classe 

escolhida para a realização da intervenção pedagógica. 
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CAPÍTULO 2 – CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 
Neste capítulo, apresento discussões sobre o percurso metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa, com uma abordagem qualitativa, cujo método é 

pesquisa participante. Os instrumentos que foram utilizados para coletar dados para 

a construção desta pesquisa foram: a observação direta participante com os sujeitos 

inseridos na pesquisa e a observação intensa nos mais diversos ambientes, 

entrevistas semiestruturadas com quatro professores que exercem a sua docência em 

classe multisseriada, ambos com o objetivo de obter informações necessárias sobre 

a organização do ensino para a elaboração desta pesquisa. E depois destas duas 

etapas de coleta de dados, tive a oportunidade de planejar a intervenção pedagógica 

na perspectiva interdisciplinar. 

 

 
2.1. A pesquisa qualitativa participante 

 
 

Com o intuito de analisar a organização da prática pedagógica que contemple 

o ensino e aprendizagem em uma classe multisseriada, esta pesquisa possui uma 

abordagem qualitativa, que para Ludke e André (2013) “é aquela que desenvolve 

numa situação natural, é rica em dados descritivos e tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 

18). Este trabalho foi realizada através da pesquisa participante com o anseio de 

ampliar os conhecimentos de forma intensa sobre a realidade social da organização 

do ensino no contexto multisseriado em uma escola localizada no e do campo. 

A pesquisa qualitativa pode atribuir uma relação dialética no processo de 

produção de conhecimento entre o sujeito e o objeto, visto que qualquer pesquisa 

propõe a construção do conhecimento. Para tanto, a pesquisa qualitativa parte da 

investigação e, segundo Bogdan e Biklen, “[...] envolve a obtenção de dados descritos 

obtidos do contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais 

o processo do que o produto em se retratar a perspectiva dos participantes” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 13). 

Segundo os autores, o interesse para com a pesquisa qualitativa possibilita ao 

pesquisador estudar e interrogar como se manifesta o seu problema no 
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desenvolvimento das atividades, nos procedimentos, bem como nas interações 

cotidianas. Dessa forma, a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador conhecer a 

realidade numa dimensão bem maior em um “ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...]. Tendo o contato do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.11). 

A pesquisa participante incentiva o pesquisador a reconhecer o seu objeto de 

pesquisa que será investigado por vários olhares, como também possibilita a interação 

do pesquisador com os sujeitos da pesquisa com maior profundidade. É válido 

ressaltar que nesta pesquisa as estratégias utilizadas envolvem os sujeitos 

pesquisados, que puderam participar de forma ativa e contribuir nas decisões e na 

efetivação de algumas etapas da pesquisa (ESTEBAN, 2010). Quanto à relevância de 

desenvolver a pesquisa qualitativa participante, esse tipo de caminho metodológico 

nos permite participar junto com os sujeitos de forma ativamente em algumas 

decisões, como também na efetivação de etapas. Desta forma, pude conviver 

intensamente com os sujeitos da pesquisa construindo e reconstruindo a trajetória, 

para melhor garantir a investigação do problema em questão. 

Esta pesquisa foi desenvolvida através do convívio direto da pesquisadora no 

ambiente de trabalho dos sujeitos da pesquisa. Para participar diretamente diante da 

situação estudada, utilizamos alguns instrumentos para coletar dados, que foram: a 

observação direta participante, a entrevista semiestruturada com os professores e a 

realização de uma intervenção pedagógica. 

A pesquisa participante, como método científico, precisa ser sistematizada, 

sendo necessário que o pesquisador observador possa delimitar o seu objeto de 

estudo e planeje o que será observado, tomando decisões específicas sobre a sua 

participação e as durações da observação. Conforme André e Ludke (2013, p. 30), 

“planejar a observação significa determinar com antecedência o que e como 

observar”. Com a finalidade de obter conhecimento sobre a organização do ensino em 

uma classe multisseriada, durante as observações diretas participantes foram 

realizados registros descritivos em um diário de campo, notas sobre os dados 

coletados na escola, na sala de aula, além de registros fotográficos. 



58 
 

 
 

 

2.2 – INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
A observação direta participante em pesquisa científica de abordagem 

qualitativa tem possibilitado discussões cada vez mais significativas, por proporcionar 

ao pesquisador a inserção direta no campo de pesquisa e no objeto de estudo a ser 

pesquisado. Este contato direto ocorreu no período de agosto a dezembro de 2016. 

Ao iniciar o contato com os sujeitos da pesquisa para coletar dados, houve uma 

interação com eles, bem como a minha atuação na equipe. Sobre a observação direta, 

Ludke e André (1986) afirmam o seguinte: 

 

 
A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 

perspectiva dos sujeitos, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos 

sujeitos, pode tentar aprender a sua visão de mundo, isto é, o significado que 

eles atribuem à realidade que os cerca a às suas próprias ações (LUDKE E 

ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

 
Na observação direta participante, o pesquisador fica em contato direto com o 

espaço da pesquisa com o intuito de coletar dados, bem como compreender o 

contexto em que a pesquisa ocorre, o que é certificado por Minayo (2004). Desta 

forma, foram registradas informações dando destaque a vários pontos, tais como: 

descrição dos sujeitos; aspectos físicos da escola (local/acessibilidade); organização 

dos alunos na escola (sala de aula, entrada e saída); interação aluno/professor; 

conteúdo trabalhado pelo professor durante a aula; as atividades desenvolvidas na 

sala; as estratégias didáticas; interesse e participação dos alunos; momento da 

recreação; a relação professor/aluno e aluno/aluno. 

Os registros reflexivos, segundo Bogdan e Bliklen (1982) apud Ludke e André 

(2013), são reflexões sobre a aprendizagem, as novas ideias surgidas, os 

procedimentos do estudo na obtenção de dados, os dilemas éticos e conflitos que 

podem surgir nas observações – tanto por parte do pesquisador e dos sujeitos da 

pesquisa, como também as perspectivas do pesquisador observador e, finalizando 

com os esclarecimentos que são necessários na pesquisa. A maior parte das 

observações foi centrada na organização do ensino em uma classe multisseriada. 

Durante a observação direta participante, houve o envolvimento da 

pesquisadora colaborando do desenvolvimento das aulas juntamente com o professor 

regente. Ludke e André (2013, p. 31) apontam ser importante que “o pesquisador 
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comece o trabalho como um espectador e vá gradualmente se tornando um 

participante, pode também ocorrer o contrário [...]”. Para tanto, a observação 

participante é fundamental na interação entre o pesquisador e o contexto pesquisado, 

com uma relação direta, acompanhando as diversas situações. Nesta pesquisa, iniciei 

o trabalho apenas como observadora e terminei participando de forma ativa no 

desenvolvimento e organização das aulas, durante a observação direta participante 

na coleta de dados. 

A observação direta participante como coleta de dados empíricos na pesquisa 

qualitativa é de grande relevância porque permite o contato do pesquisador com o seu 

objeto de investigação. Sendo assim, este instrumento me permitiu acompanhar as 

vivências e experiências diárias dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A contribuição 

dos sujeitos desta pesquisa objetivou na obtenção de muitas informações sobre a 

organização do ensino no cenário estudado, as quais não teria acesso apenas por 

meio de perguntas realizada com os professores. Portanto, no tópico seguinte discorro 

sobre a entrevista semiestruturada com os docentes da classe. 

 
2.3. Entrevista semiestruturada 

 
A entrevista objetiva um envolvimento maior com os entrevistados. Segundo 

Minayo (2004), busca a interrelação entrevistador e entrevistados. Visto que a 

“entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, realizada por iniciativa do 

entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto 

de pesquisa”... (MINAYO, 2004, p. 64). Foram entrevistados quatro professores que 

lecionam na escola pesquisada. 

A realização das entrevistas semiestruturadas foi desenvolvida a partir de um 

roteiro previamente elaborado, de forma flexível, permitindo, quando necessárias, 

adaptações durante os diálogos entre a pesquisadora e os entrevistados. A entrevista 

transcorreu com questionamentos sobre os seguintes temas: formação inicial e 

continuada dos professores, a organização do ensino com ênfase em planejamento, 

rotina, atividades, conteúdos dentre outros. Assim, no decorrer da entrevista houve 

clima de cordialidade, sem empecilhos entre entrevistado e entrevistador. 

A entrevista, agendada previamente com os quatros professores, foi realizada 

no fim do ano letivo (dezembro de 2016). Por ser realizada no período no qual 

professores estavam encerrando as aulas, com fechamento dos diários escolares, 
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relatórios, por sugestão dos próprios entrevistados, a entrevista foi realizada na 

residência dos mesmos. No decorrer das entrevistas, um entrevistado não aceitou a 

gravação em áudio, mas os demais aceitaram, e o tempo de gravação foi de 

aproximadamente 15 a 20 minutos. Durante a entrevista, houve respeito às opiniões 

dos entrevistados e depois de concluídas as entrevistas foram transcritas com o 

objetivo de identificar melhor os dados coletados. 

Por meio da entrevista semiestruturada com os docentes, pude obter 

informações do entrevistado sobre a organização do ensino no contexto multisseriado. 

Por meio da fala individual, o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre as 

suas experiências e vivências. Nesse sentido, a entrevista foi utilizada para 

complementar e fazer a articulação com os dados obtidos através da observação 

direta participante e deste modo, as respostas dos entrevistados puderam ser livres e 

espontâneas, o que contribuiu positivamente na construção desta pesquisa. Depois 

de coletar os dados tive a oportunidade de planejar e realizar a intervenção 

pedagógica na perspectiva interdisciplinar, conduzindo aulas na classe. 

 
2.4 Intervenção pedagógica 

 
A realização da terceira etapa da pesquisa foi a intervenção pedagógica. 

Segundo Damiani et al (2013), a intervenção pedagógica é planejada pelo 

investigador, que também identifica algumas dificuldades e promove a intervenção 

para resolvê-lo. A intervenção foi realizada no período de março a abril de 2017 em 

uma classe multisseriada composta por alunos do 3º, 4º e 5º anos do ensino 

fundamental I, em uma escola localizada no campo. Objetivamos realizar a 

intervenção pedagógica para um envolvimento maior com os sujeitos da pesquisa e o 

objeto de estudo. A organização do ensino bem como da aula realizou-se a partir de 

um planejamento de forma interdisciplinar com os conteúdos da I unidade para 

promover as mudanças pedagógicas para uma aprendizagem significativa. 

A intervenção pedagógica envolve uma proposta de planejamento de ensino 

com ênfase na organização interdisciplinar desde os alunos na sala de aula, 

planejamento, atividades, a explicação do conteúdo entre outras ações consideradas 

importantes para o ambiente multisseriado. Segundo Damiani et. al (2013, p.58), a 

intervenção pedagógica “tem como finalidade contribuir para solução de problemas 

práticos”. Para tanto, faz-se necessária a compreensão da intervenção pedagógica 
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que segundo a autora o pesquisador identifica o problema, não apenas para conhecer 

e sim tentar resolvê-lo, e assim enfrentar os problemas práticos pedagógicos que são 

encontrados dentro da sala de aula, para que de fato ocorra uma aprendizagem 

proveitosa entre os alunos. 

A intervenção foi planejada a partir da interdisciplinaridade com os conteúdos 

que foram encontrados na observação direta participante e entrevista 

semiestruturada, com o objetivo de contemplar todos os alunos da classe com seus 

mais diversos níveis de aprendizagens. Nesta organização, buscou-se pensar na 

interação dos alunos, das mais diversas disciplinas e não a fragmentação, ou seja, 

pensar a organização do ensino como o todo. 

Desse modo, foi na intervenção pedagógica na perspectiva da 

interdicisplinaridade que foi organizado o planejamento interdisciplinar e as atividades 

para contemplar todos os alunos da classe multisseriada, com o intuito de contribuir 

com o processo de aprendizagem. 

 
 

2.5 - Diagnóstico dos níveis de aprendizagem dos alunos de uma classe 

multisseriada 

Após o primeiro contato com a direção, coordenação e alguns professores do 

3º ano das séries iniciais e funcionários que fazem parte do Subsistema 

Entroncamento de Valença, fui conhecer a classe composta por 24 alunos do 3º, 4º e 

5º anos dos Anos iniciais, no turno Matutino, tendo como docente um professor. 

Chegando à escola, o primeiro espaço a ser visitado foi a cozinha, onde houve 

cordialidade junto as merendeiras e as auxiliares de limpeza, dentre as quais uma 

delas parecia muito familiar, com um rosto conhecido. Houve reconhecimento por 

identificar que a mesma já havia participado de encontros de formação para os 

catequistas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Valença/Bahia. 

Ao ser questionada onde fica a sala do professor com os alunos do 3º, 4º e 5º 

anos, uma das auxiliares mostrou a localização da sala, nesse momento a professora 

da outra sala que funcionava com alunos da Educação Infantil saiu e também informou 

qual era a sala. Dirigi-me até a sala e, ao bater na porta da sala do professor, o mesmo 

não ouviu. Porém ao ir até a janela, o docente identificou a minha presença e com 

muita alegria abriu a porta da sala e já foi logo desejando boas-vindas. Confesso que 
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fiquei segura ao perceber a acolhida, porque estava preocupada com a receptividade 

no primeiro momento. 

Depois de ser bem acolhida pelo professor, o mesmo já foi realizando a minha 

apresentação para os alunos da classe e esclarecendo para os mesmos que eu iria 

ficar alguns dias desenvolvendo atividades junto com ele na sala. Em seguida, o 

professor realizou o convite para sentar no semicírculo, e pude participar com ele e os 

alunos do momento da leitura no livro didático de história. Durante esse momento, 

permaneci sem realizar questionamentos sobre o desenvolvimento dos alunos na 

sala. O professor foi logo apresentando cada aluno juntamente com suas 

competências e habilidades na escrita, na leitura e no desenvolvimento das atividades 

em sala de aula, oralidade, opiniões próprias, saber se posicionar em alguns 

questionamentos bem como aqueles que apresentavam dificuldades em quaisquer 

dos aspectos citados anteriormente. 

Ao perceber na fala do professor durante a apresentação dos alunos que havia 

uma diferença nos níveis de aprendizagem sobre as competências e habilidades dos 

alunos da classe multisseriada, conversei com o professor e realizamos um 

diagnóstico com o objetivo de conhecer os níveis de aprendizagens de cada aluno 

com relação à leitura/escrita. Para realizar o diagnóstico, tive que realizar 

estudos/leituras sobre os níveis de escrita, o que Emília Ferreiro e Ana Teberoshy 

discutem no desenvolvimento dos alunos quando estão no processo de alfabetização. 

É válido ressaltar a importância da necessidade do professor de possuir 

conhecimentos e habilidades para poder realizar um diagnóstico dos alunos no 

processo de alfabetização quanto às hipóteses de escrita dos alunos. Nesse sentido, 

depois dos estudos e leituras, foi possível realizar atividades com ênfase na escrita 

solicitando aos alunos do 3º, 4º e 5º anos uma produção textual6, com o objetivo de 

avaliar em que nível de escrita cada aluno se encontrava a partir dos níveis de escrita 

que enfatiza Ferreiro e Teberosky (1986), que são quatro: pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético. 

Segundo as autoras citadas os níveis de escrita citados por elas, no primeiro 

nível o aluno ainda não descobriu que a escrita representa a fala e que o uso de letras 

para escrever e desenhar tem o mesmo significado. No silábico, o aluno descobre que 

usa letras para escrever, porém acredita que tem que usar para cada sílaba, uma 

 

6 A produção textual solicitada aos alunos foi sobre o passeio realizado no dia das crianças e também 

sobre a cidade de Valença/Bahia. 
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letrinha. O terceiro nível é um período de transição, onde o aluno começa a perceber 

que a escrita representa os sons da fala. Ele ainda é silábico e, no decorrer da 

construção da escrita, vai se tornando alfabético. E, por fim, no ultimo nível, o aluno 

já compreendeu o sistema da escrita entendendo que cada letra e palavra 

correspondem a um valor sonoro. Ele pode ou não dominar as convenções 

ortográficas, e durante a escolaridade serão sanadas as dificuldades ortográficas. 

A partir de cada nível de escrita, com base em Ferreiro e Teberosky (1986), os 

alunos foram encontrados com níveis de escrita bem diferentes de acordo com seus 

respectivos anos escolares, como mostram as figuras abaixo. 

 
FIGURA 18 – Aluna do 3º ano 
Fonte: A autora em trabalho de campo/2016 
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FIGURA 19 – Aluno do 4º ano 

Fonte: A autora em trabalho de campo/2016. 
 

 

FIGURA 20 – Aluno do 5º ano 

Fonte: A autora em trabalho de campo/2016. 

 

A tabela a seguir apresenta a quantidade de alunos correspondente a cada 

nível de escrita encontrado em uma classe multisseriada: 
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TABELA 5 – Quantidade de alunos com seus respectivos níveis de escrita da classe 

multisseriada 

 
Níveis de Escrita 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Silábico-Alfabético 5 2 _ 

Alfabético 2 6 9 

Fonte: Organizada pela autora (2016). 

 
 
 

A tabela 3 mostra a quantidade de alunos e os que correspondem a cada nível 

de escrita na classe multisseriada. É importante notar que a maioria são alunos 

alfabéticos, principalmente do 4º e 5º anos. Diante do que foi observado e analisado 

com as escritas dos alunos silábico-alfabéticos, ficou perceptível que os discentes 

apresentam dificuldades para conhecer/reconhecer as letras do alfabeto, como 

também para escrever palavras complexas, frases e produzir textos pequenos. Além 

disso, não fazem leitura da sua própria escrita e apresentam dificuldades em resolver 

atividades em sala de aula sozinhos. Por isso, sempre precisam perguntar ao 

professor ou àqueles colegas que sabem mais. Quanto à oralidade, quando o 

professor realiza questionamentos sobre o conteúdo estudado/explicado, eles 

entendem e respondem com facilidade e sabem fazer inferência, mesmo que com 

certa timidez. 

Em relação aos alunos do nível alfabético, os mesmos conseguem reconhecer 

o alfabeto, escrevem palavras, frases e textos com facilidade, realizando a leitura dos 

mesmos e a interpretação com coerência. Também sabem utilizar os sinais de 

pontuação e usam a gramática para melhorar a aprendizagem, ou seja, atendem a 

algumas convenções ortográficas. Os erros ortográficos, quando ocorrem, são devido 

à falta de atenção e/ou concentração na hora da escrita, mas quando são 

questionados e corrigidos, conseguem perceber o erro. 

Compreende-se que o diagnóstico em uma classe é muito relevante, ainda mais 

numa multisseriada, pois permite que o professor possa identificar em que nível seus 

alunos estão e, desta maneira, não terá tantas dificuldades na elaboração do 

planejamento de ensino ou aula, que poderá ser mais facilmente construído de acordo 

com as necessidades e com o nível que cada aluno se encontra. No entanto, os níveis 

de aprendizagem de alguns alunos da classe em estudo não correspondem a cada 
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série/ano em que estão matriculados. Portanto, pode-se afirmar que existem alunos 

matriculados em série/ano que deveriam estar matriculados na série anterior ou 

posterior. Percebe-se que, diante dos estudos e diagnósticos realizados, existem 

alunos com diferentes níveis de aprendizagem e que, muitas vezes, não 

correspondem com a matrícula do aluno. Assim, é necessário pensar na organização 

do trabalho didático-pedagógico para atender aos alunos de diferentes níveis de 

aprendizagem. 

A classe multisseriada em pesquisa estava organizada de forma seriada, com 

divisões dos alunos a partir dos seus respectivos anos e séries, seguindo um currículo 

seriado e que não contempla a realidade das escolas do campo. Portanto, para romper 

com a organização seriada que se encontra dentro de uma classe multisseriada, é 

relevante que o docente repense conceitos e aceite o desafio de organizar a turma de 

acordo com os níveis de aprendizagem dos alunos e não por matrícula. 
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CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DA PESQUISA 

DE CAMPO 

Este capítulo apresenta a discussão dos conteúdos que foram identificados 

durante a pesquisa de campo realizada no Subsistema Entroncamento de Valença- 

BA. As categorias empíricas que são apresentadas colaboram para melhor 

sistematizar o entendimento para a organização do ensino em classe multisseriada. 

Estas categorias foram identificadas durante o percurso da pesquisa, tais como: 

planejamento didático, organização espacial, o tempo pedagógico e a inclusão das 

diversidades. 

A escrita desse texto é fruto das análises realizadas a partir dos levantamentos 

dos dados durante a observação direta participante, da entrevista semiestruturada 

com professores atuantes e da intervenção pedagógica. Ao sistematizar os dados, as 

categorias que foram encontradas contribuíram para a realização da intervenção 

pedagógica e, assim, foi possível organizar o planejamento de ensino para aplicar na 

intervenção pedagógica. 

 

 
3.1. . Organização do ensino da classe multisseriada 

 
3.1.1. O Planejamento de ensino 

 
Ao participar do encontro de coordenação com os professores do Subsistema 

Entroncamento durante a observação direta participante, tive a oportunidade de 

observar a elaboração da atividade pedagógica para os alunos do 3º ano. Esta reunião 

foi o primeiro contato com os professores que lecionavam em classes multisseriadas. 

Assim, fomos estabelecendo diálogos e a convivência que permitiu registrar e 

conhecer um pouco das distribuições das classes, bem como o perfil dos professores. 

Após esse contato inicial, foi possível iniciar o diagnóstico que permitiria a escolha da 

classe na qual seria realizada a intervenção pedagógica. 

Nessa reunião de coordenação, os professores, sobretudo aqueles que tinham 

alunos especificamente do 3º ano, elaboraram um caderno de atividades para apenas 

os alunos deste ano escolar responderem. As atividades que estavam sendo 

elaboradas pelos professores tinham o objetivo de avaliar os alunos do final do ciclo 

de alfabetização. Assim, os professores organizaram um caderno com diversas 

questões de português e matemática, com o intuito de saber se o aluno conseguiu 
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alcançar os direitos de aprendizagem, os quais são propostos no ciclo de 

alfabetização. Essas atividades elaboradas foram aplicadas no final de cada 

semestre. 

Durante a aplicação do caderno com as atividades no final do segundo 

semestre de 2016, observei os alunos responderem às questões. Percebi que muitos 

sentiram dificuldades para responder, principalmente no que tange à leitura para a 

compreensão das questões. Também ficou clara a vontade dos alunos em respondê- 

las, até mesmo porque eles queriam responder para poder avançar para o ano escolar 

seguinte. 

Quanto à atividade avaliativa de Língua Portuguesa, verifica-se que a maioria 

não contempla a proposta que o PNAIC propõe. As atividades que são propostas pelo 

PNAIC têm o objetivo de avaliar o aluno, verificar se ele escreve de forma legível, 

utilizando características dos gêneros textuais que foram estudados, como também a 

estruturação de parágrafos, a pontuação, o uso de letras maiúsculas, a escrita 

ortograficamente correta e, por fim, a seleção de vocabulário para adequar ao texto 

essas características. 

Quanto à parte de Matemática da avaliação, as questões contidas na prova 

solicitam que o aluno escreva a ordem dos números, a escrita dos números de uma 

forma bem simples. As questões com destaque para as situações são bem técnicas, 

com cálculos bastante objetivos, questões repetitivas e artificiais, ou seja, as questões 

estão descontextualizadas, diferente do que é proposto pelo PNAIC nos direitos da 

aprendizagem na alfabetização matemática. 

Observei que as atividades que foram aplicadas aos alunos do 3º ano no final 

do segundo semestre não contemplam a realidade das escolas do campo com classe 

multisseriada. São atividades de reprodução, repetição, que não apresentam sentido 

ou significado para os alunos. Diante da contextualização, ressalto a importância do 

professor romper com a simples reprodução do conhecimento, para induzir os alunos 

à construção do conhecimento, e não os reproduzir. O professor também deve buscar 

estratégias para uma ação docente que seja significativa e produtiva na organização 

do planejamento de ensino e, assim, sistematizar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

É importante lembrar que o PNAIC não propõe atividades avaliativas no final 

do ciclo. Essa atividade foi proposta pela coordenação do Subsistema juntamente com 

os professores que a organizaram, com o objetivo de avaliá-los, e, posteriormente, 
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deixar os resultados em arquivo da escola para explicação aos pais e responsáveis 

daqueles alunos que não conseguiram avançar para o ano escolar seguinte. No 

entanto, é necessário repensar a elaboração dessa atividade, visto que muitas 

questões estão fora da realidade dos alunos do campo, da classe multisseriada 

observada e do que propõem as competências e habilidades do PNAIC. 

Ao observar o desenvolvimento das aulas, verifica-se que o professor segue a 

rotina que o PNAIC propõe para desenvolver as atividades, ou seja, há um plano de 

aula a seguir para a aplicação das atividades, dentro de uma rotina que é permanente. 

O início da aula segue uma rotina imutável, em que o professor convida os alunos 

para realizar a oração (Pai Nosso, Ave-Maria, finalizando com a Santíssima Trindade), 

conversa informal, leitura deleite e correção da atividade de casa, para depois iniciar 

a aula com a explicação do assunto ou atividades. Os professores, ao serem 

questionados sobre o desenvolvimento da aula, afirmaram que sentem dificuldades 

devido à quantidade dos anos escolares em uma única classe. Revelaram que: 

 

 
Segue a rotina em que o Pacto propõe, que é para o 1º ao 3º ano e a gente 

adapta para as outras séries, até porque a gente tá numa sala multisseriada, 

então primeiro vem: a oração, vem as músicas, vem o agradecimento, depois 

vem a leitura deleite, depois da leitura deleite, a gente... dependendo do tema 

da aula, eu já aproveito a leitura deleite para o encaminhamento da aula ou 

fica uma leitura solta só pelo prazer de ler, depois vem pra a gente fazer uma 

discussão sobre o tema, o que é que o aluno sabe sobre o tema sem dizer 

qual é o assunto do dia [...] (Professora 4). 

 
 
 

A gente já tem as rotinas que são de praxe: oração, musiquinha é ... conversa 

informal, a questão da roda de conversa, o que aconteceu, como foi sua 

manhã, como foi sua tarde, como foi a noite, aquela questão de Na 

sequência a gente passa o que apresenta o conteúdo. Quando é um conteúdo 

novo, esse conteúdo a gente vai apresentado de acordo com a série que tem 

dentro da sala de aula [ ] (Professor 2). 

 
 

De acordo com o que os professores relataram sobre a organização para iniciar 

a aula, ficou perceptível que a aula inicia depois de realizar todos os passos da rotina 

permanente. Essa forma de iniciar a aula ainda permanece muito forte na escola. É 

importante ressaltar que essa rotina que o Pacto (professores entrevistados usaram 

este termo) propõe não é específica para as classes multisseriadas, e sim para os 

alunos do 1º, 2º e 3º anos que estão no ciclo da alfabetização. Contudo, os 
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professores fazem adaptações para contemplar toda a classe, até mesmo porque 

existem alunos que fazem parte do ciclo de alfabetização que estão inseridos na 

classe multisseriada. Faço ressalva na questão da oração, que estava presente 

fortemente na rotina para iniciar a aula, visto que o nosso Estado é laico e a escola é 

pública, com várias denominações religiosas. É preciso que a escola assuma uma 

postura cuidadosa com relação a esses momentos de oração, sem privilegiar 

determinada religião em especial. Abordar a religião em sala de aula poderia ser mais 

proveitoso se fossem contemplados todos os grupos religiosos e não apenas um, 

como acontece nesse caso. 

Inicialmente o planejamento é bimestral, elaborado para as escolas localizadas 

no campo, organizado na Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os 

coordenadores de cada subsistema e geral de cada modalidade (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I e II), tanto do campo quanto da cidade, como é afirmado na fala 

da professora 4, a qual indica que “o primeiro planejamento é realizado na Secretaria 

juntamente com os órgãos maiores” (Professora 4). Dessa forma, a ideia é que depois 

de elaborado na Secretaria de Educação, cada coordenador possa reunir os 

professores responsáveis para, juntamente com eles, “fazer enxugar o planejamento 

de acordo com as séries que trabalham”, conforme a professora entrevistada 

(Professora 4). 

O fato da organização do planejamento de ensino ser inicialmente 

elaborado/construído na Secretaria de Educação para as escolas do campo com 

classes multisseriadas faz com que os professores se sintam angustiados, uma vez 

que recebem o planejamento pronto e totalmente fora da realidade da situação 

escolar, com conteúdos diferentes para cada ano. Afirma a professora 3: “[...] A gente 

recebe todo organizado e a gente tem que colocar em prática” [...] (Professora 3). 

Como afirma a professora entrevistada, “[...] nesse planejamento que vem para a 

turma multisseriada, vem assim: 5º ano com um assunto, 4º com um assunto, 3º ano 

outro assunto”. 

Nessa perspectiva, na construção do planejamento, o professor desenvolve 

seu trabalho com dificuldades, afirma a Professora 3: “minha grande dificuldade neste 

aspecto é de tá selecionando alguns desses assuntos de acordo com a série para tá 

aplicando na sala de aula”. As dificuldades encontradas, no que se refere ao 

planejamento diferenciado, na maioria das vezes, sem acompanhamento pedagógico, 

são mostradas na fala do professor 2, que diz: “[...] a gente não tem um 
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acompanhamento pedagógico dentro da sala de aula. Acredito que o mesmo tem que 

estar presente, buscando estratégias para que venham sanar as dificuldades que 

foram encontradas [...]”. Sendo assim, com os desafios e as dificuldades encontradas, 

as aulas acontecem com ou sem acompanhamento da coordenação pedagógica, e 

assim os professores vão praticando a sua docência de acordo com suas experiências 

e vivências que adquirem em sala de aula. 

Depois de observar e questionar os professores sobre o planejamento 

elaborado para as escolas que fazem parte do Subsistema Entroncamento, este 

escolhido para desenvolver a pesquisa não é direcionado para o contexto da classe 

multisseriada, como afirma a Professora 4 em sua fala: “para a sala multisseriada no 

subsistema em que eu trabalho não houve o direcionamento”. Ficou perceptível na 

fala da entrevistada que o planejamento, como está sendo organizado, não é feito com 

os professores do subsistema, ou seja, os conhecimentos sobre o planejamento não 

eram socializados e compartilhados, e não atendem às demandas da realidade 

escolar. 

Ao realizar estudos sobre a organização do planejamento, ficou evidente a 

distribuição dos conteúdos, sendo que, conteúdo do 3º ano que estava no 5º, ou vice- 

versa, como também do 4º que não constava no 3º e 5º, e assim sucessivamente, na 

maioria das disciplinas. Isso pode ser verificado, conforme o planejamento abaixo de 

Língua Portuguesa do 4º, 3º e 5º anos escolares. 



72 
 

 
 

 

Figura 21 - Planejamento de Língua Portuguesa para o 4º ano de classe multisseriada 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 22 - Planejamento de Língua Portuguesa para o 3º ano de classe multisseriada 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 23 - Planejamento de Língua Portuguesa para o 5º ano de Classe Multisseriada 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Como mostram as figuras, a organização os conteúdos de Língua Portuguesa 

estão separados por anos escolares, dentre os quais alguns dos conteúdos que estão 

no plano da IV unidade são diferentes para cada ano. Como por exemplo, pode-se 

destacar que há no 4º ano o conteúdo (sujeito/predicado), mas não existe no 3º e 4º 

anos. No 3º ano há acentuação, mas não no 4º e 5º anos. Há pronomes e sinais de 

pontuação no 5º e 3º anos e não no 4º. Já interjeição, ocorre no 4º ano, e 3º e 5º não 

há. E no 5º ano há os conteúdos grau do adjetivo e número, gênero e grau do 

substantivo, e não existem no 3º e 4º anos. Ortografia consta em todos os planos, mas 

apenas no 3º ano que há algumas regras ortográficas selecionadas para estudar 

durante a unidade. E quanto ao gênero textual, mesmo havendo uma ampla 

diversidade para ser trabalhada, há apenas dois gêneros (carta/propaganda), que 

foram especificados para o 3º, 4º e 5º anos. 

A organização do planejamento para as classes multisseriadas, apesar de 

seguir as orientações do PNAIC, constitui um planejamento técnico/mecânico, no qual 

os conteúdos são selecionados seguindo o livro didático, e este, muitas vezes, o aluno 

não tem. Vale ressaltar que no livro didático adotado, da Coleção Campo Aberto, a 

maioria dos conteúdos do livro não está articulada com o planejamento da unidade. 

As aulas são divididas de forma disciplinar, sendo que em cada dia da semana se 

estuda uma disciplina. Por exemplo: um dia estuda português, no outro dia, 

matemática, e assim sucessivamente. 

Na observação direta participante, observei que dentre as atividades que foram 

desenvolvidas pelo professor, muitas foram realizadas no livro didático do aluno, 

contemplando todas as disciplinas. As atividades realizadas no caderno eram bem 

técnicas e objetivas, sem articulação com os saberes dos alunos inseridos no campo. 

Na oralidade, os alunos participavam respondendo aos questionamentos do 

professor, com muita atenção. O professor ouvia a leitura individual (não ouvia a leitura 

de todos em um único dia) do aluno e coletiva, em diferentes áreas do conhecimento. 

Ao entrevistar os professores sobre atividades relevantes desenvolvidas, foi 

relatado que: 

 
Trabalhar com o meio ambiente, vamos pensar, vamos chegar na sala e 

chamar eles para sair um pouquinho do contexto sala de aula e pedi que eles 

observem, dê uma volta em torno da escola, andem um pouquinho...O que é 

que eu vejo? Como é o ambiente que eu encontro? É um ambiente 

agradável? Aí, a gente parte para o contexto, vamos perguntando na questão 

da paisagem do meio ambiente... Ele está cuidado? (Professor 2). 
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Percebi na fala acima, do professor, sobre o desenvolvimento da atividade em 

uma classe com alunos do 3º e 5º anos escolares a relevância de o docente iniciar a 

aula convidando os alunos para um passeio no entorno da escola, onde os alunos 

deveriam observar com um olhar especial todos os elementos que compunham a 

paisagem local (pessoas, animais, plantas, vegetação, dentre outros). De volta à sala, 

os discentes foram incentivados a realizar as atividades propostas, que foram 

diferenciadas de acordo com seus respectivos anos escolares. Afirma o professor que 

“[...] para o 5º ano produzir um texto... O que foi que a gente observou dentro do que 

a gente aprendeu? O que você pode estar escrevendo?” (Professor 2). Enquanto no 

3º ano, por não apresentar as competências e habilidades necessárias para a 

produção textual, o professor afirma que: 

 
[...] como ainda não tem muito amadurecimento, ele ainda não domina é ... é 

... a escrita 100%. Vamos confeccionar alguns cartazes, do que vocês viram, 

vamos escrever algumas frases é.… é.… que demostre a questão do meio 

ambiente, o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser 

conservado, o que é que precisa acrescentar nesse meio ambiente que a 

gente vive (Professor 2). 

 

No que se refere à organização das atividades da aula, verificamos que o 

professor 2 realizou a divisão das atividades de acordo com o ano escolar do aluno e 

a sua capacidade de produção textual. É importante ressaltar que nem todos os alunos 

do 5º ano apresentam competências e habilidades para produção textual, assim como 

aluno do 3º ano poderá ter capacidade para produção de textos. 

De acordo com o depoimento da Professora 3, ao desenvolver um projeto 

didático intitulado “Boneco de lata”7, a proposta inicial do projeto era “construir o 

boneco de lata, apenas um [...]”. Os alunos “não aceitaram”. Entretanto, “resolveram 

cada um construir o seu”. Portanto, os alunos em sala de aula foram construindo o 

seu boneco de lata. Assim, com o envolvimento de todos na atividade compartilhada 

favoreceu a autonomia dos sujeitos ativos do seu próprio processo de aprendizagem. 

Na fala da professora fica evidente a alegria dos alunos na construção da atividade 

proposta. 

 
 
 
 

 

7 Projeto que foi elaborado pela coordenação pedagógica para ser desenvolvido em todas as escolas 
do Subsistema Entroncamento. 
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[...] é tanto que cada um foi mais bonito do que o outro. E assim tinha até um 

menino do 2º ano, e ele disse: - É, pró... a gente tá fazendo atividade de gente 

grande... Então ele comparou com o 5º ano, eu parei naquilo me deu até 

vontade de chorar na hora, da forma que ele falou, do prazer que ele estava 

sentindo com a atividade (Professora 3). 

 
 

Em outro depoimento sobre as atividades relevantes em uma classe 

multisseriada, a professora entrevistada afirma na sua fala que a atividade sobre as 

figuras geométricas planas foi realizada da seguinte forma: “a gente trabalhou cores 

e formas; material que a escola já tinha, depois a gente fez o reconhecimento, a 

separação por cores e por formas todo mundo junto [...]”. (PROFESSORA 3) 

Nesse sentido, ao observar a forma como a docente desenvolveu a atividade 

com todos os alunos, independente dos anos escolares, percebe-se que ela buscou 

realizar a atividade a partir da interação, socialização, coletividade, cooperação de 

todos os alunos da classe. Dando continuidade ao desenvolvimento da atividade, a 

professora, em seguida, fez outras solicitações para os alunos: 

 

 
[...]decalcou numa folha pintou e recortou as formas geométricas para formar 

outros desenhos, e aí a gente teve como apoio a história do tangram que foi 

passada em slides onde ele mostra, como surgiu o quebra cabeça de sete 

peças, e aí a gente fez várias figuras Dessas figuras que eles fizeram a 

gente montou um cartaz, e desse cartaz conseguimos criar uma história 

coletiva (Professora 4). 

 
 
 

Da forma que a professora 4 organizou e desenvolveu a atividade com os 

alunos, talvez, sem planejar, ela trabalhou a integração de várias áreas do 

conhecimento. E não apenas uma disciplina, que pelo conteúdo seria somente 

matemática. Trabalhar apenas uma disciplina ainda está fortemente presente na maior 

parte das salas de aulas, e no ambiente multisseriado, essa prática é ainda mais 

frequente. Observei que a partir do momento em que a professora explicou e 

desenvolveu a atividade para todos os alunos e construiu uma história coletiva, a 

mesma realizou a interação com várias áreas do conhecimento como: matemática, 

português, história, geografia, artes. 

No desenvolvimento das atividades pelos professores entrevistados, os alunos 

vivenciaram o processo de socialização. Houve a socialização, interação, integração 

do conhecimento a partir das diversidades encontradas em sala de aula e das áreas 
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do conhecimento. Portanto, nos relatos dos professores entrevistados verifica-se a 

participação dos alunos no desenvolvimento e na aplicação das atividades no contexto 

das classes multisseriadas. 

 
3.2.2. A ação da intervenção pedagógica no planejamento de ensino 

 
Durante a intervenção pedagógica, tive a oportunidade de organizar o 

planejamento de forma interdisciplinar, a partir dos conteúdos que foram selecionados 

para trabalhar durante o primeiro bimestre. Estes foram escolhidos pelo Coordenador 

(a) da Educação do Campo e os coordenadores de cada Subsistema. Para a escolha 

dos conteúdos inicialmente senti dificuldade, porque tinha vários conteúdos para 

serem desenvolvidos em todos os anos escolares, nas diferentes disciplinas. Após 

escolher os conteúdos, tive a oportunidade de organizar o planejamento 

interdisciplinar correlacionando com os saberes culturais dos alunos, ou seja, articular 

os conhecimentos, os saberes dos alunos e envolvendo as diversas áreas do 

conhecimento como: história, geografia, ciências, matemática, português, artes. 

Tem-se a necessidade de se pensar o planejamento a partir da 

interdisciplinaridade, visto que a elaboração do planejamento analisado se organiza 

de forma tradicional, mesmo que esteja junto com as tendências pedagógicas 

progressistas. Entretanto, a prática de construção de um planejamento tradicional 

reflete a fragmentação do conhecimento que deveria ser construído e partilhado com 

os professores por meio do diálogo, da interação. Sendo assim, para que a 

interdisciplinaridade de fato aconteça, deve-se iniciar desde a organização do 

planejamento, na seleção dos conteúdos para serem desenvolvidos nas escolas do 

campo, até chegar à prática do professor e aprendizagem do aluno. 

Para elaborar o planejamento que tive a oportunidade de utilizar com 

instrumento para organizar as aulas a serem desenvolvidas na intervenção 

pedagógica, selecionei os conteúdos com o objetivo de contemplar todos os alunos 

da classe. Depois de organizar os conteúdos, organizei o planejamento de ensino 

interdisciplinar (APÊNDICE B, p. 111) para em seguida organizar as aulas a partir da 

interdisciplinaridade, ou seja, procurar a interação com as diversas áreas do 

conhecimento. 

No desenvolvimento das aulas, durante a intervenção pedagógica, tive a 

oportunidade de não iniciar a aula seguindo uma rotina permanente, a qual foi 
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constatada fortemente na observação direta participante, bem como na entrevista dos 

professores. Iniciava a aula de forma diferente, com correção da atividade de casa (na 

maioria das vezes), explicação do assunto, revisão, leitura, dinâmica, cantigas, 

músicas, jogos didáticos, brincadeiras, procurando sempre começar a aula de forma 

diferente, visto que os alunos estão tão habituados a seguir uma rotina permanente. 

Por essa razão, quando não eram realizadas algumas atividades antes de começar a 

aula, os alunos questionavam. Mas, gradativamente, fui rompendo com este 

paradigma, e os alunos foram se adaptando. 

Na intervenção pedagógica, procurei desenvolver as aulas de forma 

interdisciplinar com aulas expositivas dialogadas, atividade individual e em grupos, 

leitura individual e partilhada. Na aplicação de atividades, sempre que possível usava 

as mesmas para todos. Ao contrário, era de acordo com os anos específicos, para o 

3º ano, assim como para o 4º e 5º anos, que realizavam atividades mais específicas, 

referentes a algumas disciplinas. Durante o desenvolvimento das atividades, foram 

organizadas e aplicadas com os conteúdos/assuntos da I unidade. Conforme a 

proposta didática interdisciplinar (APÊNDICE C, p. 114). 

Foi na intervenção pedagógica que consegui realizar as atividades 

interdisciplinares propostas, conforme o que foi apresentado, ainda que, em alguns 

momentos, tive que realizar atividades e explicações separadamente para os alunos 

do 4º e 5º anos. Das atividades que foram desenvolvidas durante a intervenção 

pedagógica, apresentarei algumas atividades, por acreditar que, por meio delas, é 

possível destacar melhor a interdisciplinaridade, a organização espacial da sala de 

aula, a interação das disciplinas, conteúdos e na aplicação das atividades no contexto 

multisseriado. 

 

Quadro 1 – Proposta didática da atividade 
 

Fonte: Organizado pela pesquisadora em trabalho de campo (2017). 
 

Nessa proposta apresentada acima, os alunos foram organizados em grupos 

com três componentes. Em cada grupo, ficou um aluno do 3º, 4º e 5º anos escolar. 

Nesta atividade percebi que os alunos sentiram dificuldades para escrever as palavras 

A turma foi organizada em grupos com alunos do 3º, 4º e 5º anos. Em seguida realizar a releitura 

do texto sobre “Alimentação Saudável”, texto já trabalhado em sala de aula. Foi proposto aos 

alunos que escolhessem dez palavras e, em seguida, colocar em ordem alfabética. 
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na ordem do alfabeto brasileiro, independentes do ano em que estavam. Como eles 

não eram organizados de forma que ficasse cada ano escolar em um grupo, alguns 

alunos não aceitaram inicialmente, porque iriam se sentar separados do colega do 

mesmo ano escolar para realizar a atividade proposta. 

Assim, depois de conversar e explicar como seria a realização da atividade 

proposta, eles aceitaram, e, desta forma, senti a necessidade de acompanhar mais de 

perto os alunos que faziam parte desse grupo. Mesmo com as dificuldades tanto por 

parte dos alunos em realizar a atividade, como pela minha parte enquanto 

pesquisadora para poder dar atenção a todos, notamos que essa atividade, mediada 

por mim, foi decisiva para que o processo do conhecimento se consolidasse através 

da participação coletiva. 

A seguir, apresentei a atividade de leitura individual que foi realizada com todos 

os alunos da classe e, por acreditar que por meio da mesma fosse possível ouvir a 

leitura individual de todos os alunos em uma aula. A proposta inicial foi a seguinte: 

Quadro 2 – Proposta didática de atividade 
 

Fonte: Organizado pela pesquisadora em trabalho de campo (2017). 
 

Na segunda atividade realizada (quadro 2), a proposta inicial foi de ouvir a 

leitura individual de todos os alunos (24 alunos). Antes ouvir a leitura individual, realizei 

a leitura coletiva, na qual a maioria dos alunos foram participativos, questionadores, 

principalmente alguns alunos do 3º ano, com opiniões, entendimento, reflexões sobre 

a letra da música apresentada. Ao realizar diversos questionamentos sobre o texto, 

um aluno do 3º ano disse: “Pró, se tem escola perto da minha casa, não precisa sair 

para ir estudar fora”. 

Depois da leitura e conversa sobre a música de Gilvan Santos “Não vou sair do 

Campo”, dando continuidade ao desenvolvimento das atividades propostas, solicitei 

dos alunos que representassem, por meio de desenho, o que compreenderam da 

música estudada. Percebi, quando da realização dessa atividade, que foi possível 

Após ouvir, cantar, conversarem realizar estudos sobre os vocábulos presentes na música de 

Gilvan Santos “Não vou sair do Campo”, os alunos foram organizados em grupos, sendo entregue 

o texto com os parágrafos fora da ordem para que os mesmos organizassem. A proposta seguinte 

explanada aos alunos era que os mesmos escolhessem uma estrofe do texto em estudo para 

realizar a leitura. A atividade a ser realizada posteriormente sugeriu que o aluno representasse 

por meio do desenho o que entendeu da música, entretanto, no momento que o aluno estava 

desenhando, a pesquisadora estava ouvindo a leitura individualmente de cada aluno da classe. 
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ouvir a leitura individual de todos os alunos da classe, a partir da interação com outras 

áreas do conhecimento. Após a leitura de cada aluno, solicitei a produção de texto, 

para todos os alunos, no qual o mesmo iria criar um texto a partir do desenho que 

construído durante a aula. Durante o desenvolvimento da produção textual, estive 

sempre atenta para aqueles alunos que apresentam dificuldades na produção de 

frases. 

Vale salientar que para a realização dessa atividade percebi que alunos, tanto 

do 5º quanto dos 3º e 4º anos escolares apresentam dificuldade de produção textual, 

e por outro lado, alguns alunos de todos os anos escolares desenvolvem muito bem 

as competências e habilidades para produção textual. Diante das dificuldades de 

alguns alunos na produção textual, ficou claro que a construção do conhecimento de 

forma conjunta com o envolvimento de todos entre alunos e alunos e professor 

aconteceu. No estudo para a leitura individual, foi bastante perceptível a ajuda 

recíproca entre os alunos e a importância do outro na aprendizagem. 

 
 

Quadro 3 – Proposta didática de atividade 
 

Fonte: Organizado pela pesquisadora em trabalho de campo (2017). 

 
 

A terceira proposta desenvolvida durante a intervenção pedagógica consistiu 

da seguinte atividade: Iniciamos a aula com a apresentação do questionário que cada 

aluno respondeu sobre os alimentos consumidos. Durante a explanação dos alunos, 

fui realizando questionamentos enquanto os alunos respondiam. Para facilitar a 

compreensão e posteriormente a construção do gráfico, eu copiei na lousa e os alunos 

no caderno. O passo seguinte foi a elaboração do gráfico com a temática “alimentos 

mais consumidos”. 

Foi proposto aos alunos que respondessem um questionário sobre os nomes dos alimentos que 

costumavam comer no café da manhã, nos lanches, no almoço e no jantar. A proposta é construir 

um gráfico com as informações que os alunos apresentaram do questionário. Em uma aula anterior 

foi solicitado aos alunos que trouxessem alimentos, frutas, verduras dentre outros alimentos para 

a construção da pirâmide alimentar “viva”. O objetivo desta atividade é buscar conhecer os hábitos 

alimentares dos alunos e, em seguida, construir a pirâmide alimentar e realizar a comparação dos 

alimentos consumidos pelos alunos com os alimentos da pirâmide. 
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Após construir o gráfico todos juntos, solicitei aos alunos que elaborassem uma 

situação-problema a partir do gráfico. Vale salientar que primeiro expliquei como fazer 

e em seguida escrevi um exemplo de situação problema na lousa. Percebi que alguns 

alunos do 3º, 4º e 5º anos escolares apresentaram dificuldades para elaborar as 

situações-problemas. Para estes alunos foram criadas situações-problema de acordo 

com suas competências e habilidades para responder as atividades propostas. 

Assim sendo, todos realizaram a atividade proposta com envolvimento, 

interação e socialização ativa em diversos momentos entre aluno/aluno. Mais uma 

vez, ratifico a dificuldade de dar atenção aos alunos durante o desenvolvimento das 

atividades na classe: é necessária muita paciência e tranquilidade, assim também 

como ajuda do próprio aluno. 

Quanto às propostas citadas, que foram organizadas de forma interdisciplinar, 

a partir da construção do planejamento, atividades para todos os anos escolares, 

verifica-se que é possível organizar o ensino e aplicar a mesma atividade para todos 

os alunos da turma, mesmo tendo que em alguns momentos realizar atividades 

separadas, ou seja, mais específicas para alunos tanto do 4º, como para do 3º e 5º 

anos. Diante dessa organização, busca-se valorizar as diferenças sociais, culturais e 

do nível de aprendizagem, a partir da convivência diante das diversidades. Sendo 

assim, os alunos participam ativamente das atividades em sala de aula e constroem o 

conhecimento com os outros, sendo ativos e criativos nesse processo de 

aprendizagem. 

Portanto, a proposta de envolver todos os alunos em algumas atividades é 

viável para o contexto multisseriado, entretanto, é necessário o cuidado minucioso 

para não se tornar algo muito fácil para alguns e complicado para outros. Ou seja, 

quando o professor for organizar as atividades para os alunos, é necessário ter 

atenção para não achar que todos os alunos possuem competências e habilidades 

para responder, pois uma atividade proposta pode ser fácil para o 3º ano e difícil para 

4º e 5º anos escolares, ou vice-versa. 

Em relação ao desenvolvimento das atividades em uma classe multisseriada, 

para um melhor entendimento em seguida, enfatizarei o espaço pedagógico sendo de 

grande relevância para aplicar e discorrer a organização do ensino. Apresentarei os 

dados coletados durante a observação direta participante, depoimentos das 

entrevistas e as ações realizadas durante a intervenção pedagógica. 
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3.2. Espaço pedagógico 

 
A classe era organizada em semicírculo. A mesa do professor ficava ao centro, 

algumas vezes ficava na lateral. A organização espacial da classe observada segue 

a lógica da seriação, ou seja, a ordem por ano escolar (matrícula do aluno), assim 

sendo 3º, 4º e 5º anos, conforme a figura 17. 

Quanto à organização da classe para desenvolver as atividades descritas no 

parágrafo anterior, ainda se conserva até os dias atuais. A sua organização sendo 

estruturada na divisão da hora-aula, para que os professores possam explicar o 

conteúdo de acordo com a sequência como os alunos estão organizados, conforme 

os anos escolares. Como afirma a professora, “minha sala é organizada por grupos, 

então tem a mesinha da educação infantil, do 2º e 1º anos, 3º ano e 4º e 5º anos, 

então eu começo pela educação infantil e depois eu vou caminhando para outras 

séries” (Professor 4). 

No que se refere à organização pedagógica no desenvolvimento das 

atividades, também persiste seguindo uma sequência para os alunos realizarem as 

atividades. Percebi que os alunos do 3º ano ficaram respondendo atividade no livro 

didático, no componente disciplinar de história, separadamente dos alunos do 4º e do 

5º, que ficaram realizando a leitura, também, no livro de história, ambos com conteúdo 

diferente. 

Refletindo sobre a organização espacial da sala de aula, observei que ela 

comportava bem todos os alunos e professor, sendo uma sala bem ampla. Já nos 

aspectos estéticos e pedagógicos a estrutura é antiga, porém bem conservada, 

paredes limpas, precisando uma pintura, pois a mesma está desbotada. Na parede há 

espaço para o professor colocar cartazes pedagógicos e para a exposição dos 

trabalhos produzidos pelos alunos. 

 
3.2.1. A organização espacial da sala de aula durante a intervenção pedagógica 

 
 

Na intervenção pedagógica, pude organizar a classe de maneira que os alunos 

não ficavam subdivididos por anos escolares ou seguindo uma sequência, de acordo 

com sua matrícula. Os alunos chegavam, entravam na sala e escolhiam a carteira 

para poder sentar no lugar almejado, e até próximo do colega que tem mais afinidade, 

independente da matrícula, ou seja, do ano escolar. Diante da organização da classe 
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apresentada anteriormente as atividades que foram desenvolvidas como: leitura, 

pintura, desenho, jogos didáticos, brincadeiras, confecção de cartazes, colagem 

dentre outras, para que pudesse ser realizada de forma coletiva e até mesmo 

individual. Dessa forma, as aulas aconteciam em um ambiente socializador, de 

interação durante o processo de ensino-aprendizagem e com produtividade durante a 

intervenção pedagógica. 

A organização espacial da sala de aula, colocando as carteiras em semicírculo, 

sem determinar a ordem para os alunos sentarem de acordo com os anos escolares, 

possibilita uma maior socialização, visibilidade, circulação dos saberes entre os 

diversos alunos com níveis de aprendizagem diferentes. Sobre a organização da 

classe, Gauthier (2001) afirma que a aprendizagem dos alunos também constitui na 

dinâmica da sala de aula, visto que os alunos vão se combinando de acordo com a 

realidade do colega e, aos poucos, socializando as informações, os conhecimentos, 

saberes, experiências e, de forma espontânea, aprendendo um com o outro. 

No que corresponde ao desenvolvimento da aula, é fundamental o professor 

organizar sua classe de modo que viabilize um ambiente agradável, e que os alunos 

possam interagir e socializar uns com os outros. Gauthier (2001) afirma que organizar 

o ambiente, ou seja, a sala de aula em um espaço educativo e socializador tem uma 

influência positiva, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Em relação à organização pedagógica e a realização das atividades para a explicação 

do conteúdo, tive a oportunidade de realizar na intervenção pedagógica a explicação 

de um conteúdo para todos os alunos em um único momento na classe. Ressalto que 

em alguns momentos o assunto era explicado separadamente, ou seja, de forma 

específica para cada ano escolar. 

Quanto à organização do ensino para a classe, é preciso romper com a 

organização espacial da classe que coloca os alunos na lógica da seriação para seguir 

uma sequência dos anos escolares, e assim realiza uma subdivisão. Para tanto, faz- 

se necessária a busca, no intuito de favorecer um ambiente para melhor o aluno 

construir o seu conhecimento, que já inicia desde a organização da sala de aula para 

explicação do conteúdo e o desenvolvimento das atividades. Concordamos com 

Gauthier et. al. (2006), quando o autor afirma que o professor tem capacidade de 

organizar, planejar e administrar o espaço físico da sua sala de aula, mesmo sendo 

com classe multisseriada, para melhor desenvolver o ensino. 
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A seguir apresentarei os dados coletados durante a pesquisa sobre a 

organização do tempo pedagógico no desenvolvimento das aulas no contexto 

multisseriado. 

 
3.3. O tempo pedagógico 

 
 

Durante o tempo de 4h em sala de aula percebi que as atividades 

desenvolvidas durante a observação direta participante nem sempre são concluídas 

devido à questão do tempo e assim o professor não consegue atender todos os 

alunos. Os conteúdos aplicados são organizados por disciplinas para cada dia, 

atendendo a uma grade curricular fechada, e assim, cada etapa refere-se a uma 

condição para seguir para a próxima etapa. 

O professor regente, durante a observação direta participante falou para mim 

que o tempo para desenvolver as atividades não é suficiente para contemplar todos 

os alunos. O mesmo afirmou que “o tempo para realização de atividades na turma 

multisseriada é pouco, pois o professor tem que sair em cada ano para explicar a 

atividade” (Professor 1). Na fala do professor citado, observa-se que o tempo está 

ligado à lógica da seriação para atender aos alunos na explicação da atividade, como 

também do conteúdo e, diante dessa realidade, nem sempre o que é planejado para 

aplicar para os alunos dá tempo de cumprir. 

Com relação à questão ligada ao tempo para desenvolver as aulas no sentido 

de explicar o assunto, aplicar e corrigir as atividades, realização de jogos didáticos, 

brincadeiras, dentre outras ações, ficou evidente, no depoimento do professor 

entrevistado que: “Quatro horas não é o suficiente para você trabalhar cinco ou seis 

séries e para você atender todos os alunos” (Professor 2). O professor afirma que o 

tempo não é suficiente para atender os alunos em sala de aula, porque ele tem que 

acompanhar os alunos individualmente, na maior parte da aula, sendo que os mesmos 

estão organizados na lógica da seriação. Como afirma a Professora 4 no seu 

depoimento, “leva muito tempo com uma série, a outra acaba em déficit. Então assim, 

você tem que recorrer a esse tempo de 4 horas em sala de aula”. 

Diante dos depoimentos dos entrevistados, verifiquei que os professores 

seguem a lógica da seriação para explicar e desenvolver as atividades em sala de 

aula no contexto multisseriado, e, dessa forma, não conseguem realizar o 

acompanhamento dos alunos em uma aula, no período de 4 horas, com alunos com 
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vários níveis de aprendizagens e ano escolar. Portanto, no que se refere à questão 

do tempo, os professores entrevistados afirmaram que a duração da aula não é 

suficiente, devido à necessidade de atender a lógica da seriação e explicação das 

atividades e até mesmo dos conteúdos especificamente para contemplar os anos 

escolares. 

Refletindo sobre o tempo pedagógico para explicar o assunto e desenvolver as 

atividades dentro da classe, percebi que o professor apresenta dificuldade para 

concluir as atividades com os alunos, e assim deixando para terminar no outro dia, 

que nem sempre dava continuidade. Portanto, é preciso reinventar a organização do 

ensino, para que o professor deixe de seguir a lógica da seriação para explicar os 

assuntos e desenvolver as atividades dentro da sala multisseriada. 

 
3.3.1. A ação da intervenção no tempo pedagógico na sala de aula 

 
 

Quanto às aulas desenvolvidas na intervenção pedagógica, no primeiro dia 

senti dificuldades na adaptação e administração do tempo, principalmente durante 

desenvolvimento das atividades, haja vista que os alunos interpelavam o tempo todo, 

pedindo ajuda, devido às dificuldades na leitura e na escrita. 

Para poder atender aos alunos de modo que não ficasse ninguém esquecido, 

fui me organizando e reorganizando para realizar as adaptações necessárias para 

poder dar atenção a todos os alunos da classe. Assim, explicando e orientando suas 

atividades, e sempre com o cuidado para não gerar conflitos e desconforto para eles, 

ou seja, ficarem chateados porque ensinou mais a um do que ao outro. 

Assim, enfatizo o cuidado do professor para dar atenção à classe inteira e, 

principalmente, àqueles alunos que não conseguem desenvolver a leitura e a escrita 

com as competências necessárias. Vale salientar que ainda há aqueles alunos que 

terminam rapidamente de fazer suas atividades e ficam questionando o que tem para 

fazer, pois já terminaram o que lhes foi proposto, então, começam a reclamar que 

estão sem fazer nada e que o professor não está dando atenção. 

Diante de todo esse contexto, durante a intervenção pedagógica para a 

organização do ensino, busquei explicar o assunto para contemplar todos da classe, 

realizando a explicação da melhor forma possível, propondo um ambiente acolhedor, 

de socialização, interação. Assim, as organizações das ações pedagógicas foram 

configuradas de forma que um aluno considerado de ritmo lento ficasse com o aluno 
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que atendesse todos os ritmos dos alunos e que no processo de aprendizagem um 

contribuir com o outro. Ao sistematizar a classe a partir desta organização, julgo 

pertinente atenção do professor o tempo todo, visto que o colega, às vezes, copia ou 

responde a atividade do outro para poder terminar logo. 

Quanto à questão de quem termina a atividade primeiro, se é o aluno do 3º, do 

4º ou 5º, é bem relativa, pois existem alunos de um dos anos específicos que terminam 

rápido, outros não. Então, por isso, não posso afirmar que sempre é o 3º ano que fica 

mais tempo desenvolvendo a atividade, já que há alunos do 4º e do 5º ano que ficam 

também. Nesse sentido, cada aluno tem seu tempo de desenvolver suas atividades. 

Ao propor as atividades, tive o cuidado para não distanciar o aluno das 

competências e habilidades ao seu tempo de aprendizagem no desenvolvimento das 

mesmas, para que o aluno não seja isolado, esquecido, pois o mesmo precisa 

participar, interagir com os colegas durante a realização das atividades. Cada aluno 

tem o seu tempo de aprendizagem, e não podemos deixar o mesmo isolado, e sim 

buscar fazer com que o aluno possa interagir com os outros na construção do 

conhecimento. 

Vale ressaltar que na observação direta participante e nos depoimentos dos 

professores, observamos que os sujeitos da pesquisa sinalizaram a dificuldade em 

ouvir a leitura de todos os alunos. Foi na organização do ensino, na perspectiva da 

interdisciplinaridade que consegui ouvir a leitura de todos os vinte e quatro alunos da 

classe, conforme proposta 2 (Quadro 2) das atividades desenvolvidas na aula. 

Compreende-se que algumas dificuldades estão centralizadas na questão do 

tempo, não para explicar o assunto, já que na intervenção foi possível explicar o 

assunto para todos em um único momento, e sim para atender às necessidades que 

os alunos têm, principalmente na leitura e escrita, no momento de realizar as 

atividades, visto que, neste espaço, há uma ampla heterogeneidade de idade, ano 

escolar e nível de aprendizagem dentro da classe. 

No que diz respeito à organização do tempo, é relevante que o professor possa 

reorganizá-lo para administrar as aulas, principalmente porque o mesmo não é doado 

e sim conquistado. É necessário atender a todos os alunos no desenvolvimento das 

atividades, pois cada um tem seu tempo no processo de aprendizagem. Ao contrário, 

o fato de o professor seguir a lógica da seriação para atender ao tempo pedagógico 

em classes multisseriadas constitui-se um grande entrave para a organização do 

ensino no sentido de acolher as singularidades dos alunos. 
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Portanto, administrar o tempo de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada 

aluno não é uma tarefa fácil, visto que existem vários momentos de interrupções 

durante a aula, tais como: “eu não sei ler”, “eu não sei responder”, “eu não entendi”, 

“me ensina, pró”, “faz a ponta do meu lápis”, dentre outros. Dessa forma, o professor 

precisa ter certas habilidades e competências para poder contemplar e dar atenção a 

todos os alunos sem excluir ninguém. Além disso, há questões que envolvem as 

multidiferenças que existem no contexto multisseriado da sala de aula, conforme 

discutirei no tópico seguinte. 

 
3.4 - Multidiferenças em uma classe multisseriada 

 
 

Durante a observação direta participante, pude observar várias ações de 

exclusão, iniciando pela construção do planejamento, organização da sala de aula, 

desenvolvimento das atividades, explicação dos assuntos. É importante lembrar que 

a sala de aula constitui um lugar cheio de diferenças, e que é necessária a interação 

dos diversos conhecimentos em sala, independentemente de ser multisseriada ou 

não. De tal modo, vale ressaltar que a exclusão acontece ou pode acontecer em 

qualquer sala de aula. Destacamos com intensidade a classe multisseriada por 

chamar mais atenção a diversidade presente neste contexto, visto que neste espaço 

existem crianças de anos escolares, idades e níveis de aprendizagem diferentes, 

dentre outros aspectos. 

Outro ponto importante ao se falar de sala de aula é a organização espacial. 

Na classe observada, a organização segue a lógica da seriação, o que se constitui 

como uma forma de excluir e não incluir, visto que há uma separação de grupos, como 

também dos assuntos. Entende-se que o assunto que um grupo estuda o outro não 

pode estudar? Assim sendo, não há uma organização para incluir os alunos com suas 

especificidades, seja no jeito de ser, de produzir e de aprender, dentre outras 

características. 

Em uma classe multisseriada é relevante a ajuda mútua dos alunos, ou seja, a 

contribuição de um com o outro para a construção do conhecimento. No momento da 

explicação, em que pudemos colaborar com o professor regente, revisando os 

assuntos com todos os alunos da classe (3º, 4º e 5º anos), sobre verbo (definição, 

conjugações, tempos verbais, pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos e 

sílaba tônica), com anotações na lousa e sempre com perguntas aos alunos referentes 
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aos assuntos revisados. À medida que os questionamentos eram realizados, solicitei 

a uma aluna do 3º ano um exemplo de um verbo da primeira conjugação, ou seja, uma 

palavra que termine com AR e que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ela 

imediatamente respondeu: “Eu sou terceiro ano!”. 

Notei na fala da aluna que, por ela ser terceiro ano, não poderia responder uma 

pergunta, de um assunto que foi explicado anteriormente apenas para os alunos do 

4º e 5º anos. Assim, a aluna, mesmo sabendo da resposta, não se sentiu à vontade 

para responder a pergunta proposta a ela. Esta ação não inclui a aluna no processo 

de ensino e aprendizagem de construção, conduz à exclusão, à fragmentação do 

conhecimento. 

Outro exemplo foi uma aluna do 3º ano que apresentava dificuldade para ler, 

para escrever e que, segundo o professor, é copista. Em um determinando momento, 

sugeri que ela localizasse uma palavra na lousa. Imediatamente os seus colegas 

falaram em coro: “Ela não sabe ler”. Entende-se que quando os alunos falaram que a 

aluna não sabia ler, significa dizer que ela não iria acertar a palavra correta a ser 

selecionada no quadro. 

Todavia, solicitei que ela fosse à lousa e circulasse a palavra. O interessante 

é que, no momento em que ela foi ao quadro, ela circulou a palavra que foi solicitada 

corretamente. Entretanto, esta aluna apresenta dificuldades de leitura e escrita e 

precisa de ajuda para desenvolver as competências e habilidades na leitura e escrita. 

 
3.4.1. A ação da intervenção pedagógica para inclusão das multidiferenças 

 
 

Durante o processo de intervenção pedagógica, no que se refere à inclusão dos 

alunos na organização espacial da sala de aula para acolher as diversidades, procurei 

organizar a sala da melhor forma possível, com o intuito de acolher todos os alunos, 

a partir da sua heterogeneidade entre idades, nível de conhecimento dentre outros 

aspectos. Entretanto, no início, os alunos não foram organizados por ano escolar, eles 

ficaram à vontade para escolher o lugar de sentar. Assim, ficamos atentos para 

observar se algum aluno iria perguntar se poderia sentar em qualquer cadeira, 

entretanto, não houve questionamentos, mas alguns alunos, por já estarem estudando 

juntos há algum tempo, automaticamente sentaram juntos. 

No que corresponde ao desenvolvimento das atividades coletivas, com o intuito 

de favorecer a inclusão, integração e a troca de conhecimentos por meio da 
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socialização, a interação e relações um com o outro, sempre que possível foi proposta 

a formação de grupos (com três pessoas), com o objetivo de desenvolver algumas 

atividades didáticas pedagógicas em grupo, favorecendo a socialização, integração 

entre alunos. Entretanto, colocar os alunos de diferentes fases e níveis de 

conhecimentos para participar de um grupo constitui uma ação importante para a 

construção do conhecimento, para que um colabore com o outro de acordo com o 

ritmo de aprendizagem que cada um tem e assim poderem avançar. 

Nas atividades de grupo ou individual, percebi que alguns alunos não queriam 

formar grupos com alunos de ano escolar diferente, por exemplo, 3º com 5º ano e 4º 

ou vice-versa. Desta forma, tive que ir conversando e explicando a importância de 

realizar a atividades juntos, da ajuda e contribuição do outro. Por outro lado, tive que 

estar sempre por perto acompanhando os grupos no desenvolvimento das atividades. 

Vale ressaltar que para os alunos, mesmo eles sendo de diferentes faixas 

etárias diferentes, é importante a troca de experiências, informações e conhecimentos 

entre os alunos de maior ou menor experiência para a construção do conhecimento 

no processo de aprendizagem. 

Quanto às atividades que foram propostas, sendo elas realizadas de forma 

individual e coletiva, com construção de cartazes, jogos didáticos e algumas 

brincadeiras realizadas durante a intervenção pedagógica, houve momentos de muita 

colaboração entre os alunos. A heterogeneidade, desde a idade e o nível de 

conhecimentos, constitui um elemento relevante na organização do ensino em uma 

classe multisseriada ao proporcionar autonomia, interação, socialização, 

cooperatividade, integração e relação entre aluno/aluno, professor/aluno. Portanto, à 

medida que surgiam dúvidas, os alunos mais avançados, que tinham mais facilidade, 

ajudavam os menos avançados, compartilhavam informações, sempre pedindo 

auxílio, sempre colaborando entre si. 

A organização do ensino constitui a relevância de reorganizar a classe, o 

planejamento bimestral, as atividades, a convivência, buscando o respeito ao que é 

diferente. Para tanto, é necessário que o professor esteja atento, principalmente, à 

convivência, algo que não é fácil, pois precisa ser ágil, ter habilidades para acolher as 

diversidades a partir do respeito às diferenças, pois vivemos em um país de muitas 

diversidades. 

Em compensação, no que se refere às diversidades, em uma classe 

multisseriada elas ganham força, pois é importante para as interações que possam 
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ocorrer neste espaço, visto que a organização pedagógica, deveria ter e enfatizar a 

heterogeneidade como fio condutor nas relações que apresentam as funções 

interpessoais e nas interações recíprocas de um sujeito ativo com outro. Portanto, 

reconhecer as diferenças na escola e organizar o ensino, integrando a 

heterogeneidade, a inclusão, abarca muitos desafios, sobretudo, na convivência na 

sala de aula, no desenvolvimento das atividades entre alunos/alunos e, assim, 

ocasiona uma boa relação entre os alunos para que possam interagir e aprender 

juntos, apesar de suas limitações. 



92 
 

 
 

 

CAPÍTULO 4 – CLASSE MULTISSERIADA: SABERES DO CAMPO E FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR 

Neste capítulo, serão analisados os saberes do campo articulados com a 

formação do professor para o exercício da docência na classe multisseriada, com o 

objetivo de contribuir com esta pesquisa. Acreditamos na relevância em elencar 

estudos sobre os saberes do campo durante a intervenção pedagógica e reflexões 

sobre a formação do professor. 

 
4.1. Entrelaçando os saberes do campo com a formação do professor 

 
 

As discussões sobre os saberes do campo no desenvolvimento das aulas 

constituem-se em um papel fortalecedor para incentivar a aprendizagem dos alunos, 

buscando a integração dos saberes com os conteúdos das disciplinas, a fim de que 

possa contribuir para a transformação cultural e social da realidade em que o aluno 

está inserido. 

Quanto ao desenvolvimento das aulas durante a observação direta 

participante, a inclusão dos saberes do campo com os conteúdos aplicados aconteceu 

em algumas aulas observadas, principalmente na disciplina de Geografia/História, na 

qual se discutiu sobre o Município de Valença, ampliando o debate sobre as 

comunidades rurais em que os alunos estão inseridos. Assim, a proposta para os 

alunos após a leitura do texto era que os alunos desenhassem o mapa da sua casa 

até a escola. Após a realização da atividade, sugeriu-se uma discussão sobre o lugar 

onde mora, país, estado, município, regiões, até chegar ao lugar deles (espaço de 

moradia). 

Na entrevista semiestruturada com os professores, não ficou claro nas suas 

respostas a relação dos saberes dos alunos do campo na construção do 

conhecimento. É perceptível, nas falas dos professores, que a prática recorrente na 

construção do ensino ainda permanece fortemente na transmissão do conhecimento, 

na qual o aluno é receptor dos ensinamentos, dos conteúdos separados entre si, 

principalmente com seus saberes e as especificidades locais de cada aluno que 

frequenta a escola. 

Configura-se em um grande desafio para os professores relacionarem os 

saberes dos alunos do campo com as práticas pedagógicas, isto é, dar sentido aos 
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conteúdos selecionados a partir das experiências e vivências culturais e, até mesmo, 

pessoais de cada aluno, que são construídas na convivência, principalmente, fora do 

contexto da sala de aula. Para tanto, é necessária uma ação educativa feita com os 

alunos e não para eles, uma ação que busque valorizar, interpretar, respeitar os 

saberes desses sujeitos sociais que vivem no campo. 

As ações que refletem o ser professor para lecionar em uma escola do campo 

com classe multisseriada exigem muito do mesmo diante de uma ampla diversidade 

e heterogeneidade de saberes, fazeres e conhecimentos extraclasse. Sendo assim, 

os alunos chegam à sala de aula com muitas informações e com vontade de aprender 

mais e mais. No entanto, nem sempre encontram um professor preparado para 

acolhê-los e fazê-los interagir com os conteúdos que foram selecionados para eles 

durante a unidade. 

Promover a interação dos saberes dos alunos com os conteúdos selecionados 

para serem desenvolvidos na sala de aula, constitui desafios e dificuldades, 

principalmente no que se refere à formação inicial e continuada do professor. Tanto a 

formação inicial do professor quanto a continuada não contempla os saberes do 

campo para que com a prática pedagógica desenvolvida possa valorizar os 

conhecimentos construídos pelos alunos, os quais são aprendizes das diversas 

populações que vivem no campo. 

Na entrevista semiestruturada com quatro professores que exercem sua 

docência em escola do campo com classe multisseriada, no que tange às suas 

formações inicial e continuada, foram declaradas as informações, conforme mostra a 

tabela abaixo: 

 

 
Tabela 6– Formação inicial e continuada dos professores entrevistados 

 
Professor Ensino 

Médio 
Graduação Pós-Graduação 

Formação 
Continuada 

1 Magistério Letras (em curso) Ainda não tem Pacto 

2 Magistério Letras Gestão Educacional Pacto 

3 Normal 
Letras/Pedagogia (em 

curso) 
Ainda não tem Pacto 

4 Normal Pedagogia Didática e metodologia 
do Ensino Superior 

Pacto 

Fonte: Organizada pela autora (2016). 
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Com base nas informações fornecidas dos entrevistados que compõem essa 

pesquisa, quanto à formação inicial dos professores, verifica-se que dois deles fizeram 

Ensino Médio com Magistério, e dois, o Ensino Médio Normal. Quanto à graduação, 

três dos professores possuem Licenciatura em Letras (um está em curso) e dois, 

Licenciatura em Pedagogia (um está em curso). No que se refere à especialização 

lato sensu, dois profissionais já concluíram e dois ainda não têm. 

A formação inicial dos professores para o exercício da sua docência em escolas 

constitui-se relevante, no entanto, os professores foram unânimes ao relatarem que 

as suas formações iniciais “não são suficientes para uma prática em sala de aula, são 

totalmente distantes da realidade que iremos encontrar nas comunidades” (Professor 

4). Já o Professor 3 afirma que “em nenhum momento somos preparados para a 

educação do campo. Não temos nenhum incentivo [...]”. 

Conforme as informações nos relatos dos professores entrevistados, a sua 

formação inicial teve pouca contribuição para atuar em escolas do campo com classes 

multisseriadas. Quanto à formação do professor, enfatiza Souza (2012) que para 

lecionar em uma escola do campo e com classe multisseriada esta deveria ser mais 

específica. Vale ressaltar que nas universidades pouco se estuda sobre a Educação 

do Campo, principalmente no que se refere à organização do ensino, planejamento, 

estágios, dentre outros aspectos. Assim, entende-se que a formação inicial do 

professor não leva em conta as especificidades das escolas localizadas no campo, e 

dessa forma, a organização do ensino para esse contexto apresenta pouca 

contextualização entres os saberes dos alunos com os conteúdos escolhidos. 

A formação do professor constitui-se numa busca constante de conhecimentos 

para contribuir com a aprendizagem dos alunos, como um todo, desenvolvendo as 

aulas de forma consciente, crítica, com o intuito de contemplar a aprendizagem dos 

alunos, como também das pessoas da comunidade, conforme afirma Nóvoa (1995, p. 

24), que “os professores têm de ser formados, não apenas para uma relação 

pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as 

comunidades”. 

Na formação inicial do professor, são raras as reflexões sobre a educação no 

campo e as discussões sobre a dicotomia em relação ao campo e cidade, o que 

corrobora com Arroyo (2011), quando o autor afirma que a formação do professor 

acontece a partir da visão urbana, que não contempla os saberes do campo, privilegia 

os transportes para levar os professores da cidade para o campo. 
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Quanto ao exercício da docência em uma escola do campo com classe, a 

formação do professor não se restringe apenas à formação inicial, mas corresponde 

a todo o caminho profissional do mesmo, por meio de uma relação dialética, que Freire 

(2006, p. 23) defende como essencial na prática, quando coloca que “quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Na entrevista, ao questionar os professores sobre a formação continuada para 

melhor desenvolver as aulas, bem como o processo formativo do professor, os 

mesmos foram unânimes quando afirmaram que a formação continuada que eles 

participam é a do PNAIC. Esta não é uma proposta voltada para as escolas do campo 

e muito menos com classe multisseriada. 

Para tanto, diante de uma sociedade que está em constante transformação, 

devido ao avanço tecnológico e pelo desenvolvimento do ser humano, o professor tem 

que estar em formação continuada, pois apenas a formação inicial não é suficiente 

para a garantia de qualidade do ensino-aprendizagem na atualidade. Há necessidade 

de o professor se atualizar. Em concordância com a atualização do professor, Behrens 

(1996) afirma que existe certa particularidade na formação do professor, 

principalmente na formação continuada com o intuito de existir uma interação coletiva 

do saber com a reflexão crítica do saber fazer. 

No entanto, é perceptível que o professor precisa participar da formação 

continuada para compartilhar suas experiências, vivências de sala de aula, de forma 

coletiva, tornando-se, assim, um profissional reflexivo a partir da sua prática. Schon 

(1992) apresenta a concepção de professor reflexivo no triplo movimento – 

conhecimento na ação, reflexão na ação (pensar o fazer na atuação) e reflexão sobre 

a ação (refaz a ação para investigar), reflexão sobre a reflexão na ação (refletir 

criticamente após a ação) –, como favorável para a prática pedagógica para o 

desenvolvimento profissional do professor. E, assim, o professor tem que ser reflexivo 

a partir de suas ações para não aceitar tudo que lhe é imposto, como assegura 

Zeichner (1993) no que tange ao professor reflexivo: muitos não conseguem refletir 

sobre a sua prática do dia a dia no contexto da sala de aula para que possam atingir 

seus objetivos e ajudar na resolução dos problemas que são encontrados. 

Cabe destacar que a formação continuada para os professores constitui uma 

necessidade a ser atendida, para que as atividades e a ação no processo de 

aprendizagem aconteçam de forma produtiva e significativa. Os professores que 

participam da formação continuada, além de construir o seu trajeto profissional, 
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também podem perceber e relacionar a teoria com a prática, tornando momentos de 

ensino-aprendizagem produtivos e significativos. Por outro lado, torna-se o professor 

um sujeito reflexivo com sua prática e “é pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2006, p.39). 

Compreende-se, então, a importância de o professor ter uma formação 

continuada para auxiliar em sua vida profissional, como também ser um profissional 

reflexivo, o que, para Schon (1992), reflete na, sobre e para ação, de modo a melhor 

organizar o ensino no contexto das escolas do campo, principalmente as classes 

multisseriadas. Desse modo, pode fazer e refazer o seu caminho para reflexões 

críticas sobre a organização do ensino para o ensino-aprendizagem para ser 

desenvolvida na sala de aula. Mais do que isso, Behrens (1996) acredita que os 

professores com uma formação continuada podem reorganizar a sua praticidade 

aprendendo e reaprendendo diante dos desafios e das dificuldades ocorridas durante 

a sua prática. 

 

 
4.1.1. Ação dos saberes do campo durante a intervenção pedagógica 

 
As atividades que foram desenvolvidas na intervenção pedagógica, em sua 

maioria, eram vinculadas com os saberes do campo de forma contextualizada com os 

conteúdos escolhidos pela Secretaria de Educação e aceitos pelos professores para 

serem desenvolvidos em uma classe multisseriada. Os conteúdos foram organizados 

pela pesquisadora de forma que houvesse interação dos saberes interdisciplinares na 

organização do ensino, a partir do diálogo na explicação dos assuntos, aplicação das 

atividades, acolhendo a heterogeneidade e a diversidade, que contribuem para os 

saberes plurais. 

Quanto à organização do ensino, houve o envolvimento dos saberes do campo 

para desenvolver as aulas. Assim, ficou perceptível o diálogo, a problematização da 

realidade dos alunos, de modo a incorporar durante as aulas, nas atividades, 

procurando estar sempre relacionados com os saberes dos alunos que vão 

aprendendo a partir da sua vivência como filhos de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais. 

Dentre os conteúdos que foram selecionados para serem aplicados durante a 

intervenção pedagógica, destacamos alguns que foram intensamente explorados 

realizando a articulação com os saberes dos alunos. Por exemplo, quando 
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trabalhamos o tema “Campo e Cidade”, iniciamos explorando o conceito de campo e 

os alunos foram dando várias respostas como: “onde os animais vivem”, “é mata”, “é 

campo de futebol”, “Floresta Amazônica”, “roça”, “zona rural” dentre outras definições. 

A partir das informações que os alunos iam dizendo, fui realizando a intervenção nas 

falas, os questionamentos foram surgindo, e assim fomos conversando sobre o 

conceito de campo. 

No conteúdo alimentação saudável, houve boa participação. Iniciamos a aula 

conversando sobre os alimentos saudáveis que são encontrados na comunidade em 

que o aluno mora, o que as famílias produzem, plantam e colhem. Estudamos a 

paisagem natural e modificada, a função social dos números, dentre outros, e sempre 

buscando relacionar com os saberes dos alunos, o trabalho familiar, o plantio, a 

colheita. O objetivo era, sempre que possível, realizar a interação das atividades 

pedagógicas com os conhecimentos que os alunos têm, suas experiências e vivências 

diante de suas realidades. Portanto, na escola buscamos sempre trabalhar os 

assuntos a partir de situações-problema que são vivenciadas no dia a dia do aluno, 

na produção agrícola, nos gastos, nos saberes, fazendo a interação com todas as 

áreas do conhecimento. 

Arroyo e Fernandes (1999) afirmam que a produção dos povos do campo é 

bem mais que produção, porque ela produz gente. A cultura da roça, seja ela de cacau, 

banana, cravo é mais que cultura. É o que o ser humano cultiva. É dentro dessa 

atividade agrícola que ele se constitui como sujeito cultural. Logo, é por isso que não 

se deve separar a produção dos povos do campo da construção do conhecimento. 

Vale lembrar que os saberes dos alunos, que são construídos no contexto das 

práticas educativas, devem partir das experiências concretas que os alunos vivenciam 

no seu dia a dia. Dessa forma, segundo Arroyo (2011), o currículo do campo deve 

estar articulado aos saberes do campo, preparando o sujeito para a emancipação 

social, para a realização plena do ser humano. Não apenas os currículos, como os 

conteúdos, o planejamento, as atividades, enfim, a discussão na construção do 

conhecimento. 

Cabe destacar que os conteúdos selecionados para as escolas do campo 

primeiramente devem ser contemplados no currículo da escola, bem como no 

planejamento bimestral da unidade, com o intuito de contemplar a integração entre os 

conhecimentos científicos com os saberes das pessoas que vivem no campo, suas 

experiências, vivências, para melhor articulação com os saberes científicos. Nesse 
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sentido, Santos (2006) propõe a produção de um currículo que busque a integração 

dos diversos conteúdos para facilitar as capacidades reflexivas sobre a praticidade, e 

assim romper com a organização disciplinar. 

Portanto, é importante esse diálogo a respeito da inclusão dos saberes do 

campo no planejamento bimestral, na explicação/discussão do assunto, no 

desenvolvimento das atividades para os alunos, visto que os mesmos produzem 

saberes, conhecimentos, cultura no decorrer de suas vivências, experiências, trabalho 

e luta. São sujeitos do campo que lutam pela sua terra, pela sua produção e pela 

sobrevivência diante de uma sociedade cada vez mais desigual. 

Desse modo, deve-se articular a organização do ensino contemplando os 

saberes do campo, os quais estão vinculados à produção de vida dos sujeitos do 

campo, visando ao envolvimento de suas singularidades, bem como suas 

contradições e seus conflitos, o que segundo Arroyo (2012), passa por várias 

experiências e vivências, tanto por parte do aluno como do professor. Os saberes do 

campo surgem de várias reflexões sobre a diversidade existente no local, por isso sua 

prática deve ser dinâmica e heterogênea, e, sobretudo, articulada com a organização 

do ensino. 

Portanto, uma organização do ensino que contemple os saberes do campo 

necessita de um professor que desafie a sua própria formação, visto que o docente 

não recebe formação para interagir com os saberes do campo. Dessa maneira, o 

professor segue as orientações das escolas seriadas e as desenvolve na 

multisseriada, termina assumindo o papel daquele que apenas transmite os 

conteúdos, principalmente as ideias da classe dominante. Sendo assim, com a 

transmissão do conhecimento, o professor deixa de contribuir de forma crítico- 

reflexiva no processo de ensino e aprendizagem do aluno, como também deixa de 

entrelaçar os conhecimentos científicos com os saberes que os alunos vivenciam no 

seu dia a dia. Assim afirma Souza, quando diz que: “a educação do campo é um 

espaço propício para reflexões sobre a interdisciplinaridade uma vez que o campo se 

caracteriza por uma diversidade cultural, social e econômica (SOUZA, 2012, p.24). 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
 

A realização desta pesquisa teve como objetivo analisar a organização do 

ensino para uma classe multisseriada a fim de que possa atender aos diversos níveis 

de aprendizagem dos alunos. Com o propósito de responder à questão problema, 

foram realizadas algumas etapas metodológicas como: a observação direta 

participante, a entrevista semiestruturada com quatro professores e a intervenção 

pedagógica. 

Por meio dos dados aqui apresentados, pude entrelaçar reflexões sobre a 

formação inicial e continuada dos professores, bem como os limites, possibilidades e 

o tempo para a organização e o desenvolvimento da metodologia e as estratégias 

didáticas para compreender a organização do ensino. 

Na formação inicial e continuada dos professores para exercício da docência 

em classe multisseriada são poucos os estudos com proposta pedagógica de 

organização do ensino voltada a essa temática. Durante a pesquisa ficou evidente que 

a formação continuada que os professores participaram ou participam não contempla 

a realidade das salas de aula, principalmente no que tange à organização do ensino. 

A formação que os professores frequentam é o que é proposto pelo PNAIC, que não 

é elaborado especificamente para o multisseriado. Sendo assim, os professores 

organizam sua aula para contemplar todos os alunos, seguindo a lógica da seriação, 

da divisão das disciplinas, da explicação dos assuntos, aplicação das atividades, da 

elaboração do planejamento de ensino por disciplina de forma específica para cada 

ano escolar. 

Os professores precisam de políticas públicas que contemplem a formação 

inicial e continuada, com o objetivo de organizar o ensino com ênfase nas estratégias 

didáticas, material didático, apoio pedagógico com o objetivo de atender aos diversos 

níveis de aprendizagem dos alunos e que assegura condições mínimas de uma 

formação digna da profissão. À medida que o professor participa de uma formação 

continuada, ele irá refletir articulando a sua prática com a teoria e assim, compartilhar 

vivências e experiências buscando novas estratégias didáticas, para melhor 

desenvolver suas aulas, compreendendo que existem abordagens pedagógicas que 

são aplicáveis para a prática do professor. É necessário reinventar a sua organização 

do ensino para incluir o planejamento, as atividades, estratégias didáticas e assim 
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poder contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da classe buscando sempre 

o respeito ao nível de aprendizagem de cada aluno. 

Na questão de limites, possibilidades e tempo na organização metodológica do 

ensino, encontrei a classe organizada seguindo a lógica da seriação, na organização 

espacial, dos conteúdos/assuntos, na elaboração do planejamento de ensino, nas 

disciplinas, no desenvolvimento das atividades, estas com questões técnicas, 

repetitivas bem objetivas. A metodologia desenvolvida pelo professor é tradicional, 

esta que exclui, desarticulando com a realidade dos alunos e da classe multisseriada. 

O tempo era o fator determinante na condução das atividades, tendo em vista que 

através dele, são distribuídos os horários, o número das aulas de cada disciplina, e 

nesse sentido condiciona a ação dentro de um determinado espaço, onde se 

pressupõe que o aluno tem que aprender neste espaço. 

Desta forma, é difícil seguir a organização disciplinar, fragmentada no tempo 

pedagógico de 4 h, porque os professores não conseguem atender aos alunos nos 

seus diversos níveis de aprendizagens. O professor com essa organização não tem 

tempo para atender todos os alunos, seja na explicação dos conteúdos, aplicação das 

atividades, na leitura do aluno, no planejamento de ensino, enfim acompanhamento 

do aluno. 

Entretanto, é preciso que o professor organize o ensino para ser desenvolvido 

na classe multisseriada a partir da interação, ou seja, da interdisciplinaridade das 

diversas áreas do conhecimento. Com ênfase na explicação dos conteúdos/assuntos, 

na seleção dos mesmos para poder elaborar o planejamento de ensino, na 

organização espacial da sala de aula, no tempo pedagógico. É importante enfatizar 

que a organização do ensino a partir da interdisciplinaridade as atividades se 

complementam nos mesmos conteúdos, na mesma atividade, podendo ser ao 

contrário, visto que existem conteúdos, atividades que não se complementam, que o 

tempo não atende a complexidade dos alunos para compreender as questões. 

Portanto, é necessário se pensar no conhecimento como o todo e não fragmentado, 

para que assim possa incluir os mais diversos alunos respeitando suas 

especificidades bem como seu tempo de aprendizagem. 

As questões de propostas didáticas que considerem os níveis de 

aprendizagens dos alunos foram prejudicadas por conta do calendário escolar do ano 

de 2016, pois o fim do ano letivo ocorreu no dia 30 de novembro do corrente ano. 

Também é preciso levar em consideração os feriados nacionais e os municipais que 
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na cidade de Valença/Bahia são dois, dia 8 festividades da padroeira da cidade Nossa 

Senhora do Amparo e dia 10, aniversário de Emancipação do Município. Por essas 

questões, não foi possível reunir os professores para elaborar o planejamento de 

ensino. 

Sendo assim, elaborei o planejamento com ênfase na interdisciplinaridade para 

ser aplicado na intervenção pedagógica com o objetivo de atender melhor os alunos. 

O planejamento de ensino foi elaborado com os conteúdos que foram selecionados 

para trabalhar na I unidade pela coordenação da Educação do Campo e os 

coordenadores dos Subsistemas que compõem o município de Valença/Bahia. 

Portanto, realizei a seleção dos conteúdos buscando articular com o livro didático do 

aluno com o objetivo de contemplar os alunos do 3º, 4º e 5º ano escolar da classe 

multisseriada. 

Elaborar o planejamento com o objetivo de atender aos diversos níveis de 

aprendizagem dos alunos incialmente não foi fácil. Senti dificuldades em compreender 

que é possível organizar os conteúdos em um único planejamento. Foi imprescindível 

ir para a observação direta participante e em seguida construir o planejamento de 

ensino, para posteriormente realizar a intervenção pedagógica para que eu pudesse 

responder a minha questão de pesquisa com muita convicção de que é possível sim 

organizar o ensino a partir da interdisciplinaridade para que a classe tenha sucesso e 

contemple os alunos nos mais diversos níveis de aprendizagens, e não organizar o 

ensino para atender a seriação. 

Esta pesquisa constatou a relevância de organizar o ensino por meio da 

interdisciplinaridade para atender aos diversos níveis dos alunos da classe 

multisseriada. Foi na intervenção pedagógica desde a organização dos alunos na sala 

de aula, do tempo pedagógico, bem como a inclusão do planejamento de ensino, com 

a seleção dos conteúdos/assuntos, como na explicação do mesmo e desenvolvimento 

das atividades seja elas individuais ou coletivas. 

A análise desta pesquisa aponta que para elencar novos objetivos, atender 

todos os alunos no tempo pedagógico de 4 h, respeitar os níveis de aprendizagem de 

cada aluno, incluí-lo no processo de aprendizagem, acolher suas diversidades é 

necessário organizar o ensino com ênfase na interdisciplinaridade para a inclusão das 

diversidades no desenvolvimento das aulas, partindo da ideia de não fragmentar os 

saberes e sim interagir com as diversas áreas do conhecimento e na articulação dos 

saberes dos alunos. 



102 
 

 
 

 

Acreditando na relevância deste trabalho, respondo à questão de pesquisa, 

afirmando a organização do ensino em uma classe multisseriada a partir da 

interdisciplinaridade, por meio da interação das diversas áreas do conhecimento. A 

partir desta organização que me possibilitou elencar novos objetivos através da 

interdisciplinaridade para atender e respeitar aos diversos níveis de aprendizagens 

dos alunos, ratifico a importância desta pesquisa para a minha vida, quero dizer que 

aprendi, reconstruí conceitos e vivi muitas coisas que jamais serão esquecidas e irão 

contribuir com a minha formação profissional, proporcionando-me momentos críticos 

reflexivos para organizar o ensino em classe multisseriada em escolas localizadas no 

campo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O(A) PROFESSOR(A) DE 

CLASSES MULTISSERIADAS 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 

1º) Explique como é sua Organização didática para a classe multisseriada. 

 
 

2º) Explique como é organizado o planejamento para classe multisseriada. Quem 

participa? O que é discutido? 

 
3º) Relato de experiências exitosas (relevantes) na classe multisseriada. 

4º) Relato de atividade que foi destaque na classe multisseriada. 

5º) Explique como você organiza a aula para atender as diversas séries/anos? 

6º) Descreva a sua rotina na classe multisseriada. 

7º) Na questão do tempo para administrar a aula em uma classe multisseriada é 

suficiente? Explique. Como administrar em 4h para atender a todos os alunos? 

 
8º) Você tem alguma estratégia especifica que utiliza na classe multisseriada para 

poder atingir os objetivos e os alunos alcançarem a aprendizagem? 
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APÊNDICE B – PLANEJAMENTO DE ENSINO INTERDISICIPLINAR PARA 

CLASSE MULTISSERIADA 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências, Matemática, Artes 
 

Ano Escolar: 3º, 4º e 5º Unidade: I Ano: 2017 

 
 

Objetivo geral: 
 

• Desenvolver os conteúdos selecionados por meio da interdisciplinaridade 

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina levando o 

aluno a reflexão crítica, bem como a contribuição para a construção do 

conhecimento formando cidadão crítico a partir da interação das diversidades 

de conhecimentos. 

 

 
Conteúdo a serem trabalhados 

 
 

 
Português Geografia História Ciências Matemá 

tica 
Artes 

- Alfabeto; 

-Sílabas; 

Grafemas/fon 

emas; 

Dígrafos; 

Encontro 

Vocálico/ 

Consonantal; 

Substantivo; 

Gênero 

textual 

Paisagem 
natural/modifi 
cada; 

 

A 
transformaçã 
o das 
paisagens; 

 
 

Campo/ 
cidade; 

A diversidades 
dos povos 
(indígenas/portu 
guês); 

 

O sujeito e suas 
relações sociais 
(família/escola) 

Alimentaç 
ão 
saudável 

 

Alimentos 
orgânicos 
e 
transgêni 
cos; 

Número 
s 
Naturais; 
Sistema 
de 

 

Numera 
ção 
Decimal; 

 
Gráficos/ 
tabelas; 

 
Situaçõe 
s 
problem 
as com 

Pintura; 

 
Desenh 
o livre; 

 
Musicas 
; 

 
Dobrad 
ura; 
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(poema, 

música); 

Ortografia 

(s,ss/r,rr) 

   as 
quatro 
operaçõ 
es; 

 

Fonte: Organizado pela pesquisadora (2017) 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 

Português 
 

✓ Reconhecer, identificar e utilizar as letras do alfabeto nas suas diferentes 

formas; 

✓ Escrever as palavras em ordem alfabética; 

✓ Diferenciar Letras/Fonemas; 

✓ Separar as sílabas com atenção; 

✓ Identificar e classificar os encontros vocálicos nas palavras, frases e textos; 

✓ Identificar os encontros Consonantais e Dígrafos nas palavras, frases e 

textos; 

✓ Identificar os Substantivos em frases/textos classificando-os; 

✓ Produzir textos com coerência, coesão e autonomia; 

✓ Usar corretamente as ortografias em estudo; 

Geografia 
 

✓ Possibilitar a percepção da paisagem do entorno da escola e da comunidade; 

✓ Diferenciar paisagem natural e modificada; 

✓ Identificar as transformações das paisagens tanto natural como modificada; 

✓ Construir conceitos de rural e urbano por meio da observação de imagens; 

✓ Aprender sobre os modos de vida das pessoas do campo e da cidade; 

✓ Reconhecer as diferenças sócias, econômicas e culturais do campo e cidade; 

 
 

 
História 

 

✓ Conhecer as diversidades dos povos indígenas e portugueses; 

✓ Conhecer quem eram e como viviam os primeiros habitantes de nossa terra, 

antes da chegada dos portugueses; 

✓ Perceber as diferenças culturais entre o modo de vida indígena e o modo de 

vida europeu; 

✓ Identificar as influências dos povos indígenas para a formação do nosso país; 

✓ Pesquisar e conhecer a história de sua comunidade e de sua cidade 
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Ciências 

 
✓ Identificar os alimentos saudáveis para uma boa alimentação; 

✓ Desenvolver a consciência crítica a respeitos dos hábitos alimentares; 

✓ Levar os alunos a conhecer seus próprios hábitos alimentares; 

✓ Construir a pirâmide alimentar; 

✓ Diferenciar o conceito dos alimentos orgânicos dos transgênicos; 

✓ Conhecer a importância dos alimentos orgânicos para a saúde; 

 

 
Matemática 

 

✓ Reconhecer e identificar o número natural pelo seu uso em situações 

problemas do seu dia a dia. 

✓ Identificar os números no sistema de numeração decimal, reconhecendo a 

posição dos elementos ordem e classes. 

✓ Conhecer a história dos números. 

✓ Desenhar, interpretar, resolver e analisar gráficos e tabelas. 

✓ Formular e resolver situações problemas envolvendo as quatro operações. 

Artes 
 

✓ Criar desenhos coloridos, experimentando texturas diversas. 

✓ Apreciar a arte e valorizar suas inúmeras formas de expressões. 

✓ Reconhecer a arte de dobrar papeis como uma arte. 

✓ Perceber e valorizar através das dobraduras os pequenos detalhes que faz a 

diferença. 

✓ Ouvir, cantar e realizar a leitura da letra da música com atenção. 
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APÊNDICE C – PROPOSTA DIDÁTICA INTERDICIPLINAR PARA CLASSE 

MULTISSERIADA 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DIDÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR PARA UMA CLASSE 

MULTISSERIADA 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

A proposta didática apresentada tem o objetivo de contemplar todos os alunos 

da classe multisseriada nos mais diversos níveis de aprendizagens, e suas 

diversidades. Sendo assim, estabelecendo conexão com os conteúdos didáticos que 

foram propostos no planejamento de ensino como também o universo cultural, social 

e econômico onde a classe estava inserida, para que o professor possa contribuir com 

a sua prática pedagógica, atender/acolher melhor os alunos e favorecer uma 

aprendizagem mais significativa com respeito a sua especificidade, seu jeito de ser, 

produzir e construir. 

Esta com ênfase na organização do ensino na perspectiva da 

interdisciplinaridade, que pressupõe o diálogo e a interação entre as disciplinas e os 

saberes, deu-se a partir da experiência que obtive durante a observação direta 

participante na coleta de dados para a realização da intervenção pedagógica e 

posteriormente o desenvolvimento do texto dissertativo da pesquisa intitulada 

“Didática, pesquisa e intervenção na perspectiva do paradigma multisseriado”. 

O desenvolvimento das aulas se deu a partir da organização do ensino por meio 

da interdisciplinaridade na classe já mencionada. Deu-se a partir da organização 

desde a seleção dos conteúdos8, elaboração do planejamento de ensino, o espaço 

 

8 Os conteúdos foram escolhidos a partir do planejamento de ensino que foi elaborado pela 
Coordenação da Educação do Campo do município de Valença, juntamente com a coordenação de 
cada Subsistema. 
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sala de aula, explicação dos assuntos, aplicação das atividades dentre outras. Pois, o 

professor que atua na classe multisseriada desempenha um papel interdisciplinar. 

Organizar o ensino para a classe com alunos de vários anos escolares de forma 

interdisciplinar não foi fácil. Para tanto, é relevante o desenvolvimento da proposta 

didática pedagógica para que professor faça uma reflexão crítica sobre sua prática 

pedagógica no desenvolvimento da aula a partir da interdisciplinaridade na classe 

escolhida. 

 
 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 
 

A proposta didática foi desenvolvida em uma classe multisseriada durante a 

intervenção pedagógica com 24 alunos com idade entre 8 a 14 anos, com os seguintes 

ano escolar 3º, 4º e 5º, no turno matutino. As atividades propostas foram 

desenvolvidas em várias aulas, assim, é possível destacar o percurso metodológico 

do professor dando destaque na interdisciplinaridade, no diálogo entre as disciplinas. 

As aulas foram planejadas e organizadas de forma interdisciplinar, com aulas 

expositivas dialogadas, aplicação das atividades pedagógicas para todos os alunos 

da classe. Em seguida apresentarei algumas propostas didáticas que foram 

desenvolvidas na classe multisseriada durante a intervenção pedagógica. 

 
 

Proposta 1 

 
Conteúdo: Paisagem natural 

 
O conteúdo apresentado para uma classe multisseriada, formada por alunos do 

3°, 4° e 5° anos, discorre sobre a paisagem natural. Para tanto, as atividades 

sugestivas que foram desenvolvidas para melhor compreensão do assunto 

apresentado como: leitura, produção de texto, desenho, pintura, colagem, escrita de 

palavras, dentre outras. 

As atividades citadas anteriormente foram realizadas a partir da leitura do texto 

“Não vou sair do campo” de Gilvan Santos. Inicialmente os alunos ouviram a música 

e em seguida realizaram a leitura silenciosa, compartilhada, mesmo sabendo que 

existem alguns alunos com dificuldades de realizar a leitura com fluência. Para estes, 
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buscou-se a leitura de uma frase/palavra a depender do nível de desempenho de 

leitura do mesmo, e assim os alunos realizaram a leitura do seu jeito. Alguns alunos 

com fluência na leitura, outros não, tanto alunos do 3º, quanto do 4° e 5° ano escolar. 

Depois das leituras organizamos uma roda de conversa sobre o texto que foi 

apresentado. Ao iniciar lancei alguns questionamentos como: Ao abrir a janela de sua 

casa, o que você observa? Ou se você estiver ao redor de sua casa, que paisagem 

você observa? O texto que lemos você lembra de alguma paisagem que conhece? O 

que lhe chamou mais atenção? Por quê? Qual o assunto tratado no texto? O que você 

mais gostou no texto? Explique. Comente o refrão da música. 

Depois da roda de conversa, solicitei aos alunos que circulassem algumas 

palavras que não conhecia o significado e, assim, fui escrevendo na lousa. A proposta 

seguinte foi o estudo de alguns vocábulos do texto. Em seguida organizei a classe em 

grupos, de modo que em cada grupo ficasse um aluno do 3°, 4° e 5° ano, com o 

objetivo de que, diante da complexidade e da dificuldade de alguns alunos, houvesse 

a ajuda um do outro para escrever as palavras em ordem alfabética e posteriormente 

a separação de sílabas quanto ao número e tonicidade, bem como a socialização e 

integração no desenvolvimento da atividade. 

Dando continuidade ao desenvolvimento da proposta, planejou-se a atividade 

do desenho e da leitura individual para todos os alunos da classe com o intuito de que 

os alunos desenhassem o que compreenderam do texto discutido em sala. Sendo 

assim, enquanto o desenho estava sendo realizado pelo aluno, a professora estava 

ouvindo a leitura individualmente de cada aluno. 

Diante do assunto abordado e das atividades desenvolvidas, contemplando a 

interação das várias áreas do conhecimento como: ciências (paisagem), geografia 

(lugar/espaço), português (produção textual, alfabeto, sílabas, classificação quanto ao 

número e tonicidade, pontuação) e artes (pintura). Para concluir e avaliar o que o aluno 

aprendeu, foram desenvolvidas atividades no caderno, livro, na ficha e produção de 

textual/frases e escrita de palavras. 
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Proposta 2 

Conteúdo: A transformação da paisagem pelo ser humano (campo/cidade) 

 
 

O conteúdo apresentado para o desenvolvimento desta proposta para a classe 

multisseriada, com os alunos do 3°, 4° e 5° anos, discorre sobre a transformação da 

paisagem pelo ser humano. Para tanto, as atividades sugestivas que serão 

desenvolvidas para melhor compreensão do assunto apresentado são: leitura, 

produção de texto, desenho, pintura, colagem, escrita das palavras, seminário. 

Propôs-se aos alunos que fosse realizado um passeio nas proximidades da 

escola, com o intuito de observar a paisagem natural, modificada, cultural e 

econômica, ou seja, as transformações próximas da escola realizadas pelo homem 

por uma questão de necessidade para construir casas, plantações, abertura de 

estradas dentre outras. Ao retornar do passeio, a sugestão foi que, na sala de aula, 

os alunos foram organizados em semicírculo, para uma roda de conversa buscando 

incluir todos os alunos para participar deste momento sobre o que observamos no 

passeio ouvindo cada aluno e respeitando o seu momento. 

Organizei a sala em grupos de modo que ficasse aluno de cada ano escolar 

(3º, 4º e 5º) em cada grupo, com o objetivo de construir um cartaz com imagens 

semelhantes das diversas paisagens que foram observadas. Solicitei aos alunos que 

recortassem imagens que representassem uma paisagem: natural, cultural, 

econômica e modificada pelo homem. Para concluir esta atividade, sugeri aos alunos 

que cada grupo apresentasse seu cartaz e durante a apresentação fui realizando a 

intervenção sempre realizando questionamentos a partir da paisagem apresentada 

nas imagens. 

Durante a apresentação dos alunos realizei questionamentos como: o que a 

paisagem da imagem representa? Tem alguma relação com o trabalho de pessoas da 

sua família? Há alguma paisagem parecida com o lugar que você mora? Indaguei 

sobre as atividades econômicas que mais se destacaram nas imagens (agricultura? 

Pecuária? Pesca?), dentre outras questões. Solicitei que dessem ênfase às imagens 

que apresentava atividades econômicas (agricultura, criação de gado, colheita dentre 

outras que fossem encontradas). 

Inicialmente, a proposta para os alunos desenvolverem as atividades escritas 

consistiu em produzir um texto sobre o passeio no entorno da escola, a construção de 

cartazes e apresentação dos trabalhos. É válido ressaltar que para aqueles alunos 
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com dificuldades de produção textual, solicitei a produção de frases com incentivo 

para a construção do texto. Fiz a proposta de cada aluno ler o que escreveu, percebi 

muita dificuldade em sua maioria tanto do 3º e 4º ano escolar em realizar a leitura da 

sua própria escrita, e por conta disso alguns não realizaram a leitura. No 

desenvolvimento desta atividade senti dificuldades. 

Para finalizar esta proposta os alunos realizaram várias atividades no caderno, 

na ficha com separação de sílabas (classificação quanto ao número e tonicidade). No 

livro didático9 3º ano na página 160 à 162, 4º ano página 7 à 16 e no e 5º na página 

62 e 63. Diante do conteúdo explicado e das atividades desenvolvidas contempla-se 

a integração com várias áreas do conhecimento como: ciências (plantações), 

geografia (localização, lugar, espaço e tempo), português (produção textual, frases), 

separação de sílabas. 

 
Proposta 3 

 
 

Conteúdo: Alimentação Saudável 

 
 

O conteúdo comtemplado que foi aplicado na classe multisseriada, com os 

alunos do 3º, 4º e 5º anos, foi sobre a alimentação saudável. Assim, as atividades 

propostas que foram desenvolvidas para melhor compreensão do assunto 

apresentado, correspondem a: leitura individual e compartilhada, produção textual, 

frase, construção de gráficos, pesquisas sobre o que comemos durante o dia, desenho 

e construção de uma pirâmide alimentar com os alimentos. 

Para iniciar a aula a ideia é que comecemos com a leitura compartilhada do 

texto “Alimentação saudável” organizado pela pesquisadora o texto será entregue aos 

alunos não estava na sequência correta. Os alunos foram organizados em grupos com 

três alunos um correspondente a cada ano (3º, 4º e 5º), para poder organizar o texto 

e em seguida realizar a leitura individual e compartilhada entre eles e com a professora 

e finalizando com a roda de conversa a discussão sobre o sobre o texto em estudo. 

Após a discussão, foi proposta a realização de uma atividade prática com o 

intuito de responder algumas questões sobre a alimentação que cada aluno consome 

durante o dia. A lista proposta aos alunos tinha os seguintes questionamentos: nomes 

 

9 O livro didático escolhido pelos professores para as escolas do campo a partir de 2016 é da coleção 
Campo Aberto. 
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dos alimentos que costumam comer no café da manhã, nos lanches, no almoço e ao 

jantar. O objetivo desta atividade é buscar conhecer os hábitos alimentares dos 

alunos, para concluir atividade proposta organizar uma roda de conversa sobre as 

questões realizadas pelos alunos realizando a integração do tema com as atividades 

desenvolvidas. 

A sugestão seguinte é a construção da pirâmide alimentar com os alimentos 

que foram solicitados aos alunos para trazerem à aula. A pirâmide foi desenhada no 

centro da sala. Os alunos foram pegando os alimentos e, juntos, construímos a 

pirâmide alimentar, em que os alunos de forma individual ia pegando os alimentos e 

colocando-os em seu respectivo lugar na pirâmide, na base, no centro e no topo. 

Sendo assim, juntos fomos dialogando sobre a importância de cada alimento no nosso 

corpo e sua função. 

Propôs-se aos alunos a discussão para comparar os alimentos que estão na 

pirâmide e a sua alimentação de cada dia. Com esta atividade, a ideia é de levar os 

alunos a confrontarem as informações que escreveram na lista com os alimentos da 

pirâmide. Foi solicitado dos alunos que preenchessem uma tabela indicando a 

quantidade de alimentos que consomem durante o seu dia a dia como: feijão, arroz, 

macarrão, doces, ovos, batata, carne, frutas. A partir destes dados coletados 

construímos um gráfico de barras. 

Após a construção do gráfico de barras, foi possível levar os alunos a visualizar 

a sua alimentação, questionar se está sendo saudável e organizar uma roda de 

conversa sobre os cuidados com os alimentos. A sugestão é que os alunos vão 

dizendo os cuidados, e a professora escrever na lousa, e cada aluno no seu caderno. 

Diante do conteúdo explicado e das atividades desenvolvidas contempla-se a 

integração com várias áreas do conhecimento como: ciências (alimentação saudável), 

geografia (localização, lugar, espaço e tempo), português (produção de texto, frases, 

sílabas, ortografia),  artes (pintura,  desenho),  matemática (gráfico, situações- 

problemas, geometria). Para concluir e avaliar o que o aluno aprendeu, foram 

desenvolvidas atividades no caderno, livro, construção de cartazes e produção de 

texto/ frases e palavras, elaboração de gráficos. 
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Proposta 4 

 
Conteúdo: Alimentos orgânicos e o uso dos agrotóxicos 

 
O conteúdo apresentado nesta proposta didática que foi realizada na classe 

multisseriada com alunos matriculados no 3º,4º e 5º ano escolar, foi alimentos 

orgânicos e o uso dos agrotóxicos. A partir desta temática, as atividades sugeridas 

para melhor compreensão do assunto foram: leitura, produção textual, frases, 

atividades escritas dentre outras. 

Inicialmente para o desenvolvimento da aula organizamos uma roda de 

conversa com questionamentos sobre os alimentos que fazem parte da pirâmide 

alimentar. Quais são os alimentos? Sendo assim, escrevi uma lista de todos os 

alimentos que os alunos iam falando. Como os nomes dos alimentos solicitei que os 

alunos escrevessem no caderno e em seguida circulassem as palavras com encontro 

vocálico e classificassem. 

Depois da correção da atividade anterior os alunos foram convidados a assistir 

um documentário de cinco minutos com a temática “Agricultura orgânica não utiliza 

agrotóxicos, hormônios, transgênicos e adubos químicos”. Este documentário foi 

exibido pelo Globo Ecologia (Rede Globo) e relata a história de alimentos orgânicos, 

solicitei aos alunos para ficar atentos as principais ideias apresentadas. 

Após assistir ao documentário, organizamos mais uma vez a roda da conversa 

sobre as informações narrada pela reportagem. O que mais chamou a atenção do 

aluno? O que são alimentos orgânicos? Suas principais características são? Por que 

os alimentos orgânicos são mais saudáveis? Como se cultiva os alimentos orgânicos? 

Qual a importância da produção dos alimentos orgânicos para nossa saúde? A 

proposta seguinte os alunos foram organizados em duplas e juntos escreveram uma 

lista de nomes de alimentos orgânicos. Em seguida identificamos os alimentos 

orgânicos e construímos um gráfico com a quantidade de alimentos orgânicos que 

foram identificados na lista. Dando continuidade foi entregue aos alunos um texto cujo 

o título foi “Agricultura orgânica”, solicitei a leitura individual do texto. Em seguida, 

apliquei uma atividade sobre o texto apresentado. 

A proposta da atividade seguinte foi explicar aos alunos o uso de agrotóxicos 

na agricultura. Organizei a classe para a roda de conversa com o objetivo de levantar 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática apresentada. Nesse momento, 

realizei questionamentos como: qual é a finalidade do uso de agrotóxicos? E as 
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consequências? Como evitar o uso de agrotóxicos? Você conhece ou já viu algum 

agricultor colocando agrotóxicos no alimento ou nas plantações? Sendo assim, a 

maioria dos alunos respondiam com relevância sobre o uso de agrotóxicos, bem como 

a forma de usar nos alimentos. 

Depois da explanação do conteúdo, algumas atividades foram aplicadas 

buscando comtemplar as disciplinas de Português e ciências (produção textual, 

encontro vocálico, questionário no caderno e na ficha), com o objetivo de saber o que 

o aluno compreendeu sobre a proposta da aula aplicada. 

 
Proposta 5 

 
Conteúdo: Números Naturais 

 
 

O conteúdo exposto para a classe multisseriada formada por alunos do 3°, 4° 

e 5° anos, discorreu sobre os números naturais. Para tanto, as atividades sugestivas 

que foram desenvolvidas para melhor entendimento do assunto apresentado são: 

leitura individual e coletiva, produção de texto/frases, escrita dos números, situações 

problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação. 

A proposta para iniciar a atividade com leitura silenciosa individual por todos os 

alunos, leitura compartilhada, estudo dirigido do texto sobre a história dos números 

naturais com o título “A matemática na história” de Edwaldo Bianchini. Sabendo-se 

que existem alguns alunos com dificuldades de realizar a leitura com fluência, para 

estes buscou-se realizar a leitura de palavras/frases, sendo em que alguns momentos 

solicitava, que o aluno identificasse e realizasse a leitura e explicar o que 

compreendeu. 

Foi proposto que os alunos recortassem figuras que contivessem números para 

a realização de um cartaz, em seguida a partir das figuras coladas no cartaz, foram 

realizados questionamentos dos números encontrados. Assim, a pesquisadora 

realizou explicações sobre a função social dos números que é de: ordenar, codificar, 

quantificar e grandezas. No momento em que os alunos iam falando a pesquisadora 

escrevia na lousa exemplos citados pelos alunos sobre os números encontrados no 

cartaz, entrelaçando com seu espaço de convivência, seja na escola, na família, com 

os amigos, na igreja dentre outros. 
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Após a discussão sobre o texto “a matemática na história e a sua função social”, 

a sugestão dada foi que os alunos escrevessem um pequeno texto sobre o que 

entendeu e aqueles que ainda não desenvolve as competências e habilidades para 

produção textual solicitou a escrita de frase ou palavras. Para finalizar, os alunos 

realizaram a leitura de suas produções. 

Depois do conteúdo explicado com a integração com as áreas do conhecimento 

como: português, matemática e história, para concluir e avaliar o que o aluno 

aprendeu, foram desenvolvidas algumas atividades na ficha e no caderno sobre a 

função social dos números e algumas situações problemas de adição, subtração e 

multiplicação, além da escrita no caderno, foi desenvolvido jogo didático com 

subtração, adição e multiplicação. 

 
AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação é uma das etapas mais importante de um trabalho didático 

pedagógico e merece uma reflexão do professor a cada momento realizado durante o 

desenvolvimento de todas as atividades na sala de aula. A avaliação não é apenas 

notas ou conceitos vai muito além, o processo avaliativo é complexo, porém uma 

necessidade e que deve acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. 

Pensar em avaliar os alunos é pensar em todo processo de aprendizagem que 

o aluno passa na construção dos conhecimentos construídos em sala de aula. 

Entretanto, os alunos foram avaliados por meio por meio da participação nas 

atividades realizadas, atenção, organização, assiduidade, pontualidade, 

comportamento, no decorrer de todas as aulas mediante a observação individual e 

coletiva dos alunos frente às atividades propostas durante o desenvolvimento das 

atividades. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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