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RESUMO

Este trabalho lançou-se sobre as implicações adjacentes da multisseriação na prática pedagógica objetivando
conhecer e analisar qual a visão sobre multisseriação, se existem e quais são as principais dificuldades e
facilidades encontradas na prática pedagógica com turmas multisseriadas e como aquelas são tratadas pelas
professoras na rede pública municipal de ensino de São Caitano, interior pernambucano. Caracteriza-se como
um trabalho de campo de natureza qualitativa e descritiva, portanto, se fez uso de técnicas de coleta de
dados como a observação e o questionário com o intuito de angariar as informações no campo pesquisado.
Em referência à visão das professoras participantes da pesquisa diante da multisseriação e suas implicações
na prática pedagógica, apontou-se, de forma unanime, a negatividade da multisseriação e que trabalhar com
ela implica em mais dificuldades do que facilidades.

PALAVRAS-CHAVE: Multisseriação, Prática Pedagógica, Implicações.

RESUMEN

Este trabajo fue lanzado sobre las implicaciones de la multisseriación adyacente en la práctica pedagógica con
el fin de conocer y analizar cuál es la visión de multisseriação, si existen y cuáles son las principales
dificultades y comodidades encontradas en la práctica pedagógica con las clases multisseriadas y cómo esos
son manejados por los maestros en las escuelas públicas municipales de la ciudad de San Caitano, interior de
Pernambuco. Se caracteriza por ser un trabajo de campo cualitativo y descriptivo en la naturaleza, por lo
tanto, hizo uso de técnicas como la observación y el cuestionario para obtener la información en los campos
de recopilación de datos. En referencia a la visión de los maestros participan en la investigación sobre la
multisseriação y sus implicaciones en la práctica pedagógica, señaló, en una decisión unánime, la negatividad
de multisseriación y para trabajar con ella implica más dificultades que ventajas.

PALABRAS-CLAVES: Multisseriación, Práctica Pedagógica, Implicaciones.

1. INTRODUÇÃO

A multisseriação de turmas nas séries iniciais do Ensino Fundamental é uma realidade que faz parte da
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educação brasileira. É sabido que os professores envolvidos no processo de ensino multisseriado lidam
cotidianamente com verdadeiros desafios. Desafios esses que vão além do fator diferentes séries/anos juntos,
mas que representam as singularidades e são cruciais no desenvolvimento da prática pedagógica adequada
àquela realidade (SOUZA; SANTOS, 2007).

Os trabalhos realizados pelos professores de turmas multisseriadas exigem uma formação profissional inicial e
continuada que os subsidie no encaminhamento de uma prática pedagógica diferenciada, no sentido de que
lidam com diferentes níveis de aprendizagem e, ao mesmo tempo, necessitam se desdobrar para atender
diferentes etapas de ensino (HAGE; BARROS, 2010).

A oferta da Educação Básica é uma das incumbências dos municípios. Sendo assim, as turmas multisseriadas
são implementadas nas escolas públicas municipais. Nesse sentido, a multisseriação surge como uma medida
plausível no atendimento educacional às comunidades campesinas, visto que, comumente, o número de
crianças por série/ano é reduzido[2] nessas comunidades e, além disso, o atendimento educacional é
destinado às crianças aptas a cursar até a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental. Essa forma de
atendimento deve-se ao número também reduzido de escolas[3] existentes nas comunidades rurais e ao
distanciamento daquelas em relação às escolas localizadas na área urbana, as quais oferecem a forma de
atendimento educacional pautado na articulação idade/série ou ano de ensino por turma.

A iniciativa de desenvolver este trabalho baseia-se numa experiência vivida na educação com multisseriação
em uma escola rural e, por isso, justifica-se pelo fato de julgar-se relevante a prática pedagógica
desenvolvida com essa particularidade, bem como, por desejar compreender as possíveis limitações,
vantagens e desvantagens conjugadas àquelas.

Considerando o contexto da multisseriação e as particularidades de cada prática pedagógica, os quais
fomentam a busca de informações relacionadas a si, indaga-se: quais são as possíveis dificuldades e
facilidades encontradas na prática pedagógica com turmas multisseriadas e como são tratadas, caso existam,
pelas professoras na rede pública municipal de ensino na cidade de São Caitano, interior pernambucano?

Diante disso, sente-se a necessidade do aprofundamento de conhecimentos propiciados pela aproximação
àquele contexto, bem como, pelo estudo minucioso dos fenômenos nele ocorridos em compartilhamento com
os conceitos apresentados por estudiosos que versam sobre o ensino e as relações imbricadas no âmago
desse processo.

Este trabalho apresentou como objetivos: analisar qual a visão tida por professores que lecionam em turmas
multisseriadas em relação à multisseriação; averiguar, se existirem, as dificuldades e facilidades encontradas
pelos professores na multisseriação e como aquelas são tratadas por esses na rede pública municipal de
ensino de São Caitano, interior pernambucano.

Vislumbrando a efetivação da pesquisa, adentrou-se em cinco escolas públicas localizadas na área rural do
município de São Caitano, interior pernambucano. Escolheu-se as cinco escolas mais próximas da área urbana
como forma de facilitar o acesso até elas, visto que existem escolas muito distantes e que são localizadas em
áreas de difícil acesso. Dentre as escolas visitadas, três delas funcionavam em dois turnos: matutino e
vespertino; já as outras duas funcionavam apenas no turno matutino. Em cada escola escolhemos uma
professora, de modo aleatório e no turno que nos fosse conveniente, para efetivarmos a pesquisa.

2. METODOLOGIA

Diante da pretensão de responder ao problema desse trabalho e, portanto, dialogar com o contexto
educacional, a aproximação à realidade da multisseriação faz-se imprescindível para que haja a real
compreensão dos fenômenos nela ocorridos. Tratando dessa aproximação à realidade pesquisada, Minayo
(2010) esclarece que:

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a
qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os
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“atores” que conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico
importantíssimo para quem faz pesquisa social (MINAYO, 2010, p. 61, grifos da
autora).

Assim, é provável que, a partir do estabelecimento das relações com o meio pesquisado, possa-se perceber
aspectos que se fazem ocultos nas teorias e que, ao mesmo tempo, enriquecem de modo singular o
entendimento da realidade.

A análise de situações da realidade e a coleta de dados, que se farão imprescindíveis, implica a utilização de
procedimentos adequados. Trilhando por essa via, desenvolveremos um processo de pesquisa na perspectiva
qualitativa, portanto, partilhando da concepção de Oliveira (2007), ao esclarecer a:

[...] pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e análise da realidade
através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do projeto
de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo
implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observação, aplicação
de questionários, entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de forma
descritiva (OLIVEIRA, 2007, p. 37).

Vislumbrando refletir sobre a prática pedagógica em turmas multisseriadas, as dificuldades e facilidades
encontradas e o modo como elas são tratadas pelas professoras, adentrou-se no contexto educacional público
municipal rural e a partir das relações que se estabeleceu com tal meio e seus sujeitos, através do diálogo e
da utilização de métodos de coleta de dados específicos, para se debruçar sobre a realidade na tentativa de
desvelar os fatos que nos permitirão ou não comprovar nossas ideias hipotéticas, ou seja, que o trabalho com
a multisseriação apresenta tanto dificuldades como facilidades.

Por essa via, utilizaram-se técnicas de coleta de dados como a observação. Esse tipo de instrumento de
investigação é considerado relevante na concepção de Lüdke e André (1986) que pontuam:

Usada como o principal método de investigação ou associada a outras técnicas de
coleta, a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o
fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em primeiro lugar,
a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um
determinado fenômeno (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26).

Sendo assim, as observações serão um importante instrumento que proporcionarão coletar dados
indispensáveis no momento de análise do referido contexto educacional. O ato de observar certamente
propiciará um entendimento mais apurado dos fenômenos ocorridos.

No referido contexto, observou-se as professoras enquanto principais sujeitos envolvidos numa prática
pedagógica diferenciada. Nessa perspectiva de análise, partilhou-se da contribuição de Lage (2005) que
afirma a importância de “observar, além das falas e dos silêncios, os espaços, os atores, as atividades, a
atmosfera do ambiente, os comportamentos e os sentimentos” (LAGE, 2005, p. 198).

Com o intuito de não apenas conhecer, mas ter a oportunidade de registrar os dados com veridicidade para
posteriormente poder-se analisá-los, também se fez uso da perspectiva descritiva da pesquisa. Perspectiva na
qual, segundo Prodanov e Freitas (2013),

[...] o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir
neles. Visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno ou
o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática.
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52).

Desse modo, uniu-se valiosos registros que retratam inúmeras especificidades contidas na prática pedagógica
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de cada professora participante da pesquisa. No mais, teve-se a chance de poder comparar e posteriormente
descrever o fenômeno registrado, descobrindo ou não um padrão seguido.

Por essa via, e como modo de somar às técnicas empregadas, sentiu-se a necessidade de utilizar o
questionário como método de coleta de dados. Para Gil (2008), esse instrumento é entendido como um
conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Por esse viés, o questionário
possibilitou coletar dados com especificidades e fidedignidade que agregaram o diferencial ao conteúdo em
estudo, bem como a veracidade de fatos diretamente descritos pelos sujeitos pesquisados.

Após a reunião de todos os dados coletados em campo, debruçou-se sobre eles e iniciou-se um estudo
minucioso do qual resultou o desfecho de toda a pesquisa em campo, bem como, a resposta do problema em
questão. É nesse sentido que Lüdke e André (1986) salientam que:

Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido durante a
pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevista, as
análises de documentos e as demais informações disponíveis. A tarefa de análise
implica, num primeiro momento, a organização de todo o material, dividindo-o em
partes, relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e padrões
relevantes. Num segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados,
buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais elevado (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986, p. 45).

Desse modo, analisar os dados coletados durante o processo de visitas ao campo, tornarnou-se um momento
crucial para a composição dos argumentos e a reapresentação das ideias iniciais agora com uma nova
roupagem trazida da experiência com sujeitos e com os fatos observados na pesquisa. Essa análise culminou
na construção do documento completo que foi permeado pela descrição dos passos formadores da pesquisa
tanto no campo quanto nas bibliografias de referência relacionadas ao tema, bem como, das relações entre os
pensamentos dos autores estudados e dos fatos apresentados pela realidade educacional observada.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O diálogo circundado por reflexões faz-se imprescindível para que se possa compreender a prática pedagógica
em suas relações com as teorias educacionais. Nessa perspectiva, trilhou-se pela via teórica na tentativa de
capturar nela possíveis elucidações para a ocorrência de alguns fenômenos que podem particularizar tal
prática. Desse modo, ao lançar mão de diferentes conceitos e concepções defendidas por alguns estudiosos,
vislumbrou-se uma aproximação do conhecimento teórico às hipóteses aqui apontadas e, posteriormente, aos
saberes e às singularidades que permeiam a prática pedagógica no contexto educacional da multisseriação.

3.1. Desafios da Multisseriação

Diante da relevância das peculiaridades da multisseriação, ancorou-se na visão de Mingat e Ogiet (1995),
Cortesão (1998) e Zabala (1998) na tentativa de desvelar novos olhares e sentidos.

Mingat e Ogiet (1995) para ressaltar que há rejeição às turmas multisseriadas elucida que a nível pedagógico,
a ideia geral é que se torna mais positivo formar turmas que agrupem alunos do mesmo ano de escolaridade,
e que a mistura de alunos de anos diferentes não constitui um contexto favorável às aprendizagens, pois os
alunos só recebem atenção direta do professor durante um tempo parcial.

Essa visão evidencia o quão desafiante pode ser para os professores lidar com a prática pedagógica que
ocorre de modo a conjugar diferentes etapas da formação educacional e variados níveis de aprendizagens.
Isso ratifica que as dificuldades imbricadas nessa prática, podem sugerir transformações positivas ou
negativas que, certamente, irão refletir no modo de efetivação daquela.

Seguindo essa linha de raciocínio, Cortesão (1998) esclarece que:
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[…] se a heterogeneidade é mesmo muito grande, é real a dificuldade de atender a
todos, sobretudo se se considerar que os professores trabalham em turmas com
muitos alunos, que o material não é suficiente, que os programas são, com
frequência, desajustados e demasiado longos. Às vezes lutar contra tudo isto surge
face a alguns professores empenhados como constituindo um conjunto de problemas
quase intransponível. Eles pensam, com angústia, que não conseguem responder
com o seu trabalho ao nível dos critérios de exigência, do seu desejo de atender, de
desenvolver, todos os tipos de alunos que têm na sua frente (CORTESÃO, 1998, p.
27)

Além do que foi citado, constata-se que o contexto em que as escolas estão sediadas alude uma realidade de
“abandono”, no sentido de que, em geral, são as últimas a receberem determinados tipos de materiais,
quando os recebem; e os professores são “marginalizados” no que se refere às suas condições de trabalho,
por serem geralmente mal auxiliados. Desse modo, a grande heterogeneidade da turma pode contribuir de
maneira dificultosa para a prática pedagógica, visto que a prática realizada em tal contexto educativo deve
primar pela tentativa de atender adequadamente ao processo de aprendizagem dos diversos alunos, os quais
trazem consigo múltiplas e ricas bagagens de conhecimentos e expectativas de aprendizagens.

Nessa mesma perspectiva, Zabala (1998) aponta que “Dada a diversidade dos alunos, o ensino não pode se
limitar a proporcionar sempre o mesmo tipo de ajuda nem intervir da mesma maneira em cada um dos
meninos e meninas” (ZABALA, 1998, p. 98). Sendo assim, o professor além de lidar com toda a diversidade
dos níveis de aprendizagens contidos na multisseriação de sua turma, precisa também pensar as variações de
suas intervenções durante todo o processo de ensino para auxiliar, de forma efetiva, nas aprendizagens de
seus alunos. Vale salientar que essas variações nas intervenções devem transbordar a faceta individual,
permear a faceta coletiva e propiciar a troca de experiências e o desenvolvimento mútuo de conhecimentos.

3.2. Reflexões Acerca da Prática Pedagógica Multisseriada

Sendo um processo que assegura a articulação entre a interna e a externalização de representações pessoais,
grupais e sociais, a aprendizagem proporciona a significação e ressignificação daqueles transformando-os em
conhecimentos que conectados a outros constroem uma rede de novos significados.

Desse modo, dada a relevância do direcionamento dos procedimentos educativos, é compreensível que cada
realidade educacional seja adequada de acordo com as necessidades que suscita. Assim sendo, atribui-se ao
professor a função de identificar a melhor maneira possível de trabalhar as dificuldades, promovendo o
avanço do aluno. Nesse sentido, Weisz (2009), ressalta que:

O professor é que precisa compreender o caminho da aprendizagem que o aluno está
percorrendo naquele momento e, em função disso, identificar as informações e as
atividades que permitam a ele avançar do patamar de conhecimento que já
conquistou para outro mais evoluído. Ou seja, não é o processo de aprendizagem
que deve se adaptar ao de ensino, mas o processo de ensino é que tem de se
adaptar ao de aprendizagem. Ou melhor: o processo de ensino deve dialogar com o
da aprendizagem (WEISZ, 2009, p. 65).

Como parte das adequações, é comum ocorrer o contrário. Há situações onde a adequação feita preconiza o
processo de aprendizagem submetendo-o ao de ensino.

A prática pedagógica é influenciada por fatores e aspectos advindos do contexto que engloba uma gama de
elementos. Tratando-se do estabelecimento de relações, a multisseriação propicia o trabalho pedagógico
estruturado na opção de equipes mistas com as diferentes séries/anos de ensino na turma. Sobre esse
aspecto, Machado (2013) pontua o seguinte atributo:

[...] a “aprendizagem entre pares” é uma grande mais-valia, pois podemos promover
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o trabalho de pares, colocando os alunos mais avançados a ajudar os do ano inferior
ou organizar grupos de trabalho constituídos por alunos de diferentes anos. Na nossa
opinião, todos tiram proveito destas metodologias: os alunos do ano inferior fazem
“aprendizagens de conteúdos do ano posterior”, os alunos dos anos mais avançados,
por sua vez, fazem a “revisão e consolidação de conteúdos”, o professor consegue
estar mais disponível para a gestão e mediação dos grupos e estar mais atento à
individualidade, tornando-se num verdadeiro mediador das aprendizagens
(MACHADO, 2013, p. 103).

Partindo dessa visão, é concedida à multisseriação a atribuição positiva que se refere à construção mista e, ao
mesmo tempo, mútua do conhecimento. Um diferencial que proporciona a revisão, a consolidação e a
ressignificação das aprendizagens. Além disso, esse aspecto pode ser considerado um ponto favorável para o
trabalho do professor, visto que o trabalho de mediação em grupos mistos facilita as ações do professor e sua
articulação com os alunos de todos os níveis de ensino em tempo único.

Em contrapartida, o atendimento às dificuldades dos diversos alunos é um aspecto entendido como
desvantagem dentro da multisseriação. Frente a isso, Machado (2013) afirma que:

[...] uma das maiores desvantagens destas turmas é, sem dúvida, a dificuldade em
oferecer um ensino diferenciado aos alunos com dificuldades de aprendizagem, pois
se o professor se repartir entre os diferentes anos e ainda existirem alunos que não
acompanham os diferentes grupos, é ainda necessário diferenciar o ensino para
esses alunos (MACHADO, 2013, p. 104).

Nessa perspectiva, é exigida do professor uma metodologia que o possibilite atuar adequando sua prática
pedagógica às necessidades adjacentes daquela realidade educacional. O oferecimento do ensino de modo
repartido é uma maneira de alcançar e sanar as dificuldades dos alunos, porém, corre o risco de provocar o
surgimento de outras parcelas de ensino repartido com o intuito de atingir o atendimento às dificuldades
daqueles que, ainda assim, não conseguem acompanhar os grupos já existentes.

Diante de possíveis facilidades, dificuldades e elementos contextuais e, no caso particular das turmas
multisseriadas, há relação conflituosa com o meio, através dos desafios contidos nos elementos estruturantes
do contexto; com os pares, através dos reconhecimentos identitários das diversas personalidades e faixas
etárias; e com as informações, que apesar da tentativa do direcionamento por série/ano é compartilhada por
toda a turma, propiciam a todos os sujeitos inseridos no processo de ensino e de aprendizagem a reflexão
recíproca na construção do conhecimento.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Neste ponto serão apresentadas as informações cedidas pelas professoras através do questionário e das
observações realizadas no campo para, a partir delas, fazer-se uma reflexão acerca das relações entre as
teorias, trazidas pelos estudiosos do tema em questão, e a prática com a multisseriação vivenciada pelas
professoras participantes desta pesquisa. Aqui vale fazer uma breve ressalva: as cinco professoras que
fizeram parte desta pesquisa serão aqui identificadas[4] como P1, P2, P3, P4 e P5. Além disso, é relevante
esclarecer que os dados obtidos através do questionário serão apresentados a seguir na composição de
tabelas e de acordo com cada indagação realizada às professoras.

Diante da pretensão de conhecer a visão das professoras em relação à multisseriação, indagou-se a elas se
entendiam a multisseriação como algo positivo ou negativo. As colocações das referidas professoras frente a
tal indagação podem ser vistas na tabela 1, logo a seguir:

Tabela 1: Visão da multisseriação

POSITIVA NEGATIVA JUSTIFICATIVA APRESENTADA
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P1 X
“A multisseriação traz alunos com muitos níveis
diferentes para que o professor possa trabalhar com todos
ao mesmo tempo, isso só dificulta o trabalho docente”.

P2 X

“Porque trabalhar com uma turma multisseriada exige
muito do professor que enfrenta a variedade de alunos
com níveis de aprendizagens diferentes e isso só
atrapalha”.

P3 X

“Porque a turma multisseriada apresenta uma mistura
muito grande de níveis de aprendizagens e isso
sobrecarrega o professor, o qual tem que trabalhar muito
mais para auxiliar os alunos”.

P4 X “Porque sobrecarrega o trabalho do professor com a
diversidade de séries juntas”.

P5 X “Porque a turma é muito mista e exige a atenção do
professor ainda mais diversificada”.

Diante das respostas dadas pelas professoras, percebe-se a constituição de um padrão: todas as professoras
julgam a multisseriação com sendo algo negativo, ou seja, para as mesmas, a união de várias séries/anos em
única turma prejudica tanto o trabalho pedagógico como as aprendizagens dos alunos. Isso corrobora com o
que foi apontado por Machado (2013), quando dizia que a nível pedagógico é mais positivo que se formem
turmas que agrupem alunos do mesmo ano de escolaridade. Ou seja, o que vemos aqui é a confirmação, na
teoria e na prática, de que a multisseriação não alude a uma realidade positiva quando se considera a visão
de profissionais que lidam cotidianamente com esse fato.

Quanto às justificativas colocadas, percebe mais uma vez que as professoras apresentam olhares
aproximados. Todas elas fazem referência à heterogeneidade da turma como sendo o principal motivo que as
levam a julgar a multisseriação como algo negativo. Esse caminho leva ao que foi dito por também por
Machado (2013) ao citar a que dada a heterogeneidade da turma, é real a dificuldade em atender a todos os
alunos de forma adequada.

Com o intuito de averiguar se aviam ou não dificuldades na prática pedagógica daquelas professoras devido à
multisseriação de suas turmas, questionamos aquelas nesse sentido e pedimos para que se houvesse,
citassem as principais. Os dados obtidos a partir dessa indagação podem ser visualizados na tabela 2:

Tabela 2: Visão sobre as possíveis dificuldades

HÁ
DIFICULDADES? SE HÁ, CITE AS PRINCIPAIS:

SIM NÃO

P1 X
“A principal dificuldade que tenho é no momento de criar novas
formas para auxiliar aqueles alunos que não acompanham o
ritmo de seu grupo/série”.

P2 X

“O fato de ser um trabalho que envolve diferentes anos da
escolarização ao mesmo tempo. E no momento da avaliação,
porque tenho que elaborar e aplicar muitos instrumentos, visto
que é uma turma com vários anos/séries juntos”.

P3 X
“Efetivar variadas atividades ao mesmo tempo na sala de aula. O
tempo torna-se um empecilho, pois fica difícil tirar as dúvidas de
todos no mesmo momento”.

P4 X “Várias séries numa mesma turma, isso exige do professor mais
tempo e mais trabalho com a variação de atividades”.
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P5 X “A disputa dos alunos de cada grupo de série/ano pela atenção
da professora no momento das dúvidas”.

Mais uma vez, pode-se perceber a formação de um padrão de respostas, dessa vez, no que se refere ao fato
de haver ou não dificuldades no trabalho pedagógico com a multisseriação. Todas as professoras
questionadas responderam que sim, que existem dificuldades na sua prática. Isso leva a comprovação da
hipótese inicial.

Frente às suas principais dificuldades colocadas, observa-se que surgem três aspectos que se sobressaem: o
primeiro é a diversificação de atividades, sejam elas de fixação de conteúdo ou de avaliação; o segundo é o
tempo para a aplicação dessas atividades na sala de aula; e, o terceiro, é a disputa da atenção da professora
para a retirada de dúvidas pelos alunos.

É nesse sentido que Machado (2013) afirma que a diversificação do ensino pode ser um aspecto desvantajoso
na multisseriação, se pensar que, além da heterogeneidade natural da turma, o ensino, as atividades e as
avaliações ainda tem que ser diferenciadas para atender aqueles alunos que tem dificuldades para
acompanhar o ritmo da sua turma, ou seja, forma-se mais um grupo de alunos com outro ritmo de
aprendizagem que vai exigir da professora uma nova metodologia.

Para desvendar mais um aspecto da prática pedagógica com turmas multisseriadas, perguntou-se às
professoras se elas encontravam facilidades no trabalho com suas turmas e pediu-se que, no caso de
encontrarem, citassem as principais. As respostas das professoras podem ser vistas na tabela 3, logo abaixo:

Tabela 3: Visão sobre as possíveis facilidades

HÁ FACILIDADES?
SIM NÃO SE HÁ, CITE AS PRINCIPAIS:

P1 X
P2 X

P3 X
“A facilidade que posso citar é o trabalho com música,
momento no qual trabalho com toda a turma da mesma
forma”.

P4 X

P5 X
“O trabalho em grupos mistos, ou seja, colocando alunos de
séries/anos diferentes para participem do mesmo grupo de
atividade, uns ajudando aos outros”.

Diante dos dados coletados, percebe-se que houve uma inconstância nas respostas que fizeram referência ao
fato de haver ou não facilidades. Três das cinco professoras responderam que não encontravam nenhuma
facilidade no seu trabalho com a multisseriação, já as outras duas responderam que sim. P3 citou o trabalho
com música como sendo uma facilidade sob o argumento de trabalhar com a turma toda ao mesmo tempo, já
P5 citou o trabalho com a formação de grupos mistos, nos quais os alunos se ajudam.

Essas metodologias são realmente citadas teoricamente como sendo um aspecto vantajoso no trabalho com
as turmas multisseriadas, isso é o que Machado (2013) chama de “aprendizagem entre pares” e julga ser
uma grande mais-valia para que o professor possa agir, realmente, como um mediador nas aprendizagens.

Tendo a intenção de mapear o tratamento que davam às possíveis dificuldades e facilidades que encontravam
no trabalho cotidiano com as suas turmas, fez-se tal indagação às professoras e obtive-se como resposta o
conteúdo da tabela 4:

Tabela 4: Como são tratadas as possíveis dificuldades e/ou facilidades
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DIFICULDADES FACILIDADES

P1 “Sempre tento pedir ajuda a supervisão
escolar”. P1

P2

“As vezes peço ao aluno mais adiantado
para que ajude o seu colega que ainda não
conseguiu até que eu mesma possa
ajuda-lo em outro momento”.

P2

P3
“Peco ajuda a supervisão escolar e, as
vezes, aos pais dos alunos para
auxiliá-los em casa”.

P3 “Tento transformá-las em momentos de
interação entre toda a turma”.

P4
“Procuro ajuda com outras colegas
professoras e com a supervisão e
coordenação na Secretaria de Educação”.

P4

P5

“Procuro trabalhar as dificuldades
tentando usá-las como ponto de partida
para outras formas de auxiliar os meus
alunos”.

P5
“Procuro sempre pedir a ajuda dos alunos
mais avançados para os mais atrasados nas
atividades propostas”.

De acordo com as informações contidas no mapeamento, constatou-se que o tratamento que as professoras
dão às suas dificuldades no trabalho com a multisseriação é um tanto aproximado nos casos de P1, P3 e P4,
com as diferenças de P3 e P4 além de recorrerem à supervisão escolar, recorrem: a primeira, aos pais dos
alunos e, a segunda, às colegas de trabalho. É perceptível que nos três casos abordados, todas as professoras
buscam algum tipo de ajuda para mudarem uma realidade que, segundo elas mesmas, não pode ser adotada
como natural. Portanto, elas buscam uma mudança, cada qual ao seu modo, procurando uma instância em
comum e outras particulares, mas desejam a melhoria de suas práticas e, certamente, a superação das
dificuldades que vivenciam, assim como demonstrado também no trabalho de Araújo (2010).

Já nos casos de P2 e P4, ocorre algo bem particular. P2 relata pedir ajuda aos seus próprios alunos e
demostra ganhar tempo devido a essa parceria, tempo esse que seria utilizado para o auxílio posterior, caso
ainda houvesse a necessidade. P4 relata que usa as dificuldades como ponto de partida, ou seja, é a partir
delas que busca inovar suas metodologias para atender melhor os alunos que precisam de atenção
diferenciada.

Se tratando das facilidades, apenas P3 e P5 julgaram encontrá-las e, portanto, a primeira professora diz
tratar essas facilidades tentando transformá-las em momentos de interação entre toda a turma, fato esse
que, sem sombras de dúvidas, contribui significativamente com a evolução do trabalho de todos da turma. No
caso da segunda professora que relatou encontrar facilidades, disse tratá-las de modo a propor parcerias
entre os alunos dos diferentes grupos de séries.

Vale ressaltar que o trabalho com formação de grupos mistos é considerado teoricamente uma boa forma de
aproveitar o tempo das atividades além de promover a interação entre os vários grupos na sala de aula. Essa
é uma metodologia que prima pela construção mútua do conhecimento e oferece ao professor o tempo
necessário para que ele atue como mediador das aprendizagens de seus alunos.

5. RESULTADOS

Diante da questão dessa pesquisa, a qual alude ao modo como os professores percebem a multisseriação, se
há ou não dificuldades e facilidades na prática pedagógica com turmas multisseriadas, chega-se à conclusão
de que, de fato, a multisseriação é entendida como algo negativo pelo professorado. Na visão de professoras
que lidam com turmas tais turmas, aquele tipo de agrupamento prejudica de maneira significativa a ação e o
trabalho pedagógico e apontam que o modo adequado de formar turmas seria dando primazia pela seriação,
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ou seja, turmas que façam a correspondência série/grupo único.

Quanto às dificuldades, as quais são citadas com certa angústia pelas professoras, estão todas intimamente
ligadas à condição de heterogeneidade da multisseriação, ou seja, ao fato de vários grupos de séries darem
formação a uma única turma e todos os alunos disputarem a atenção da mesma professora em tempo único.
Já no que se refere às facilidades, apenas duas foram citadas, a primeira faz sobressair justamente a
característica mais valorizada da multisseriação: os grupos mistos para realização de atividades, os quais
sugerem uma parceira entre professora/aluno e aluno/par. A segunda revela o trabalho coletivo, o qual
proporciona o melhor aproveitamento do tempo por todos, inclusive pela professora.

No que concerne ao tratamento dado pelas professoras às dificuldades encontradas em suas práticas, o
mapeamento aponta para o surgimento de um padrão de ideias: pedir auxílio, seja aos próprios alunos, aos
pais deles ou à Secretaria de Educação (aqui inclusas supervisão e coordenação escolar), ou, num caso
particular: utilizar as dificuldades como ponto de partida para a inovação metodológica. No caso das
facilidades, o que surge como padrão é a tentativa de incorporar a metodologia acertada a outros momentos,
assim conseguindo-se aproveitar melhor o tempo e promovendo a interação entre os grupos da turma.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir à prática pedagógica unida ao fenômeno da multisseriação sugere pensar relações entre contexto,
condições de aprendizagens, condições de trabalho, verticalização de formação e informação entre tantos
outros pontos imbricados naquela privilegiada e ao mesmo tempo vulnerável realidade.

Vista por alguns como algo inovador, em se tratando de multiplicidade de possibilidades e articulações, e por
muitos como algo retrógrado que prejudica tanto o trabalho pedagógico como o desenvolvimento das
aprendizagens dos alunos devido à sua característica principal: a heterogeneidade, a multisseriação resiste às
censuras e sugere reflexões que visem a compreensão das necessidades educacionais de cada contexto nos
quais se faz presente.

Nessa perspectiva, a realidade de turmas multisseriadas necessita de olhares que exaltem seus valores, visto
que engloba particularidades e especificidades que podem ser o diferencial potencializador do
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e da inovação do trabalho do professor.
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