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RESUMO 
 
O presente artigo traz a reflexão das estratégias pedagógicas dos educadores de classes 

multisseriadas no município de Tobias Barreto-Se, com a finalidade de atingir objetivos 

educacionais. Lecionar em uma classe multisseriada e conseguir bons resultados não são 

nada fáceis, principalmente quando a escola não apresenta o mínimo de recurso 

necessário. Historicamente, as classes multisseriadas são consideradas como ensino de 

segunda classe, sem alternativa de melhoria. Partindo desse ponto muitos professores e 

gestores optam por esquecê-las e não apresentam uma alternativa para a efetivação de 

turmas mutisseriárias em escolas localizadas na zona rural. 

Palavras chaves: Professores, alunos, classes multisseriadas, estratégias pedagógicas. 

 

 ABSTRACT 

This article presents a reflection of the teaching strategies of teachers of multigrade 
classes in the municipality of Tobias Barreto-If, in order to achieve educational goals. 
Teaching in a class multisseriate and get good results are not easy, especially when the 
school does not have the minimum required resource. Historically, multigrade classes 
are regarded as second-class education, without alternatives for improvement. From this 
point many teachers and administrators choose to forget them and do not present an 
alternative for the realization of mutisseriárias classes in schools locadet in rural areas. 
Keywords: Teachers, students, multigrade classes, teaching strategies. 

 

                                                           
1 Trabalho de conclusão do curso de Especialização em Escola e Comunidade sob a orientação da Profª 
Drª Maria Jose Nascimento Soares. 
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe(2008). E-mail: cacaumatos@gmail.com 
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Introdução 

 

A estrutura escolar brasileira tem passado por um processo de desgaste que 

acaba por abalar toda a conjuntura do ensino no país, em particular nas escolas rurais do 

Brasil que tem oferecido um ensino multisseriado onde a sua eficácia tem respaldo na 

forma como os professores executam essa atividade pedagógica.  

O sistema educacional, no ano de 1932 teve um destaque com o Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova3 que reuniu nomes célebres da educação do século XX e 

fazem história hoje. Neste tivemos uma maior tomada de consciência educacional, fato 

importante para o processo de ensino dos dias atuais. Os estudos permitiram 

compreender que nos anos 40 e 50 foram criados programas voltados para o meio rural, 

empreendidos tanto pelo Ministério da Agricultura quanto pelo Ministério da Educação 

e Saúde Pública. Estes projetos foram baseados em modelos de outros países. 

Nos anos 60 teve a promulgação da Lei 4.044 de 1º de dezembro 1961 como 

destaca Leite (2002) foi fortalecer a negação da escolarização nacional, do habitat, do 

trabalho e dos valores da sociedade. Ainda nesta década também foi destaque o 

movimento baseado no método de Paulo Freire em que várias comunidades rurais 

desenvolveram a Educação libertadora4 com apoio de grupos progressistas, partidos 

políticos e pessoas engajadas em ideologias socializantes. 

 Chegando aos anos 70 com o governo militar a educação nacional passou por 

mudanças consideradas como significativas, tendo em vista a promulgação da Lei 

5692/71, que apresenta em sua estrutura oficial alterações para o ensino fundamental, 

secundarista, e superior.  

                                                           
3 Os pioneiros eram a favor de uma educação pública, gratuita, mista, laica e obrigatória. Consolidava a 
visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a 
possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido 
por Antônio Ferreira de Almeida Júnior, Fernando de Azevedo, dentre 26 intelectuais, entre os quais 
Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e 
Cecília Meireles. Ao ser lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da Revolução 
de 30, o documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. 
4 A Educação Libertadora, criada por Paulo Freire, opõe-se à dominação pela iluminação da realidade, 
mostrando o que é realmente. Questiona a realidade das relações do homem com a natureza e com os 
outros homens, visando a uma transformação. Sendo assim, o pensamento pedagógico de Paulo Freire 
aponta para a comunicação, como princípio que transforma o homem em sujeito de sua própria história 
através de uma relação dialética vivida na sua inserção na natureza e na cultura, diferenciando-o dos 
outros animais. Esse processo de integração interativa é significativo quando vinculado ao diálogo que 
contém no seu cerne ação e reflexão, levando o homem a novos níveis de consciência e, 
conseqüentemente, a novas formas de ação. 
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Mais tarde, o Ministério de Educação e Cultura, lança através do II Plano 

Setorial de Educação (1975-79), diretrizes e objetivos, com o intuito de criar condições 

para o desenvolvimento de programas para educação rural, que viessem trazer melhoria 

socioeconômica das populações dessas áreas. 

 Na tentativa de solucionar os graves problemas que cercam o ensino rural, nas 

décadas de 70 e 80 outros programas são criados para atender as particularidades das 

comunidades rurais, tendo como princípio norteador a erradicação do analfabetismo, 

Com destaque para o Mobral5 e o Edurural6. 

Segundo Piza e Sena (20010 as escolas multisseriadas são, historicamente, 

consideradas como de segunda categoria e, o que é pior, sem alternativa de melhoria; 

por isso, os professores e os administradores optaram por esquecê-las, esperando que 

desapareçam como conseqüência natural do processo de desenvolvimento das 

sociedades. Porém, o desaparecimento natural não existe na história, trata-se, sempre, de 

funções sociais que cumprem ou deixam de cumprir para desaparecerem ou para 

recriarem. Por essa razão, apesar de todas as mazelas e das políticas de substituição 

promulgadas desde a década de 1980, as escolas multisseriadas vêm resistindo e 

adentraram o século XXI.  

Não é difícil encontrar escolas multisseriadas nos dias de hoje e a maioria delas 

com problemas de repetência e evasão escolar devindos da falta de um projeto político 

pedagógico dos municípios. E como conseqüência não contribui para com a melhoria da 

vida de famílias que reside na zona rural e ainda favorece a alienação dessas populações 

rurais que ficam a mercê de políticas publicas. Neste sentido a escola deveria ter o 

objetivo de tentar mudar esse quadro de modo a atender ás necessidades local, na 

perspectiva de elaborar critérios políticos e alternativos.     

                                                           
5 Movimento brasileiro de Alfabetização. Foi um movimento que se opôs de idéias políticas de Paulo 
Freire e tinha como meta um esforço nacional de alfabetização de adultos de 15 a 35 anos de idade. Não 
alfabetiza diretamente, mas orientava, supervisionava e financiava supletivamente tudo o que se fizesse 
por iniciativa do município ou de comunidades interessadas. Na prática, não conseguiu atingir seus 
objetivos. Extinto em 1986, surgindo em seu lugar a Fundação Educar.   

6 Programa de Expansão e Melhoria da Educação no meio rural do Nordeste. Proposta pedagógica 
adaptada ao mesmo meio, bem como estratégias de execução da política educacional para o meio rural do 
Nordeste brasileiro. O programa representava a confluência de interesses econômicos, políticos e 
ideológicos, externos e internos. Era relacionado com a acumulação e a expansão do capital, explicitados 
na necessidade de acelerar o processo de modernização da agricultura nordestina, rumo à consolidação da 
instauração da "nova" ordem econômica mundial que vinha sendo gestada desde os anos 40.  
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Escola que temos, por mais útil e necessária, não deve nos 
imobilizar e impedir-nos de buscar a escola que queremos, 
dentro de uma ótica de transformação social. Não estamos, 
evidentemente, retomando a uma visão ingênua da escola como 
agente direto e decisivo da subversão da hierarquia vigente na 
sociedade, mas queremos, sim, não desatrelar a escola do 
conjunto de entidades que querem e devem concorrer para a 
mudança na direção desejada. A escola, a nosso ver, e seus 
profissionais têm um papel muito importante nesse esforço de 
mudança, pois a eles cabe como bem esclarece Gramsci, 
permitir, aos filhos de determinadas classes sociais, acesso ao 
saber, que lhes é devido e necessário, para que se desencadeie a 
mudança esperada. (LÜDKE; MEDIANO, 1992, p.128). 

 

A educação Multisseriada deveria ser uma educação específica e diferenciada 

que ajudasse na formação humana, emancipadora e criativa, assumindo de fato a 

identidade do meio rural. Identidade essa que se expresse não só como forma cultural 

diferenciada, mas principalmente como ajuda efetiva no contexto específico, no sentido 

não só da eliminação do analfabetismo e também da reintegração do jovem e do adulto 

á escola regular. Bem como na construção de um projeto de desenvolvimento que 

elimine a fome e a miséria. Para Freire:  

 

O processo de aprendizagem é constituído por esses 
movimentos de mudança. Aprender significa mudar, 
transformar. Ensinar significa acompanhar e instrumentalizar 
com intervenções, devoluções e encaminhamentos esse processo 
de mudança de apropriação do pensamento, dos desejos e 
sonhos de vida. Educador ensina, enquanto ensina aprende a 
pensar (melhor) e a construir seus sonhos de vida. (FREIRE, 
1997, p.17). 
 
 

As escolas multisseriadas, no seu início atendiam tanto à população periférica 

quanto a rural, atualmente elas se concentram na zona rural. É imprescindível analisar a 

passagem do livro introdutório que apresenta os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

MEC, revelando à forma como é tratada a escola rural:  

 

As escolas de maior porte, que atendem em média 669,7 alunos 
estão localizadas majoritariamente nas áreas urbanas, o que 
resulta do intenso processo de urbanização experimentado pelo 
país nas últimas décadas [...]. Na verdade, essas escolas 
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concentram-se na região Nordeste (50%), não só em função de 
suas características sócio-econômicas, mas também devido à 
ausência de planejamento no processo de expansão da rede 
física. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p, 18) 

   

Logo, as escolas no campo tendem a se efetivar conforme os padrões urbanos, ao 

invés, de impulsionar os rurais e podendo então manter o jovem no seu lugar de origem.  

Lugar onde a seca e a pobreza persistem em se reproduzirem, o ensino é precário com 

professores sem formação adequada, egressos dos cursos de magistério e escolhidos por 

critérios políticos. Trabalham, em suas próprias residências, com classes multisseriadas, 

com resultados quase nulos.  

Daí os elevados índices de analfabetismo nas áreas rurais, a grande distância das 

cidades maiores e a péssima situação das estradas também impedem o desenvolvimento 

dos alunos. Como já era ressaltado por Silva (1998, p, 78): [...] "onde se somam classes 

multi-seriadas (várias séries em uma única classe), professores leigos, as grandes 

distâncias sem transporte e a mobilidade das famílias" requerem de revisões urgentes 

por parte dos governantes.  

A legislação educacional brasileira nos oferece base legal para programar 

políticas públicas que atendam as particularidades da vida rural. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN), nos seus Artigos nº 23 e 28, 

estabelecem que os sistemas de ensino devam promover as adaptações necessárias para 

que a educação básica seja ofertada adequadamente.  

Entretanto, indicando a possibilidade de definirmos o currículo, a organização da 

escola, o calendário escolar e metodologias enquanto formas essenciais das 

necessidades dos alunos, e ainda considerando as especificidades do ciclo agrícola, das 

condições climáticas, e do trabalho no campo. Essas adequações são importantes, pois, 

a simultaneidade entre trabalho e escolarização no meio rural tem incentivado o fracasso 

escolar. 

De acordo com a LDBEN, as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo”, oportunizam a elaboração de políticas públicas que afirmem a 

diversidade cultural, política, econômica, de gênero, geração e etnia presente no campo. 

Aprovadas pela Resolução CNE/ CEB n° 1, de 3 de abril de 2002, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; formando um conjunto de 

princípios e procedimentos que visam legitimar a identidade própria das escolas do 
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campo, que deve ser definida, numa vinculação estreita com sua realidade existencial, 

referenciando-se na temporalidade e saberes próprios dos povos do campo.  

As escolas multisseriadas constituem sua identidade utilizando, como referência, 

o modelo urbano de ensino. Este sempre associado aos prejuízos na aprendizagem, do 

homem da zona rural. Como podemos utilizar, o mesmo modelo, se as duas partes 

apresentam divergências: quanto as realidade sócio-econômica, política, ambiental, 

cultural, educacional, dentre outras. A Educação na zona rural necessita de um modelo 

exclusivo para atender as deficiências locais. Meios que ofereçam um modelo de 

educação comprometido com a realidade local. E com questões, tipo a de  Giroux e 

Simon: 

 

o que deveríamos fazer para evitar que os alunos que vivem fora 
das práticas dominantes se sintam excluídos, relegados à 
condição de “outros”, quando estamos levando a sério 
justamente o conhecimento organizado nos termos de suas vidas 
diárias?Além disso, como enfrentar formas de resistências dos 
alunos ao que eles percebem como invasão, pelo discurso oficial 
da escola, da esfera privada e extra escolar de suas vidas ? 
(GIROUX; SIMON, 1994, p.118). 
  

 

Nas escolas multisseriadas têm assumido um currículo deslocado da cultura das 

populações do campo, inspirado em compreensões universalizantes, que sobrevalorizam 

as concepções mercadológicas e urbanas de vida. Dermeval Saviani afirma, ao comentar 

sobre importância de se instituir um verdadeiro sistema nacional de educação no Brasil, 

abrangente e universalizado, reforça o objetivo de “[...] formar seres humanos 

plenamente desenvolvidos e, pois, em condição de assumir a direção da sociedade ou de 

controlar quem a dirige" (1998, p. 210). 

Estas instituições são espaços marcados predominantemente pela 

heterogeneidade reunindo grupos com diferenças de série, de sexo, de idade, de 

interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de aproveitamento, dentre outros. 

As multisseriadas oportunizam aos sujeitos o acesso à escolarização em sua própria 

comunidade, fator que poderia contribuir significativamente para a permanência do 

homem no meio rural com o fortalecimento dos laços de pertencimentos e a afirmação 

de suas identidades culturais, se não fossem todas as mazelas que envolvem sua 
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dinâmica educativa. Essa heterogeneidade deve ser afirmada na elaboração das políticas 

e práticas educativas. 

Diante do exposto, seria pertinente sabermos quais estratégias pedagógicas, os 

professores das classes multisseriadas usam na sala de aula para atingirem os objetivos 

escolares. Como incorporam tais concepções em suas práticas pedagógicas para 

contribuir na amenização da evasão escolar e entre outros problemas enfrentados por 

esses profissionais. E para responder às essa indagação foi desenvolvida uma pesquisa 

no município de Tobias Barreto-SE, com professores que lecionam em classes 

multisseriadas. 

Os depoimentos mostram o descaso das políticas publicas com as classes 

multisseriadas como confirma o depoimento da professora Avelina7 [...] “trabalho com 

turma de alunos do 1º ao 5º, com uma faixa etária que vai de 6 à 15 anos de idade e tudo 

conspira contra. A escola não apresenta estrutura alguma para atender os alunos, faltam 

recursos escolares”. 

Já o professor Alberto Neto afirma que, [...] “sinto muita dificuldade na 

separação das atividades, pois o tempo é  curto. Acabo aplicando só os conteúdos de 

português e matemática. Deixando as demais para breves comentários, onde  utilizo os 

ensinamentos da teoria de Paulo Freire8 ”, como Afirma Molinari:  

                                                     

Alguns professores acham que estão sendo justos quando 
reservam, por exemplo, meia hora ou outra fração qualquer de 
tempo para cada agrupamento. Porém nem assim eles 
conseguem dar um bom atendimento, já que cada um pede um 
tipo de intervenção. Outros ainda têm a iniciativa de propor 
tarefas coletivas. Sem dúvida, essa é uma maneira mais 
interessante do que desenvolver atividades separadas, mas 
também fica mais fácil cair na armadilha de achar que todos 
estão envolvidos, quando, na verdade, a mesma proposta pode 
ser adequada para uns, muito fácil para alguns e difícil demais 
para outros. Com isso, os alunos deixam de enfrentar situações 
específicas que estejam de acordo com seus saberes e com os 
desafios que precisam enfrentar para progredir (MOLINARI, 
2009, p,  2). 

 

                                                           
7 Estamos utilizando nomes fictícios para salvaguardar a identidade dos professores. 
8 Paulo Freire: foi um educador e filósofo brasileiro. Destacou-se por seu trabalho na área da educação 
popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência. É considerado um dos 
pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado 
pedagogia crítica. Teórico voltado para escolarização como para a formação da consciência dos 
educandos.  
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Outro depoimento foi da professora Lindalva. Segundo ela, as escolas deveriam 

ter no mínimo uma auxiliar em cada classe multisseriada e ainda, “[...] em uma classe 

multisseriadas as aulas devem ser mais dinâmicas para trair a atenção dos alunos e 

evitar a desordem da classe. E isso só possível se a escolar tiver material e 

acompanhamento do suporte pedagógico”. Fato explicado por Molinari. 

 

A diversidade estar presente em qualquer grupo, na escola rural 
ela chama muito mais a atenção por concentrar no mesmo 
espaço – e ao mesmo tempo – crianças de idades muito díspares, 
da Educação Infantil aos últimos anos do Ensino Fundamental. 
E, geralmente, o professor não tem um auxiliar trabalhando com 
ele. A responsabilização da multisseriação pelo fracasso escolar 
nessas turmas sempre aparece no discurso dos professores. Eles 
vêem nisso um problema que prejudica principalmente o ensino 
dos menores – os que demandam mais atenção –, mas que 
também dificulta o dos maiores, que acabam não tendo tarefas 
ou atividades específicas que os ajudem a progredir 
(MOLINARI, 2009, p, 1). 
 
 

Por último, o depoimento da professora Catarine. Para ela, as classes 

multisseriadas já deveriam ter sido extintas. No momento em que se expressava a 

professora demonstrava muita insatisfação, “[...] leciono a mais de dez anos no ensino 

multisseriado e não vejo outra saída a não ser a extinção das classes multisseriadas [...] 

os pontos negativos sobressaem os positivos. Minha principal estratégia é a tradicional, 

não tenho opção [...]. Fico impressionada quando vejo alguns alunos se desenvolvendo 

e isso é que nos mantém na luta”. 

  Apesar de todas as dificuldades citadas por esses professores nas escolas da 

zona rural, eles conseguem fazer com que alguns alunos atinjam os objetivos escolares e 

cheguem à universidade, são poucos, mas eles conseguem. Comprovando que, se 

houvesse mais comprometimento por partes de todos, inclusive da comunidade, os 

resultados seriam outros e com certeza bem melhores. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de expor uma reflexão sobre estratégias pedagógicas referente às 

escolas multisseriadas iniciámos o trabalho de busca de dados nas escolas rurais. 
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Detectando contradições com relação a outros dados colhidos bibliograficamente tanto 

no Brasil como em outros países como a Argentina. 

 Pensar na escola rural é pensar no homem rural, seu contexto, sua dimensão 

como cidadão, sua ligação com o meio em que vivem. È incentivar seu 

comprometimento e interferência na formação sócio-política dos homens do campo e a 

forma como tem acompanhado as transformações ocorridas no meio rural.  

Uma alternativa para iniciar as estratégias pedagógicas seria a utilização do 

projeto político-pedagógico das escolas da zona rurais. De forma a fortalecer a auto-

estima da população rural, num projeto de desenvolvimento baseado nas vocações 

locais, na valorização da cultura, do estilo de vida, dos valores sociais com que cada um 

se identifica, baseando no desenvolvimento local sustentável. 

  A prática rural traçou tipos comportamentais característicos ao da cidade. Traços  

que necessitam de um tipo de atendimento quase que exclusivo para contemplar a 

diversidade do campo. Pensando nessas questões, seria a alternativa de um trabalho 

pedagógico para classes multisseriadas, seria uma proposta metodológica voltada para  

combinar na sala de aula uma série de elementos e de instrumentos de caráter 

pedagógico e administrativo, cuja implementação aumentasse a qualidade do ensino 

oferecido nestas escolas, caso não encontrado nas escolas de  classes multisseriadas de 

Tobias Barreto-Se.  

Portanto para finalizar, um dos maiores desafio é conseguir o envolvimento e 

comprometimento por parte de todos os níveis: Secretarias de Educação, Professores, 

alunos e pais, para que num esforço conjunto dêem sustentabilidade para uma escola 

com qualidade. Respeitando um dos direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que é direito a educação. 
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