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Resumo 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa sobre a formação e profissionalização docente de 
professores/as que atuam em escolas rurais com turmas multisseriadas. Nossa pretensão foi 
aprofundar a discussão sobre essa particularidade da educação em pequenos municípios, 
geralmente em zonas rurais onde a educação escolar ainda enfrenta problemas para atender às 
exigências e especificidades do meio. Apoiado no referencial da formação com base na 
profissionalização docente (Tardif M.; Lessard C.; Gauthier C. 1988), (Ramalho, Nuñez e 
Gauthier, 2003/2004, entre outros), o estudo voltou-se para a compreensão do processo em 
que são formados/as (inicial e continuada) os/as professores/as e demais profissionais cujas 
funções estão direcionadas às escolas rurais multisseriadas. Essas escolas “sobrevivem” no 
sistema educacional do país e devem oportunizar a seus “clientes” um ensino de boa 
qualidade. 
Palavras chaves: Formação docente, Multisseriação, Profissionalização. 

 
 

Résumé 
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche sur la formation des enseignants et la 
professionnalisation des enseignants qui travaillent dans les écoles rurales à classes 
multiniveau. Notre proposition a été d'approfondir le débat sur cet aspect de l'éducation dans 
les petites villes, généralement dans les zones rurales où la scolarité encore des problèmes 
pour répondre aux exigences et aux spécificités du milieu. En prenant appui sur des références 
sur la professionnalisation des enseignants, (Tardif M., C. Lessard, C. Gauthier, 1988), 
(Ramalho, Nuñez et Gauthier, 2003-2004, etc), l'étude est centrée sur la compréhension des 
processus de ceux qui sont en formation initiale et continue (enseignants et autres 
professionnels) des les écoles rurales multiniveaux. Ces écoles survivent dans le système 
éducatif du pays et doivent donner à leurs «publics» une éducation de qualité. 
Mots-clés: formation des enseignants, Multiniveau, Professionnalisation. 
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Introdução 

 

Nos atuais estudos na área educacional, o debate sobre a formação e a 

profissionalização docente tem apresentado maior visibilidade para os objetos de pesquisas 

em nível nacional e internacional, assim como tem sido um dos destaques nas atuais pautas 

políticas educativas na América Latina e no Brasil. As inúmeras exigências requeridas pelas 

reformas políticas educacionais decorrentes de diversos fatores, as mudanças culturais 

manifestadas pela sociedade, pelo conhecimento e pela informação, pela integralização das 

economias mundiais, pelo problema da falta de acesso à escola vinculado à exclusão social, 

ordenam novos paradigmas à atividade docente, bem como põe em evidência novos desafios. 

Esses novos desafios teóricos e práticos se revelam sob a organização de reformas 

educacionais que têm acontecido na maioria dos países. Tais reformas são direcionadas para 

adaptar a educação às imposições dos novos tempos e contextos. No Brasil, acentuam-se os 

debates em torno da formação profissional docente, tendo em vista a legislação em vigor, em 

especial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, sancionada em 10 de 

dezembro de 1996, que exige a formação pedagógica de nível superior, de professores para 

atuar desde o ensino fundamental. O título que trata dos Profissionais da Educação merece 

atenção especial por se tratar da formação de docente e estendê-la aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando. 

Assim reza o artigo 62 da citada Lei: “A formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação, admitida como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental a oferecida em nível médio, na modalidade normal.” 

Assim sendo, a formação inicial e continuada dos professores/as está presente nos 

documentos da Política Educacional Brasileira, bem como em associações e entidades, tais 

como: Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Centro de 

Estudos Educação & Sociedade (CEDES), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e as produções acadêmicas de pesquisadores da área. Essas entidades e 

associações preocupadas com as expectativas depositadas na profissionalização da docência 

centram suas discussões nos referenciais teórico-metodológicos, definidos pelas políticas 

educacionais cuja finalidade é articular princípios em torno das categorias como parte do 

processo de formação e profissionalização docente. 
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Vimos assim, que o trabalho do professor tem sido objeto de reflexões e críticas em 

vários espaços e por diferentes grupos e entidades. No entanto, Ramalho e Nuñez explicam 

que: 

Nos documentos das Reformas Educacionais a docência é considerada uma 
atividade profissional e a profissionalização é priorizada como condição 
necessária à formação docente. Não obstante as crescentes discussões sobre 
a temática, essas não se mostram ainda suficientes no sentido de subsidiar 
uma mudança de postura dos professores em suas atividades. As produções 
das academias sobre a profissionalização e a docência como profissão, 
Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), ainda não chegaram, de modo 
satisfatório, aos professores e muitas vezes, quando chegam, passam a 
atribuir a eles funções diversas e complexas que por vezes os próprios 
teóricos não teriam condições de cumpri-las. (RAMALHO; NUÑEZ, 2009). 
 

 

É importante assinalar que o processo de profissionalização já foi percorrido por um 

longo caminho. No entanto ainda há muito que fazer no processo de formação docente inicial 

e continuado dos professores, que, como foco de inúmeras propostas colocam-se no contexto 

de uma sociedade que impõe novos paradigmas à escola, aos professores e suas ações 

demandando um novo jeito de pensar o ensino, a aprendizagem e o exercício da docência 

(RAMALHO e NUÑEZ, 2009). 

A formação e a profissionalização docente se desenvolvem sob diversas perspectivas e 

significados em conformidade com o contexto social e temporal da abordagem, bem como o 

aporte teórico de análise. Nessa perspectiva, as reflexões de teóricos nacionais e 

internacionais como Ramalho (1993), Ramalho Nuñez e Gauthier (2003/2004), Garcia 

(1999), Giroux (1997), Gauthier (1998), Schon (1987), Perrenoud (2001), Zeichnner (1991), 

Concreras (1997), Carr e Kemmis (1988), Erguita (2001), Tardif (2008), entre outros, 

merecem ser consideradas por constituírem-se de referenciais em vários estudos realizados 

por pesquisadores brasileiros sobre formação e profissionalização docente. 

Em nosso país, esse movimento ganha maior visibilidade a partir de 1995 quando foi 

fundado pelos pesquisadores Betania Leite Ramalho e Isauro Beltrán Nuñez, o Grupo de 

Estudos Formação e Profissionalização Docente, do Programa de Pós Graduação em 

Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Daí as reflexões a respeito da 

profissionalização da docência se destacam a partir da contribuição de produções acadêmicas 

como Ramalho e Carvalho (1994); Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003/2004), entre outros. 

Como esses, os estudos realizados por pesquisadores e alunos do mestrado, doutorado e da 

iniciação científica do grupo. Os estudos segundo essa orientação concentram-se nas 

categorias formação (inicial e continuada) principal componente da profissionalização, a 
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identidade e as diferentes condições e modos de vida que se fazem presentes nas relações de 

ensino que estabelece no contexto de uma atividade profissional. 

Nesse cenário poderíamos perguntar: o que é finalmente a profissionalização docente?  

 

Para nós, é um processo de construção da identidade docente pelos 
professores, como grupo que exerce a docência como uma atividade social 
específica. A profissionalização do professor define-se, em parte, por 
características objetivas permeadas pelas relações dialéticas com a 
subjetividade própria da atividade humana em condições de interações 
sociais numa dinâmica histórica. É também uma forma de representar a 
profissão, as suas responsabilidade, a sua formação contínua e a sua relação 
com outros profissionais do processo e produtos de construção de identidade. 
A profissionalização é um movimento ideológico na medida em que repousa 
nele “novas representações” do ensino e da educação, do saber ser professor 
no interior do sistema educativo. Mas é também político e econômico por 
induzir, no plano das práticas e das organizações, novos modos de gestão do 
trabalho docente e relações de poder entre os grupos no seio da instituição 
escolar e fora dela. (RAMALHO e NUÑEZ, 2009, p. 4). 

 

Assim sendo, a profissionalização docente se desenvolve em duas dimensões que se 

unem e se constituem em argumentação dialogada: a profissionalidade, que se refere a saberes 

e competências desenvolvidas ao longo do processo de profissionalização e o 

profissionalismo que está vinculado às condições, ao contexto do exercício da profissão, 

fundado no status e na ética do agir profissional. (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 

2003/2004). 

É importante destacar a necessidade de mobilizar tais dimensões de que tratam a 

profissionalização docente no sentido de articulá-las e desenvolvê-las num processo contínuo 

e dinâmico e assim chegar aos professores para que estes possam avançar em seu 

desenvolvimento profissional para atender às necessidades educativas das populações de cada 

contexto, como por exemplo, no âmbito da escola das zonas menos favorecidas social e 

economicamente como são aquelas com turmas multisseriadas, objeto do presente estudo. 

 

Docência no meio rural, políticas educacionais e as singularidades da multisseriação 

 

A formação de professores para lidar com turmas multisseriadas no meio rural tem 

sido objeto de estudos (Ramalho, 2003), na busca da compreensão de como se tornaram 

professores e como funciona a docência destinada aos moradores das localidades rurais. Estes 

possuem características específicas que precisam ser observadas como princípio educativo, 
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considerando as suas particularidades históricas, sociais, culturais e ecológicas, que os 

diferenciam dos sujeitos de outros contextos. Os moradores do meio rural, hoje fazem parte 

de um universo socialmente integrado ao conjunto da sociedade brasileira e defrontam-se com 

as informações mundiais exigindo assim um saber que contemple essas particularidades, 

porém, pautado nos seus modos de vida. 

Vimos, anteriormente, que a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96 motivou o campo de estudo que traz como foco a temática da formação 

de professores no Brasil. Em consonância com essa 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. Elas foram aprovadas pela Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; constituindo-se num 

conjunto de princípios e procedimentos que visam legitimar a identidade própria das escolas 

do campo, que deve ser definida, numa vinculação estreita com sua realidade existencial, 

referenciando-se na temporalidade e saberes próprios dos povos do campo, em sua memória 

coletiva, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais.  

No tocante às análises sobre o cenário político das reformas educativas ao debate 

sobre concepções, espaços, lócus e tipos de formação docente surgem significativas 

contribuições (Ramalho, 1993), (Therrien e Damasceno, 1993), (Leite, 2002), (Ramalho, 

Nuñez e Gauthier, 2003/2004), (Molina, 2006), Tardif, 2008), dentre outros. No entanto, 

reconhecemos que essas contribuições abordam conceitos e dimensões mais ligadas a 

educação rural e/ou a educação do campo, o que requer que façamos um recuo parcial com o 

intuito de pontuarmos que a compreensão sobre a multisseriação e a precária situação de 

formação e qualificação docente dos/as professores/as dessa estrutura escolar, ainda são 

lacunas entre esses estudos. Tal estrutura se caracteriza pela situação em que se reúnem 

estudantes de várias séries, idades e interesses, na mesma sala de aula e no mesmo horário, 

com apenas um/a professor/a, e estabelece o contraste entre essa modalidade de ensino e os 

marcos instituídos pela legislação educacional vigente. Compreendemos que a escola 

multisseriada é uma organização marcada pelo isolamento social em relação aos centros 

urbanos e, no caso do Brasil, é marcada pela precariedade do sistema escolar e pelas 

condições de pobreza. Essa escola tem uma longa história. Foi, e continua sendo, em 

determinados municípios, o tipo de escolaridade possível para as zonas rurais. Sua 

característica básica, a de reunir em torno de um professor vários alunos de idades e séries 

diferentes, data das últimas seis décadas e se perpetua até hoje, embora na história da 
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educação brasileira exista apenas vagas notícias sobre educação rural, especialmente quando 

se trata da multisseriação.  

Defendemos, portanto, que assim como o sistema educacional para o conjunto do país, 

o do meio rural deve, igualmente, estar apoiado em teorias, metodologias e técnicas que 

atendem às suas especificidades. Pela sua importância as escolas rurais multisseriadas 

carecem de estudos, em especial, sobre a formação docente e sobre os procedimentos que 

incidem nas práticas pedagógicas, tendo em vista os desafios frente às requeridas escolas. 

Um dos limitadores do desenvolvimento dessa escola refere-se a fatores da formação 

docente do/a professor/a que nela atua. 

Como pontua Ramalho, 

 

[...] os termos professora não titulada, leiga e professora rural chegam a 
significar para muitos a mesma coisa, pelo fato da baixa qualificação do 
professorado do [antigo] ensino primário incidir, principalmente, nas escolas 
destinadas às populações rurais. [...] portanto, é no meio rural que encontram 
o maior número de professores sem formação, os mais desassistidos levando 
a cabo tarefas complexas e exigentes como é o ensino das séries iniciais e 
ainda, em classes multisseriadas. (RAMALHO, 1993, p.71). 

 

Diante dessa consideração, torna-se importante destacar a necessidade que têm as 

políticas educacionais no Brasil de reconhecerem a expressividade do fenômeno de 

experiências docentes multisseriadas no meio rural, como orientação para obter um 

diagnóstico contínuo e fidedigno, que ofereça possibilidades de ações de intervenção na 

prática cotidiana concreta do professor que atua nessa modalidade de ensino. Aprofundar 

conhecimentos sobre o trabalho docente elaborado na multisseriação e buscar compreender as 

concepções didático-pedagógicas, alicerçam os debates em torno da formação do/a docente 

inserido no meio rural brasileiro. 

Adotando a definição de Azevedo (2006, p. 100) que afirma que “as inconsistência 

que as políticas nacionais de educação apresentam, refletem-se sobretudo, na prática 

pedagógica dos/as professores/as que trabalham com as turmas multisseriadas, sem quaisquer 

direcionamento, [...] diante das dificuldades que têm em sua prática pedagógica, os 

professores cumprem o seu papel, usando a metodologia do jogo de cintura.” Tal expressão 

consiste em se ter muito jeito, muita habilidade, para ajustar, modificar uma situação sem as 

ferramentas devidas. 

Tardif, pesquisador canadense, ao tratar dos saberes profissionais comenta: 
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[...] daí decorre todo um jogo sutil de conhecimentos, reconhecimentos e de 
papéis recíprocos, modificados por expectativas e perspectivas negociadas. 
Portanto, o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si 
mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e 
seus alunos. Por conseguinte, é preciso inscrever no próprio cerne do saber 
dos professores a relação com o outro, e, principalmente, com esse outro 
coletivo representado por uma turma de alunos. (TARDIF, 2008, p. 13). 

 

Recentemente pesquisando a produção de Therrien e Damasceno (Org.), (1993), 

tivemos acesso ao seu trabalho intitulado “A Professora Rural: o saber de sua prática social na 

esfera da construção social da escola do campo.” Assim, temos a consciência de que “jogo de 

cintura,” é a expressão utilizada para revelar que a estrutura da identidade pedagógica está 

vinculada à estrutura social do contexto de vida dos/as professores/as. Consideramos esse, um 

desenvolvimento profissional construído a partir de múltiplos saberes das diferentes áreas do 

conhecimento, no diálogo com o contexto, pares de trabalho acompanhado do conhecimento 

de si próprio. Quanto aos saberes da experiência, o próprio Therrien acrescenta: 

 

Na esfera do cotidiano, as práticas pedagógicas heterogêneas geradoras de 
vários níveis de saberes vêm se integrando na práxis social da professora 
rural, afetando a sua prática escolar e contribuindo para a construção social 
da escola do trabalhador. Contudo, o caráter fragmentado e contraditório 
desses saberes revela uma falta de sistematização que aponta para a 
necessidade de prosseguir na sua formação escolar com o maior respeito a 
sua identidade e às conquistas de sua práxis social.(THERRIEN, 1993, p. 
50). 

 

Tal depoimento nos mostra consenso entre todo e qualquer docente vinculado ao 

professorado cujo fazer pedagógico está ligado ao trabalhador. Porém, muito se adéqua ao 

caso particular de nosso estudo e por isso, aqui nos referimos aos professores/as que atuam 

nas turmas multisseriadas, cujo saber e fazer estão relacionados com suas experiências de 

vida. Defendemos assim, que estes saberes devem ser compreendidos em relação ao trabalho 

na sala de aula, pelas variadas dimensões que incorporam esse trabalho. Porém, tais saberes 

requerem estudos dentro de métodos e medidas, ou seja, um plano mais teórico constituído 

pelo conjunto de saberes profissionais transmitidos pela instituição superior. (TARDIF, 

2008). 

Acreditamos assim, que essa percepção de formação baseada em uma verdadeira 

pedagogia como teoria da profissão docente, vem contribuir para que o/a professor/a adquira 

as ferramentas pedagógicas e didáticas necessárias para transformar então, conteúdo de ensino 

em capacidade de aprendizagem. 
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Nessa perspectiva, Molina (2006), reconhece e escreve: 

 

Há que se instituir na estrutura das instituições de ensino superior brasileiras 
e em escolas de nível médio, processos de formação inicial de educadores do 
campo. [...] tal formação deve assentar-se em princípios universais já 
consagrados no setor de ciências da educação, e que leve em conta que o 
campo é constituído de especialidades que não podem ser ignorados nos 
processos educativos, mais que isso, essas especificidades somente estarão 
presentes se o professor tiver tido formação adequada. Tem-se, ainda a 
certeza de que essa formação implicará, necessariamente, na revisão da 
própria organização da escola do campo. O que deve vir primeiro, um ação 
de reorientação da escola do campo quanto sua organização e 
funcionamento, ou uma forte agenda de formação de educadores que 
implante, uma nova dinâmica na organização escolar, como, por exemplo, 
um jeito inovador de lidar com as conhecidas classes multisseriadas? 
Obviamente, que uma política implica a outra, e é assim que tem de ser 
pensada e planejada, levando-se em conta múltiplos e complexos elementos. 

 
 

A busca de um “jeito inovador” para lidar com as turmas multisseriadas, implica uma 

inovação pedagógica na formação docente dos/as professores/as que nelas atuam para que 

eles possam articular conhecimentos teóricos e práticos na ação docente. Esta compreensão 

pode fazer muita diferença no jeito de lidar com a docência no meio rural, cujo 

desenvolvimento requer competências específicas adquiridas mediante o processo de 

formação inicial e continuada. 

Essas são dimensões particulares que se instauram nos coletivos, que possibilitam 

múltiplas construções da realidade da multisseriação, como estrutura organizacional da 

educação rural. 

Perante esses fatos, evidenciamos uma carência de estudos que analisem, de maneira 

suficiente, a articulação entre a formação, a profissionalização e o trabalho dos/as docentes 

que se ocupam da educação no meio rural, mas precisamente nas turmas multisseriada. 

Diante dessas discussões, compreendemos que profissionalização da atividade docente 

se constitui na mais evidente proposição para tratar do desenvolvimento profissional 

sistemático da profissão docente, considerando que essa categoria se desenvolve nas 

dimensões interna e externa nas quais são mobilizadas atitudes, individuais e coletivas. Tais 

dimensões são desenvolvidas pela profissionalidade (dimensão interna) e pelo 

profissionalismo (dimensão externa). Assim, a importância da profissionalização no trabalho 

docente consiste em oferecer subsídios para se compreender a constituição docente de 

professores que lidam com as turmas multisseriadas; suas reflexões e intervenções no 

processo de aprender e ensinar, o qual deve ser regido por conhecimentos sobre a profissão 
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docente, consciência de si mesmo, competências e atitudes que permitam aos professores 

compreender as complexas situações do ensino. (GARCÍA, 1999). 

Essa compreensão confirma as complexas situações enfrentadas no ensino 

multisseriado, e , em função disso defendemos que o processo de profissionalização mediante 

as dimensões que o compõe, pode proporcionar competências suficientes para a construção de 

propostas e encaminhamentos próprios para essa forma organizacional de ensino, evitando 

assim, uma prática pedagógica restrita ao empirismo, gerando sentimento de ansiedade e de 

insegurança aos multisserianos1. 

Estudos realizados pelo Ministério de Educação (MEC/SECAD) divulgam que há 

cerca de seis milhões de alunos matriculados em escolas multisseriadas, o que equivale a 10% 

do total de estudantes brasileiros, sob os ensinamentos de aproximadamente 38 mil 

professores sem formação superior para atuar nessas turmas. Para a formação desses 

professores, foi criada pelo MEC uma política do campo instituída por decreto. “O campo é 

muito diverso, com especificidades. É necessário estabelecer o que é comum entre as áreas 

rurais para avançar nas políticas públicas e colocá-las em um marco legal, definindo tarefas 

para cada ente da federação.” (HADDAD, 2009). 

Além desses estudos no Brasil, a multisseriação na zona rural também é alvo de 

pesquisas em todos os países europeus, bem como nos Estados Unidos da América e Canadá. 

Tais experiências puderam ser relatadas graças às contribuições de Thorsten Husen (2008), 

considerado o decano dos educadores europeus, frequentador de uma escola multisseriada na 

zona rural da Suécia, em conversa com o economista Claudio de Moura Castro, colunista da 

revista Veja. 

Nesses países, segundo o educador europeu referendado, “os professores recebem 

cursos de formação, os quais desenvolvem soluções eficientes que permitem manejar as 

turmas com pleno sucesso,” e ainda acrescenta: “perpetuou-se nos países mais pobres a idéia 

de que a escola multisseriada é um ícone do atraso educativo. Só se justifica quando não há 

densidade demográfica para preencher as salas.” 

Ainda que essas sejam ricas contribuições, constatamos que os poucos estudos 

encontrados nessa área nem sempre focam os desafios da formação como profissionalização 

dos/as professores/as que ensinam nas escolas rurais multisseriadas. 

                                                           
1
 Definição utilizada pelas autoras para nomear os docentes que exercem atividades escolares multisseriadas. 
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Essa discussão toda, sobretudo a escassez de dados e estudos relacionados as 

experiências docentes em escolas rurais multisseriadas, nos leva a entender que na educação 

rural, as práticas dos/as professores/as na relação com a comunidade, com os alunos e consigo 

mesmo, poderá enfrentar obstáculos, pois 

 

Silenciamento e até desinteresse sobre o rural nas pesquisas é um dado 
histórico que se torna preocupante [...] Um dado que exige explicação: 
“somente 2% das pesquisas dizem respeito às questões do campo não 
chegando, a 1% as que tratam especificamente da educação escolar no meio 
rural. O que é para muitos um dado preocupante.” (ARROYO, CALDART, 
MOLINA, 2009, p. 8). 

 

Esse discurso é evidente e nos leva a reforçar a compreensão de que somente a 

educação não resolverá os problemas sociais que vivem as famílias do meio rural. Todavia, a 

formação e a profissionalização do trabalho docente estarão na base da construção de uma 

escola do meio rural de qualidade, com estrutura física e pedagógica adequadas, professores 

melhor remunerados e com formação própria para atuar nessa organização de ensino 

multisseriado. Esse é um primeiro passo para que essas populações vivam com mais 

dignidade. “Entendemos que somente as escolas estabelecidas política e pedagogicamente 

pelos indivíduos do campo conseguem ter a característica do campo, e incorporando nesta 

característica as formas de organização e de trabalho do povo do campo. (DIAS, BRANDÃO, 

OLIVEIRA e COSTA, 2009, p. 101). 

De acordo com os resultados obtidos com a nossa pesquisa, 100% das professoras 

pesquisadas possuem formação superior em Pedagogia. No entanto, não têm formação 

pedagógica específica para ensinar as turmas multisseriadas, e sentem essa falta no dia-a-dia 

da sala de aula. Porém, esperam que essa lacuna seja preenchida no decorrer do processo de 

formação continuada. 

O nível de formação dessas professoras e as instituições formadoras são outros 

indicadores que evidenciam o nível de profissionalidade delas (aquisição e domínio de 

saberes) que deve corresponder ao esperado avanço do profissionalismo (construção das ações 

políticas e status profissional) dimensões que confirmam a profissionalização do magistério 

nos moldes propostos por (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER 2003/2004). 
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Considerações prévias 

 

A profissionalização docente e seus desafios propostos enquanto referência para a 

construção da identidade docente, vem sendo apresentada como importante eixo nos 

processos formativos e encontra-se influenciada pelas reformas educacionais ocorridas desde 

meados dos anos de 1990, nos países da América Latina e no Brasil. 

No Brasil, a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) tem 

motivado os debates em torno da formação profissional docente, em todos os níveis e 

modalidades educativas das populações de cada contexto. 

O contexto da educação rural, no qual estão inseridas as escolas com turmas 

multisseriadas apresenta características específicas, motivo pelo qual busca na 

profissionalização da docência fundamentos requeridos no processo de formação dos 

professores que atuam nessa estrutura escolar. 

Essa especificidade do meio rural exige que a formação pedagógica seja diferenciada 

face à frequente necessidade de trabalho multisseriado, o qual envolve alunos de idade e 

séries díspares destinados a aprender com apenas um/a professora que se destina a ensinar. 

Essas constatações por si só geram a necessidade de estabelecimento de políticas 

públicas com ações concretas de formação docente, bem como de valorização profissional 

condizentes com as prioridades da educação escolar multisseriada, no contexto do 

desenvolvimento global da sociedade brasileira. 
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