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RESUMO 

 

A presente pesquisa retrata parte das ações dos professores em uma sala de aula 

rural multisseriada localizada no município de Porto Velho/RO. Indagamos como o 

ensino rural multisseriado é efetivado por meio das práticas pedagógicas dos 

professores na escola rural. Trazemos como um dos objetivos identificar e analisar 

as ações pedagógicas necessárias desenvolvidas pelos professores para o 

processo de ensino e aprendizagem de crianças no meio rural. No que se refere aos 

aspectos metodológicos foram realizados levantamentos bibliográficos e 

documentais, utilizamos diversos instrumentos/técnicas para as coletas de dados de 

campo entre eles destacaram: observações em sala de aula, questionários, 

entrevistas e caderno de campo. Dentre os autores que fundamentaram a pesquisa 

destacamos: Leite (1999), Almeida (2005), Bof; Sampaio (2006), Arroyo (2007), 

Vendramini (2007) e Barros (2013) entre outros. Percebemos que o fazer dos 

professores se vinculam em práticas que normalmente não se apresentam inter-

relacionadas aos aspectos teóricos e metodológicos do campo da educação em seu 

contexto rural. Nos dados coletados e analisados ficou-nos nítido que as práticas 

docentes muitas vezes não são suficientes para o adequado processo de ensino e 

aprendizagem para as crianças das escolas rurais, como também há problemas 

sobre o próprio processo de formação inicial e continuada do professorado. 

 

Palavras chave: Escola multisseriada. Ensino rural. Multisseriação na escola. 

Educação do campo. Escola rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This actual research portrays part of the teachers' actions in a rural multiseried 

classroom located in the countyof Porto Velho / RO. We hadinquired how the 

multiseried rural education is effected through the pedagogical practices of the 

teachers in the rural school. We have set as goal the identification and analysation of 

the necessary pedagogical actions developed by the teachers for the teaching and 

learning process of children in rural areas. About the methodological aspects it was 

made bibliographical and documentary surveys, we had used several instruments / 

techniques for the collection of field data, among which we highlight: classroom 

observations, questionnaires, interviews and field notes. Among the authors who 

founded the research we highlight: Leite (1999), Almeida (2005), Bof; Sampaio 

(2006), Arroyo (2007), Vendramini (2007) and Barros (2013) among others. We 

perceive that teachers' work is linked to practices that are not usually interrelated to 

the theoretical and methodological aspects of the field of education in their rural 

context. In the data collected and analyzed it was clear that the teacher’s practical is 

often not enough for the adequate teaching and learning process for children in rural 

schools, but there are also problems about the process of initial and continuing 

teacher training. 

 

Key words: Multiseried school. Ensino rural. Multiseried in the school. Education of 

the field. Rural school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa está inserida no debate da educação rural no Brasil, 

considerando que até meados do século XX o Brasil era rural. Com a chegada da 

industrialização houve um deslocamento da população rural para os centros urbanos 

como enfatiza Almeida (2005).  A educação no meio rural não era uma das 

prioridades das autoridades públicas. Porém, com o processo de desenvolvimento 

industrial percebeu-se que era necessário preparar mão de obra para as indústrias. 

 Algumas das indagações da presente pesquisa consistem em compreender 

como o ensino rural e efetivado nas práticas pedagógicas dos professores de uma 

escola multisseriada? E quais são as ações pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores da escola do meio rural que contribuem para a aprendizagem dos 

alunos na sala de aula multisseriada? 

 A investigação foi realizada em Escola Rural Municipal de Ensino 

Fundamental localizada na Zona Sul de Porto Velho RO. A escola tem dois 

professores atuando no mesmo horário e na mesma sala com séries diferenciadas.  

A pesquisa é de caráter qualitativo, inicialmente realizamos o levantamento 

bibliográfico sobre a temática, na sequência foram utilizadas técnicas diversas para 

a coleta de dados empíricos, entre elas a observações em sala de aula, aplicação de 

questionário, entrevistas, registro fotográfico, diário de bordo. 

O objetivo geral da investigação foi identificar e analisar as ações 

pedagógicas necessárias desenvolvidas pelos professores para o processo de 

ensino e aprendizagem das crianças no meio rural. Já os objetivos específicos foram 

os seguintes: analisar como as ações do professor influenciam no processo de 

ensino aprendizagem das crianças e identificar as dificuldades dos alunos na sala de 

aula multisseriada. 

A pesquisa está composta por quatro capítulos: o primeiro retrata da 

educação rural em seu contexto histórico, anunciando as normatizações que 

constituíram a educação do meio rural e seus desdobramentos para a Educação do 

Campo. 

O segundo capítulo aborda a escola multisseriada e o posicionamento de 

alguns teóricos sobre a temática foco da investigação, entre eles Vendramini (2007), 

Leite (1999), Almeida (2005), que abordam o papel do professor na escola rural e 
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sua importância diante do cenário de precarização da escola rural. Arroyo (2007), 

Bof e Sampaio (2006) estabelecem importantes reflexões sobre a escola 

multisseriada e as dificuldades que professores e demais agentes da escola 

enfrentam. As escolas rurais diante do posicionamento de Evangelista & Gentilini 

(2014) foram esquecidas. 

Arroyo (2007) relata sobre a formação de professor, a importância do 

currículo entre outros importantes assuntos.  

O terceiro capítulo remete a trajetória metodológica, os sujeitos da pesquisa, 

a localidade da pesquisa e suas especificidades no que tange os caminhos 

percorridos para a coleta, seleção e analise dos dados. 

O quarto capítulo trata da pesquisa empírica, analisando os dados 

encontrados e por fim as considerações finais. Esperando, assim que este estudo 

contribua para novas pesquisas que surgirão sobre a importante temática que 

denominados de “o fazer do professor em uma sala de aula rural multisseriada no 

município de Porto Velho/RO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

2 A EDUCAÇÂO NO MEIO RURAL:A FORÇA DA LEI 

 

 Abordaremos breve histórico da educação rural no Brasil. O processo de 

construção das Diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do 

campo1significou grandes conquistas para os povos que defendem uma educação 

de qualidade social, mesmo que partidários de identidades diversas, tais como, 

Agricultor Familiar, Sem Terra, Povos das Florestas, Pescadores, Quilombolas, 

Ribeirinhos, Extrativistas, Assalariados Rurais entre outros. Verificamos que o 

processo de implementação da República brasileira foi também marcado por 

debates sobre mudanças estruturais que apontavam para a possível mudança de 

eixo no processo econômico.  

 

O advento da República, no final do século XIX, delimita um processo de 
mudanças estruturais na sociedade brasileira, que assume proporções 
maiores no século seguinte, com a afirmação do trabalho assalariado e 
melhoramentos urbanos aliados ao inicio da industrialização. (ALMEIDA, 
2005, p. 279). 

 

 As promessas de um novo tempo com o advento da República não se 

solidificaram a ponto de estabelecer garantias sociais e em específico a escola no 

meio rural. Barros (2013) nos demonstra o quanto a República brasileira defendia o 

projeto de reafirmar o capitalista industrial em detrimento dos negócios dos 

latifúndios. Em contextos de disputas políticas e projetos de uma recente sociedade 

assalariada o que mais se destacava era o desprezo por uma educação de 

qualidade social. Também entendemos que a parca legislação educacional não foi 

suficiente para garantir uma escola rural a partir das especificidades dos Povos das 

Florestas2. 

Em todas as constituições brasileiras abrangeram a educação escolar, porém 

não estava mencionado o ensino no meio rural, considerando que até meados do 

século XIX, maior parte da população morava na zona rural. Para Almeida (2005, 

p.279), “os dados estatísticos sinalizam que o crescimento da população brasileira 

                                                
1
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002. Instituiu as Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo. Diário Oficial da União, Brasília DF, 9 de abril de 2002. 
Seção 1. 
2 Os Povos das Florestas aqui mencionados representam uma das muitas identidades daqueles que 
vivem nos espaços rurais do Brasil. 
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ocorre proporcionalmente ao aumento da população que vem do campo para o meio 

urbano [...] vivem em cidade, pouco mais de 10%”. 

 
No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, 
merecendo especial destaque a abrangência do tratamento que foi dado ao 
tema a partir de 1934. Até então, em que pese o Brasil ter sido considerado 
um país de origem eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer 
mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se, de 
um lado, o descaso dos dirigentes com a educação do campo e, do outro, 
os resquícios de matrizes culturais vinculadas a uma economia agrária 
apoiada no latifúndio e no trabalho escravo. (BRASIL, 2002, p. 3). 

 

Diversos são os exemplos de documentos oficiais que não mencionam a 

educação rural no Brasil. Outro exemplo pode ser percebido na Carta Magna de 

1891, no seu artigo 72, parágrafos 6 e 24 dos quais relatam sobre a garantia dos 

direitos à educação para os estrangeiros residentes no Brasil, porém, esquecem dos 

moradores da zona rural. 

 

 
Art.72. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade nos termos seguintes: 
 
 § 6º. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.  
 § 24º. É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, 
 intelectual e industrial. (BRASIL, 1891, p. 81 - 83). 

 

Por meio da letra da lei podemos perceber que o ensino escolar estava sendo 

ocupado e dominado pelas populações das classes medias. Por um lado, miravam a 

educação como um empreendimento para melhor constituir novo processo de 

industrialização, e por outro lado, não viabilizavam mudanças estruturais para o 

atendimento escolar das populações que viviam no meio rural.  

 

A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no 
processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas do 
cultivo que não exigiam dos trabalhadores rurais, nenhuma preparação, 
nem mesmo a alfabetização, contribuíram para a ausência de uma proposta 
de educação escolar voltada aos interesses dos camponeses. (BRASIL, 
2002, p. 4). 

 

Dos anos 1.900 a 1.920 do século XX, o surgimento de poucos documentos 

legais, que brevemente iniciavam os debates para oferecer educação direcionada 

aos camponeses, porém com fortes propósitos para a manutenção das estruturas 

sociais no Brasil. Uma das preocupações era conter o processo de migração da 
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população rural para a cidade. Uma tentativa de educar para a permanência da mão 

de obra barata e desqualificada, uma escola às avessas, uma escola que em seu 

sentido lato não garantia qualidade social. Os seminários e congressos rurais 

visavam única e exclusivamente ações que viabilizassem melhores rendimentos 

para os latifundiários. 

 

A preocupação das diferentes forças econômicas, sociais e políticas com as 
significativas alterações constatadas no comportamento migratório da 
população foi claramente registrada nos annaes dos Seminários e 
Congressos Rurais realizados naquele período. É do 1º Congresso da 
Agricultura do Nordeste Brasileiro - 1923, por exemplo, o registro da 
importância dos Patronatos na pauta das questões agrícolas que deveriam 
ser cuidadosamente estudadas (BRASIL, 2002, p. 5). 

 

 Segundo Almeida (2005, p. 280) “o Brasil era um país nitidamente rural e 

assim se manteve até a década de 1920, mas a cada novo período a tendência 

irreversível foi o aumento da população urbana e o decréscimo da população rural”. 

 Destacamos que na constituição de 1934, há marcas que apontam para 

possíveis movimentos em defesa de educação também para os pobres, porém não 

isenta de pretensões vinculadas também aos processos de produção de riquezas. 

“[...] o Manifesto dos Pioneiros, expressa claramente os impactos de uma nova 

relação de forças que se instalou na sociedade a partir das insatisfações de vários 

setores cafeicultores, intelectuais, classes médias e até massas populares urbanas”. 

(BRASIL, 2002, p. 5 grifos de autor). 

 O texto da constituição de 1934 trouxe mudanças significativas no que se 

refere o ensino rural, comparado aos outros que lhe antecederam, relata sobre a 

responsabilidade do poder público ao atendimento da escola: 

 

Art. 156. A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos de 
dez por cento e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento da renda 
resultante dos impostos, na manutenção e no desenvolvimento dos 
sistemas educativos.  
 
 Parágrafo único. Para realização do ensino nas zonas rurais, a União 
 reservará, no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à 
 educação no respectivo orçamento anual. (BRASIL, 1934, p.139). 
 

 A nova constituição aprovada em 1937 abre espaço para a educação dos 

pobres, ou seja, os menos favorecidos. A preparação profissional para as 

indústrias recém estabelecidas, em síntese, a cidade como plataforma dos 
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investimentos já que Barros (2013) nos alerta para o confronto entre o capital 

agrário e industrial. 

 
Art. 129 [...] É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, 
na esfera da sua especificidade, escolas de aprendizes, destinadas aos 
filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 
cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas 
escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem 
concedidos pelo poder público. (BRASIL, 1937, p. 84). 

 

 No mesmo texto, o artigo 132 da constituição de 1937 relata sobre a 

importância do trabalho do campo garantindo o financiamento público na educação. 

Em certa medida, o trabalho no campo também despertava atenção dos investidores 

capitalistas. A oferta de oficinas para a educação de jovens com financiamento 

público gerava boas repercussões no meio político e consequentemente, a 

possibilidade de melhorias de ganhos financeiros. Um projeto calculista e bem 

distante de oferecer a educação na condição de direitos conquistados eram, 

portanto, uma concessão. 

 

Art. 132. O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às 
fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para 
a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como 
promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a 
prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a 
defesa da Nação. (BRASIL, 1937, p. 84). 

 

 A Lei Orgânica do Ensino Agrícola se tornou mais um objeto do Decreto-Lei 

9613, de 20 de agosto de 1946, seu objetivo principal era estabelecer o direito dos 

trabalhadores agrícolas na condição de mão de obra “qualificada” ou preparada 

profissionalmente: 

 
Art. 14. A articulação do ensino agrícola e deste com outras modalidades de 
ensino far-se-á nos termos seguintes:  
III - É assegurado ao portador de diploma conferido em virtude da conclusão 
de um curso agrícola técnico, a possibilidade de ingressar em 
estabelecimentos de ensino superior para a matrícula em curso diretamente 
relacionado com o curso agrícola técnico concluído, uma vez verificada a 
satisfação das condições de admissão determinadas pela legislação 
competente. (BRASIL, 1946, p. 54). 

 

 Com a Constituição de 1946, houve uma possível atualização da lei com 

participação dos grandes grupos que estavam rodeando a sociedade naquele 

momento, a mesma passou a apoiar os princípios defendidos pelos Pioneiros. 
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Art. 168. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana. [...] III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 
trabalham  mais  de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino 
primário gratuito para  os seus servidores e para os filhos destes.  (BRASIL, 
1946, p. 88). 

 

 Em seguida, houve a atualização da Constituição de 1967 na qual estabelece 

na forma da lei, o ensino primário gratuito dos seus trabalhadores e de seus filhos, 

porém, somente as empresas industriais e comerciais estavam obrigadas a 

ministrar, colaborando assim para aprendizagem de seus trabalhadores menores, 

excluindo então, as empresas agrícolas. Entende-se assim, que era apenas 

registrada de maneira superficial a educação do campo.  

 A emenda constitucional de 1969, assim como a constituição de 1967, 

acompanhou as mesmas normas, mudando apenas na obrigatoriedade das 

empresas agrícolas, garantindo o ensino primário gratuito dos filhos dos 

empregados. 

 Já em 1988 a Carta, afirmou a educação com direito de todos e dever do 

Estado, “possibilitou às Constituições Estaduais e à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB - o tratamento da educação rural no âmbito do direito à 

igualdade e do respeito às diferenças”. (BRASIL, 2002, p. 10). 

 Houve, então, pelo menos na letra da lei, maior responsabilidade por parte 

das administrações públicas em relação à educação na condição de um direito, 

porém paradigma urbano ainda é muito forte e se consolida no termo adaptar: o 

ensino, adaptar os materiais didáticos, adaptar a sala de aula, adaptar os conteúdos, 

adaptar quase tudo e desprezar o direito social da escola rural inviabilizando seus 

aspectos qualitativos. 

 

Na verdade, os legisladores não conseguem o devido distanciamento do 
paradigma urbano. A idealização da cidade, que inspira a maior parte dos 
textos legais, encontra na palavra adaptação, utilizada repetidas vezes, a 
recomendação de tornar acessível ou de ajustar a educação escolar, nos 
termos da sua oferta na cidade às condições de vida do campo. Quando se 
trata da educação profissional igualmente presente em várias Cartas 
Estaduais, os princípios e normas relativos à implantação e expansão do 
ensino profissionalizante rural mantêm a perspectiva residual dessa 
modalidade de atendimento (BRASIL, 2002, p. 11). 
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 No entanto, não há dedicação política no oferecimento de ensino de 

qualidade nas escolas do campo. Dos 27 estados brasileiros da federação, somente 

o Rio Grande do Sul se destaca: “cabe, no entanto, um especial destaque à 

Constituição do Rio Grande do Sul. É a única unidade da federação que inscreve a 

educação do campo no contexto de um projeto estruturador para o conjunto do 

país”. (BRASIL, 2002, p. 11).  

 Os demais estados brasileiros apenas relatam de forma geral a educação no 

campo em suas Cartas, com textos superficiais. 

 

Alguns estados apenas preveem, de forma genérica, o respeito às 
características regionais, na organização e operacionalização de seu 
sistema educacional, sem incluir, em suas Cartas, normas e/ou princípios 
voltados especificamente para o ensino rural. (BRASIL, 2002, p. 12). 

 

 Sendo assim, o histórico de constituição dos mandatos e/ou ações 

administrativas pelo viés da participação popular, conhecido por mandato 

participativo em algumas localidades do Rio Grande do Sul e também em termos de 

gestão administrativa estadual há indícios de uma educação que agrega os 

camponeses e demais agentes que vivem do campo e no campo.  

 Na legislação educacional vigente, especificamente na Lei de diretrizes e 

bases da educação nacional (LDB N° 9.393/96) encontramos em seu artigo 28 

algumas especificidades que se distanciam da educação em perspectiva de 

adaptação para as escolas rurais. 

 

Art. 28. Na oferta da 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 a adequação do calendário 
escolar as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 

 

 Contudo, nesse artigo da LDB verificamos a garantia e a oferta de educação 

no meio rural em nível básico sempre promovendo ajuste de acordo com 

especificidade de cada região. Melhor organização do currículo, adequações do 

calendário e interesses da própria clientela escolar. No fragmento da lei podemos 

perceber que há um direcionamento para as escolas localizadas no meio rural e os 
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estados brasileiros podem e devem cumprir e fiscalizar em suas respectivas 

instituições escolares as singularidades de um ensino que atenda crianças e jovens 

em suas diversidades na condição de Agricultor Familiar, Sem Terra, Povos das 

Florestas, Pescadores, Quilombolas, Ribeirinhos, Extrativistas, Assalariados Rurais 

entre outros.  

 Partindo deste pressuposto, ao pensar a escola rural para a localidade de 

Porto Velho, capital de Rondônia, encontramos a resolução N°11/CME – 2010 que 

mencionam as escolas do campo, com direito a educação para população rural. 

 A Resolução N°11/CME – 2010 institui normas para educação básica nas 

escolas do campo na Rede Municipal de Porto Velho, entre seus diversos artigos 

destacamos: 

 

Art. 1° - As escolas do campo devem garantir um ensino voltado às 
necessidades locais regionalizadas, elaborar seus projetos político - 
pedagógico, com observância nesta normativa [..] Art. 3° - O Poder Público 
Municipal, dada a importância da escola do campo do exercício da 
cidadania plena, no que dispõe os direitos constitucionais da pessoa, deve 
garantir ao educando o acesso a permanência na escola e um ensino 
próprio à sua realidade local, principalmente no que diz respeito à cultura e 
ainda, garantir a universalização do acesso da população do campo à 
Educação Básica no campo e para o campo. (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

 Em seus artigos 1° e 3° a Resolução N°11/CME – 2010 permiti o acesso às 

escolas do campo na condição de direitos constitucionais, garantia à permanência 

na escola, a cidadania, o acesso a cultura local, permitindo que a sua realidade seja 

parte do ensino. Como afirma Rosa e Caetano (2008, p.24), “Mas não basta criar 

propostas educacionais que atendam exclusivamente à população do campo, sem 

que haja a preocupação de prescrever suas características históricas e culturais [...]” 

o importante para as escolas rurais do município de Porto Velho, que ocorram  

transformações relevantes do ambiente escolar, com valorização e respeito à 

cultura. 
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3 ESCOLA RURAL MULTISSERIADA: ALGUNS LAMPEJOS 

 
O presente capítulo relatará um breve histórico da educação rural no Brasil, 

através de elementos do contexto político que ocorreram no século XX, alguns 

lampejos das dificuldades enfrentadas nas escolas e preocupações dos autores que 

retratam da temática escola multisseriadas. 

No primeiro quartel do século XX, o Brasil iniciou o processo industrialização 

e a educação passou a ser projetada de acordo com os interesses das elites 

industriais. Ocorreu intenso esforço político de preparar mão de obra para atuar no 

novo processo de produção de riquezas. O ideário do projeto de industrialização 

atingiu em cheio os campesinos que, por vez, receberam o programa oficial de 

educação no formato de uma “Extensão Rural”: 

 

A escola rural foi engajada nesse ideário, e a sociedade campesina, viu-se 
invadida pelos técnicos, agentes sociais e fomentadores de um novo 
processo educacional - o programa de Extensão Rural – cujos objetivos 
levariam a uma descaracterização do mundo e dos valores naturais 
campestres. (LEITE, 1999, p. 25). 
 

 No início do século XX, o acesso à “educação era privilégio de poucos, 

principalmente no espaço rural, onde o Estado brasileiro não mostrou empenho na 

implementação de um sistema educacional que viesse ao encontro das 

necessidades dos sujeitos do campo”. (ROSA; CAETANO, 2008, p.22). 

Esse modelo de ensino foi externado para atender os rurícolas, de modo 

indireto esteve vinculado aos propósitos de uma Escola Nova, movidos pelas elites 

econômicas, novamente uma proposta endereçada à fixação do homem no campo, 

ou seja, uma das ações para evitar a migração para a cidade e, consequentemente, 

restabelecer o processo de produção de gêneros alimentícios em larga escala de 

modo que as elites agrárias reconquistassem prestígios econômicos e políticos.  

O chamado ruralismo pedagógico na condição de manutenção da população 

no campo trouxe falsos entendimentos de que a escola rural de agora em diante 

ganharia qualidade social. 

 

O ruralismo no ensino permaneceu até a década de 1930, uma vez que a 
escolaridade mantinha - se vinculada à tradição colonial e distanciada das 
exigências econômicas do momento.  Somente após os primeiros sintomas 
de uma transformação mais profunda no modelo econômico agroexportador 
é que a escolaridade, de maneira geral, tomaria posições mais arrojadas: 
Tal fenômeno ocorreu a partir de dois aspectos: primeiramente, as 
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tendências escolanovistas e progressistas em educação lançadas pelos 
"Pioneiros da Educação Nova"; segundo lugar, as novas tendências sociais 
e políticas oriundas das reivindicações urbanizantes iniciadas na década de 
1920. (LEITE, 1999, p. 29). 
 

 Com a intensificação da industrialização no Brasil do primeiro quartel do 

século XX, é possível também aludir que o processo de civilização e racionalização 

do ensino é gradativamente elevado. Se por um lado a população rural é vista como 

detentora de mão de obra barata, a nascente indústria requer braços para a 

produção de bens materiais diversos nos centros urbanos; por outro lado a 

tradicional burguesia agrária se vê ameaçada pela falta de braços no meio rural, 

houve então, o ruralismo pedagógico é visto como uma das etapas a continuidade 

da exploração da mão de obra dos campesinos. O sonho de melhores condições de 

vida alimentado por parte dos campesinos também ocasionou aumento gradual da 

população nos centros urbanos. 

 

[...] a vinda para o meio urbano não é propriamente uma escolha, é tão 
somente a única alternativa que se apresentava. Via de regra, as pessoas 
não estavam preparadas profissionalmente para inserção nas ofertas de 
trabalho das cidades, por isso não conseguiam ocupação e suas 
expectativas de uma vida melhor logo se viam frustradas. Restava a 
marginalização e a exclusão social. (ALMEIDA, 2005, p. 281). 

 

 A partir de Almeida (2005) constatamos que em 1927 ocorreu a primeira 

Conferência Nacional de Educação. Um dos debates foi sobre o que era o currículo 

das escolas rurais e das escolas urbanas. Mais uma vez ocorreu a defesa discursiva 

sobre a identidade e valorização do ensino no meio rural. 

 

A Conferência Nacional de Educação não é um evento isolado, faz parte do 
processo de mudanças educacionais que vive a sociedade brasileira nas 
primeiras décadas do século XX. Neste contexto, é importante destacar a 
criação da Associação Brasileira de Educação (1924) e o Movimento da 
Escola Nova. Todas essas iniciativas constituem-se evidências que 
demonstram a preocupação com os problemas educacionais. (ALMEIDA, 
2005, p.284). 

 

 Muitas foram as modificações da estrutura econômica que ocorreram no meio 

rural brasileiro, desde a redução populacional em processo de migração 

caracterizado como êxodo rural até o total abandono das escolas rurais por falta de 

políticas específicas. Mesmo assim, o campo brasileiro por meio de movimentos 

sociais organizados em defesa da escola para todos foi se articulando. 
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 Momento importante em defesa do ensino rural foi aquele que teve as marcas 

das articulações desenvolvidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, que sempre instigou a educação na condição de dever do Estado e direito de 

todos. 

 

As questões de educação nas zonas rurais não poderiam vir dissociadas 
das lutas e movimentos de diferentes segmentos da população do campo, 
como os Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e a 
Confederação Nacional do Trabalhador e Trabalhadora na Agricultura 
(CONTAG). A análise da educação no meio rural passa, assim, 
necessariamente pela compreensão da realidade das lutas pela terra e 
reforma agrária, dos acampamentos e assentamentos, ou de outras áreas 
regulamentadas para a ocupação de grupos de quilombolas, indígenas, 
povos da floresta, ribeirinhos, entre outros. (BOF; SAMPAIO, 2006, p.73).  

 

 Após um grande movimento de articulação, foram criadas as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer n. 36/2001 e 

Resolução n. 1/2002 do Conselho Nacional de Educação). Afirma Vendramini (2007) 

ser “uma conquista do conjunto das organizações do campo, no âmbito das políticas 

públicas”.  

 A escola rural ainda é um ambiente esquecido quando nos remetemos a 

multisseriação, Bof e Sampaio destacam o quanto há precariedades na escola rural 

multisseriada. 

As dificuldades enfrentadas pelas escolas multisseriadas são enfaticamente 
registradas na literatura: de um lado, a precariedade da estrutura física e 
falta de condições adequadas de trabalho; por outro, uma baixa qualificação 
docente, a intensa rotatividade de professores e sobrecarga de trabalho 
para esses. (BOF; SAMPAIO, 2006, p.71). 

  

 Nesta revisão de literatura sobre a escola multisseriada se tornam um desafio 

para as crianças e jovens que possam acessar os diversos conhecimentos, isto é, os 

alunos precisam se adequar em um ambiente restrito de espaço físico e conviver 

com diferentes níveis de ensino.  

 A Resolução N°11/CME – 2010 para a Educação básica nas escolas do 

campo na rede municipal de Porto Velho, em seu artigo 11 cita sobre a escola 

multisseriada: 

 

Art. 11 – As escolas do campo que trabalham de forma multianuais nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos 
devem atender, por turma o limite máximo de 20 (vinte) alunos. 
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Parágrafo único – A junção de Anos de estudos e/ou Séries devem se 
ocorrer prioritariamente da forma seguinte: 
I – 1° ao 3° Ano/Série. 
II – 4° ao 5° Ano/Série. 
 

 A resolução acima mencionada nos permite afirmar que embora haja 

documentação legal que regulamenta a escola de uma sala só que atende diversas 

séries ou anos simultaneamente, agrupando as crianças no mesmo espaço físico e 

por vezes com mais de um professor. No caso do meio rural muitos professores não 

possuem formação inicial para lidar com a docência. 

 

3.1 DIFICULDADES NA/DA ESCOLA DO CAMPO 

  

São diversas as dificuldades encontradas na escola do campo, mesmo com o 

avanço das leis e decretos desde o início do século XX. Na escola do campo ainda é 

possível contemplar um estado de decadência e descaso muitas vezes com a falta 

de infraestrutura, falta de material pedagógico adequado, falta da merenda escolar, 

falta de transportes escolares em bom estado de conservação, falta de estradas 

adequadas, falta de profissionais da educação com formação superior entre outros 

problemas. 

 

Estudos mostram que as grandes dificuldades pelas quais as escolas rurais, 
acabam por agregar quase todos os tipos de problemas educacionais. 
Dentre esses problemas, alguns interferem diretamente no desenvolvimento 
da aprendizagem dos alunos: precariedade de recursos financeiros e 
pedagógicos, má qualidade do ensino oferecido e formação inadequada na 
maioria de seus profissionais. (EVANGELISTA & GENTILINI, 2014, p.43-
44). 

 

A educação do campo nunca atraiu significativos investimentos financeiros, 

sempre ocupou lugar secundário na história da educação brasileira, segundo Bof e 

Sampaio (2006). Educação considerada pelos governantes apenas como um 

arremedo, situada em lugares afastados da cidade, essa é a escola rural. 

 

A escola rural representava o local onde se pretendia dizer que se estuda. 
De fato, pouco de escola poderíamos encontrar nos contextos dilapidados 
espalhados pelo interior do Brasil; escolas sem qualquer condição de 
abrigar suas crianças para o mínimo de ambiente qualitativo de 
aprendizagem. Aprende-se por conviver com o outro (esta riqueza que a 
relação com o outro nos proporciona), mas não por haver no contexto 
institucional, o primordial e necessário aparato que as escolas exigem para 
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que o ‘ambiente educativo’ (onde o saber elaborado ganha cenário para 
instalar-se como propriedade e função social da escola) esteja disponível 
aos seus educandos e educadores (CAVALCANTE, 2010, p. 554). 

 

As dificuldades enfrentadas nas escolas do campo têm refletido de forma a 

desfavorecer a aprendizagem e desempenho dos educandos, fatores diretamente 

ligados às más condições dos ambientes que favoreçam as aprendizagens e ao 

mau desempenho de crianças, situações que estão muito longe da resolução por 

completo. 

 

Apesar de a municipalização orientar uma estratégia que favoreceria 
também uma aproximação norteadora na elaboração de políticas públicas 
mais efetivas e combativas, em relação às carências da educação rural e 
suas dificuldades [...]. Nesse macro sistema, uma das raras informações 
específicas de escolas rurais que está disponível e representa a qualidade 
da educação é o nível de proficiência na aprendizagem dos alunos. Nível 
considerado fraco, o que contribui para o aumento do abandono, da evasão 
escolar nesse contexto; e na melhor hipótese, contribui apenas para uma 
alfabetização funcional. (EVANGELISTA & GENTILINI, 2014, p. 42). 

 

 Entre as dificuldades enfrentadas pelos alunos do campo o trabalho infantil, 

também é um fator predominante na realidade dos educandos. Muitas crianças e 

jovens estão inseridos ou no trabalha na perspectiva educativa ou no trabalho 

análogo a escravidão.  

 

Sobre o trabalho infantil, outro fator que, nesse contexto, interfere de modo 
significativo na permanência dos alunos na escola, essa mesma fonte 
apontou que no ano de 2011, aproximadamente 450 mil crianças brasileiras, 
na faixa etária de 5 a 13 anos, trabalhavam no agronegócio ou setor 
extrativista. Com o indicativo de que aproximadamente 63% dessas 
crianças trabalhadoras eram de regiões rurais, muitas delas oriundas da 
agricultura familiar, não recebendo nenhum tipo de remuneração pelo seu 
trabalho. (EVANGELISTA & GENTILINI, 2014, p. 43). 

 

 Entre as diversas variáveis que nos ajudam sobre o melhor entendimento dos 

graves problemas que impedem as crianças e jovens acessarem e permanecerem 

nas escolas do campo apontamos que as ausências de políticas públicas estão em 

destaque. 

Uma escola que se distancia das realidades dos educandos e não realiza 

ações diferenciadas para alterar o grave quadro de precariedades no ensino está 

inserida no projeto de ausência de políticas sociais. Dentro das ausências, a escola 

multisseriadas se compõe e recompõe. 
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As classes multisseriadas nos permitem pensar as contradições que 
permeiam o campo na atualidade. De um lado, há um número pequeno de 
crianças em cada série escolar; de outro, os jovens têm que se dirigir às 
cidades para concluir o Ensino Fundamental e Médio, bem como cursar a 
Educação Superior. Tal realidade, somada à precária política agrícola, 
contribui para que os jovens demonstrem interesse em migrar para o 
espaço urbano. (SOUZA; SANTOS, 2007, p.214). 

  

 Acima verificamos que são diversas as dificuldades que professores e 

educandos enfrentam em seus cotidianos em classes multisseriadas em diferentes 

regiões do Brasil. Salas de aulas frequentadas por crianças e jovens carentes, que 

necessitam do ensino de boa qualidade. Crianças e jovens que resistem e enfrentam 

muitos obstáculos, mas que estão ávidos por conhecimentos. A nuclearização de 

escolas, que se tornam mais afastadas das residências dos educandos. 

 

Um dos grandes problemas enfrentados pelas escolas multisseriadas é a 
nuclearização. O perfil das escolas do campo corresponde às 
especificidades da dispersão da população do campo: são de pequeno 
porte, atendendo uma demanda reduzida de alunos. O processo de 
nuclearização das escolas é uma alternativa das prefeituras para reduzir 
gastos. Esta atitude é muito questionável, pois ao mesmo tempo em que 
aumenta a possibilidade da administração escolar de receber mais verbas 
para aplicação na escola, acaba dificultando o acesso das crianças à 
escolarização. (SOUZA; SANTOS, 2007, p.215). 
 

A nuclearização sempre gerou diversos problemas para as crianças e jovens 

que estudam em escolas afastadas de suas moradias. Em muitos casos significa o 

fechamento de diversas outras escolas multisseriadas, desse modo não carrega os 

princípios necessários que asseguram acesso e permanência de crianças e jovens 

no interior das escolas. 

 

3.2 PROFESSOR DA ESCOLA DO CAMPO 

  

 A escassa preocupação das autoridades públicas sobre o processo de 

formação inicial e continuada de professores para as escolas do campo não 

possuem vínculo com a legislação em vigor – Diretrizes operacionais para a 

educação básica nas escolas do campo. Para os governantes a educação não se 

transformou em algo prioritário, algo legítimo, há mais remendos do que ações 

vinculadas as políticas públicas “[...] nem no pensamento e na prática de formação 
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de profissionais da educação que focalize a educação do campo e a formação de 

educadores do campo como preocupação legítima”. (Arroyo 2007, p.158). 

 Nos cursos de formação inicial temos pouco contato com a educação 

ribeirinha, quilombola bem como a educação do campo, tornando mais difícil 

aproximação com comunidades que pertencem a nossa sociedade, Arroyo (2007) 

diz que não é uma preocupação na formação de educadores, o que nos trás a 

reflexão de como ocorre na formação de educadores que atuam nas escolas rurais. 

“[...] A compreensão da especificidade desses vínculos entre território, terra, lugar, 

escola é um dos componentes da especificidade da formação de educadoras e 

educadores do campo”. (Arroyo, 2007, p.163).  

 É de suma importância valorizar o modo de vida dos rurícolas nas ações 

pedagógicas em sala de aula, mas também é preciso uma formação inicial e 

continuada que minimamente reconheça os vínculos entre território, terra, lugar e 

escola. 

Vale ressaltar sobre a interação professor/educando, realidades e as 

vivências sociais dos agentes envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. 

É preciso repensar as práticas pedagógicas para a atuação nas escolas rurais.  

 
Ao ensinar uma disciplina, ele não está ensinando somente determinados 
conteúdos, mas está ensinando modos de ser e estar no mundo, atitudes 
em relação à realidade e à convivência social. Daí a necessidade de o 
planejamento, o desenvolvimento, a revisão e o reencaminhamento do 
trabalho pedagógico, ser guiado por princípios éticos, antes referidos, 
coordenando essas diferentes dimensões que a prática pedagógica 
envolve. Afinal, é preciso que o aluno vivencie essa proposta, veja nas 
ações do professor a corporificação de tais princípios, de outra forma, será 
difícil fazer com que aquilo que foi idealizado, materialize-se. (VERDUM, 
2013, p. 95). 
 
 

 Sobre esse ensinar afirma Freire (1996, p.47) “saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”. É através dessa troca de saberes no processo de aprendizagem, 

que ocorre a educação em sua dialogicidade. 

 É por meio do fazer do professor que o seu posicionamento político permitirá 

traçar modos de construção de saberes, ou seja, uma relação educativa importante. 

 

Acreditamos que a prática do professor é um instrumento de ação direta na 
realidade dos homens, pois é uma dimensão da prática social. Logo, a 
prática do professor exige um posicionamento político em relação à 
estrutura e funcionamento da sociedade, e comprometimento com as 
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pessoas com quem ele mantém uma relação educativa e profissional. 
(SOUZA; SANTOS, 2007, p.216). 

 

 O professor na escola no campo passa por diversas dificuldades, mesmo 

assim ele é o agente catalisador capaz de transformar a realidade que o cerca, 

contornando os problemas do cotidiano escolar em estratégias do ensino. 

Historicamente, o professor que atua nas escolas rurais possui salários menores. 

Barros (2013) ao tratar do ensino rural em Minas Gerais nos traz reflexões sobre o 

quadro de precariedades em que o professorado se encontrava. Bof e Sampaio, 

afirmam: 

 

A literatura tem mostrado a importância destacada do professor no processo 
de progressão e aprendizado dos alunos. Apesar dessa constatação, a 
condição de trabalho desses profissionais tem se precarizado cada vez 
mais. No caso específico da área rural, além da baixa qualificação e salários 
inferiores aos da zona urbana, eles enfrentam, entre outras, as questões de 
sobrecarga de trabalho, alta rotatividade e dificuldades de acesso à escola, 
em função das condições das estradas e da falta de ajuda de custo para 
locomoção. (BOF; SAMPAIO, 2006, p.35). 

 

Torna-se extremamente necessário o fazer do professor dentro da escola 

rural, seja de forma diferenciada para intermediar as dificuldades enfrentadas 

diariamente pelos educandos, e não se deixar cair no comodismo como afirma 

Freire (1996, p.67, grifo do autor) “[...] a custo de tanto descaso pela educação 

pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente cínico que 

leva ao cruzamento dos braços. ‘Não há o que fazer’ é o discurso acomodado que 

não podemos aceitar”. Não haverá educação de qualidade se os educadores 

decisivamente se entregarem ao descaso e não mediarem o processo de ensino e 

aprendizagem seja dentro da escola urbana ou rural. São os professores os sujeitos 

que significativamente possuem melhores condições de mediação no interior das 

escolas. 
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4 A TRAJETÓRIA METODOLOGICA DA PESQUISA 

 

 O presente capítulo apresentará a trajetória metodológica da pesquisa, que 

estão organizadas por subcapítulos. No primeiro, os aspectos metodológicos com 

objetivo de compreender o caminho percorrido com auxilio de teóricos, no segundo 

compreender o local da pesquisa, bem como os sujeitos que contribuíram para a 

realização desta investigação.  

 A problemática que norteou esta pesquisa foi à seguinte: quais são as ações 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores da escola do rural que contribuem 

para a aprendizagem dos alunos na sala de aula multisseriada? Para responder a 

indagação recorremos a procedimentos metodológicos que visaram a produção de 

conhecimentos novos na perspectiva da pesquisa qualitativa. 

 

A pesquisa qualitativa consiste na escolha adequada de métodos e teorias 
convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; 
nas reflexões dos pesquisadores e respeito de suas pesquisas como parte 
do processo de produção de conhecimentos; e na variedade de abordagens 
e métodos. (FLICK, 2009, p. 22). 

 

 Entendemos que é necessário abordar os procedimentos metodológicos pelos 

quais a investigação se desenvolveu. Para alcançar uma maior compreensão sobre 

os caminhos percorridos nesta pesquisa, assim como o tipo da pesquisa, tipo de 

abordagens, procedimentos técnicos, local da pesquisa, sujeito e instrumentos 

utilizados recorremos a diversos teóricos. 

Para Bogdan e Biklen (1991, p.128) “Ser-se investigador significa interiorizar-

se o objectivo da investigação, à medida que se recolhem os dados no contexto. 

Conforme se vai investigando, participa-se com os sujeitos de diversas formas”. 

Desenvolvemos assim, o papel de pesquisadora e nos apropriamos dos objetivos 

que norteiam esta investigação, com os sujeitos e dados recolhidos em campo. 

 A temática foco ganhou significado a partir da disciplina Educação no Campo, 

componente curricular do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), ministrada no primeiro semestre de 2016. Por diversas vezes em 

sala de aula houve uma inquietação a respeito dos profissionais formados em 

Pedagogia e sua atuação em escola afastadas da zona urbana. No entanto, a 

investigação se iniciou no primeiro semestre de 2017.  
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Na condição de integrante Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, cujo título da pesquisa é “História da educação rural de crianças, 

ações pedagógicas e políticas públicas no município de Porto Velho – RO (1943-

2016)” sob a coordenação do Prof. Dr. Josemir Almeida Barros fui instigada a melhor 

entender “o fazer do professor em uma sala de aula rural multisseriada no município 

de Porto Velho/RO”. Árdua tarefa, fui desafiada e desafiei, aprendi os sentidos da 

pesquisa e também o fazer e o pensar na condição de pedagoga, pesquisadora e 

extensionista. 

4.1ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 A pesquisa tem o seu direcionamento de abordagem qualitativa. Definidos os 

objetivos da pesquisa, foi realizar a investigação no ambiente escolar, Bogdan e 

Biklen identifica a investigação qualitativa do seguinte modo: 

 

Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador o instrumento principal. Os investigadores 
introduzem-se e despendem grandes quantidades de tempo em escolas, 
famílias, bairros e outros locais tentando elucidar questões educativas. 
Ainda que alguns investigadores utilizem equipamentos vídeo ou áudio, 
muitos limitam-se exclusivamente a utilizar um bloco de apontamentos e um 
lápis. (BOGDAN E BIKLEN, 1991, p.47). 

 
 Ao iniciar a investigação realizamos o levantamento bibliográfico relacionado 

ao tema foco, selecionamos alguns materiais bibliográficos e identificamos 

ausências de materiais científicos. 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da 
pesquisa bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa 
bibliográfica as fontes são constituídas sobretudo por material impresso 
localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são muito 
mais diversificadas e dispersas. Há, de um lado, os documentos "de 
primeira mão", que não receberam nenhum tratamento analítico. Nesta 
categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos 
públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, 
sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros 
documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 
memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc. (GIL, 2002, p. 46) 

 

 Para a realização da pesquisa houve deslocamentos/visitas até a escola 

selecionada para realizar da coleta de dados, com isso ocorreu um mapeamento das 

escolas rurais no Município de Porto Velho, que possuem salas multisseriadas. 

Segundo Bogdan e Biklen (1991.p. 48) “os investigadores qualitativos frequentam os 
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locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações 

podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual 

de ocorrência”. 

Com a pesquisa documental foi possível responde as indagações que 

nortearam a pesquisa. Lüdke e André (2017, p.45) afirmam que “os documentos 

constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências 

que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda 

uma fonte ‘natural’ de informação”.  

Os documentos recolhidos na escola e analisados nesta pesquisa foram: ata 

da escola, calendário, senso da escola, planejamento do professor, avaliações, 

caderno do aluno. Muitos documentos utilizados no cotidiano escolar tornam-se 

materiais importantes para a investigação, na qual poderá auxiliar na compreensão 

da história escolar vivenciada no ambiente que compõe o objeto de pesquisa. Lüdke 

e André mencionam: 

 

Embora pouco explorada não só na área de educação como em outras 
áreas de ação social, a análise documento pode se constituir numa técnica 
valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 
de um tema ou problema. (LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 44 - 45) 

 

Os tipos de instrumentos utilizados nesta investigação e/ou técnicas de coleta 

de dados foram observações em sala de aula, questionário preparado para 

entrevista, do tipo semi estruturado, diário de bordo e registros fotográficos. Com a 

função de auxiliar no processo de produção de conhecimentos os instrumentos e/ou 

técnicas de coleta de dados estiveram voltadas para o objeto de estudo na 

expectativa de realizar confrontes na perspectiva da triangulação conforme assevera 

Minayo et. al. (2005). 

Sobre a observação realizada na escola afirma Lüdke e André (2017, p.31): 

 
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 apreender a sua visão de 
mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às 
suas próprias ações.  
 

 Para realizamos esta pesquisa elaboramos os seguintes objetivos: a) geral: 

identificar as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores para o processo 
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de ensino e aprendizagem das crianças no meio rural;e os objetivos específicos: b) 

analisar como as ações do professor influenciam no processo de ensino 

aprendizagem; c) identificar as dificuldades dos alunos em sala rural multisseriada. 

Os objetivos apontados nos permitiram melhores conhecimentos sobre os processos 

de ensino e aprendizagem desenvolvidos no interior da escola e nos trouxeram 

novas problemáticas à medida que desvelamos o quanto há permanências de um 

modelo de pensamento ainda urbano no meio rural. Nos debruçamos sobre os 

dados coletados e conseguimos uma compreensão mais esclarecedora tanto do 

nosso objeto quanto daquilo que se relaciona aos aspectos teóricos e empíricos do 

fazer docente em sala de aula rural mutisseriada. Como afirma Bogdan e Biklen, 

(1991, p. 49): 

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora do nosso objecto de estudo. (BOGDAN; BIKLEN,1991, p. 
49). 
 

 

No intuito de investigar parte das práticas observadas dos professores 

desenvolvidas na sala de aula rural multisseriada e no contexto das mais diversas 

dificuldades enfrentadas pelos educandos da escola rural, o professor é o objeto 

principal desta pesquisa, o seu fazer. 

 Foram realizadas visitas para conhecer a realidade da escola, acessar os 

documentos diversos: livros de registro, atas, ou projetos desenvolvidos na escola 

entre outros. Verificamos a rotina da escola e mapeamos aparte do histórico da 

escola. 

 Optamos pela não identificação dos professores, alunos e escola aqui 

mencionados. Utilizamos nomes fictícios para evitarmos constrangimentos. 

 Na recolha de dados estabelecemos uma rotina de trabalho que nos garantiu 

a aproximação ao campo empírico de modo que obtivemos acessos aos 

documentos para contemplarmos os objetivos e as indagações da presente 

investigação.  

As coletas de dados ocorreram por meio de visitas: uma para entrevista com 

o professor/diretor Paulo, outra visita para observação da sala de aula, terceira visita 

observação da escola e a última visita para entrevistar o professor Anderson. 



 

Nessas aproximações em momentos

para desvelarmos o que é o fazer docente 

Porto Velho. 

 

4.2LOCAL DA PESQUISA

 

A primeira visita realizada n

multisseriadas no município de Porto Velho. A

Rural está localizada na zona rural do município

km de distância da zona urbana

A imagem abaixo nos 

realizar esse percurso é necessário fa

Porto Velho, uma estrada 

percurso, embora seja 

buracos, curvas, falta de sinalização

Figura 

 

Nessas aproximações em momentos diferentes registramos detalhes importantes 

para desvelarmos o que é o fazer docente em uma escola rural multisseriada em 

A PESQUISA 

A primeira visita realizada no local ocorreu após, um levantamento 

no município de Porto Velho. A escola Municipal Ensino Fundamental 

a zona rural do município de Porto Velho, 

da zona urbana. 

A imagem abaixo nos demonstra parte da rota até chegar à escola rural. P

realizar esse percurso é necessário fazer o caminho se direcionando a 

estrada pouco conservada com um enorme buraco no início do 

 estrada cascalhada ela apresenta problemas diversos 

, curvas, falta de sinalização entre outros. 

 

 

Figura 1: Parte do percurso da escola 

Fonte:Google Maps 
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Figura 2: A escola vista da estrada 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Como podemos observar na figura acima, ao se aproximar da escola ainda 

na estrada de chão há uma dificuldade para visualizar a escola rural, pelo motivo 

da vegetação ao seu redor se encontrar alta.  Na medida em que nos aproximamos 

da escola conseguimos identificá-la melhor. 

 

Figura 3: A escola vista de frente a partir da estrada de acesso: um pé de 
buritis 
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Fonte: Fotografia da autora. 

 

Ao chegar à escola podemos nos deslumbrar com a beleza do pé de buritis 

que cobre toda a frente da escola, em detalhe na figura acima. O pé de buritis 

ajuda ao trazer um pouco de sombra, local em que ficam estacionadas as 

motocicletas dos professores e também se transforma em um dos locais para as 

crianças brincarem. Podemos observamos também a cerca da escola possui 

arame farpado e tem um portão de ferro na entrada.   

A escola tem o atendimento no período matutino, possui apenas uma turma 

com alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, sendo uma única sala para 

atendimento de todos os alunos; portanto é intitulada como turma/escola 

mutisseriada. Atualmente a escola possui três funcionários, sendo dois professores e 

um cozinheiro, com 20 alunos matriculados o atendimento esta dividido entre 1°, 2° 

e 3° ano e 4° e 5° ano. O professor Paulo leciona às aulas as turmas do 1°, 2°, 3º 

anos e o professor Anderson para as turmas de 4° e 5° ano. 

Com a Lei/Decreto de criação 498 de 27/01/1967, a história da escola rural 

não está registrada em livro e atas. Pouco ou quase nada se sabe sobre o nome 

oficial da escola, por esse motivo todos perdem por não conhecer a sua origem. 

Neste ponto Nosella e Buffa (2009) mencionam a importância de se conhecer a 

origem da escola, seu processo de criação muitas vezes serve para motivar aqueles 

que lá estudam e/ou trabalham.  

 A escola não possui o Projeto Político Pedagógico (PPP), pois, segundo o 

depoimento de um dos professores entrevistados a escola ainda não possui os 

critérios necessários para construir um PPP.  
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Figura 4: A escola vista de frente 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Na figura acima, percebemos que a escola é pequena, possui apenas uma 

sala de aula (porta do lado esquerdo), uma pequena cozinha (porta do lado direito) e 

espaço coberto medindo de 1,5 metros de largura por 10 metros de comprimento. 

Tem sua estrutura de alvenaria, com uma pequena cozinha, um banheiro externo, 

possui quatro janelas. Tem em sua estrutura uma grande rachadura com extensão 

do teto ao chão, comprometendo a segurança da pequena sala.  

A escola não possui biblioteca, não tem nenhum tipo de laboratório 

(informática ou outros), não tem acesso internet, não tem sistema de telefonia, não 

há sala de leitura, também não tem quadra de esportes e/ou espaço adequado e 

coberto para as crianças brincarem. Sua estrutura não atende acessibilidade para o 

atendimento aos portadores de deficiências.  

Nas proximidades da escola há apenas uma casa vizinha do lado esquerdo. 

No lado direito e atrás são terrenos vazios com vegetação fechada e alta (mata). 

Em todo o seu espaço externo parece-nos que há a poda da vegetação pois 

verificamos uma motosserra concedido pela Secretaria de Educação do município 

de Porto Velho (SEMED). O combustível que alimenta a motosserra é doado pela 

sociedade civil e assim ocorre a poda quinzenal do território da escola. 

Como podemos verificar, embora a escola rural se localize bem próximo do 

centro urbano de Porto Velho não demonstra ter obtido nenhuma prioridade, ao 
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contrário é uma escola repleta de problemas que denunciam o abandono. Mais uma 

vez, agora no primeiro quartel do século XXI, verificamos as mesmas precariedades 

por nós mencionados há mais de um século. 

Já na figura abaixo observamos parte da estrutura física que é o único 

banheiro da escola rural, usado tanto por criança, adultos e professores. 

 

Figura 5: Banheiro da escola rural 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

O banheiro possui água encanada, chuveiro, vaso sanitário e lavatório, talvez uma 

espécie de regalia em tratando de escola rural, mas ainda possui muitas precariedades, pois 

é único banheiro para o uso de todos, muito diferente das escolas urbanas que possuem 

banheiros separados para uso masculino e feminino. Verificamos que há na escola rural um 

poço semi artesiano e a bomba que puxa a água para a caixa d’água. 
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Ainda com tamanha precariedade temos a informação que a escola já passou por 

vários furtos, sempre no período noturno. Infelizmente havia se tornado uma rotina até o 

professor/diretor Paulo tomar uma providência inusitada, trocou a localidade das grades das 

portas que se localizam pelo lado de dentro da sala de aula. Abaixo na figura pode-se 

observar a grade da porta do lado esquerdo. 

 

 

Figura 6: Professores na única sala de aula rural multisseriada 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

A figura acima nos demonstra o cotidiano da escola pesquisada, os 

professores dividem o quadro para registrar suas atividades, assim como ministra 

suas aulas no mesmo horário, pois os alunos são divididos na sala de maneira 

imaginária em duas turmas, que ocorre da seguinte forma: ao lado esquerdo da sala 

o professor/diretor Paulo ministra sua aula para os alunos do 1°, 2° e 3° ano e ao 

lado direito da sala de aula o professor Anderson passa atividade para a turma do 4° 

e 5° ano ao mesmo tempo. 

A sala de aula possui forro em PVC e uma central de ar, recebido como 

doação do professor/diretor Paulo junto com um voluntário, doação registrada em 

ata. Originariamente haviam quatro ventiladores na escola, mas foram furtados. A 

falta de segurança é outro fator que incomoda professores, alunos e comunidade. 
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Em sala de aula é possível vermos um ambiente alfabetizador, com alfabetos, 

numerais, cartazes de incentivo à leitura com imagens de animais domésticos e uma 

enorme árvore confeccionada de papel que ocupa a parede do teto ao chão.  

A sala comporta vários móveis sendo eles, as carteiras dos alunos, duas 

mesas sendo uma para uso do professor e a outra para realização de leituras, 

utilizada pelo outro professor. Uma geladeira, seis armários, sendo um para guardar 

arquivos da secretária, cinco prateleiras para comportar livros didáticos o que 

podemos visualizar na figura abaixo. 

 

Figura 7: Sala de aula da escola rural 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Podemos verificar a sala de aula como espaço limitado, sem condições de 

melhor aproveitamento do espaço para atividades didático-pedagógicas com as 

crianças, a sala de aula é repleta de mobílias que impedem melhor readequação do 

espaço. 

Os livros também ocupam bastante espaço nas estantes de ferro.Verificamos que há 

apenas livros de literatura infantil e infanto juvenil. Nas caixas há descrições do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Na estante ao fundo do 

lado esquerdo da figura, observamos que há diversos livros didáticos, ainda novos e 
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não utilizados pelos professores, são livros fechados, que foram deixados na 

prateleira e estão empoeirados.  

Na figura abaixo estão apresentados os livros didáticos com quantidade 

consideravelmente boa para uso na sala de aula, sua temática está voltada para a 

realidade da escola rural, a coleção de 1° ao 5° ano têm como título Novo Girassol: 

saberes e fazeres do campo. São livros didáticos que possuem a temática voltada 

para o campo com as seguintes disciplinas: Matemática, Ciências, Alfabetização e 

Letramento, Ciências Naturais, História e Geografia. Em análises percebemos que 

os conteúdos sempre se referem ao contexto histórico dos fazeres do campo – meio 

rural. Porém, os livros nunca foram utilizados pelos professores em sala de aula. Os 

mestres preferem fazer o uso de materiais não disponíveis para as crianças da 

escola rural. Em depoimentos os professores mencionaram que usam livros doados 

por livraria e não aqueles indicados e disponibilizados pela secretaria de educação. 

 

Figura 8: Livros didáticos não utilizados pelos professores 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Acima figura que demonstra os livros da editora F.T.D, aprovado pelo 

Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) campo. São livros para o uso da escola 
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válidos por três anos, atendendo tecnicamente os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Esses livros estão guardados ainda fechados com as embalagens. 

Ao manusear os livros pude visualizar no verso da capa o direcionamento do 

material, com tópico importante informando ao aluno sobre a permanência do livro, 

após a conclusão do ano letivo. A riqueza dos conteúdos remete ao cotidiano dos 

povos que vivem na zona rural, utilizando a flora e a fauna da região amazônica em 

ilustrações que auxiliam na compreensão de cada conteúdo.  

As atividades realizadas no dia a dia, também são retratadas na introdução 

dos conteúdos, através do cultivo de alimentos, criação de animais domésticos, 

assim, como as atividade rotineiras: montar cavalo, pescaria, cuidados com os 

animais e pecuária. 

Os brinquedos, as brincadeiras e as cantigas de roda, também são 

mencionados em conteúdos de letramento e alfabetização, priorizando o ensino e a 

aprendizagem através do lúdico. 

Todos os livros didáticos disponibilizados contemplam o lugar do campo como 

um espaço único, apresentando suas diversidades nas comunidades e ressaltando 

sua cultura e seu trabalho. Com isso, enaltece a importância em ser conhecido, 

compreendido e valorizado por educandos da zona rural e por todos que se 

relacionam com ele. 

Assim esses livros trazem uma abordagem e compreensão da realidade 

social, cultural, ambiental, política e econômica da população das áreas rurais.  
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5 ACHADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada. Os dados 

coletados por meio de entrevistas registradas ou gravadas com os professores da 

sala de aula multisseriada nos permitiram o melhor entendimento do fazer do 

professor. Optamos pela utilização de categorias de análises com objetivo de 

compreender o fazer do professor na sala de aula da escola rural.  

 Ao ser indagado sobre o início da profissão docente o professor Anderson fala 

que sempre morou na roça e adquiriu sua primeira experiência a partir de uma 

professora que lhe convidou para auxiliá-la, pelo simples fato de saber ler e 

escrever. 

 

Porque faltavam pessoas, como a professora na época soube que eu sabia 
ler e escrever e possuía essa disponibilidade, me convidou pra ser auxiliar, 
assim, ingressei nessa vida até hoje. Na dependência do colégio rural 
precisava de alguém pra auxiliá-la, a professora me ofereceu a vaga 
prometeu conseguir um contrato [...] participando da sala de aula,  
aprendendo na prática da sala de aula. (ANDERSON. Entrevista concedida 
a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 nov.2017). 
 
 

Já o professor Paulo falou que iniciou sua experiência em sala de aula por 

meio do estágio no magistério, já havia passado por muitas profissões e se 

encontrou realizado na docência aos 45 anos de idade. 

 

[...] 45 anos voltei a estudar fazer magistério, realizei em um ano e meio, 
chamava-se magistério especial, eram dobradas as disciplinas. 
Normalmente é realizado em três anos, porém, essa turma se formou em 
um ano e meio, muito sobrecarregado. [...] quando eu estava com 49 anos 
ingressei na UNIR, com 53 anos concluí a graduação em Pedagogia, 
depois, em dois anos concluí a pós-graduação, em gestão, supervisão e 
orientação, no IESB, extensão da faculdade Santo André. (PAULO. 
Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 
out.2017). 

 

 Os professores demonstraram um contexto inicial da vida docente bem 

diferente, porém o relato do professor Anderson nos faz relembrar os chamados 

professores leigos, que inicia em sala de aula somente com o necessário que é o 

saber ler e escrever. Para a escola rural muitas vezes basta saber ler e escrever, 

esse sempre foi um discurso presente nas falas de diversos administradores 

públicos. Para Bof e Sampaio: 
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Geralmente aqueles com uma formação inadequada permanecem em 
escolas isoladas e unidocentes até o momento que adquirem maior 
escolaridade, quando pedem remoção para a cidade. Além disso, nas 
escolas rurais os salários tendem a ser menores e acabam se constituindo 
mais um elemento que determina a intensa rotatividade desses profissionais 
da educação. (BOF; SAMPAIO, 2006, p. 28). 

 

Quando perguntei sobre as experiências dos professores vivenciadas em 

outras escolas rurais, em seus relatos sempre foi comentado sobre as dificuldades 

enfrentadas, entre elas a distância percorrida.  Em entrevista o professor/diretor 

Paulo fala: 

 

Eu já trabalhei em uma escola rural há 32 km daqui, atravessava o rio das 
Garças, percorria vinte e um quilômetros de moto e caminhava onze km 
para chegar à escola [...]. Eu trabalhei em uma escola que era em formato 
de L, com sala de aula aberta, a lousa era ajustada conforme o sol andava 
precisa mudar, para o sol não incomodar as crianças. Também trabalhei 
durante dois anos, em uma escola tudo aberto, sem nada. Tudo difícil, não 
havia nenhum recurso, somente o giz, não havia livro, nada mesmo. A 
merenda escolar entregava na minha casa, pois, a escola era totalmente 
aberta. Eu fazia a merenda na minha casa e transportava de bicicleta, 
percorrendo mais de trinta quilômetros. (PAULO. Entrevista concedida a 
Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 out.2017). 

  
  

 O professor traz relatos de suas experiências, fala da escola rural e do 

contexto em que viveu, tudo isso nos indica as dificuldades presentes para o acesso 

e a permanência de professores e alunos na escola rural. 

 Já o professor Anderson, relata uma decepção que ocorreu na escola rural, 

pois, o mesmo era diretor e se sentiu “traído”, nesse momento foi observado um 

pouco desconforto e para continuar a entrevista foi realizado outras perguntas para 

não perder o momento de conversar. 

 

Já fui diretor por seis anos, para nunca mais querer ser na vida, [...] quando 
eu consegui ser transferido para uma escola diferente, fui tirado [...] na BR 
364 km 24, aquela escola, graças a mim que, passei três anos lutando pra 
consegui ajudar a escola, não foi do jeito que planejei [...] existe uma ex-
professora que eu removi do cargo, depois, de seis anos no cargo, eu pedi 
pra dar uma descansada um pouco, pedi pra um colega colocar ela [...] me 
traiu, ela esta na escola até hoje. (ANDERSON. Entrevista concedida a 
Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 nov.2017). 

 
 Parece-nos que a escola rural passa a servir como um balcão de negócios 

pode-se entrar e sair sem que haja regras que minimamente assegurem os 

professores em seu efetivo trabalho. 
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 As desigualdades são presentes nas escolas rurais, o fazer do professor na 

sala de aula é limitado pelo o aumento das dificuldades, o mesmo ocorre na escola 

pesquisa, sobre isso relata Evangelista & Gentilini : 

 
A disparidade em relação ao número de escolas localizadas em regiões 
rurais e o percentual de matrículas, explica-se pelo fato de as escolas rurais 
apresentarem situações singulares: muitas delas são estabelecimentos 
pequenos, por vezes com um número reduzido de alunos, a maioria com 
espaço físico precário ou apenas uma sala de aula, cuja organização do 
trabalho pedagógico, frequentemente, é multisseriada e com um único 
docente responsável por atender a todos os alunos ao mesmo tempo. 
(EVANGELISTA & GENTILINI, 2014, p. 40-41). 
 
 

 Torna-se nítido a precariedade da escola rural, ao observarmos o momento 

do lanche, no horário das10h da manhã, a satisfação dos alunos ao receberem um 

prato com comida foi nítido, neste ponto verificamos que a merenda escolar também 

é um dos atrativos para os alunos. O local em que as crianças e os alunos 

merendam não tem nenhum conforto, eles merendam sentados no chão, o que nos 

demonstra mais uma vez o desprezo pela escola rural. Na figura abaixo observem o 

local do em que os alunos e os professores se alimentam. 

 

Figura 9: Local de merenda dos alunos e professores 

 

Fonte: Fotografia da autora. 
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 Diferentemente do que encontramos nas escolas urbanas, por menor que 

sejam, algumas escolas possuem bancos e mesas para comportar as crianças no 

momento do lanche. Sabemos que o momento da merenda é muito importante 

porque muitas crianças não têm alimentação completa em casa. Se a escola oferece 

a merenda escolar há uma oportunidade de as crianças saciarem sua fome. 

 

Por aqui a merenda e para ser servida com abundância, se as criança 
pedirem para repetir, é servido novamente, todos os moradores da região 
são carentes, os alunos não possuem pais que são dono de terra. Todo os 
estudantes possuem pais que são caseiros, muitos moram no local e não 
recebem, precisam trabalhar fora, porque não tem recursos. Certa vez, uma 
mãe falou para mim que não mandava os filhos todos os dias para a escola 
porque não tinha café da manha para servi, ante de sair para escola. Falei: 
senhora não faça isso não, porque aqui nos servimos a merenda todos os 
dias, agora eles vêm para aula todos os dias. (PAULO. Entrevista concedida 
a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 out.2017) 

 

 O professor Paulo relata que algumas crianças deixavam de frequentar a aula 

por motivo de não terem o que comer antes de sair de casa, mas explicou que todos 

os dias tem a merenda. Pede a mãe que mandasse os filhos para a escola. São 

diferentes desafios enfrentados na rotina da escola e o professor em sala de aula 

permeia por vários deles, contudo percebemos que a sua prática, ou seu fazer 

pedagógico em sala de aula pode determinará o sucesso dos seus alunos. 

 

Outro saber necessário à prática educativa [...] é o que fala do respeito 
devido à autonomia do ser educando. Do educando criança, jovem ou 
adulto. Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a 
este respeito que implica igualmente o que devo ter por mim mesmo. Não 
faz mal repetir a afirmação várias vezes feita neste texto – o inacabamento 
de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. O respeito à 
autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 
que podemos ou não conceder uns aos outros. (FREIRE, 1996, p. 59). 

 

Para desenvolver os seus conteúdos em sala de aula, os dois professores 

fazem a divisão da sala por uma linha imaginária, dividindo o quadro ao meio para 

passar os conteúdos. Em meados do mês de maio de 2017, o professor Anderson 

foi lotado na escola rural investigada, anteriormente o professor Paulo trabalhava 

sozinho com a turma multisseriada desde ano 2000. Atua na escola como: diretor, 

supervisor, secretário, orientador e professor. Em sua fala, ao ser indagado sobre 

suas experiências na escola pesquisada, o mesmo relata: 
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Estou aqui há dezessete anos como gestor e professor. Eu já trabalhei em 
outras escolas só como professor, aqui não é todo tempo somente eu, é o 
mesmo que a pessoa falar assim, é o ‘bombril’ o ‘faz tudo’, tá ‘bombril’. 
(PAULO. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 
out.2017). 
 

 O mesmo professor também relata sobre a divisão de turma que ocorre em 

sala e destaca ter trabalhado sozinho na turma multisseriada durante 16 anos: 

 

Só uma sala, no 1°, 2° 3° é uma turma, isso é lei,  4° e 5° ano é outra turma. 
Mas, eu já trabalhei 16 anos aqui, o professor foi lotado em maio, 16 atrás 
eu trabalhei sozinho do 1° ao 5° ano, todos juntos na turma de 
multisseriada. Por aqui é dividido assim, 1°, 2°, 3° do lado esquerdo e 4º, 5º 
do lado direito. Por isso, tem dois quadros. (PAULO. Entrevista concedida a 
Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 out.2017). 

 

 Durante a observação realizada e registrada, parece-nos que em sala de aula 

multisseriada os alunos não se sentem incomodados com a presença de dois 

professores ao mesmo tempo. Há um diálogo constante entre eles, pelo menos foi o 

que detectamos em nossas observações de campo. Quando é o momento de 

correções das atividades, todos param com atenção para o que esta sendo 

explicado, inclusive o professor da “outra” turma multisseriada. Ao ser indagado 

sobre como ocorre essa organização em sala de aula obtivemos o seguinte relato: 

 

Quando ele escreve, às vezes eu escrevo, quando ele está explicando, eu 
estou escrevendo, explicando ou se é preparado cópias, ele explica, depois 
que ele explicar ele vai pra outra atividade e eu inicio a explicação dos meus 
conteúdos, e depois, corrigir. O problema é que quando um está explicando 
chama atenção de todos na sala, que é interessante para todos até aí é 
bom, para os alunos que pode acompanhar os dois 
professores.(ANDERSON. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. 
Dias. Porto Velho,11 nov.2017). 
 

 

 A interação entre os professores em sala de aula é visível e isso se torna 

mais claro, quando em entrevista o professor relata que o motivo é que a formação 

de ambos ocorreu na mesma época - graduação no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a pós-graduação: gestão, supervisão e 

orientação também. 

 

[...] nós nos formamos juntos, na mesma turma, ele veio trabalha comigo 
aqui, nos trabalhamos também do outro lado do rio juntos e fizemos nossa 
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pesquisa de campo do EJA, a nossa monografia [...]. (PAULO. Entrevista 
concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho,11 out.2017). 

 

 Portanto, percebemos que ambos buscaram se aperfeiçoar saindo do 

“comodismo”, possíveis e novos conhecimentos através do ensino superior. Porém, 

as formações iniciais e também continuadas não podem ser entendidas como 

sinônimos de avanços. Em nossas análises percebemos que a sala de aula mesmo 

com dois professores com formação inicial e continuada ainda deixa a desejar em 

pontos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem. Muitas vezes, utilizam 

as mesmas dinâmicas e conteúdos para anos diferenciados e isso não condiz com 

as bases teóricas e metodológicas que a universidade constantemente estabelece 

na condição de prioridades. 

O fazer do professor dentro da sala de aula é muito importante na influencia 

dos alunos, pois é partindo desses momentos que tomam decisões para vida escolar 

do aluno e suas reflexões dentro de sala podem apontar para possíveis melhorias 

para o futuro das crianças, pelo menos sobre os aspectos que remetem as questões 

éticas e morais. 

 

A prática do professor deve ser compreendida dentro do universo plural das 
relações sociais, econômicas e culturais da sociedade, apontando as 
possibilidades e limites da realização de uma proposta de educação que 
não vise a conformidade ao mundo, todavia, que forme o sujeito capaz de 
transformar sua realidade. (SOUZA; SANTOS, 2007, p.214). 

  

 Os professores realizam as atividades dentro da sala de aula multisseriada 

com muito esforço, o espaço é limitado, muito reduzido, muitos os alunos precisam 

realizar atividades copiadas do quadro e desenvolver atividades com limite de 

recursos pedagógicos. No fazer do professor pude observar um grande esforço, ao 

analisar um caderno de aluno do 3° ano registrei atividades impressas, atividades 

lúdica, jogos matemáticos e uma ação diferenciada por parte do professor: o aluno 

que não consegue copiar do quadro, o professor copia no caderno e pede para o 

aluno transcrever abaixo.  

Na entrevista a seguir o professor fala sobre como ocorrem as avaliações e 

as dificuldades enfrentadas. 

 

Esses que tem dificuldade maior, são aqueles que nos chamamos para a 
mesa, acompanhamos, e ele vai aprendendo passo a passo, já o que está 
no 3° ano, ele já sabe, só tem que exercitar mais. O que eu passo no 
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quadro? Passo para todos, os que não conseguem fazer a atividade que 
esta no quadro, eu copio no caderno, solicito que ele copie embaixo e  
depois estará copiando sozinho. (PAULO. Entrevista concedida a Suelen 
Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 out.2017). 
 

 O professor Paulo, em seu relato, fala sobre as dificuldades que o aluno tem 

ao manusear pela primeira vez um lápis, pois, não há escola de educação infantil na 

comunidade, portanto, dificilmente os alunos tiveram acesso ao lápis anteriormente e 

acesso às atividades para coordenação motora. Por isso, toma essa atitude com os 

alunos que possuem essa dificuldade, pois, depois consegue copiar do quadro. 

 Bof e Sampaio relatam sobre o ensino infantil ainda possuir poucas unidades 

e, consequentemente essa situação gera dificuldades encontradas pelos alunos. 

 

Adotando a taxa de escolarização bruta como uma proxy da capacidade 
instalada, observa-se que o atendimento na Educação Pré-Escolar e no 
Ensino Médio, diferentemente do Ensino Fundamental, ainda está bem 
menor que a demanda em potencial definida pela população em idade 
adequada para esses níveis de ensino. Se essa avaliação for feita na ótica 
de que a educação do campo deve "assegurar a oferta de escolas próximas 
ao local de residência em quantidade e qualidade adequadas", essa 
situação é ainda mais alarmante. (BOF; SAMPAIO, 2006, p.18). 

 

 Para compreender como ocorrem as aulas foi perguntado como é organizado 

o currículo em sala de aula. Ambos os professores responderam que se baseiam no 

livro didático, já o professor Anderson relata que se baseia, também nos anos que 

tem de experiência. 

 

Olha vou falar com sinceridade, me falaram tanto desse currículo, mas 
nunca tive acesso ao currículo. Organizamos os conteúdos pelo livro, anos 
de experiência, trabalhamos aqueles temas, mas se eu falar pra você que 
tem um currículo, nunca o vi. Essa base curricular, o que a gente tem visto é 
acompanhado um livro cada livro tem seu currículo não existe um currículo, 
vamos falar o que vai estudar no 3° ano entendeu? Então, a gente segue 

pelo livro e os anos de experiência o que tem que ser trabalhado. 
(ANDERSON. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto 
velho,11 nov.2017). 
 

O professor Anderson se ampara nos anos de experiências que possuem no 

magistério, de modo que haja um saber apropriado e externado, mas também se 

sustenta em materiais didáticos que necessariamente não são aqueles livros 

indicados pelo PNLD.  

Parece-nos que a sala de aula rural multisseriada é um verdadeiro “cassino”, 

uma “aposta”, cada um fala e faz algo que lhe é particular, onde as crianças são 
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impedidas a acessarem conteúdos a partir das bases curriculares oficiais, o 

professor mesmo com curso superior se debruça no fazer prático. A proximidade da 

escola com o meio urbano também não desperta o interesse de buscar novos 

conteúdos e/ou o próprio currículo. Parece-nos que o professor nunca viu o currículo 

do sistema de ensino que trabalha, mas também nos fica nítido que o processo 

pedagógico de acompanhamento das atividades dos professores por intermédio da 

própria secretaria de ensino é muito falho. Resta-nos saber se o modo de fazer a 

sala de aula, acontece por si só já é uma das plataformas que atende os anseios 

dos professores que se contentam com o pouco que fazem. 

O professor Paulo fala do seu trabalho de planejamento que ocorre em sua 

casa e segue pelo livro didático os conteúdos à serem ensinados: 

 

Eu sigo o livro, planejo o que vou trabalhar com eles, o dessa semana 
mostram o objetivo para se trabalhar só com uma turma, mas, no nosso 
caso, aqui não, é para trabalhar com cinco turmas, objetivos são: ler, 
calcular, escrever, interpretar, diferenciar, socializar, participar, interagir. 
(PAULO. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. Porto Velho, 11 
out.2017). 

 

O professor comenta sobre o tipo de livro que faz uso em sala de aula, 

justificando que os livros didáticos concedidos pela prefeitura são fracos, portanto, 

trabalham o ano todo com os livros adquiridos na livraria da cidade de Porto Velho, 

livros que as crianças não possuem. Todos os materiais didáticos disponíveis para o 

ensino em sala de aula da escola rural são desperdiçados. O que agrava mais a 

situação dizem respeito às escolhas temáticas do professor, sempre trabalha com 

conteúdos que estabelecem explicito vínculo com o meio urbano, negando o 

contexto que está inserido na escola rural. Disse inclusive que as crianças precisam 

de coisas avanças, coisas da cidade, mas esquece que ele próprio está trabalhando 

no meio rural. Aqui percebemos a total negação das identidades dos alunos que de 

algum modo apresentam culturas de pertencimento do meio rural.  

Segue abaixo a figura do livro que trás o contexto da cidade para a escola 

rural. 
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Figura 10: Livro didático adotado pelo professor 

 

Fonte: Fotografia da autora. 

 

 O livro da coleção Eu gosto, é utilizado somente pelos professores, possui 

todas as disciplinas no único livro, no entanto a prática do professor é passar todo o 

conteúdo no quadro para ser copiado pelos alunos, segundo os relatos do professor 

Anderson este livro é o mais completo. 

 
Os livros que mais auxiliam são de 1° 2° 3° ano, o 4° e 5° eu não assumi, 
pois, eu não gostei dos livros. Eu gosto desse livro aqui. São mais 
completos, mas não vem, [...] esse e o que nós assumimos, esses são 
bons. (ANDERSON. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. P. Dias. 
Porto Velho,11 nov.2017). 
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 O professor menciona que sua prática cotidiana não vai ao encontro daquilo 

que diz respeito às especificidades do meio rural, é um sujeito com vasta 

experiência no magistério e em específico em escola rural multisseriada. Diversos 

são os problemas que identificamos neste instante, o primeiro diz sobre a negação 

aos princípios fundamentais da prática docente que é falta de apego ao contexto em 

que a escola está inserida, o segundo diz respeito a autoridade que o professor 

profere na condição de único detentor dos conhecimentos sistematizados por ser 

dono do livro da coleção Eu gosto. As crianças infelizmente são quase copistas da 

idade média. Essa é uma das realidades que nos deparamos em uma das diversas 

salas de aulas rurais multisseriada. 

 O professor/diretor Paulo relata que esses livros didáticos adotados por eles 

são os únicos que possuem os conteúdos mais completos e por isso é utilizado 

durante todo o ano letivo: 

 

Não, eu não utilizo esses livros didáticos que a Secretaria mandou para a 
escola, são muitos livros na prateleira. Esse aqui sim, esse vai ajudar o 
aluno. Não, o livro didático não uso porque esses livros que eles mandam 
para a escola não têm como usar, ao abrir os conteúdos de português, não 
se encontrar nada, agora esses sim são completos, tem conteúdos, esses 
são os melhores livros. (PAULO. Entrevista concedida a Suelen Cristina S. 
P. Dias. Porto Velho, 11 out.2017). 

 

Compreendemos que com essa visão de valorizar os livros didáticos urbanos, 

os professores estão cada vez mais afastando os alunos dos seus contextos sociais 

e também de uma educação de qualidade social. Almeida nos diz que: 

 

Atualmente, nossas referências são, em grande parte, essencialmente 
urbanas. Por isso, é difícil percebermos o quanto foi acelerado este 
processo que revolucionou os parâmetros da sociedade brasileira. As 
fronteiras que o passado separava claramente os aspectos culturais dos 
meios urbanos e rural, hoje se apresentam pouco nítidas. Há uma tendência 
da ‘cidade’ assumir uma posição de guia, de condutora das populações, 
indicando os caminhos a serem seguidos. (ALMEIDA, 2005, p.279). 

 

 Os argumentos utilizados pelos professores, quando se referem ao uso dos 

livros didáticos urbanos, relatam que são mais completos e que o livro deixado na 

prateleira com poeira são “fraquinhos”, nos fazem refletir sobre que tipo de escola 

está sendo construída nesse momento, que tipo de professor temos e que 

metodologia e didática são adotadas para as escolas rurais. Arroyo comenta: 
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[...] A escola reconhecendo a história concreta de cada educando, do 
coletivo, da diversidade dos gêneros, das raças, das idades [...]. Não tratem 
os alunos como números, não tratem os alunos como alunos, tratem-nos 
como sujeitos, sujeitos que trazem histórias, que têm diferenças”. 
(ARROYO, 2011, p. 75) 

  

 O papel da escola é valorizar o homem o menino, a mulher e a menina, 

agentes inseridos em contexto diversos. Precisamos de uma escola na perceptiva 

do dever do estado e do direito do cidadão, mas uma escola que possua professores 

atentos, bem remunerados, com exemplar plano de carreira, uma escola que tenha 

infraestrutura adequada, ou seja, em síntese uma escola na condição de políticas 

públicas setorizadas. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada nos permitiu uma aproximação das práticas dos 

professores de uma escola localizada na zona rural do município de Porto Velho. 

Nos permitiu melhor compreender como acontece o fazer dos professores em uma 

sala de aula multisseriada, levando em consideração a prática dos dois docentes 

que ministram aulas ao mesmo tempo para séries diferentes e no mesmo lugar. 

 Mesmo que a normalização trate a escola rural de uma sala só de multianual, 

trazemos ao debate a escola multisseriada, e nos perguntamos como acontece esse 

ensino, de que forma eles conseguem direcionar as aulas estando no mesmo 

ambiente? Em observações e de acordo com os registros de campo, os alunos são 

separados conforme a dinâmica adotada pelos professores. 

 A sala multisseriada vista e analisada por nós apresenta-se como um modelo 

arcaico de escola, e sem as condições necessárias de atendimento aos alunos. 

A separação de conteúdo ocorre da seguinte forma: um único conteúdo e 

passado para alunos de 1°, 2° e 3° ano e outro conteúdo para os alunos de 4° e 5° 

ano. Essa ideia de ensino a partir de um mesmo conteúdo nos demonstra que o 

fazer do professor é mecânico e pouco atende as normas que estabelecem um 

ensino dialogado e a partir dos contextos em que os alunos estão inseridos. 

 Os conteúdos são ministrados sem uma prévia atenção ao currículo de cada 

uma das séries. 

De todo modo há uma preocupação por parte dos professores em manter o 

ensino dos conteúdos em dia, em alguns momentos comenta sobre a preocupação 

no futuro dos alunos, lembrando que todos precisarão fazer uma prova de concurso 

ou até mesmo passar para uma faculdade, por isso usam o livro didático relacionado 

a outro contexto, o urbano, embora a escola oficialmente está registrada como rural. 

Os livros didáticos utilizados pelos professores são de uso contínuo e 

considerados completos para os alunos, porém não são os livros didáticos vindos do 

PNLD, deste modo verificamos que as crianças ficam em desvantagem, pois, 

necessitam copiar muitos conteúdos em seus cadernos. Por outro lado, o livro oficial 

da escola está nas prateleiras e é considerado na visão do professor como livro 

atrasado pelo fato de abordar as realidades da escola rural. 

 Infelizmente os livros didáticos comprados com nosso dinheiro e 

disponibilizados para os alunos da escola rural são ignorados pelos professores que 
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externam um fazer docente bem distante dos princípios da pedagogia dialética. Os 

livros doados pela prefeitura e destinados aos alunos do meio rural trazem como 

título “Novo Girassol: Saberes e Fazeres do Campo” estão na maioria lacrados e 

guardados em uma prateleira dentro da sala de aula. Embora, os professores 

relatem que não utilizam os livros, pois, são conteúdos fracos, percebemos que o 

material trás muitas imagens dos cotidianos das comunidades rurais. Conteúdos que 

fazem menção a realidade vivida pelos alunos, retratando o campo, os animais 

encontrados na mata amazônica, sobre a colheita, as frutas da Região Norte entre 

outros. 

 Tudo isso nos remete a reflexões de como os alunos da zona rural são 

esquecidos, tanto por agentes públicos na condição de gestores do município 

quanto em sala de aula pelos próprios professores.  

Os alunos foram privados de acessarem conteúdos condizentes com suas 

realidades e deixando de lado as culturas e os seus contextos sociais, quando 

negados o acesso aos livros didáticos, pois deixam de acompanhar em casa 

atividades que auxiliam na aprendizagem. Quando o aluno não manuseia o livro 

didático, não tem autonomia e não estabelecem sentidos para uma escola que 

embora esteja no meio rural prioriza conteúdos do meio urbano. 

 Portanto, entendemos que o fazer do professor em sala de aula está 

diretamente corrompido, enviesado e complexo diante dos dados coletados e 

analisados. 

 Apesar de ter muita experiência nas escolas da zona rural, percebemos que 

os professores não valorizam os cotidianos de seus educandos, preocupam-se 

apenas com a transmissão mecânica dos conteúdos, sem valorizar a realidade e o 

ambiente dos seus educandos. 

 Portanto, é de suma importância entender o professor na condição de 

mediador dos saberes. 

 

 A proposição do efetivo exercício da cidadania, mesmo que garantido na letra 

da lei não foi o que de fato encontramos por meio do “fazer do professor em uma 

sala de aula rural multisseriada no munícipio de Porto Velho/RO.” Daí o confronto 

que nos motivou a pesquisar e melhor entender as condições pelas quais a escola 

rural se constitui. 
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APÊNDICE 

 
 
PERGUNTAS SEMIESTRUTURADAS PARA A ENTREVISTA GRAVADA 
 

1. Quem é o professor? 

2. Professor o senhor tem formação inicial e continuada? Qual? 

3. Quanto tempo tem em sala de aula? 

4. Já atuou na gestão da escola, quanto tempo? 

5. Professor em seu entendimento quais as dificuldades enfrentadas no 

exercício da docência? 

6. Porque está lotado em uma escola rural? 

7. Professor há diferenças entre escolas do meio rural e urbano? Quais? 

8. Professor qual o processo avaliativo adotado na escola? 

9. Qual é a organização do currículo, ou seja, como foi pensado de que forma é 

executado? 

10. A escola possui livro didático. Qual?Ele auxilia nas atividades dos alunos? 

11. Na escola há reuniões pedagógicas? 

12. Qual a função das reuniões pedagógicas? 

13. Como é a relação da escola com a comunidade? 

14. A escola possui PPP?  

15. Quantos alunos? 

16. Quantos professores? 

17. Modalidade de ensino? 

18. Quantidade de salas? 
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