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“A invisibilidade das turmas multisseriadas.” 

Interpretação da citação indireta (HAGE;ALMEIDA,2006, p. 14 apud LOPES, 2013).  



 

 

 

 

RESUMO 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso intitulado "Escola do campo e suas turmas multisseriadas no 
Ensino Fundamental" teve como objetivo investigar bibliograficamente e documentalmente, se elas 
são escolas que fazem parte da educação como direito de cidadania ou se são apenas criadas como 
alternativa emergencial para suprir as necessidades de escolarização de grupos de alunos 
localizados em zonas rurais. O referencial teórico teve por base os seguintes autores: Lopes(2013), 
Pereira (2018), Chagas (2016), Meurer (2008), Brito (2015) e outros, bem como análise de textos 
legais. Metodologicamente o processo investigativo se deu a através da pesquisa bibliográfica e 
documental para investigação e análise do problema de pesquisa que gerou o presente trabalho. 
Como resultado do processo investigativo constatamos que os alunos das escolas multisseriadas no 
campo poderão estar condenados a manutenção de baixo capital cultural, que pode lhes impedir de 
competir em igualdade de condições no mercado profissional. 

Palavras-chave: Multisseriação. Escolas no campo. Ensino aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

This Course Conclusion Paper entitled "School in the field and its multiseries classes of Elementary 
Education" aimed to investigate bibliographically and documentally, if they are schools that are part of 
education as a right of citizenship or if they are only reated as an emergency alternative to supply the 
schooling needs of groups of students located in rural areas. The theoretical framework was based on 
the following authors: Lopes (2013), Pereira (2018), Chagas (2016), Meurer (2008), Brito (2015) and 
others, as well as analysis of legal texts. Methodologically, the investigative process took place 
through bibliographic and documentary research to investigate and analyze the research problem that 
generated the present work. As a result, of the investigative process, we found that students from 
multi-grade schools in the field maybe condemned to maintaining low cultural capital, which may 
prevent them from competing on equal terms in the professional market. 

Keywords: Multisertion. Schools in the field. I teach learning. 
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INTRODUÇÃO 

   

 O presente trabalho de conclusão de curso intitulado: "Escolas do Campo e 

suas turmas multisseriadas no Ensino Fundamental", teve como objetivo, interpretar, 

investigar e analisar se as turmas multisseriadas nas escolas do campo constituem-

se como direito de cidadania ou se são apenas criadas como alternativa emergencial 

para suprir as necessidades de escolarização de grupos de alunos localizados em 

zonas rurais. A força motivacional fonte originária do processo investigativo da 

referida temática, envolveu após preliminar observação de campo a necessidade de 

investigar as conseqüências para professores e alunos de turmas em multisseriação  

no Ensino Fundamental nas escolas do  campo. 

 Metodologicamente nos orientamos pela pesquisa bibliográfica e documental 

de caráter qualitativo, para que pudéssemos tentar responder adequadamente ao 

problema de pesquisa. 

 No primeiro momento abordamos no referencial teórico aspectos legais 

atinentes às escolas multisseriadas  no campo; em segundo momento trabalhamos 

com abordagem que envolve a escola do campo multisseriadas do ensino 

fundamental e suas peculiaridades; no terceiro momento o  enfoque recai nos 

pareceres e concepções de autores sobre turmas multisseriadas na escola do 

campo do ensino fundamental; o quarto momento esclarecemos os aspectos  

metodológicos que direcionaram o trabalho investigativo, o quinto enfoque é atinente 

aos resultados e discussão onde foi feito uma análise qualitativa das conseqüências 

resultantes da adoção da multisseriação, e, e finalmente abordamos em nossa 

conclusão aspectos representativos dos possíveis danos colaterais presentes nas 

instituições escolares do campo que se regem pela multisseriação no ensino 

fundamental. 

 O presente trabalho originado do processo investigativo acima mencionado se 

justifica na medida em que a literatura sobre a temática da multisseriação do campo 

atinente ao ensino fundamental, não possui a mesma dimensão de publicação 

existente em outros aspectos do campo educacional, que é escassa e, portanto, 

denota a invisibilidade social da multisseriação em escolas do campo.      
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso intitulado “Escolas do campo e suas 

turmas multisseriadas no Ensino Fundamental” teve como objetivo pesquisar como 

alguns autores concebem as turmas multisseriadas em escolas no campo, bem 

como os motivos que levam as escolas a terem salas multisseriadas. Seria a 

possibilidade de fazerem parte da educação como direito, estabelecido em Leis ou 

Normativas, ou são criadas para suprir as necessidades de escolarização de grupos 

de alunos e suas famílias que vivem em lugares isolados?   

        Conforme autores lidos no processo investigativo bibliográfico tais como Pereira 

(2018), Chagas (2016), Lopes (2013) essas turmas multisseriadas do ensino 

fundamental são mais comuns nas escolas  do campo. Uma das finalidades dessas 

escolas é de atender a educação de alunos que moram em lugares mais isolados 

constitutivos da zona rural de uma maneira mais específica e mais viável 

economicamente. Tal realidade é mais acessível para os pais e seus filhos, visto que 

a escola fica num local mais perto de suas casas, permitindo mais tranquilidade para 

as famílias, porque os filhos não precisam se deslocar para a zona urbana para 

exercerem seus estudos. Dessa forma, as turmas multisseriadas da escola do 

campo são formadas por alunos filhos de trabalhadores rurais, agricultores, 

assentados e de pequenos proprietários de terras que constituem a economia 

familiar. Muitas vezes, a escola desses trabalhadores rurais é o único lugar público 

de acesso a interação social inclusive para seus familiares. Normalmente, essas 

turmas são do ensino fundamental e são multisseriadas porque não há alunos 

suficientes para formar turmas seriadas.  

Segundo os autores acima citados um dos motivos das existências dessas 

escolas com turmas multisseriadas se deve à obrigação impostas pelas autoridades 

que determinam as políticas públicas no campo educacional de oferecer acesso à 

escola para todas as crianças.   

Constatamos que são formadas turmas multisseriadas para se dar o mínimo 

de infraestrutura de escolarização para alunos que vivem em lugares isolados. 

Essas turmas, geralmente, possuem de 5 a 12 alunos por sala. São agrupados com 
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diferentes idades e séries em um único espaço com diferentes atividades escolares, 

ministradas por um único professor para atender cada subgrupo que compõem a 

sala de aula.  

Explico, um professor tem que praticar a docência para turmas de alunos de 

faixas etárias e séries diferentes. Compreende-se diante da heterogeneidade das 

faixas etárias que o processo cognitivo não tem como se desenvolver, 

adequadamente em função da precariedade no processo de ensino-prendizagem; 

outro ponto é dispersão da atenção que também gera perda de aprendizado;  

também temos nas atividades extraclasse a aplicação da pedagogia colaborativa em 

que aluno mais avançado em termos de conteúdo exerce a função de monitor do 

aluno menos avançado, na ocorrência deste fato no contexto da sala de aula o aluno 

que auxilia ao seu colega acaba perdendo o seu aprendizado do conteúdo 

ministrado; o professor não está habilitado para ministrar disciplinas adequadamente 

nas turmas multissérie, o que gera uma sobrecarga de trabalho das atividades 

escolares.   

Concebemos que a alternativa de turmas multisseriadas nas escolas do 

campo gera os danos colaterais acima citados que causam prejuízos no ensino 

aprendizagem, mesmos que existam leis e normativas que priorizem a qualidade na 

educação. 
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 2.1 LEGISLAÇÃO DAS ESCOLAS  DO CAMPO 

 De acordo com o Decreto Federal n° 7.352/2010 (BRASIL, 2010a) que dispõe 

sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da 

Reforma Agrária - PRONERA, entende-se por populações do campo, os agricultores 

familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e 

acampados da reforma agrária, os trabalhadores, os trabalhadores assalariados 

rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que 

produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. 

De acordo com o parágrafo 1º incisos I e II, entende-se por escola no campo, aquela 

situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que 

atenda, predominantemente, às populações do campo. Nesta mesma legislação, no 

artigo 1º, a política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 

oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida 

pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Educação e o disposto neste Decreto (BRASIL, 2010a). 

 

 Neste mesmo Decreto, o Artigo 2º, estabelece cinco princípios da educação 

do campo:  

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para 
as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades 
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o 
mundo do trabalho; III - desenvolvimento de políticas de formação de 
profissionais da educação para o atendimento da especificidade das 
escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e 
reprodução social da vida no campo; IV - valorização da identidade da 
escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos 
curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos 
do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; V - controle social da qualidade da educação escolar, 
mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais 
do campo (BRASIL, 2010a).  
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 O art. 7º determina que para desenvolver e manter a política da educação do 

campo os sistemas de ensino, deverão assegurar: 

I - organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de 
diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino, 
especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental; II - oferta de 
educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas dos anos 
finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com os 
princípios da metodologia da pedagogia da alternância; III - organização do 
calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo e as 
condições climáticas de cada região (BRASIL, 2010a) 
 

 A Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. São elas:  

Parágrafo único: A identidade da escola do campo é definida pela sua 
vinculação às questões itinerantes à sua realidade, ancorando-se na   
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e  
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associam  as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva do país 
(BRASIL, 2002).  
 

 Uma das características é que a escola do campo possibilita relações 

dialógicas de trocas de experiências vivenciadas e saberes atinentes a vida coletiva 

da comunidade.   

Conforme Resolução/CD/FNDE nº 26, de 23 de setembro de 2010 (BRASIL, 

2010b), o Programa Escola Ativa é destinado às classes multisseriadas de escolas 

situadas em áreas rurais e combina uma série de elementos e instrumentos de 

caráter pedagógico, social e de gestão escolar, visando melhorar a qualidade, apoiar 

os sistemas estaduais e municipais, fortalecer propostas pedagógicas adequadas e 

distribuir materiais pedagógicos adequados com espaços interdisciplinares nos quais 

são reunidos materiais de pesquisa e subsídios para as aulas, a fim de propiciar a 

experimentação, comparação e socialização de conhecimentos e estratégias 

curriculares que fazem parte do cotidiano e que tratem  da formação  humana do 

sujeito. Esses espaços, devem ser montados pelos educandos, educadores e 

comunidade, com acervo de livros, plantas, informações sobre animais, objetos 

socioculturais relacionados à cultura local e às áreas de conhecimento. 

Essa resolução reconhece a existência da multisseriação, mas no contexto da 

realidade da escola do campo atinentes as turmas multisseriadas, a mesma 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2010&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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legislação considera a aprendizagem da referida multissérie do ensino fundamental 

séries/anos iniciais, de baixa qualidade.  

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 205 que a educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, bem como preconiza em seu artigo 

206, no inciso I, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola (BRASIL, 1988). Pela leitura de artigos científicos de dispositivos legais, 

nota-se que a educação é um direito cabível para toda e qualquer pessoa, não 

podendo ser renegado para a população camponesa constituída de trabalhadores 

rurais, agricultores, assentados e pequenos proprietários de terra que constitui a 

agricultura familiar. O constante no inciso I relativo ao artigo acima mencionado 

acima deve ser garantido nas mesmas condições de acesso e permanência que é 

oferecido para a parcela da população do meio urbano (BRASIL, 1988). 

 Conforme a LDB 9394/96, que estabelece no Art. 28, na oferta de educação 

básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente: 

I-conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, 
incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural 
(BRASIL, 1996). 
  

 O texto não se confirma no contexto das escolas rurais, o que denota 

contradição entre a realidade das escolas tanto urbanas quanto rurais configurando 

impasses no campo educacional brasileiro. 

  E ainda conforme a Lei 12.960/2014 (BRASIL, 2014), esta trouxe uma 

inovação com relação à   situação das escolas do campo, pois atualmente não se 

fecha mais escolas sem que haja uma consulta aos órgãos normativos como o 

Conselho Municipal da Educação e a comunidade escolar que também deve ser 

ouvida. Se uma escola for fechar, a Secretaria da Educação do Estado deve 

justificar a necessidade de encerramento das atividades daquela escola. Hoje não 

se permite que ocorra o fechamento de escolas do campo ao “bel prazer”, pois terá 

que ser analisado cada caso para que não haja prejuízo à população camponesa.   
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 De acordo com a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) estabelece no Capítulo II da 

educação básica, Seção I das Disposições Gerais: 

 Art. 23, parágrafo 2º, “o calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômica, a critério do 
respectivo ensino, sem reduzir o número de horas letivas previstas nesta 
Lei”. No Art. 24, no item I, diz que a carga horária mínima anual é de 
oitocentos horas distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluindo exames, quando houver, e no Art. 34 diz que a 
jornada escolar no Ensino Fundamental será de, pelo menos, quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula(BRASIL,1996).     
 

             Conforme a Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL,2001)  que trata 

da aprovação do Plano Nacional de Educação e dá outras providências: 

A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de ensino 
fundamental precisa chegar a todos os recantos do País e a ampliação da 
oferta de quatro séries regulares em substituição às classes isoladas 
unidocentes é meta a ser perseguida, consideradas as peculiaridades 
regionais e a sazonalidade (BRASIL, 2001).  
 

 No fragmento acima, pode-se perceber que há uma preocupação em oferecer 

as quatro turmas de séries regulares para a escola no campo, visto que o ensino 

fundamental é uma necessidade, que os habitantes da zona rural possuem 

características típicas específicas que devem ser levadas em consideração pelas 

instituições presentes no campo educacional.  

          O Plano Estadual de Educação – PEE, instituído pela Lei nº 14.705, de 25 de 

junho de 2015 (RIO GRANDE DO SUL, 2015), em cumprimento ao Plano Nacional 

de Educação apresenta várias estratégias para a permanência do aluno da zona 

rural, como proposta pedagógica, diferentes metodologias respeitando suas histórias 

e vivências. Algumas estratégias da escola do campo é de que o aluno continue em 

seus estudos as vezes indo para as áreas urbanas, estudos estes que uma vez 

concluídos o aluno retorna ao campo e aplica na prática seus conhecimentos 

adquiridos, podendo inclusive gerar maior produtividade.   

 Por isso, o artigo 26 da LDB/96 (BRASIL, 1996) estabelece que os currículos 

devem se apoiar no currículo da Base Nacional Comum Curricular na formação do 

estudante, norteando-se por competências e habilidades, respeitando suas 

especificidades e uma proposta pedagógica a sua realidade. Portanto, de acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), o aluno da zona 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.172-2001?OpenDocument
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rural deve possuir uma pedagogia que contemple suas competências e habilidades 

colocando-o como agente ativo no seu processo de ensino e aprendizagem.  Além 

do ensino regular em que a escola tem que se enquadrar, a escola do campo 

contempla seus alunos com práticas e atividades atinentes às suas experiências. 

 Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 (BRASIL, 

1990), o seu Artigo 53 determina que a criança e o adolescente têm direito ao 

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Tal preceito deve ser 

assegurado também aos alunos do campo, este preceito legal não se confirma na 

realidade em se considerando também a questão da multisseriação a qual não 

proporciona efetiva qualidade da educação.  

2.2 A ESCOLA DO CAMPO MULTISSERIADA DE ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS 

PECULIARIDADES. 

De acordo com o Decreto 7.352/10 (BRASIL, 2010a), em seu Artigo 1o  diz: 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será 
desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto 
(BRASIL, 2010). 
  

A escola do campo nasceu a partir de políticas públicas adotadas por 

governos que criaram escolas em um determinado ponto na zona rural para que os 

alunos das redondezas pudessem ter acesso à educação básica de escolarização 

para seu ensino e aprendizado. É neste contexto social de escassez de profissionais 

com formação docente para atuarem na escola no campo e com poucos alunos que 

surgiram as turmas multisseriadas. Dessa forma, para atender à legislação que 

obriga a educação para todos, a opção foi criar-se, automaticamente, turmas 

multisseriadas com alunos de diferentes faixas etárias agrupados em uma mesma 

sala de aula. 

 De acordo com o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária- 

PRONERA (BRASIL, 2010a), a educação no campo/rural contempla alguns 

princípios fundamentais em respeito as diversidades do campo: 1) incentivar a 

formulação de projetos políticos pedagógicos que deverão atender às 
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especificidades, os conteúdos e os conhecimentos da população do campo; 2) 

considerar saberes da própria comunidade; 3) fazer o calendário escolar de acordo 

com o ciclo produtivo; 4) incentivar a formação de profissionais com as 

especificidades do campo.  

 Conforme o referido programa no seu no artigo 7º, inciso II (BRASIL, 2010a), 

a escola do campo deve ser regida pela metodologia da pedagogia da alternância 

para os alunos que frequentam etapas dos anos finais do ensino fundamental, 

ensino médio ou ensino superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação. A 

escola do campo tem a pedagogia da alternância que se constitui em gerar na 

escola o aprendizado pelas vivências e o aluno retorna ao contexto aplicando tudo 

que aprendeu, atinentes ao ensino fundamental.  Esclarecendo o aprendizado na 

escola se dá através de projetos, sendo então um meio de manter o jovem no 

campo tentando evitar migração para cidade, onde possivelmente perderá sua 

identidade cultural.   

 De acordo com Brito (2015), a disciplina de ciências merece ter mais atenção, 

pois os conteúdos  devem ser preparados pelo professor comprometidos com o 

Projeto Político-Pedagógico da escola, e estar atinentes ao cotidiano dos alunos da 

escola rural, a assertiva do referido autor encontra-se no âmbito do dever ser, mas 

quando consideramos a  multisseriação na escola no campo, estamos na dimensão 

do que é, e sendo assim não se confirma na realidade, na medida em que os 

professores de turmas multisseriadas não tem a formação adequada para ministrar 

através da pedagogia da alternância suas aulas.  

          D'Agostini (2012) argumenta que a escola no campo propriamente dita tem a 

concepção de lutas sociais engajados por grupos sociais, principalmente, pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que lutam por uma reforma 

agrária num país de dimensões geográficas gigantes em que a maioria das terras 

estão nas mãos de grandes latifundiários ou de grandes empresas agropecuárias.  

         É nesse contexto social por pressão política e reivindicação dos movimentos 

sociais   que se concebe a criação da escola do campo. Um dos objetivos é atender 

os filhos destes pequenos agricultores assentados, trabalhadores rurais ou daqueles 

que estão em busca de uma fração de terra dentro da luta social engajada pelos 

movimentos dos sem terras, pois a questão agrária brasileira historicamente ainda 
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não foi resolvida, mantendo-se a posse da terra nas mãos de poucos e gerando 

muitos com pouco, que é característica típica da concentração de terras no Brasil.   

 Ainda de acordo com D'Agostini (2012), a concepção da criação da escola no 

campo se faz necessário delimitar e fazer uma diferenciação entre a educação do 

campo e educação dos movimentos sem terras. A educação do campo está pautada   

na educação do camponês, do trabalhador rural e no seu desenvolvimento social e 

humano do campo e pessoal; já a educação preconizada pelos movimentos sem 

terras está fundamentada na educação de classe, pautado nos movimentos da luta 

pela reforma agrária.    

As turmas multisseriadas nascem, na maioria das vezes, por uma 

necessidade e não por uma convicção pedagógica. Segundo Pereira (2018), as 

turmas multisseriadas não são uma prerrogativa brasileira, pois elas existem tanto 

em países desenvolvidos como em desenvolvimento, porém os países 

desenvolvidos têm uma política pedagógica que se iguala com a da escola da zona 

urbana, enquanto que nos países em desenvolvimento as turmas multisseriadas são 

consideradas menos qualificadas devido a junção de alunos de faixas etárias e de 

séries diferentes. 

Pereira (2018) afirma que as turmas multisseriadas são mais comuns nas 

escolas do campo devido a uma menor quantidade de alunos filhos de trabalhadores 

rurais ou donos de agropecuárias com faixas etárias diferentes que vivem no interior 

de suas terras e granjas onde os pais trabalham.  

Nessa concepção, as salas multisseriadas das escolas no campo funcionam 

como se fosse uma alternativa não adequada em se considerando a qualidade 

necessária ao processo de ensino aprendizagem. De outra parte constatamos que a 

existência de turmas multisseriadas necessita estar constantes no Projeto Político-

Pedagógico das escolas, sendo este o instrumento que ratifica a presença das 

turmas multisseriadas. 

Nas pesquisas realizadas bibliográfica e documental constatamos que as 

disciplinas de ciências e geografia num contexto da escola do campo possuem por 

sua característica maior o sucesso no aprendizado em turmas multisseriadas no 

campo. Outro elemento encontrado é o professor atender alunos com faixas etárias 
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e séries diferentes em um mesmo ambiente tendo que aplicar método pedagógicos 

também diferentes. Neste contexto situacional, os professores utilizam muito do 

aproveitamento constante da pedagogia colaborativa, onde o aluno está numa série 

mais avançada auxilia àquele que está menos avançado em seus estudos. 

 Segundo Lopes (2013), outro dado significativo diz respeito a 

heterogeneidade que ocorre nas turmas multisseriadas, sendo potencialmente 

realizadas nas escolas rurais ou escola do campo que se constitui a 

heterogeneidade das faixas etárias dos alunos, prejudicando, repetimos a qualidade 

da aprendizagem.   

 Meurer (2008) pondera sobre a evasão e concebe que esta se constitui numa 

realidade problemática fazendo com que se deve refletir acerca de outras 

alternativas para complexidade que apresenta nas turmas multisseriadas das 

escolas do campo. A evasão de alguns alunos se deve por motivo de existir os 

chamados alunos itinerantes, que são filhos de trabalhadores rurais que exercem 

suas funções por períodos ou safras em granjas e quando terminam o contrato de 

trabalho se mudam para outra cidade ou vão para escolas na zona urbana.  Devido 

a esta realidade, as turmas da escola do campo são na maioria multisseriadas. 

Exemplificando:  em uma sala de aula pode acontecer de ter um a cinco alunos do 

3º ano e de não ter nenhum no 6º ano e de ter dois alunos no 7º ano, sendo que 

estes dois últimos tiveram que deixar a escola devido ao término de trabalho de seus 

pais no final da safra.  

2.3. PARECERES E CONCEPÇÕES DE AUTORES SOBRE TURMAS 

MULTISSERIADAS NAS ESCOLAS DO CAMPO  

 Pereira (2018) afirma que a grande parte das escolas com salas 

multisseriadas se encontram em pequenas comunidades afastadas do município, 

que incidem diretamente num número pequeno de alunos que precisam ser 

alocados em uma sala de aula com séries diferentes criando as chamadas classes 

multisseriadas. Além disso, conforme Pereira(2018): 

[...]as escolas com salas multisseriadas permanecem sendo ao longo do 
tempo tratadas como estratégia emergencial não somente nas escolas do 
campo mas também em escolas das zona urbanas, como uma espécie de 



20 

 

 

 

“tapa buraco” para solucionar os problemas das escolas isoladas, que não 
contam com quantidade de estudantes suficientes para divisão da turma em 
séries(RODRIGUES,2009, p.72 apud PEREIRA,2018). 

 A autora tem a convicção de que as escolas do campo ou escola rural 

enfrentam adversidades relacionadas às condições de funcionamento, com uma 

visão pré-conceitual que a sociedade tem com relação ao trabalhador rural. Além 

disso, a heterogeneidade encontrada na multisseriação é um forte obstáculo na sua 

qualidade como educação. Isso faz com que as escolas do campo sejam taxadas 

como inferiores desvalorizando seus profissionais e estudantes, assim como todos 

aqueles que se dedicam ao trabalho no campo e tem neste a fonte de sua 

manutenção e sobrevivência. De outra parte, a autora na sua visão concebe a 

multisseriação como um "tapa buraco", ou seja um remendo, aborda a 

complexidade,  que acerca  o campo educacional, no que tange  as escolas da zona 

rural. Algumas convivências e experiências relatadas pelos professores pesquisados 

por Pereira (2018) envolve a presença de uma identidade cultural que faz com que 

possam conviver na mesma comunidade sem a presença do conflito. 

   Atividades extraclasse é outra experiência constada por Pereira (2018), que 

envolve um aspecto positivo qual seja, a presença da socialização das atividades 

que fazem parte do cotidiano dos alunos, gerando reciprocidade que é fundamental 

nos processos de ensino e de aprendizagem. Outra experiência relatada pelos 

professores, segundo Pereira (2018), além dos muros da escola, há a alfabetização 

com os alunos dos anos iniciais utilizando-se a didática freiriana ou da educação 

popular, contextualizando as experiências e as vivências da vida no campo, por 

parte dos alunos tais como:  trabalhar com hortas, plantar, colher e lidar com a terra.    

Alguns fatores constatado segundo Pereira(2018) sem sua pesquisa,  envolve 

a ação dos professores que é ir a casa do aluno para verificar a sua ausência, neste 

aspecto ocorre que os filhos pré-adolescentes, dos pequenos proprietários de terra, 

quando da safra, necessitam se ausentar da escola para auxiliar os pais nas 

atividades relativas a semeadura e a colheita.      

Conforme Pereira (2018) em sua pesquisa com diretoras de escolas do 

campo envolve questões climáticas, ou seja, quando há muitas intempéries como 

chuvas torrenciais, alagamentos e interrupções das estradas, também é fonte da 



21 

 

 

 

ausência dos alunos, tendo as escolas que abrir um calendário especial para a 

recuperação das aulas e das atividades curriculares para estes alunos.  

Retomando a discussão sobre a multisseriação, Hage et al. 2006, p.14, afirma 

que:       

Apesar do seu alto índice de fracasso escolar, a multissérie ainda é um 
“apêndice” do paradigma da escola seriada urbanocêntrica, pois não 
possui um tratamento diferenciado. Trata-se de uma realidade ignorada,  
inclusive nas estatísticas sobre educação no país (HAGE; ALMEIDA, 
2006, p. 14 apud LOPES, 2013).  

 

A assertiva acima demonstra a invisibilidade social existente no campo 

educacional das turmas multisseriadas, na medida em que são desconsideradas 

suas características típicas através da presença de um tratamento não diferenciado, 

o que significa tratar as escolas multisseriadas  do campo como se fossem da zona 

urbana. 

De acordo com Lopes (2013), o professor tem dificuldades de trabalhar 

pedagogicamente com alunos em salas multisseriadas, tendo muitas vezes que 

ensinar conjuntos unitários para alunos de anos iniciais e ao mesmo tempo ensinar 

multiplicação com dois algarismos para alunos que estão finalizando as séries 

iniciais, o mesmo acontece com outras disciplinas como língua portuguesa. Este fato 

contribui para dispersão dos alunos relativa à atenção necessária aos conteúdos 

necessários.    

Ainda segundo Lopes (2013), verifica-se que a presença da heterogeneidade 

nas classes multisseriadas onde num mesmo ambiente encontram-se por exemplo:  

alunos com faixas etárias dos 12 aos 14 anos e alunos com idades de 6 a 8 anos 

com formação cognitiva diferenciada, o que por conseqüência gera prejuízos ao 

processo de aprendizagem.   

Segundo Lopes (2013) citando Ximenes-Rocha (2012), com relação a 

multisseriação diz respeito as dificuldades dos professores cumprirem carga horária 

mínima durante o ano letivo na medida em que não há diferenciação no calendário 
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letivo entre as escolas no campo e nas escolas da zona urbana. Assim relata Lopes 

(XIMENES-ROCHA apud LOPES, 2013) o seguinte: 

Em uma sala de aula da professora Ceci, observou-se que a ausência de 
divisão de tempo para cada turma fez com que ela só pudesse dar atenção 
aos alunos de 2ª série cerca de uma hora depois que a aula havia 
começado. Foi alertada pelo apelo de uma aluna […]. Naquele dia, […] a 
professora dedicou 33min para a 1ª série, 21min para a 2ª série, 52min 
para a terceira série e fez 21min de intervalo. Notou-se situação 
semelhante nas aulas da professora Iara, nas quais se dedicava mais 
tempo aos alunos de 1ª série (XIMENES-ROCHA,2012, p.35 apud 
LOPES(2013). 
 
 

 Com relação a citação acima, os professores recebem capacitação para lidar 

com turmas multisseriadas?  Com relação a assertiva acima pode-se apreender que 

dois problemas são bem relevantes e podem afetar o aproveitamento dos alunos: 

um é o tipo de assunto que pode ser tratado em aulas multisseriadas com alunos de 

diferentes faixas etárias; outro é o tempo dedicado em aula para cada série 

diferente.  

 Ainda, conforme Lopes (2013), outros problemas encontrados se referem aos 

professores com compreensões e posturas contrárias ao ordenamento estratégico 

da multissérie, sobretudo em função da proteção do tempo de aula, o que pode ser 

ilustrado pelos seguintes depoimentos: 

Porque… o aluno sem ser de multissérie… é normal… ele tem quatro 
horas por dia, quatro horas por dia para aprender. Já na multissérie é 
diferente! Ele não tem toda essa carga horária porque eu tenho quatro 
séries ao mesmo tempo em quatro… em quatro horas… Eu tenho quatro 
séries, até mais... Por exemplo: uma para uma turma, uma hora para 
outra, uma hora para outra… Isso se resume em que? Por exemplo: Em 
um ano eu tenho 200 horas… Ou seja, 200 dias, resumindo tudo isso aí, vai 
dar 100 dias letivos. Há um trabalho com dano… eu trabalho só 100 
dias letivos quanto à carga horária daquela criança que vai ser de 100 dias 
letivos. Eu tenho no meu ponto de vista, isso! Vai ser 100 dias letivos! Ou 
seja… e os outros 100? Vai faltar? Para a criança aprender… Ah, professor, 
mas porque o senhor não trabalha tudo isso?! Mas não dá! Se 
eu tenho de quarta série ainda… eu tenho que atender a esse aqui e esse 
aqui fica parado. Mesmo que tenha o aluno colaborador não dá para 
contar para tudo. Não pode! O conteúdo está aqui, aqui, aqui… Vou para 
outra e essa aqui, a de quarta série, vai perder tempo. Mais outra hora que 
eu vou... Teria que lecionar para eles e daí eu pego outro e assim vai. Não 
dá certo. Com a multissérie não dá certo! É um problema muito grande! 
(Professor Lua, em entrevista. Distrito São Miguel-Breves PA. 
12/06/2011 apud LOPES, 2013).  

 
Um segundo depoimento diz o seguinte:  
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O problema é a questão das idades… Até porque quando você tem uma 
turma… Eu já trabalhei logo no primeiro ano com turma de primeira à quarta 
séries e eu tinha uns cinco níveis ali dentro, entendeu? Os cinco níveis de 
aprendizagem com os meus alunos. Então dificulta muito o nosso trabalho. 
Não tem nada comparado com uma turma de multissérie. Na cidade, por 
exemplo, uma turma de primeiro ano que ela é… digamos assim… 
selecionada por idade, por nível de aprendizagem… então, o nosso trabalho 
é muito árduo. Você pode até me dizer: mas não professora numa turma só 
de primeira série também se tem uma heterogeneidade ali! Quatro 
diferentes níveis ali dentro de uma só série. Mas veja! Na multissérie essa 
heterogeneidade se amplifica! Ninguém imagina o quanto! Ninguém tem 
noção do que a gente enfrenta! Do que é 
ser… do que é enfrentar uma turma de multissérie! (Professora Pink, em 
entrevista. Distrito de São Miguel-Breves PA. 12/06/2011 apud 
LOPES,2013). 
 

 Terceiro depoimento: 
 
Nós trabalhamos com a multissérie porque realmente é preciso! Prefeito 
nenhum vai contratar 4 professores para uma escola lá da ribeira longe 
que tem 29 alunos. Destes, com quatro da quarta, nove da terceira, onze 
da primeira e cinco da segunda. É um mal necessário essa multissérie! 
Quisera que todas nós pudéssemos trabalhar com uma só série em cada 
horário. Porque nós com certeza iríamos fazer um trabalho bem melhor; 
ajudar melhor aos alunos. Então, a gente trabalha assim… eu trabalho 
com multissérie porque eu não tenho outra opção (Professora Mirí, em 
entrevista. Distrito Antonio Lemos-Breves PA. 11/06/2011 apud LOPES, 
2013). 

 
 Podemos verificar nos referidos depoimentos que temos na multisseriação 

problemas característicos típicos, quais sejam: a não possibilidade de cumprimento 

dos anos letivos; a heterogeneidade das faixas etárias e a educação vista como 

gasto e não como investimento aplicando-se no campo educacional por parte dos 

poderes instituídos numa lógica mecanicista. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 Metodologicamente o processo investigativo se deu a através da pesquisa 

bibliográfica e documental relativo a análise de alguns textos legais e alguns autores 

de como eles concebem a multisseriação nas escolas do campo no ensino 

fundamental,  considerando a análise qualitativa como eixo fundamental do processo 

investigativo. Conforme Lakatos(2003), a pesquisa bibliográfica nada mais às vezes 

uma rara repetição de que foi dito ou escrito, mas que propicia um nove enfoque e 

interpretação de quem está pesquisando o tema abordado, na medida em que o 

tema objeto do presente trabalho possui complexidades que exigem utilizar autores 

que se referem a multisseriação, temática esta não muito pesquisada.     

 

3.2 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DOS DADOS  
 

 Os procedimentos e análise dos dados seguiram as seguintes etapas:  

 

1.  Levantamento bibliográfico e documental referentes ao tema proposto, para 

que pudéssemos nos apropriar e constituir categorias conceituais que nos 

permitisse abordar a temática objeto do presente trabalho. 

 

2. Análise qualitativa das concepções dos autores estudados para que 

pudéssemos realizar abordagem interpretativas de caráter mais aprofundado.   

 

3. Análise das ocorrências encontradas nas turmas multisseriadas nas escola do 

campo no ensino fundamental. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como resultados e discussão obtivemos através de nossa pesquisa 

bibliográfica e documental as seguintes ocorrências: 

 

a) Conforme Lopes (2013) a heterogeneidade de faixas etárias em turmas 

multisseriadas da escola do campo no ensino fundamental denota problemas 

relativos à formação cognitiva que são diferenciadas entre, por exemplo: alunos de 

06 a 08 anos com alunos 12 a 14 anos; 

b)  Constatou-se que a prática didático-pedagógica da turmas multisseriadas por 

parte dos professores segue o paradigma das turmas seriadas; outrossim, neste fato 

percebe-se a invisibilidade social no campo educacional das turmas multisseriadas 

das escolas do campo no ensino fundamental. 

c) Analisou-se que nas  turmas multisseriadas acontece das escolas do campo no 

ensino fundamental o processo de dispersão da atenção dos alunos com relação ao 

conteúdo ministrado, devido a ele não conseguir se concentrar em um mesmo 

ambiente de sala de aula, o que gera decréscimo do aprendizado;   

d) Encontramos também nos relatos apresentados por Brito (2015) a falta de 

formação dos professores para lidar com turmas multisseriadas nas escolas do 

campo no ensino fundamental, gerando sobrecargas de trabalhos; 

e) Conforme Pereira (2018), as atividades extraclasses podem ser trabalhadas a 

pedagogia da alternância  não profissionalmente com alunos da escola do campo no 

ensino fundamental, fora de sala de aula com atividades que sejam de seu contexto 

social, levando-se em consideração as suas experiências vivências na zona rural; 

f) Na região de Cruz Alta, não tem escola técnico-agrícolas propriamente 

profissionalizantes, mas dentro do município existem três escolas inseridas no 

interior consideradas escola do campo, sendo que todas devem cumprir o calendário 

escolar da escola da zona urbana, o que representa uma contradição.  Somente 

uma escola aplica a pedagogia da alternância não no contexto do ensino 

profissionalizante, mas trabalha em todo ensino fundamental, com multisseriação 
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gerando inclusive a convivência de alunos em faixas etárias diferentes como por 

exemplo um aluno de 16 (dezesseis) anos na mesma turma que um aluno 6 (seis)  

anos de idade. A conseqüência disso gera para o aluno de 16 (dezesseis) anos, ser 

podado seu conhecimento ou afetar cognitivamente o aluno de 6 (seis) anos; 

g) Em nossa observação anterior a pesquisa bibliográfica e documental constatamos 

que os filhos de trabalhadores da terra, dos agricultores e dos assentados só saem 

para concluir seus estudos em nível mais elevado quando encerram ensino 

fundamental dirigindo-se para na  para a zona urbana, perdendo sua identidade 

cultural; 

Se é realizada a comparação das escolas públicas da zona urbana com as 

escolas públicas das zonas rurais, percebe-se que nenhuma das duas possuem a 

infraestrutura adequada para atender a demanda dos alunos, mas na escola do 

campo a falta de infraestrutura é mais potencializada. De outra parte, a partir da 

pesquisa bibliográfica percebe-se com relação as escolas multisseriadas  do campo, 

a presença do preconceito que pode levar a baixa estima de professores e alunos.       

   Outro fato constatado é que professores são levados em algumas escolas 

multisseriadas do campo a trabalhar pedagogicamente dentro dos ditames da 

educação tradicional, mas pela especificidade das escolas com turmas 

multisseriadas do campo, a didática pedagógica adequada é a aplicação do método 

Paulo Freire, ou a sua vertente que é a educação popular.      

Pelo constante acima pode-se perceber o quanto as escolas multisseriadas 

no campo apresentam complexidades que abrangem a identidade cultural, e que 

demonstram uma série de adversidades, que afetam a qualidade de ensino 

necessária para o cumprimento do texto legal, resgate da cidadania, 

desenvolvimento cultural, o que denota no campo educacional a contradição entre 

texto e contexto.   
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5 CONCLUSÃO 

 O trabalho investigativo propiciou a partir da análise bibliográfica e 

documental acerca da multisseriação das escolas do campo atinente ao ensino 

fundamental possibilitou chegar a uma resposta não absoluta da questão central do 

presente trabalho qual seja: seria a multisseriação das escolas  do campo um direito 

constitucional efetivo ou um artifício para suprir as necessidades de escolarização 

de alunos que vivem em zonas rurais? Na interpretação dos preceitos legais 

constantes no presente trabalho de pesquisa, a multisseriação das escolas do 

campo constitui-se um direito do cidadão. Porém quando da observação da efetuada 

numa escola do campo anterior a pesquisa bibliográfica e documental e pelos 

autores convidados colaborar na pesquisa conclui-se que as características típicas 

das escolas do campo possuem o seguintes elementos: a heterogeneidade das 

faixas etárias e séries não se constitui enquanto benefício, mas pelo contrário se 

configuram como dano colateral presente na multisseriação nas escolas do campo, 

tornando-se um artifício para atender essa população da zona rural. De outra parte 

percebe-se a desassistência por parte do Estado com relação às escolas públicas 

seriadas e as escolas públicas multisseriadas na medida em que as instituições 

competentes no campo educacional que consideram a educação como gasto e não 

como investimento, fato esse que interfere drasticamente no desenvolvimento da 

educação neste país.   

          Para finalizar, pode-se afirmar que, sendo a escolarização um direito da e um 

dever do Estado, as escolas do campo com turmas multisseriadas não deveriam 

existir da forma que estão estruturadas gerando descompassos, impasses e quebra 

da qualidade que toda a educação deve ter.  

 Concluindo nosso trabalho investigativo e deixando abertas possibilidades 

para novas pesquisas relacionadas ao tema, como conclusão final podemos dizer 

que os alunos das escolas do campo multisseriadas, poderão estar condenados a 

manutenção de baixo capital cultural, que pode lhes impedir de competir em 

igualdade de condições no mercado profissional. E, podemos também dizer que no 

campo educacional brasileiro, seja em turmas multisseriadas e seriadas, o texto não 
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confirma o contexto, gerando desigualdade e falta de equidade para população de 

jovens que almejam melhorar suas condições materiais e culturais.  
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