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Era uma vez um grão de onde cresceu uma árvore, que foi 

abatida por um lenhador e cortada e cortada numa cerraria. Um 

marceneiro trabalhou-a e entregou-a a um vendedor de móveis. 

O móvel foi decorar um apartamento e, mais tarde, jogaram-no 

fora. Foi apanhado por outras pessoas que o venderam numa 

feira. O móvel estava lá no adeleiro, foi comprado barato e, 

finalmente, houve quem o partisse para fazer lenha. O móvel 

transformou-se em chamas, fumo e cinzas. Eu quero ter o 

direito de refletir sobre essa história, sobre o grão que se 

transforma em árvore que se torna móvel e acaba fogo, sem ser 

lenhador, marceneiro, vendedor, que não vêem senão um 

segmento da história. É esta história que me interessa e fascina 

(Morin, 1994) 
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RESUMO 

 

DIAS, Juliane Santos. A formação dos professores que atuam na classe multisseriada 

na área rural no sul do Amazonas. 2015. 108f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto 

Velho, RO, 2015. 

 

Para que possamos pensar em uma escola de qualidade para os sujeitos do campo é necessário 
repensar sua formação inicial e continuada, e qualquer proposta que se proponha implantar deve ter 
no professor em exercício seu principal agente. As condições e situações que vivenciadas pelas 
escolas do campo e multisseriadas são as mais difíceis e diversas possíveis, e em sua maioria passam 
pela necessidade de uma formação adequada para seu professorado. De forma que garanta o direito 
a um ensino de qualidade e contextualizado, proporcionando a formação de cidadãos capazes de 
transformar a realidade do espaço em que vivem. Desta forma, este trabalho foi norteado pela seguinte 
questão: a formação do professor supria as necessidades pedagógicas do ensino em classe 
multisseriada? Tendo como objetivo geral: Analisar se a formação que os professores recebem atende 
às necessidades do trabalho docente nas salas multisseriadas na área rural de Apuí, Sul do Amazonas. 
Para que tais intentos fossem adquiridos optou-se por uma pesquisa exploratória, de vertente 
qualitativa. Utilizou-se de instrumentos para coleta de dados; a análise documental e entrevista 
semiestruturada. Fez-se necessário a discriminação de categoria e subcategorias, e como técnica de 
analise optamos pela Análise de Conteúdo (Bardin, 2007). Após o diálogo com o referencial, e através 
das discussões e análises obtidas pode-se aferir que a realidade vivenciada pelos sujeitos nas escolas 
existentes no Município de Apuí evidencia grandes desafios a serem enfrentados para que sejam 
cumpridos os Marcos Operacionais anunciados nas legislações educacionais. A formação inicial ou 
continuada do professor de multissérie apuiense, tem necessidade de passar por reformulações, tanto 
nos currículos das universidades que dispõem os cursos de Pedagogia no município, quanto da 
Secretaria Municipal de Educação a propiciar a esses professores uma continuidade, abarcando o 
ensino multisseriado, e não o relegando ao cumprimento de uma legislação, ou de um currículo. A 
construção de uma educação multisseriada no campo se faz necessária através do engajamento de 
todos na formação de seus educadores, ajudando-os a construir uma educação equânime que 
identifique os povos do campo. 

 

 

 

Palavras-chave: Formação do Professor, Sala Multisseriada, Educação do campo. 
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ABSTRACT 

 

DIAS, Juliane Santos. The formation of teachers working in multiseriate rural classes in 
southern Amazon, Brazil. 2015. 108f. Master’s dissertation – Postgraduate Program Strict 
Sense in Education, Federal University of Rondonia Foundation, Porto Velho, RO, 2015.  

 

 

Prior to think about school quality for the rural population is necessary to rethink its initial and continuing 
formation, and any proposal to be considered must have the current professor as its main agent. The 
conditions and situations experienced by rural multiseriate schools are the most difficult and varied 
possible, and mostly come from the lack of appropriate training for the professoriate. This would 
guarantee the right to quality and contextualized education that leads to the formation of citizens able 
to transform their reality. This work has been guided by the following question: has teacher training met 
the pedagogical needs in multiseriate classrooms? As well as, this work aims to analyse whether the 
formation of teachers meets the teaching needs inside multiseriate rural classrooms in Apuí, southern 
Amazon, Brazil. Exploratory research with a qualitative approach was carried out by using two data 
collection methods: document analysis and semi-structured interview. Data was organized into 
categories and subcategories that were further analysed by means of Content Analysis (Bardin, 2007). 
After consulting the referential, as well as through discussion and analysis, we can assess that the reality 
experienced by people in the schools of Apuí shows major challenges to be faced before reaching the 
Operating Milestones announced in the educational legislation. The initial or continuing formation of 
multiseriate teachers in Apuí requires reformulation, both in the Pedagogy syllabus offered by local 
universities and in the Municipal Department of Education that should provide these teachers continuity 
of the professional development in ways of addressing the multiseriate teaching instead of relegating it 
to comply either with a law, or a curriculum. Building a multiseriate education in the countryside is a 
must that requires collective engagement in the formation of educators by helping them to build an 
equitable education that meets people living in the countryside. 

 

 

 

 

Keywords: Formation of teachers, Multiseriate classroom, Countryside Education. 
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8. ANEXOS 104 

INTRODUÇÃO 

 
 

A pesquisa “A formação dos professores que atuam na classe multisseriada na 

área rural no sul do Amazonas” teve como sujeitos os professores do ensino 

multisseriado das escolas do campo. O problema que direcionou esse trabalho foi de 

que: a formação do professor supria as necessidades pedagógicas do ensino na 

modalidade? Tendo como objetivo norteador: Analisar se a formação que os 

professores recebem atende às necessidades do trabalho docente nas salas 

multisseriadas na área rural de Apuí, sul do Amazonas.  

Este trabalho justifica-se pela relevância da discussão que envolve a temática 

Educação do campo, e pela necessidade não apenas de políticas educacionais, mas 

também de pesquisas voltadas para a formação do professor de classe multisseriada. 

O desejo de realizar essa pesquisa originou-se a partir de estudos sobre a educação 

do campo no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, Socioeconomia e 

Agroecologia (NUPEAS ̸ IEAA), bem como do interesse desta pesquisadora em 

conhecer a realidade da educação do campo do município onde reside. 

Para que pudéssemos chegar ao objetivo proposto neste trabalho, buscamos 

delimitar objetivos específicos, de forma que estes nos possibilitasse chegar ao 

resultado desse trabalho: 

• Apresentar as diferenças existentes entre “Educação Rural” e 

“Educação do Campo” para entender a educação vigente em 

cada uma delas; 

• Apresentar a necessidade de reconhecimento de uma educação 

voltada às especificidades das crianças do campo; 

• Apresentar os projetos de políticas públicas voltadas à 

Educação do Campo (PNE 2014-2024; PARECER 36/2001); 

• Investigar o perfil da formação do professor de classe 

multisseriada em Apuí/AM; 
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• Demonstrar em que medida a formação dos professores de 

classe multisseriada atende às necessidades das escolas do 

Campo em Apuí/AM;  

• Configurar o lócus de atuação do professor de classe 

multisseriada (Apuí- sul do Amazonas); 

• Apresentar as características geopolíticas do Estado do 

Amazonas, em especial, Apuí – AM; as dificuldades de trabalho 

dos docentes das salas multisseriadas em Apuí-AM. 

Para que tais intentos fossem adquiridos optou-se por uma pesquisa 

exploratória, de vertente qualitativa, para que pudéssemos compreender o contexto 

da Educação do campo e mais especificamente das salas multisseriadas em Apuí- 

AM. Desta forma, utilizou-se de instrumentos para coleta de dados; análise 

documental e entrevista semiestruturada. 

Fez-se necessário a discriminação de categoria e subcategorias, para que 

fosse possível responder aos questionamentos imbricados nos objetivos da pesquisa, 

e como técnica de analise optamos pela Análise de Conteúdo (BARDIN, 2007). 

Num primeiro momento deste trabalho buscamos entender as nomenclaturas 

do termo rural e campo que vem se alterando no decorrer dos anos, e que vem sendo 

adotada nas políticas públicas educacionais, desta forma trazemos autores como 

Arroyo e Fernandes (1999), Fernandes (2004), para que possamos compreender o 

propósito dessas alterações na expressão rural ou campo. 

Em seguida buscamos entender o ensino multisseriado, como está inserido 

historicamente, e notou-se que é uma realidade muito comum no Brasil. Expomos 

também o único programa voltado para a formação de professor e a melhoria da 

infraestrutura das escolas multisseriadas, o Programa Escola Ativa. Configuramos o 

lócus da pesquisa, em sentido amplo, iniciando pelo estado do Amazonas, para em 

seguida tratarmos mais especificamente do Município de Apuí.  
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Este projeto passou por alguns desafios: 

• Dificuldades de Deslocamento até a zona rural para entrevista com alguns 

professores; 

• Dificuldades dos entrevistados ao responder precisamente aos 

questionamentos; 

• Resposta da SEMED quanto à liberação e informações para que a pesquisa 

ocorresse; 

• Resposta do INCRA quanto à informações sobre o PA Rio Juma. 

Relativamente aos problemas propostos, as hipóteses aqui apresentadas, no 

rastro do marco teórico considerado, representam uma aspiração de ver concretizada 

uma educação do campo que se conformize com a satisfação da dignidade humana 

da criança e com a qualidade de ensino, observando-se as diferenças individuais de 

cada criança em atendimento. 

Para atingir tal empreendimento propõe as seguintes hipóteses: 

 

a) A educação com qualidade, como se prevê no Art. 205 da CF/88, é o 

bem sustentador para o desenvolvimento e a formação do ser humano 

digno;  

b) As faculdades cursadas pelos professores pesquisados não contemplam 

em suas grades curriculares disciplinas sobre Educação do Campo ou 

Classes multisseriadas; 

c) Uma formação do professor de escola multisseriada que não atende as 

necessidades pedagógicas das escolas multisseriadas do campo. 

 

Após o diálogo com o referencial, e através das discussões e análises obtidas 

podemos dizer que a realidade vivenciada pelos sujeitos nas escolas existentes no 

Município de Apuí evidencia grandes desafios a serem enfrentados para que sejam 

cumpridos os Marcos Operacionais anunciados nas legislações educacionais. 

A formação inicial ou continuada do professor de multissérie apuiense, tem 

necessidade de passar por reformulações, tanto nos currículos das universidades que 
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dispõem os cursos de pedagogia no município, quanto da Secretaria de Educação a 

propiciar a esses professores uma continuidade, abarcando ensino multisseriado, e 

não o relegando ao cumprimento de uma legislação, ou de um currículo.  
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2. A EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL 
 
 

Speyer (1983) apud Rodrigues (2009, p.43) faz um percurso da educação no 

Brasil, e o divide em três fases, o que nos permite compreender, a base do ensino. 

Assim em sua primeira fase que abrange os primeiros séculos do Brasil 

Colonial, a educação era oferecida pelos jesuítas, com objetivo de evangelizar e 

expandir a religião católica. Constituía-se de uma educação ao ideal europeu, e era 

direcionada aos filhos dos senhores de engenho. Em 1759, com os jesuítas sendo 

expulsos, as atividades escolares se estagnaram, até que se criou o chamado “Diretor 

de estudos”, este, seria o responsável pela educação. Com a chegada da Família Real 

portuguesa em 1808, para o autor, vem marcar a segunda fase da educação brasileira, 

onde novamente o ensino está concentrado na elite. 

Com a independência do Brasil a educação começa a ser prioridade, pois 

educação e progresso passam a ser compreendidos como sinônimos. Com a 

inauguração da Assembleia Legislativa Constituinte (03 de maio de 1823), preocupou-

se com a elaboração de uma legislação que pudesse promover o ensino público. No 

mesmo ano de criação a Assembleia Legislativa se desfaz, e é reaberta em 15 de 

outubro de 1826 onde foi sancionada a primeira lei sobre a instituição pública, 

decretando assim a criação das Escolas de Primeiras Letras (RODRIGUES, 2009, p. 

43).  

As Escolas das Primeiras Letras tinha como base uma concepção utilitarista da 

escola rural, dando pouca ênfase aos conteúdos, assim explica Santos (2010, p.4) 

além de visar à fixação do homem no campo, mantinha a exploração destes por meio 

das lavouras dos grandes latifundiários.  

Mesmo com as sanções e a educação popular sendo pensada como um 

sinônimo de liberdade, não se conseguiu ultrapassar a barreira ideológica, desta 

forma permaneceu apenas no discurso do governo.  Mas, com tempo o Brasil Império 

passou a encarar a importância de se instruir o povo, para que fosse uma nação 

próspera e desenvolvida. Destaca-se o parecer – substitutivo de Rui Barbosa em 

1822, onde se faz um retrato da situação lastimável em que se encontrava a educação 

popular, onde os recursos públicos gastos com militares se aproximavam dos 21% e 

com a educação era investido quase 2% dos recursos, percebemos que o caminho 

para o desenvolvimento educacional é desde sempre colocado em segundo plano 

(RODRIGUES, 2009, p. 44). 
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Na Constituição de 1891 vemos um sistema dualista de ensino, pois as escolas 

secundárias e as superiores eram destinadas a elite, e para o restante da população 

restavam às escolas primárias e profissionalizantes. Vemos que não houve muitas 

mudanças desde o Império, nesta fase destaca-se o dualismo entre o poder central e 

estadual, desta forma, o Estado mantinha o ensino que conviesse isto dificultava ainda 

mais as reformas educacionais (idem, 2009, p.44). 

No que se refere à educação rural, Rodrigues (2009) retrata que as primeiras 

tentativas para que esta se consolidasse ocorreu por meio do movimento migratório 

no país de 1910 a 1920, neste período um grande número de rurícolas deixaram o 

campo e se direcionavam as áreas onde um processo de industrialização se iniciava.  

Na Primeira Guerra Mundial (1914) começa a ocorrer mudanças na área 

educacional, a década de 20 é marcada pelo pensamento de educadores que 

acreditavam e defendiam uma escola renovada, que oferecesse uma educação de 

qualidade para todos. Neste mesmo período, já na terceira fase, vemos a luta pela 

universalização do ensino, juntamente com os atributos da Escola Nova (1930), neste 

momento a educação passava por mudanças qualitativas e quantitativas, porém, o 

meio rural não foi contemplado por esta revolução, assim permanecia ignorado, como 

escolas isoladas, improvisadas, multisseriadas e com professores leigos (SPEYER, 

1983 apud RODRIGUES, 2009, p.45). 

 

A disputa “escola desanalfabetizadora” versus “escola integral” atravessaria 
o campo educacional brasileiro durante as décadas de 1920 e 1930, tendo 
como ponto-chave da nova vertente a imposição da escola enquanto agente 
do trabalho, proposta encampada pela ABE. O mais renomado dentre os 
novos “educadores” e pioneiro do Manifesto da Escola Nova de 1932, Anísio 
Teixeira, forjaria o lema escola-novista do “educar para a vida”, cujo sentido 
consistia em adaptar a escola ao próprio meio junto ao qual se inseria, 
combatendo, frontalmente, a escola meramente alfabetizadora. A educação 
proposta pelos novos reformadores, centrada na definição da “escola única” 
enquanto “escola do trabalho” contribuiria enormemente para a aproximação 
de alguns deles com a ditadura varguista consolidada pelo Estado Novo, em 
1937 (MENDONÇA, 2007, p.41). 

  

Para esta autora entre os anos de 1920 e 1930 os debates ficaram mais 

complexos com a influência de novos atores (empresários industriais, educadores 

católicos, e segmentos da classe dominante agrária defensores do entusiasmo pela 

educação) que, escreviam as mais diversas posições centralizando a disputa sobre 

as políticas educacionais agrícolas em torno de duas propostas; [...] “a escola rural 
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como instrumento de alfabetização... ou a escola rural enquanto instrumento da 

qualificação para o trabalho” [...] (MENDONÇA, 2007, p.32). 

Para Calazans (1981) apud Borba (2008, p. 28), a trajetória educacional no 

meio rural surgiu de forma tardia e sem continuidade, mesmo com os discursos de 

intenções antigos no que diz respeito à políticas de implementação de escolas rurais. 

Apenas com o surgimento da expansão do ensino público que a população passou a 

ser atendida por programas de escolarização, mesmo que se possam destacar 

intenções do setor público, ainda que dispersos, apenas a partir de 1930 que 

passaram a ser implantados programas relevantes para a população rural, mas estes 

não eram profundamente estruturados, pois a escola era vista como forma de 

combater o grande número de trabalhadores para os centros industriais, bem como, 

buscava ensinar os princípios iniciais da leitura e da escrita. 

Posteriormente a 1930, o paralelismo de forças no campo educacional iria 

incorporar outros agentes e agências, como o Congresso Nacional, o Ministério da 

Agricultura e o Ministério da Educação e Saúde recém-criado, este último para autores 

como Paiva, Calazans e Cavalcante apud Mendonça (2007), marcaria a implantação 

e difusão do ensino elementar agrícola no Brasil, sendo esta um pré-condição para o 

êxito da ruralização do ensino. 

  
Após 1937 operava-se no país uma interessante concomitância entre ação 
política real e ação política imaginária, sendo a incorporação das massas de 
trabalhadores rurais à politica nacional realizada através de imagens 
positivadas do “homem do campo” e de seu trabalho. Dessa forma, entre 
1937 e 1945, inúmeras iniciativas públicas demonstravam que a educação 
primária efetivamente se ruralizava, consolidando-se um grupo de defensores 
do “ruralismo pedagógico”, através da criação de instituições capazes de 
compatibilizar o projeto de educação nacionalizante do Ministério da 
Educação, com interesses regionalistas e localistas vigentes no estado 
(MENDONÇA, 2007, p.46). 

 

Para esta autora a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP, 

1945), a fundação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP, 1937), a 

implantação da Radiodifusão Rural, a criação do Conselho Nacional de Educação 

Primária (CNEP, 1938) e a realização da Conferência Nacional de Educação (1941), 

ilustrara a política mencionada, e apesar das contradições a respeito dessas 

iniciativas, ocorreu uma ampliação da rede escolar rural no país. 

Nos anos de 1945 e 1960 ocorreram campanhas de alfabetização e programas 

educacionais populares, destinados a jovens e adultos, campanhas estas ainda de 
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cunho assistencialista, pois, a população rural era considerada atrasada, inculta. 

Neste mesmo período alguns movimentos de educação popular tiveram iniciativas 

voltadas especialmente para a população rural, um exemplo eram as escolas 

radiofônicas, organizado pelo Movimento de Educação de Base (1961). 

A distinção de toda trajetória do ensino rural e das políticas públicas a ele 

destinadas são marcadas pela hierarquia e exclusão social, situação esta que só seria 

parcialmente amenizada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

lei 4.024 de 1961, pois integrou todos os níveis de ensino primário numa mesma rede 

nacional. 

Após o Golpe Militar de 1964 com os programas interrompidos nesse período 

de ditadura, a discussão sobre educação rural só voltou a ser retomada no final dos 

anos 70, quando o II Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985) do 

governo visando corrigir os problemas sociais gerados pelo desenvolvimento 

econômico, começa a dar prioridade as populações carentes do meio rural e das 

periferias urbanas. Dentre os programas criados, o que mais se destaca é o Programa 

Nacional de Extensão e Melhoria para o Meio Rural – EDURURAL, mas o programa 

fracassou devido o falta de compromisso com a extensão as áreas rurais do ensino 

de 1º grau completo (CALAZANS,1981 apud PALMEIRA, 1990). 

No fim dos anos 70, já havia ocorrido a ampliação do ensino obrigatório para 

oito anos, através do Plano Setorial de Educação e Cultura com base na “Educação 

para o Meio Rural – Ensino 1º Grau – Políticas e Diretrizes de Ação” documento este 

elaborado pelo MEC, que propôs expandir a escolarização no meio rural, na tentativa 

de amenizar alguns dos problemas e reduzir a evasão nas escolas (MAIA, 1982). 

Já em 1988, com a promulgação da Constituição Federal temos os direitos e 

garantias fundamentais para a educação, é um direito social que no texto 

constitucional merece destaque, já que é mencionada indiretamente em mais de vinte 

artigos.  

 
Regido pelo conceito de dignidade humana, apresenta-se inserido no 
conjunto dos valores básicos do texto constitucional e, ao mesmo tempo, nos 
marcos de proteção de situações jurídicas subjetivos, ínsitos ao Estado 
Constitucional de Direito. As previsões constitucionais individualizam a 
Educação como bem jurídico e lhe atribuem papel fundamental no 
desenvolvimento nacional, na construção de uma sociedade justa e solidária 
(art.3°), no desenvolvimento da pessoa e no seu preparo para o exercício dos 
demais direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 205°) 
(ABMP, 2013, p.67). 
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Mesmo com as garantias, no âmbito rural muitos jovens só conseguem elevar 

ou concluir sua escolaridade básica deslocando-se para a zona urbana, deixando o 

local em que vivem e trabalham. 

Perpassamos por alguns períodos até a educação rural se transformar de uma 

experiência escolar, num experimento assistencialista, e o “ensino rural” 

desempenharia o papel de imobilizar a força de trabalho rural, neutralizar os conflitos 

sociais rurais e qualificar mão de obra mediante a “escola do trabalho”. Depois da Era 

Vargas (1930) e do Regime Militar (1945) as discussões educacionais já haviam 

perdido o sentido pedagógico e passou a assumir um caráter político, desta fase até 

os dias atuais ocorrem constantes modificações na educação, porém, estas perduram 

ainda com algumas características dominantes. 

O direito à educação se constitui em lei (ABMP, 2013), independente do espaço 

ao qual estará inserida, deve permitir o desenvolvimento do indivíduo, para que com 

dignidade e segurança possa exercer os ofícios sociais que nos são necessários para 

a construção de uma sociedade. Apesar de a realidade mostrar como as condições 

tem sido díspares do que nos demonstra nossa Constituição. 

Desta forma, vemos a necessidade de discorrer a respeito do que ocorreu e 

vem ocorrendo para que esses direitos sejam assegurados e também para que haja 

a criação de políticas públicas direcionadas para a população rural, de maneira que 

lhe garanta não apenas o direito a educação, mas que esta seja também de qualidade.  

Desse modo, faremos um contraponto entre os termos educação rural e 

educação do campo, não nos ateremos, bem como, não nos alongaremos nesta 

discussão, mas não podemos deixar de mencionar uma luta tão atual e que tem 

buscado assegurar direitos dos povos do campo. 

Para a Educação Rural, desenvolvimento é um tema a ser estudado, mas para 

a educação do campo, da qual discorreremos a seguir, educação e desenvolvimento 

são inseparáveis, pois, o campo é compreendido como um território onde a educação 

necessita ser pensada para o seu desenvolvimento. (FERNANDES, 2006 apud 

GONSAGA, 2009). 
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2.1 A Educação do Campo 

 
 
Para alguns entendedores, campo é o mesmo que rural e se contrapõe ao 

urbano. Zona rural é o espaço compreendido no campo. É uma região não urbanizada, 

destinada a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura 

ou conservação ambiental. É no espaço rural onde se produz grande parte dos 

alimentos consumidos no espaço urbano. Algumas vezes as áreas rurais e urbanas 

não são facilmente identificáveis, em razão da grande integração que tem ocorrido 

entre elas. Entretanto algumas características sobressaem em cada paisagem. Na 

zona rural há grandes áreas verdes, que podem ser naturais ou cultivadas. É nessa 

região que são desenvolvidas, sobretudo as atividades do setor primário de produção: 

agricultura, pecuária e extrativismo. Em geral na zona rural há pouca concentração de 

pessoas e de construções, sendo marcante a presença de elementos naturais como 

rio e vegetação. 

Para atender às necessidades dessa zona dita – do campo, as lutas por uma 

educação tem se reforçado nos últimos anos, educação esta que surge em oposição 

à educação rural, porque rural se trata de termo instituído por ruralistas como forma 

de subordinar os camponeses, buscando assim, prover espaço de políticas de 

educação para “civilizar” e manter a submissão. Desta forma, por quase um século a 

educação rural não propôs políticas reais e não promoveu desenvolvimento 

educacional dos povos do campo, mas permaneceu como espaço de domínio político 

dos ruralistas (FERNANDES et al, 2004). 

O termo “campo” segundo Arroyo e Fernandes (1999), é resultado de uma 

terminologia declarada pelos movimentos sociais e que deve ser adotada com 

veemência pelas autoridades governamentais e suas políticas públicas educacionais. 

Essa expressão, de acordo com Fernandes et al (2004), tem como propósito uma 

reflexão sobre o atual sentido do trabalho camponês e das lutas sociais e culturais 

dos grupos que tentam hoje garantir a sobrevivência deste trabalho. Numa busca pelo 

resgate da diversidade de sujeitos que compõem a categoria camponesa, conforme 

cada região: caipira, sertanejo, lavrador, seringueiro, sitiante, colono, roceiro, 

agregado, meeiro, assentado, sem-terra, ribeirinho (idem). 

Esta denominação “do campo” tem se estendido, demarcando o papel dos 

sujeitos do campo bem como a importância da educação na sua formação e 

desenvolvimento, carregando consigo um conjunto de conhecimentos e práticas que 



23 
 

incitam que se criem políticas que compreendam o campo como um espaço 

emancipatório, território fértil para a construção da democracia e solidariedade 

(BRASIL, 2004). Por isso denomina-se Educação do Campo, já que “o lugar não é 

apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre 

renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação 

sobre o presente e o futuro” (SANTOS, 2001). É na vivencia do dia a dia que 

acontecem as mudanças, de forma que configure o espaço, e desempenhamos papel 

revelador quando fazemos parte deste espaço (ibid). 

Para o autor, é necessário que haja uma reflexão sobre a importância da 

educação do campo, para que não pensemos apenas como um local, mas de forma 

que o vejamos como um espaço de mudança, pois só poderemos mudar nosso 

discurso quando passamos a perceber o lugar onde vivemos (ibid). 

Para que possamos falar da educação do campo, analisamos os termos legais 

que norteiam a educação nacional, de forma que possamos apresentar como tem sido 

tratada a educação do campo na legislação educacional brasileira, o que nos remete 

ao contexto histórico das políticas públicas para a educação nacional e 

concomitantemente a educação do campo. 

Na primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

Lei nº. 4.024 de 20 de dezembro de 1961 se faz menção à educação como rural, em 

seu art. 105, que trata dos poderes públicos que irão instituir e amparar serviços e 

entidades, e que devem manter na zona rural escolas ou centros de educação, que 

deveriam ser capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de 

vocações e atividades profissionais (BRASIL, 1961). Notamos que a educação rural é 

deixada a cargo dos municípios. O governo suprimiu seu papel de garantir educação 

pública de qualidade aos trabalhadores do campo: 

 
Considerando a precariedade das famílias brasileiras, a obrigatoriedade 
nesse caso perde seu efeito, o mesmo acontecendo com a responsabilidade 
dos municípios em relação ao ensino fundamental e sua manutenção. 
Deixando a cargo das municipalidades a estruturação da escola fundamental 
na zona rural, a Lei 4.024 omitiu-se quanto à escola no campo, uma vez que 
a maioria das prefeituras municipais do interior é desprovida de recursos 
humanos e, principalmente, financeiros. Desta feita, com uma política 
educacional nem centralizada nem descentralizada, o sistema formal de 
educação rural sem condições de auto-sustentação – pedagógica, 
administrativa e financeira – entrou num processo de deterioração, 
submetendo-se aos interesses urbanos (LEITE, 1999, p.39). 
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O autor nos leva a uma reflexão sobre a situação em que se encontrava a 

educação do campo até este período, pois, tratar de educação do campo é permitir 

que se reflita sobre os aspectos de sua realidade, de forma a entender os processos 

educativos na multiplicidade de proporções que os constituem como processos 

políticos, sociais e culturais; formadores do ser humano e da sociedade. Não se trata 

apenas de fundar escolas, mas dar suporte material e humano para que de forma 

adequada e eficaz ela possa funcionar. 

Na segunda versão da LDB, Lei nº. 5.692 de 11 de agosto de 1971, em seu 

Art.1, o que trata do ano e semestre letivo, há referência da educação rural no 

parágrafo segundo (§2º), onde a instituição poderá organizar os períodos letivos, e as 

férias deveriam ser nas épocas de plantio e colheita de safras. Esta lei se encontrava 

distanciada da realidade sociocultural do campesinato brasileiro, e não integrou as 

pretensões do processo escolar rural em suas instruções fundamentais, como 

também não se pensou em possíveis direcionamentos para uma política educacional 

destinada, exclusivamente, aos povos do campo (LEITE, 1999). 

A Constituição de 1988 e a LDB Lei nº. 9.394/96 rompem, pelo menos do ponto 

de vista teórico, com a perspectiva que desatrela a educação das cidades e do campo 

no que diz respeito às políticas oficiais de educação. Porém, vale destacar, que as 

questões específicas à construção coletiva do projeto diferenciado de educação do 

campo em nosso tempo são complexas, especialmente quando partimos da história 

educacional do país. Observa-se que a educação pública de qualidade dos 

trabalhadores do campo e das cidades é um direito negado de forma repetitiva dada 

as condições precárias de funcionamento das escolas (FOERSTE, 2009). 

Como sabemos é notório o direito a educação garantido pela Constituição 

(1988) e a própria LDB (1996), mas na realidade o que devemos estar atento não é 

apenas a oferta, mas também as condições de funcionamento. Pouco se têm feito no 

que se refere à oferta para populações rurais, para que tenham acesso a educação 

de qualidade, o que não se concebe apenas para o meio rural, pois é nítido a falta de 

qualidade educacional no meio urbano. É necessário rever a história, e escrevê-la a 

partir de novos olhares, de novas perspectivas, pois não podemos pensar em uma 

educação para a liberdade privando o povo de seus direitos.  
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Então façamos uma observação no que nos diz a atual LDB sobre a educação 

para população rural: 

 
 Art. 28 – Na oferta de educação básica para população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente; 
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
e as fases do ciclo agrícola e ás condições climáticas; 
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p.25). 

 

Notamos a menção de termos sobre a educação do campo, porém, Leite (1999) 

nos alerta para que estejamos atentos às necessidades de construir uma escola 

pública de qualidade no campo, isto significa lutar pela superação de contradições; 

 
1. quanto aos aspectos político-pedagógicos: a baixa qualidade de vida na 
zona rural; a desvalorização da cultura rural; a forte infiltração da cultura 
urbana no meio rural; a consequente alteração nos valores sócio-culturais 
campesinos em detrimento aos valores urbanos; 
2. quanto à situação do professor: presença do professor leigo; formação 
essencialmente urbana do professor; questões relativas a transporte e 
moradia; clientelismo político na convocação dos docentes; baixo índice 
salarial; função tríplice: professora/merendeira/faxineira; 
3. quanto à clientela da escola rural: a condição do aluno como trabalhador 
rural; distância entre locais de moradia/trabalho/escola; heterogeneidade de 
idade e grau de intelectualidade; baixas condições aquisitivas do alunado; 
acesso precário a informações gerais; 
4. quanto à participação da comunidade no processo escolar: um certo 
distanciamento dos pais em relação à escola, embora as famílias tenham a 
escolaridade como valor sócio-moral; 
5. quanto à ação didático-pedagógica: currículo inadequado, geralmente 
estipulado por resoluções governamentais, com vistas à realidade urbana; 
estruturação didático-metodológica deficiente; salas multisseriadas; 
calendário escolar em dissonância com a sazonalidade da produção; 
ausência de orientação técnica e acompanhamento pedagógico; ausência de 
material de apoio escolar tanto para professores quanto alunos; 
6. quanto às instalações físicas da unidade escolar: instalações precárias e 
na maioria das vezes sem condições para o trabalho pedagógico; 
7. quanto à política educacional rural: são raros os municípios que se dispõem 
a um trabalho mais aprofundado e eficiente, devido à ausência de recursos 
financeiros, humanos e materiais (p.55 e 56). 
 

Muito se tem discutido sobre a dicotomia entre campo e cidade, mas não se 

trata aqui de discutirmos apenas essas diferenças, mas de considerarmos a urgência 

de uma educação que inclua social e economicamente os povos do campo. Para 

Arroyo (2005) a situação das escolas do campo é frágil e vulnerável, este autor nos 

relata que: [...] é no campo que se fecham escolas quando se mudam os dirigentes 
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dos governos municipais, ou se levam os meninos de um lado para o outro (p.126), o 

campo ainda não tem sua dinâmica própria, uma política pública que seja superior a 

ordem municipal ou estadual.  

Temos ainda como base legal que ampara a educação o Plano Nacional de 

Educação, o primeiro surgiu em 1962, este não foi proposto como projeto lei, mas 

como uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura - MEC. O PNE aprovado em 

2001 (Lei nº. 10.172/2001) se subdivide em diretrizes, metas e objetivos a serem 

alcançadas num período de dez anos. A educação do campo no PNE (2001/2011) 

ainda é tratada como educação rural. Neste sentido suas metas e objetivos estão em 

grande parte voltados para a reorganização das redes de escolas agrotécnicas, 

inclusive com colaboração do Ministério da Agricultura, levando em conta o nível e o 

potencial de atividade agrícola de cada região. No tocante à formação de professores, 

um dos objetivos contido no PNE diz respeito à inclusão nos currículos e programas 

dos cursos de formação, nos temas específicos relacionados à realidade do homem 

do campo, seja ele extrativista, agricultor, indígena ou quilombola; bem como a 

contribuição destes atores tanto na formação da nação brasileira, quanto em relação 

ao seu papel na vida social e econômica do país (BRASIL, 2001).  

A atual versão do PNE (2014/2024) não faz mais uso da expressão educação 

rural. Isto constitui uma mudança, mesmo que pequena, não somente na perspectiva 

dos avanços alcançados pelos movimentos sociais, mas também na efetivação de 

uma nova visão sobre uma educação do campo inclusiva e com políticas de Estado 

claras, uma vez que é preciso “manter programa nacional de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para escolas do campo, bem como de produção de 

material didático e de formação de professores para a educação do campo, com 

especial atenção as classes multisseriadas” (BRASIL, 2011, p. 25). 

Com base no que já mencionamos, percebemos que na legislação brasileira há 

referência da educação para o meio rural. Entretanto, no cumprimento dessa 

legislação, percebemos as maiores dificuldades. Por isso a necessidade de políticas 

públicas específicas. Segundo Arroyo (2006), é indispensável à elaboração destas 

políticas, que efetivem o direito à educação pública e de qualidade do qual trata a 

carta Magna em seu artigo 206. 

Reforçando o respeito a diversidade e preservando as especificidades dos 

povos do campo, garantindo a concretização do direito a uma educação de qualidade, 
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ressaltamos a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

nas Escolas do Campo (Parecer 36/2001) promulgada em março de 2002, que “se 

constituem um conjunto de princípios e procedimentos que visam adequar o projeto 

institucional das escolas do campo as Diretrizes Curriculares Nacionais nas 

modalidades de ensino” (BRASIL, 2002, s/p). As Diretrizes constituem a inclusão da 

Educação do Campo na legislação educacional brasileira, reconhecendo a 

diversidade do sujeito do campo e entendendo que este espaço demanda um projeto 

de educação diferenciado, o que vai além das “adaptações” previstas nos dispositivos 

jurídicos brasileiros. 

De acordo com Rocha, Passo e Carvalho (2011), a promulgação das diretrizes 

desencadeou um processo de mobilização e envolvimento social que visa fortalecer a 

construção de políticas públicas que propõe o acesso e permanência uma educação 

de qualidade para os povos do campo. Fernandes (2009) coloca que esta aprovação 

se constitui em um importante avanço, sendo a escola um espaço primordial para o 

desenvolvimento humano, é um avanço para quem acredita que rural e urbano se 

complementam e precisam ser compreendidos como locais distintos, os quais 

determinam sua organização, retirando a concepção de que o urbano é o modelo 

certo. 

Uma política de educação do campo precisa conceber que a cidade não é 

superior ao campo e, a partir dessa compreensão, impõem-se novas relações 

baseadas na horizontalidade e solidariedade entre campo e cidade, nas formas de 

poder, de gestão das políticas, de produção econômica e de conhecimento (BRASIL, 

2004). Desta forma acreditamos que se possa propiciar o acesso a educação e esta 

com qualidade. 

Do ponto de vista legal, começam a surgir em nosso cenário nacional, estadual, 

e municipal, políticas públicas que direcionem a educação a ser desenvolvida no meio 

rural, vemos a necessidade de se romper paradigmas, preconceitos, injustiças a fim 

de, reverter às desigualdades educacionais historicamente construídas, assim 

entendemos ser de real importância uma mudança no discurso e na prática quando 

tratamos de educação para as populações rurais. 

Após discorrer sobre as condições sobre o conceito de educação rural e do 

campo, sobre a educação oferecida as populações campesinas no decorrer dos anos 

em nosso país, torna-se necessário imergir no universo da classe multisseriada, a 
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qual tem feito parte da história educacional do país, predominantemente nas áreas 

rurais. 

 
 
 
2.2  Ensino multisseriado na educação do campo 

 

 
Não se pode negar que a educação é um direito universal, direito de todo 

cidadão, mas ao mesmo tempo em que ele é garantido ocorre uma extensão desse 

direito, estreitando seus domínios de atuação, pois, desta forma o torna generalista, 

desconsiderando as diferenças. Arroyo (2007) nos diz que a ênfase dada à educação 

como um direito universal significa uma grande conquista, mas, é necessário avançar 

no conhecimento das diferenças e especificidades. 

Assim, temos o direito como principal característica da universalidade, 

independentemente da sua condição social, desta forma os trabalhadores do campo 

têm direito de receberem educação de qualidade, que condiz com sua realidade, por 

isso, a educação do campo, no campo. 

Podemos caracterizar as escolas multisseriadas com as classes unidocentes 

ou multisseriadas como: 

 
[...] junção de alunos de diferentes níveis de aprendizagem (normalmente 
agrupadas em “series”) em uma mesma classe, geralmente submetida à 
responsabilidade de um único professor, tem sido uma realidade muito 
comum dos espaços rurais brasileiros, notadamente nas regiões Norte e 
Nordeste (SANTOS; MOURA, 2010, p. 35). 
 

Historicamente, as classes multisseriadas surgem no país após a expulsão dos 

jesuítas (1759) com ou sem vínculo com o Estado, mas no convívio com os 

professores que de fazenda em fazenda ensinavam as primeiras letras. Mais tarde, 

as classes foram criadas oficialmente pelo governo imperial, pela Lei Geral do Ensino 

de 1827, em seu artigo primeiro determinava que, em todos os lugares mais populosos 

deveria haver as Escolas de Primeiras Letras que forem necessárias (NEVES, 2000). 

Neste contexto, numa tentativa de suprir a falta de professores, é instituído no 

país, no início do século XIX, por meio do art. 10 e 15 de outubro de 1827 que as 

Escolas das Primeiras Letras seriam de “Ensino Mútuo”, método este em que o 

professor instrui alunos de idades e níveis diferentes simultaneamente, e 

coletivamente, e para cada classe um professor ensina e utiliza material igual para 
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todos, o que marca o ensino mútuo e o difere do ensino individual, são os monitores, 

que auxiliam o professor, democratizando assim o ensino, pois no ensino individual o 

agente de ensino é o professor. Este ensino oferecido em espaços improvisados, 

igrejas, câmaras municipais, ou na casa dos professores (BASTOS, 2005 apud 

RAMALHO 2008). 

Ainda segundo a referida autora, no Brasil, não houve implantação do método 

monitorial/mútuo conforme os idealizadores ingleses preconizaram. Pois o que de fato 

ocorreu, foi à adoção de medidas legais e discussões políticas sobre as vantagens e 

desvantagens do referido método e das dificuldades de implantação de escolas de 

ensino mútuo, entretanto, práticas e exercícios escolares preconizados foram 

apropriados de modo que, ainda hoje se fazem presentes em alguma medida. 

O Método Lancaster1 trazido ao Brasil, referido pela autora Neves (2000) como 

uma “grande novidade”, que consistia num sistema de monitoria onde alunos ditos 

mais “avançados” na aprendizagem, ensinavam menos “avançados” ou mais novos, 

buscava difundir o que se chamava até então de “Ensino Mútuo”. Assim, o ensino de 

pessoas de diferentes idades e níveis de aprendizagem foi assumido e incentivado 

pelo Estado como uma inovação educacional (SANTOS; MOURA, 2010).  

O ensino mútuo tem vestígios no sistema atual, em especial nas classes 

multisseriadas, pois, muitas vezes contam com o apoio dos seus alunos para auxiliar 

no monitoramento em sala de aula, contribuindo assim para a administração do tempo. 

Com a construção dos assim denominados “Grupos Escolares” (1893) marca a 

história da educação no Brasil, pois segundo Rodrigues (2009) o ensino era ministrado 

em prédios suntuosos, para que refletissem o valor que a República dava a instrução, 

então, já não se utilizavam de locais improvisados, totalmente desqualificados para as 

tarefas escolares. Porém, o meio rural não foi contemplado com a construção de 

nenhum prédio escolar que se encaixasse nos padrões modernos envolvendo os 

princípios da higiene e da pedagogia. 

Desta forma, enquanto nos centros urbanos era vivenciado um processo de 

modernização, com a construção de prédios escolares apropriados, e com a 

implantação do ensino seriados, que visava a homogeneização das turmas e 

                                                           
1 O Método Lancaster apresentava como principal novidade um sistema de monitoria em que alunos em 
estágios mais  
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potencializar o trabalho docente, o meio rural era deixado as margens do progresso 

(RODRIGUES, 2009). 

 
Somente a partir da Republica e, mais fortemente, a partir da década de 1920, 
foram se popularizando, sobretudo nas cidades, os Grupos Escolares, 
organizados de forma seriada, por idade e por nível de domínio das 
aprendizagens esperadas e, na zona rural, apesar da instituição dos Grupos, 
permaneceram funcionando as escolas isoladas, multisseriadas, o que, para 
atender a problemas de ordem demográfica, em locais de baixa densidade 
populacional, vem ocorrendo até hoje (SANTOS; MOURA, 2010, p.41). 
 

Os Grupos Escolares foram símbolo de modernização educacional no início do 

século XX no país, e se expandiu nas décadas seguintes, estes grupos são 

responsáveis pela difusão do modelo curricular seriado, instituindo assim a 

fragmentação do ensino, e a racionalização do trabalho pedagógico (SANTOS; 

MOURA, 2010).  

Já na década de 60, com a primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961, em seu artigo 105, 

que trata dos poderes públicos que irão instruir e amparar serviços e entidades, artigo 

este que transferiu para os municípios a responsabilidade de arcar com as despesas 

das escolas fundamentais do meio rural (BRASIL, 1961). O que levou a um processo 

de agravo nas condições pedagógicas, administrativas e financeiras, pois os 

municípios não possuíam condições de assumir estes encargos. 

Segundo Leite (1999) o governo suprimiu seu papel na garantia de educação 

pública de qualidade aos trabalhadores do meio rural. Tratar da educação do campo 

é propiciar a reflexão sobre aspectos de sua realidade, entender seus processos 

educativos na multiplicidade de proporções que os constituem como processos, 

políticos, sociais e culturais; formadores do ser humano e da própria sociedade. Não 

é apenas fundar escolas, mas dar suporte material e humano para que esta funcione 

adequadamente. 

Deve-se concordar com o autor no sentido da necessidade de escolas 

estruturadas no meio rural, de forma que se possa garantir a qualidade no ensino. O 

que se pode perceber que nas discussões e debates sobre a educação do campo, 

que as classes multisseriadas não foram contempladas, mas sim, tratadas como 

estratégia emergencial, de forma que solucionasse os problemas das escolas 

isoladas, que não possuem quantidade suficiente de alunos para a divisão da turma 

seriadas. 
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Essas escolas/classes encontram grandes dificuldades na garantia de seu 

funcionamento, no sistema educacional brasileiro. Além de muitas vezes correr o risco 

de fechar, por não haver demanda de alunos, estas escolas são marginalizadas pela 

sociedade, pois são vistas como escolas de ensino deficiente (SOUZA; SANTOS, 

2007). 

As classes multisseriadas não deixaram de existir, e até os dias atuais, as 

escolas isoladas da zona rural onde um dos aspectos predominantes era e ainda é a 

baixa densidade demográfica tendo como consequência um baixo número de 

estudantes, o que inviabiliza a criação de classes seriadas e isso tem se tornado 

motivo para a busca da extinção dessas classes. Arroyo (1999) afirma que: 

 
A palavra multisseriada tem um caráter negativo para a visão seriada urbana, 
como se a escola urbana seriada fosse boa, o modelo; e a multisseriada ainda 
algo que vamos destruir para um dia criar a escola seriada o campo 
(ARROYO, 1999, p.26-27). 
 

Este texto salienta a opinião que é predominante sobre as classes e escolas 

multisseriadas atualmente, pois essa modalidade de ensino ofertada no meio rural tem 

dividido opiniões, e prevalecido o ponto de vista negativo quanto à qualidade deste 

ensino, assim, se vem buscando a extinção. 

O que originou com classes multisseriadas, na busca pelo conhecimento, com 

a necessidade do aprendizado das primeiras letras, hoje se configura em todo território 

brasileiro a existência dessas classes, o que favorece e proporciona o acesso da 

população do campo à educação, neste sentido, se faz necessário uma estrutura e 

condições adequadas para o que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. 

Segundo Hage (2004, p.3-4) 

 
No meio rural, os sujeitos se ressentem do apoio que as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação deveriam dispensar às escolas, 
sentindo-se discriminados em relação às escolas da cidade, que assumem 
prioridade em relação ao acompanhamento pedagógico e formação dos 
docentes. Os gestores públicos justificam a ausência do acompanhamento 
pela falta de estrutura e pessoal suficiente para realizar a ação. Essas 
situações no conjunto associam a multissérie aos prejuízos na aprendizagem, 
motivando os sujeitos do campo, a considerá-la “um mal necessário” e 
perseguirem sua transformação em turmas seriadas, como alternativa para 
que o sucesso na aprendizagem ocorra. 
 

Neste sentido, nos é necessário compreender que este conceito envolve uma 

grande heterogeneidade cultural, intelectual e proporciona profundas trocas de 
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experiências que devem estar incorporadas ao trabalho que se desenvolve em sala 

de aula. Neste sentido devemos estar atentos, se há real necessidade de extinção 

dessas escolas, pois tem sido parte integrante da educação do campo. 

Estas escolas têm resistido ao tempo e as críticas e no ano de 2009 segundo 

Rocha e Hage (2010, p.18) [...] “o Censo Escolar indica a existência de 49.305 escolas 

exclusivamente multisseriadas no país, em um contingente expressivo de 1.214.800 

de estudantes nelas matriculados”. As classes multisseriadas são presença viva no 

cenário educacional, e padecem do silenciamento e preconceito, lembrando que, elas 

funcionam em sua maioria em: 

 
[...] prédios escolares com uma arquitetura inadequada (apertada, mal 
iluminada, mal arejada, com mobiliário considerado ultrapassado para as 
escolas urbanas), geralmente constituída de uma única sala de aula 
(chamada pejorativamente de “escola isolada”), relegado ao descaso: quase 
sempre faltam livros, materiais didáticos, merenda escolar; o transporte 
oferecido é inconstante (SANTOS; MOURA, 2010, p.36). 
 

O silenciamento dessas escolas se expressa pela resistência que tem o Estado 

em reconhecer essa realidade, de forma que se destinem os investimentos 

necessários. 

Os dados do Censo Escolar demonstram que existiam 107.432 escolas no meio 

rural do país em 2002, no ano de 2009 essas escolas reduziram para 83.036, o que 

significa que 24.396 estabelecimentos de ensino fecharam no meio rural. Já em 2010, 

o censo registrou 78.828 escolas, o que confirma um declínio ao longo do tempo. 

Desta forma, o problema da súbita redução do número de escolas, é um dos grandes 

desafios enfrentados no que diz respeito ao direito à educação no campo, na garantia 

de oferta e condições de permanência dos alunos nessas escolas (MOLINA; 

FREITAS, 2011). 

 
 

2.3 A Formação do Professor do Campo 

 
 
Muitas pesquisas acadêmicas sobre formação docente têm ganhado espaço 

nos últimos quinze anos, para Rodrigues (2009) houve uma preocupação em 

conhecer o processo de ensino e aprendizagem, didática, e a identidade do professor 

enquanto ativo dentro e fora da escola. Este tema nos leva a pensar na qualidade do 
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conhecimento destes profissionais para que desenvolvam um trabalho significativo. A 

formação docente para atuar no campo, assim como na multissérie, não são tópicos 

recorrentes nos currículos de formação, seja ela inicial ou continuada. 

Para autores como Rocha e Hage (2010) os professores não são 

adequadamente preparados para o trabalho na perspectiva da multisseriação, pois 

apresentam dificuldades na organização do processo pedagógico, na elaboração dos 

planos de ensino e avaliação para cada ano (série), se faz necessário uma orientação, 

formação e exemplificação para efeito de formação. 

Para Veiga (2008) a formação do professor é o ato de formá-lo e educa-lo. Isto 

vem se desenvolvendo ao longo do tempo individualmente ou coletivamente, no 

sentido da construção de saberes que são adquiridos na experiência ou 

aprendizagens, e estas acontecem de forma gradativa e onde há muitos elementos 

envolvidos. 

Para que possamos pensar em uma escola de qualidade para os sujeitos do 

campo é necessário repensar sua formação inicial e continuada, e qualquer proposta 

que se proponha implantar deve ter no professor em exercício seu principal agente 

(CANDAU, 1996,). 

As condições e situações que vivenciam as escolas do campo e as 

multisseriadas são as mais difíceis e diversas possíveis, e em sua maioria passam 

pela necessidade de uma formação adequada para seu professorado. De forma que 

garanta o direito a um ensino de qualidade e contextualizado, de maneira que, possa 

formar cidadãos capazes de transformar a realidade do espaço em que vivem. 

Em meio às especificidades de uma educação voltada para o campo, Rocha 

(2009) destaca que devido as necessidades presentes nas escolas do meio rural, há 

necessidade de uma formação ampliada, totalizante, pois as dimensões educativas 

presentes nesta realidade assim pedem. Essa formação contribui para transformar 

muitos aspectos, como a melhoria da prática, a busca por novos elementos que 

podem ser aplicados na escola, tendo em vista que à prática é um elemento de 

formação tanto quanto as teorias e experiências adquiridas. 

Para Evangelista (2005. p.40). 
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Os professores das escolas das comunidades rurais não estariam sendo 
atendidos nas suas necessidades de formação para uma atuação docente 
inovadora e diversificada, para o desenvolvimento de um conteúdo de ensino 
significativo para os alunos e dentro da singularidade de uma realidade. 

 

 Esta é uma realidade vivenciada por muitos professores que lecionam no meio 

rural, e que necessidade de uma formação pensada também para a realidade do 

homem do campo, para que essa atuação inovadora aconteça, como nos salienta o 

autor. 

  

Desta forma, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo 

(Parecer CNE/CEB 36 de 04 de dezembro de 2001) ressaltam que os cursos de 

formação para os professores do campo deverão ter conteúdos que possam contribuir 

na atuação desses profissionais. Ao se pensar em um projeto educacional para o 

campo, não se pode deixar de levar em consideração a relevância da interação entre 

os saberes das vivências construídas no campo e os produzidos nas universidades.  

 Segundo as Referências para uma Política Nacional de Educação do Campo, 

 
A educação do campo deve compreender que os sujeitos possuem história, 
participam de lutas sociais, sonham, tem nomes e rostos, lembranças, 
gêneros e etnias diferenciadas. Cada sujeito individual ou coletivamente se 
forma na relação de pertença a terra e nas formas de organização solidária. 
Portanto, os currículos precisam se desenvolver a partir das formas mais 
variadas de construção e reconstrução do espaço físico e simbólico, do 
território, dos sujeitos, do meio ambiente (BRASIL, 2004, p.22). 
 

 Mas, segundo Rodrigues (2009) as tentativas de implantar formação 

diferenciada para o professor do campo, ainda permanece negligenciado, 

principalmente no que diz respeito ao ensino multisseriado, sendo a formação em 

prática a única alternativa de muitos professores do meio rural. 

 Tanto para as escolas urbanas como para as escolas rurais, é necessário 

educadores para atuar nos diferentes espaços educativos, cuja função principal seja 

o de fazer pensar a formação do sujeito no âmbito da escola, família e comunidade, 

uma nova identidade de educador a ser cultivada. 

 Para Mizukami (2002, p.23), 
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[...] a formação inicial sozinha não dá conta de toda a tarefa de formar 
professores, como querem os adeptos da racionalidade técnica, também é 
verdade que ocupa um lugar muito importante no conjunto do processo total 
dessa formação, se encarada na direção da racionalidade prática. 

 

 A formação inicial não é suficiente para resolver todos os assuntos que são 

enfrentados pelo professor no decorrer de seu trabalho, porém é um ponto de partida, 

por isso, a formação continuada é o que dará suporte para o professor que atua (ou 

atuará) em multissérie em particular aqueles que têm que “agarrar-se” aos saberes 

práticos, pois os cursos de formação docente, raramente, comtemplam a modalidade 

multisseriada. 

 O professor que trabalha no meio rural lida com muitas dificuldades, sendo 

assim sua formação deve ser pensada de maneira mais atenciosa, assim como aponta 

Silva (2005, p.49) 

 
A formação do professorado deve ser formulada numa perspectiva de 
contribuir para a sua profissionalização docente, o que compreende o direito 
à formação inicial, em todos os níveis, em um processo permanente de 
formação continuada em serviço, possibilitando que o/a professor/a possa 
atuar com o mesmo grau de eficiência no campo e na cidade. 
 

O que consta nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas 

do Campo (2002) que é dever do sistema estadual e municipal assegurar a formação 

do professorado, seja no magistério ou em nível superior, e os cursos oferecidos 

deverão englobar conteúdos do meio rural, conhecimentos voltados para o campo, 

para a vivência do educador que ali atua. 

Neste sentido, Arroyo (1999) alerta para o risco da formação do professor do 

campo, esta pode implicar numa negação da cultura e identidade do camponês. O 

autor sugere que os cursos de formação devem estar inseridos na cultura do homem 

do campo, de forma que possa estruturar seus currículos na recuperação das matrizes 

culturais desses povos. 

As práticas pedagógicas e a organização curricular que decorre dos cursos de 

formação necessitam viver um diálogo constante com a realidade campesina. Desta 

forma, se faz necessário uma educação como diz Resende e Bezerra Neto, 2008, que 

parta da realidade do professor, entendendo que não se deve prender apenas a essa 

realidade, mas que esta seja a base. 
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Os grupos organizados do campo criaram então uma estratégia para propor 

uma educação para além do capital, além de uma formação adaptada da cidade para 

o campo, sendo assim, começaram a crias programas próprios de magistério em seus 

espaços, por conseguinte começaram a ocupar espaços institucionais de formação, 

como as universidades públicas. Esse espaço se deu por meio de convênios entre o 

INCRA, o PRONERA, os coletivos organizados do campo e universidades públicas. 

Arroyo (2007) diz que esse espaço origina uma consciência de que a especificidade 

na formação de professores do campo não é para ser questionada e sim garantida. 

Sendo assim, pensando na formação docente, incluímos algumas iniciativas em 

prol dos direitos de formação dos professores do campo, os cursos de Pedagogia da 

Terra e de Licenciatura em Educação do campo, é fruto dessas parcerias. 

 

 
2.3.1 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA 
 
 
Em julho de 1997 foi realizado I Encontro Nacional das Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária – ENERA, este encontro foi resultado de uma 

parceria entre o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de 

Brasília, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) (BRASIL. INCRA, 2004). 

Dentro deste cenário, originou a proposta do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 16 de abril de 1998, através da Portaria 

nº 10 do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, onde busca implementar 

ações educativas para as populações dos acampamentos e assentamentos rurais. O 

Manual de Operações do PRONERA em 2004, incorpora a formação em nível 

superior, tendo como objetivo ampliar os níveis de escolaridade formal dos 

trabalhadores rurais assentados, destacando a profissionalização em nível médio e 

técnico e em nível superior. 
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 Atualmente, as informações e procedimentos do programa estão no Manual de 

Operações do PRONERA, da Portaria INCRA/P/Nº 238, de 31 de maio de 2011. Seu 

objetivo principal é: 

 
Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, 
criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando 
metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista 
contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL. 
INCRA. 2004, p. 17). 

 
Fez-se necessária uma formação que fosse além do que exige um docente em 

sala, mas neste caso, uma formação de militantes, sujeitos comprometidos com os 

ideais do Movimento, de forma que se propagasse essa formação em assentamentos 

através da escola, pois o trabalho docente é uma prática social num contexto 

historicamente construído (AZZI, 2005). 

 
O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no cotidiano do seu 
trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita 
ao professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola 
onde atua (Azzi, 2005, p. 43).  
 

Para que se possa atingir tal objetivo, a formação do professorado deveria estar 
centrada na, 

  
Perspectiva da educação libertadora amparada nos princípios defendidos por 
Paulo Freire, que entende ser papel do educador contribuir para a inserção dos 
sujeitos oprimidos num contexto em que estes se coloquem no mundo de 
maneira ativa, consciente e questionadora (Gonsaga, 2009, p.23).  
 

Desta forma, emerge uma formação centrada nas peculiaridades dos sujeitos 

do campo, como já enfatizou Arroyo (2007), assim se faz necessária uma 

denominação condizente com os ideais e como o meio. Desta forma surge o 

“Pedagogia da Terra”. 

  
 

2.3.2 Pedagogia da Terra 
 
 
Denominado pelo MST como Pedagogia da Terra, o curso de formação de 

professores, termo que se associa as lutas por questões ambientais e outras 

concepções, Carvalho e Rocha (2006) definem como um compromisso com a 
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superação de uma visão centrada em questões ambientais e na construção de 

sentidos da terra como um habitat humano, sendo fonte e lugar de vida um organismo 

vivo. 

O caráter social do termo Pedagogia da Terra é reforçado pelas autoras (ibid), 

pois é um conceito coletivo, que foi construído a partir de lutas que envolveram valores 

e ideias dos sujeitos do MST, e propõe uma educação libertadora, de modo que 

possibilite a transformação da realidade as quais estão inseridos. 

 
Os cursos de Pedagogia da Terra e de Licenciatura em Educação do campo, 
frutos dessas parcerias, estão presentes em universidades públicas federais 
e estaduais, entre as quais pode-se citar a Universidade Federal de Goiás 
(UFG), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade de 
Brasília (UnB), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a 
Universidade Federal de Rondônia (UFRO), a Universidade Estadual do Mato 
Grosso (UNEMAT), a Universidade Estadual do Pará (UEPA) e a 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERS). Nos convênios também 
estão presentes outros cursos de graduação, como por exemplo: Agronomia, 
Direito, História, Letras, dentre outros (SOBRINHA, 2012, pág. 55). 

 

O curso de Pedagogia da Terra é um curso de nível superior que se faz 

presente em todo território nacional tendo como objetivo formar educadores para 

lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental. 

 
 

2.3.3 Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 
do Campo – PROCAMPO 
 
 
Criado como uma iniciativa do Ministério da Educação, por meio da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 

(RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 06 DE 17 DE MARÇO DE 2009) sendo este um 

programa de apoio a formação superior em licenciatura em Educação do Campo, em 

cumprimento às atribuições de resposta as atribuições desta secretaria na formulação 

de políticas públicas de combate às desigualdades educacionais históricas que sofrem 

as populações rurais (PORTAL MEC).  

 
O objetivo do programa é apoiar a implementação de cursos regulares de 
licenciatura em educação do campo nas instituições públicas de ensino 
superior de todo o país, voltados especificamente para a formação de 
educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino 
médio nas escolas rurais. O Procampo tem a missão de promover a formação 
superior dos professores em exercício na rede pública das escolas do campo 
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e de educadores que atuam em experiências alternativas em educação do 
campo, por meio da estratégia de formação por áreas de conhecimento, de 
modo a expandir a oferta de educação básica de qualidade nas áreas rurais, 
sem que seja necessária a nucleação extracampo (PORTAL MEC). 

 

Os movimentos sociais do campo têm conquistado espaço que é de direito, e 

várias universidade públicas tem procurado criar cursos que contemplem a realidade 

do campesinato brasileiro, porém, é o primeiro passo para o reconhecimento dessa 

especificidade, 

 
A efetivação da Educação do Campo requer, entre outras demandas, a 
construção  de  uma  proposta  pedagógica específica  para  a  realidade  do  
campo  e  educadores  e educadoras  capacitados  para  implementar  essa  
proposta pedagógica. E não basta apenas serem capacitados. É preciso se 
identificarem e  se  inserirem  na  dinâmica  das  relações sociais do povo 
camponês (Gonsaga, 2009, p. 54).  

 

 A modalidade de Ensino à Distância (EAD), tem conquistado seu espaço na 

formação continuada dos docentes do campo, pois vem oferecendo especialização 

em educação do campo pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) (MEC, 2008).  

 
Entre os critérios exigidos, os projetos devem prever: a criação de condições 
teóricas, metodológicas e práticas para que os educadores atuem na 
construção e reflexão do projeto político-pedagógico das escolas do campo; 
a organização curricular por etapas presenciais, equivalentes a semestres de 
cursos regulares, em regime de alternância entre tempo-escola e tempo-
comunidade; a formação por áreas de conhecimento previstas para a 
docência multidisciplinar, com definição pela universidade da(s) respectiva(s) 
área(s) de habilitação; consonância com a realidade social e cultural 
específica das populações do campo a serem beneficiadas (PORTAL MEC). 

 

Após discorrermos sucintamente sobre os programas para formação do 

professor do campo, nos concentraremos na especificidade da formação docente de 

sala multisseriada, para tal, precisamos conhecer o programa Escola Ativa. Vemos 

que o único programa implementado para essas classes em nível nacional é o Projeto 

Escola Ativa (PEA), desenvolvido a partir de 1997, em um convênio com o Banco 

Mundial, tendo como objetivo melhorar o rendimento de alunos de classes 

multisseriadas rurais. O projeto tem dois enfoques, a formação de professores e a 

melhoria da infraestrutura das escolas. O Escola Ativa foi elaborado a partir da 

experiência do Programa Escuela Nueva (PEN), na Colômbia na década de 80 

(GONÇALVES, ROCHA E RIBEIRO, 2010). Mas, o projeto Escola Ativa tem se 
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configurado como uma ação isolada e está alicerçado numa concepção política e 

pedagógica que não tem resistido às inúmeras críticas que tem recebido. 

 
 

2.3.4 Programa Escola Ativa 
 
 

Para a UNESCO (2004), as escolas rurais multisseriadas correspondem, em 

sua maioria, como a única forma de garantir a oferta de ensino às populações rurais, 

tendo em vista que está caracterizada por populações dispersas e com baixa 

densidade demográfica (AZEVEDO, 2010, p.63). 

O Programa Escola Ativa (PEA) foi criado na Colômbia, na década de 60, 

visando, também a redução dos índices de reprovação e abandono da sala de aula 

por alunos de escolas multisseriadas, o programa também passou a ser difundido em 

outros países, quase vinte anos depois de sua existência na Colômbia, países estes, 

que possuíam os mesmos índices de pobreza no campo e o baixo rendimento nas 

escolas rurais, o Escola Ativa era visto como a única alternativa para a melhoria da 

qualidade nessas escolas (NETO, BEZERRA, CAIADO, 2011). 

Assim, o (PEA), chega ao Brasil, no final dos anos 90. Implementado a partir 

de 1997, em convênio com o Banco Mundial, tendo como objetivo a melhoria do 

rendimento dos alunos de classes multisseriadas rurais.  Este tem como foco, a 

formação de professores e a melhoria da infraestrutura das escolas, propondo 

mudanças na organização do trabalho docente, constituindo-se o único programa 

voltado especificamente para as classes multisseriadas no país (GONÇALVES, 2009). 

Segundo o Projeto Base do PEA, a metodologia tem como pressuposto de que 

o aluno é sujeito ativo e participante do processo de ensino e aprendizagem, e este 

deve estar associado a sua vida e cotidiano. Tendo em vista que o programa tem 

como princípio de que não se pode trabalhar com a multissérie da mesma forma que 

se trabalha com a turma seriada, desta forma, se propõe alternativas de organização 

e funcionamento dessas turmas (BRASIL, 2008). 

Para compreender o contexto de implementação do PEA no Brasil, nos anos 

de 1990, Azevedo (2010, p.70), ressalta que: 
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[...] esse debate é resultado de uma abordagem multicultural que reivindica o 
reconhecimento da heterogeneidade do campo e atenda às reivindicações 
educativas de grupos como os trabalhadores rurais, os ribeirinhos, os 
quilombolas, os pescadores, entre outros. 

     
Em maio de 1996 surgiram as primeiras discussões sobre a iniciativa 

governamental, quando técnicos do Projeto Nordeste, do MEC e dos estados de Minas 

Gerais e Maranhão foram os Estados convidados pelo Banco Mundial a participarem, 

na Colômbia, de um curso sobre a socialização da experiência formulada por um 

grupo de educadores que, segundo o MEC, há mais de vinte anos, lograva sucesso 

no enfrentamento dos problemas educacionais das classes multisseriadas 

colombianas (BRASIL. MEC, 2005a). 

Após esta iniciativa, no mesmo ano, foi realizado em Brasília, um seminário 

coordenado por um representante da Colômbia, onde foram reunidos todos os 

Secretários de Educação e diretores de ensino para que pudessem conhecer e decidir 

a respeito da adesão da metodologia proposta pelo programa. Após esta reunião, sete 

das que estavam reunidas, aderiram ao PEA, e no mesmo ano os técnicos em 

educação se descolaram até a Colômbia para capacitação específica (AZEVEDO, 

2010). 

Neste sentido, 
 

A implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no Brasil ocorreu no 
ano de 1997, com assistência técnica e financeira do Projeto Nordeste/MEC, 
tendo como objetivo aumentar o nível de aprendizagem dos alunos, reduzir a 
repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão de parte do ensino 
fundamental, ou seja, de 1ª a 4ª série (BRASIL. MEC, 2005a, p. 12).  

 
Ao final do Projeto Nordeste, em 1999, o programa foi vinculado ao 

FUNDOESCOLA, e as ações implementadas foram espalhadas nas regiões que 

compõem a Zona de Atendimento Prioritário (ZAP). Esse processo ocorreu em cinco 

fases, conforme exposto nas Diretrizes para Implementação da Estratégia 

Metodológica do Escola Ativa (BRASIL. MEC, 2005a). 

 

A primeira compreendeu o período denominado de implantação e testagem: 
foi o momento de formulação, implementação, acompanhamento do 
programa e de seu amoldamento à realidade brasileira, observando a sua 
efetividade e procurando a afirmação pela qualidade da mudança em sala de 
aula. Essa fase compreendeu o período de 1997-1998, em Estados da região 
Nordeste, como o Rio Grande do Norte, contemplando, inclusive, o município 
de Jardim do Seridó, campo empírico de nossa pesquisa. Na fase seguinte - 
a partir de 1999 - houve, segundo o MEC, uma expansão do Escola Ativa, em  
razão de solicitações  por  parte de Estados e  municípios  do  Nordeste  e  
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do Centro-Oeste. A terceira fase foi caracterizada pela consolidação do 
Escola Ativa, conforme definido pelas  diretrizes  do  Programa. Nessa etapa, 
criou-se a rede de formadores (multiplicadores), envolvendo os Estados e 
municípios nas ações de formação e de monitoramento [...] Na quarta fase – 
definida como a expansão II –, ampliou-se o programa para aquelas áreas 
que não compunham a ZAP, envolvendo outros municípios por meio da 
expansão autônoma, ou seja, atribuindo-lhes responsabilidades, como a de 
capacitar os seus professores, dotar as escolas de estrutura física e de kit 
pedagógico, entre outras.  Assim, coube ao FUNDESCOLA a distribuição dos 
materiais para a formação dos professores e dos Guias de Aprendizagens 
para os alunos.   Na quinta etapa (Disseminação e Monitoramento), a 
implantação e o monitoramento do programa vincularam-se às ações 
educacionais da CGFOR/Diretoria de Programas Especiais/FNDE/MEC, 
composta por uma rede de gestores, técnicos, professores, alunos e pais que, 
segundo as Diretrizes (BRASIL. MEC, 2005a), objetivam apoiar e garantir a 
sustentabilidade do Programa Escola Ativa nos Estados e nos municípios 
(AZEVEDO, 2010, P.71-72). 

 

Para expansão do programa, dentro das ações PDE e do PAR, o material 

didático pedagógico e os módulos de capacitação dos profissionais foram 

reformulados, assim foram expandidos para os Estados e Distrito Federal. Neste 

processo foram envolvidos os técnicos das Secretarias Estaduais e do Distrito 

Federal, professores das universidades públicas. Estes assumiram a formação dos 

supervisores pedagógicos e professores que iriam trabalhar com o PEA em seus 

estados (AZEVEDO, 2010). 

Segundo as diretrizes que orientam a implementação do Escola Ativa, esta 

iniciativa pode proporcionar garantias quanto ao acesso a escola rural, e esta, tenha 

o compromisso com o sucesso de seus educandos, respeitando a diversidade cultural, 

regional e comunitária em sua essência e organização (BRASIL.  MEC, 2005a). 

No PEA defende-se uma concepção de educação voltada para a transformação 

social, compreendida com um vínculo orgânico entre processos educativos, políticos, 

econômicos e culturais, uma educação voltada para valores humanista e com um 

processo permanente de formação e transformação (BRASIL. MEC, 2008b). 

A metodologia proposta privilegia a autoaprendizagem e o trabalho em grupo. 

Este método de ensino é modular e se utiliza de livros didáticos específicos, voltados 

às diretrizes propostas que orientam para um envolvimento participativo das 

comunidades nas atividades educativas. Também visa o desenvolvimento de ações 

para a formação e qualificação continuada dos professores e técnicos estaduais e 
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municipais, bem como, acompanhamento técnico, de forma que possam se apropriar 

dos fundamentos teórico-metodológicos do PEA (AZEVEDO, 2010). 

O referido autor traz em resumo os métodos desenvolvidos pelo Programa 

Escola Ativa,  

 
Os métodos desenvolvidos pelo Programa Escola Ativa se estruturam a partir 
dos objetivos gerais propostos, os quais: a) a melhoria do ensino fundamental 
(anos iniciais); b) correção da distorção idade/anos de estudos; c) redução 
das taxas de  evasão e de repetência  nas escolas rurais  organizadas em 
turmas multisseriadas; d) desenvolver uma metodologia específica à 
multissérie a fim de melhorar o  desempenho escolar dos alunos e com custos 
mais baixos que a nucleação; e) permitir que o estudante seja atendido em 
sua comunidade, conforme orienta o Art. 6 da  Resolução n.1/2002, do 
Conselho Nacional de Educação; f) promover a equidade; g) investir na 
formação dos professores; h) utilizar materiais didático-pedagógicos 
específicos para se trabalhar com o método ativo (AZEVEDO, 2010, P.74). 

    

Para Gonçalves (2009) o PAE chegou ao Brasil como um pacote educacional, 

diferente do que ocorreu na Colômbia na década de 80, pois foi desenvolvido 

gradativamente. A implementação do programa no Brasil foi acompanhado de críticas, 

que refletiam nas composições das forças políticas vigentes. As críticas provinham 

dos defensores de um projeto alternativo de educação para o campo, havia, também 

uma disputa por uma definição de política de educação que melhor atendesse aos 

interesses do país em relação à educação para o meio rural. 

O projeto Escola Ativa, uma iniciativa governamental institucionalizada, faz 

parte de muitas escolas de modelo multisseriado no país, mesmo a educação do 

campo sendo histórica e politicamente permeada por problemas que interferem na 

organização e funcionamento, por isso se reivindica políticas públicas que superem a 

realidade de negação dos direitos educacionais. 

O Programa Escola Ativa, enquanto programa específico para as classes 

multisseriadas, Gonçalves (2009, p.141) destaca dois pontos que são considerados 

importantes sobre o programa, 

 
Em primeiro lugar, vai ao encontro de demandas do Movimento por uma 
Educação do Campo pelo acesso à escola pública e gratuita nas 
comunidades rurais, [...]. Em segundo lugar, a ênfase do PEA na melhoria 
das condições de infraestrutura das escolas do meio rural atende a uma 
demanda histórica – ainda que de maneira insuficiente e  eivada  de  
contradições. 
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O autor nos traz aspectos positivos do programa ora discutido, no sentido de 

que, as discussões dos movimentos são pautadas na necessidade de se pensar em 

políticas que estejam de acordo com as especificidades do campo, como é o caso do 

programa direcionado para a escola multisseriada. Porém o autor também aponta 

pontos problemáticos durante seu processo de investigação, 

 
[...] No processo de implementação do PEA há uma relação vertical de poder 
que se repete em várias instâncias: a coordenadora municipal tende a repetir 
os mesmo caráter vertical existente na prática e no discurso dos 
coordenadores estaduais e nas ações da agenda ministerial, as professoras 
têm dificuldades em implementar práticas democratizantes do espaço 
escolar, em suas comunidades, e de participar da produção coletiva de 
conhecimento (GONÇALVES, 2009, p. 141). 

 
Assim como muitos programas que são implantados no país, e que sofrem 

influências diretas de países considerados de primeiro mundo, o programa chega 

como efeito “pirâmide”. 

Bezerra, Neto e Lima (2010) reconhecem que apesar das limitações e dos 

problemas com o PEA, este programa trouxe contribuições relevantes para os 

professores que trabalham na perspectiva do ensino multisseriado, pois o programa 

traz em voga a realidade das escolas do campo. Ainda segundo estes autores, há 

uma preocupação na valorização do ambiente, cultura local, a vivência e o 

conhecimento que o aluno já possui, buscando assim uma articulação entre os 

saberes prático e científico.  

Essa é uma tarefa importante, pois a necessidade as propostas metodológicas 

devem garantir o conhecimento local e empírico associado ao saber prático e 

científico.  

Porém, os autores Bezerra, Neto e Lima (2010) salientam a necessidade de se 

problematizar a relação discurso-prática dos professores, de forma que se saiba em 

que medida esses pressupostos são contemplados: 

 
Desse modo, os Cadernos de Ensino e Aprendizagem do PEA têm recebido 
severas críticas quanto ao seu conteúdo, sendo considerado insuficiente para 
a formação dos alunos, pois valoriza demasiadamente as práticas cotidianas 
em detrimento da teoria. Nesse sentido, há sempre o perigo de se cair num 
pragmatismo exacerbado, numa supervalorização da prática em detrimento 
da teoria e da reflexão – ideia pragmatista de prática, vista como atividade do 
cotidiano individual, numa prática coletiva que, para ser entendida, necessita 
da teoria, e, portanto, não pode separar-se dela (idem, 2010, p. 30). 
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Desta forma, é importante a formação que será transmitida pelos técnicos, 

tendo em vista que os cursos de formação chegam de forma indireta ao professor. 

 
Entendemos que um aspecto relevante do curso refere-se a sua potencial 
capacidade de atingir um grande número de educadores de forma indireta, 
pois, a formação de técnicos seria realizada simultaneamente com a 
formação dos educadores. Neste sentido, na medida em que os técnicos 
recebem a formação estariam repassando suas aprendizagens para os 
educadores da rede nos microcentros (PROJETO BASE, 2008, p. 36). 

 

Mesmo atingindo um grande número de professores, a formação se torna 

superficial, não há espaço para reflexão ou estudos teóricos aprofundados, para que 

se caracterize com uma verdadeira formação. Para Bezerra, Neto e Lima (2010) o que 

há é um treinamento e não uma formação, onde o professor assume o papel de 

executor de ações sem autonomia no processo. 

Além do processo formativo dos docentes para a educação do campo, Wolff 

(2007) também contribui, enfatizando que a política educacional para os trabalhadores 

do campo tinha, ainda, como propósito, criar novos hábitos culturais para o consumo 

de produtos agrícolas oriundos dos Estados Unidos, “Tornando os agricultores 

dependentes dos adubos, dos venenos, das sementes e dos créditos agrícolas”. Tem-

se aí, que a educação era acoplada aos modelos econômicos desenvolvidos no País, 

não muito diferente do que ainda ocorre. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, pouco também avançou nesse sentido ao tratar 

sobre a Educação e formação do professor do campo. A citada diretriz faz referência 

ao assunto apenas no artigo 28, com a seguinte ação, 

 
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 adaptações climáticas;  
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p.25). 

 
Outra característica do PEA que é a participação da comunidade na vida 

escolar, para que haja um estreitamento da relação escola-comunidade, mas na 

proposta do projeto este aspecto vem em forma de conteúdo de ensino e não como a 

presença da comunidade nas tomadas de decisões, sejam elas, pedagógicas, 

políticas ou administrativas (BEZERRA, NETO E LIMA, 2010). 
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Para Gonçalves (2009) nem sempre quando o município resolve aderir ao 

programa, os princípios teóricos do mesmo são incorporados, pois se reflete apenas 

numa maneira de captação de recursos para o município.  

Arboleda (2004) apud Azevedo (2010), fala da necessidade de inovações 

metodológicas para as classes multisseriadas, pois um professor leciona em várias 

séries simultaneamente precisando organizá-las em pequenos grupos, de forma que 

possa desenvolver estratégias flexíveis, apoiadas por materiais especialmente 

desenvolvidos para uma aprendizagem autônoma e trabalho cooperativo.  

Deve-se concordar com o autor, pois, apenas a metodologia não é suficiente 

para superar os desafios das condições e das políticas pedagógicos em escolas 

organizadas com essa modalidade. Desta forma, para que se possa alcançar os 

objetivos do PEA, este deve oferecer suporte físico e material, condições de trabalho 

aos professores de forma que sejam valorizados. De acordo com Correia e Rocha 

(2013, p. 358): 

 
A ausência de políticas públicas direcionadas à Educação do Campo talvez 
tenha sido um fator decisivo para os poucos trabalhos de pesquisas sobre a 
temática e, inclusive, sobre a formação do professor que atua nesse local. Tal 
afirmativa baseia-se no estado da arte feito por Damasceno e Beserra (2004) 
nas décadas de 1980 a 1990, com o objetivo de apresentarem um quadro da 
produção científica sobre o assunto, no qual ficou evidente essa 
marginalidade: o levantamento permitiu verificar que de 1 mil produções para 
a área de Educação apenas 12 se referiam à Educação Rural. 

 

Tal situação de marginalidade de produções acerca da Educação do Campo e 

da formação do professor do campo também foi abordada pelas autoras (2012) em 

uma pesquisa do tipo “estado do conhecimento”. As autoras constataram a existência 

de poucas produções acerca da temática Formação de Professores para a Educação 

do Campo, havendo pequeno destaque para aquelas que abordavam sobre os cursos 

de Pedagogia da Terra. Conforme André (2009, p.43) os estudos do tipo estado do 

conhecimento, “[...] têm sido muito úteis ao revelar temáticas e metodologias 

priorizadas pelos pesquisadores, fornecendo importantes elementos para aperfeiçoar 

a pesquisa num determinado campo do saber”. 

Neste contexto merece destaque a luta do Movimento dos Sem Terra para que 

a Educação do Campo fosse, ou seja, absorvida com mais atenção pelos governos, 
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na tentativa de fazer com que políticas públicas dessa monta sejam direcionadas à 

formação do docente para atuar especificamente na Educação do Campo.  

Segundo Correia e Rocha (2013, p.358): 

 
Pode-se citar como exemplo da influência desse movimento na Educação do 
Campo a instituição das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo, através da Resolução nº 1, de 3 de abril de 2002, marco 
histórico de conquista para a educação realizada nesse ambiente. Essa 
norma foi precedida de muitas mobilizações e envolveu outros movimentos 
sociais, como também diversos pesquisadores que estudam sobre o assunto. 

 

A importância de tal proposta versa, sobretudo, entender e/ou definir a 

educação do campo para que a identificação da escola ali localizada, também tenha 

relevância. No artigo 2º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, temos: 

 
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes 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 associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p.32). 

 

Prosseguindo com os embasamentos teóricos de Correia e Rocha (2013, 

p.358), as autores citam: 

 
A instituição dessa diretriz representou avanços para a educação e formação 
do professor do campo, no entanto é imperativo, ainda, que tais mudanças 
sejam efetivadas na prática, sobretudo aquelas que tratam da carreira do 
docente que atua nesse local, tendo em vista que esse profissional 
desempenha papel fundamental como agente de transformação desse 
espaço. 

 

A relevância que se confere pela autora a formação do professor que atua no 

campo corrobora com Molina (2009, p.191), onde descreve uma formação que deve 

proporcionar formação política, para que se permita incorporar à prática docente a [...] 

“centralidade dos diferentes tempos e espaços formativos existentes na vida do 

campo, nas lutas dos sujeitos que aí vivem e que se organizam para continuar 

garantindo sua reprodução social nesse território”. 

Desse modo, estaria condizente com o que se propõe na lógica desses 

estudos, isto é, para que o aluno seja atendido, enquanto ser humano e digno de 
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condição humana, a educação a ele oferecida deve ser fundamentada em princípios 

e valores inerentes à própria proposta. Para alcançar tais objetivos, primeiramente, a 

formação do docente deve ser o primeiro foco dessas atenções. 
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3 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL – O CASO DE 
APUÍ 

 
 

Para se refletir sobre a educação escolar no contexto amazônico ocidental, e 

em seguida estreitarmos a discussão sobre a situação do estado do Amazonas, o 

texto inicialmente segue com um breve contexto sociocultural e econômico da região 

amazônica, visto que a educação se efetiva relacionada com outras dimensões da 

sociedade, de modo que, assume especificidades que decorrem da maneira como se 

desenvolve a economia, a política, a cultura e a formação social da região. 

A peculiaridade geográfica da região amazônica remete-se à sua exuberante e 

vasta floresta tropical, e sua gigantesca bacia hidrográfica, vista como uma das últimas 

reservas biológicas e uma das últimas fronteiras de exploração de recursos para 

expansão da economia mundial. Isso tem gerado conflitos, no desenvolvimento de 

políticas, nas ações e relações cotidianas; conflitos ligados à ocupação, exploração, 

apropriação e utilização dos recursos naturais. E neste contexto de ocupação e 

investidas internacionais, se deve compreender a situação educacional de sua 

população (CAVALCANTE, WEIGEL, 2002). 

Segundo estes autores, ao considerar o quadro de diversidade humana e 

cultural da Amazônia Ocidental e ao examinar o crescimento da região, afirmam que 

o desenvolvimento na Amazônia não tem se pautado nos princípios adequados a 

biodiversidade e sociodiversidade, em vista ao aumento da emigração rural, o que 

promove o inchaço dos núcleos urbanos; o crescimento da pobreza, com o aumento 

da concentração de renda; o aumento da prostituição e de crianças abandonadas nos 

centros urbanos, e o aumento da destruição do meio ambiente, o que promove o 

crescente número de áreas desmatadas e a poluição da água (ibid). 

Segundo Zuin (2014, p.21): 

 
A Amazônia tem sido há tempos um lugar singular: ofereceu ao “Velho Mundo” 

elementos os quais esse mesmo “Velho Mundo” se valeu para lhe dar 

características socioeconômicas e culturais. Todo o processo de formação e 
de desenvolvimento desta região esteve vinculado a essa constante. Isso, 
desde o período em que os portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, 
holandeses, em várias disputas militares e em concorrência mercantil, se 
lançaram à sorte e empreitada de penetrar, explorar e dominar politicamente 
a região, destinando-lhe  uma “certa identidade europeia”. 
A partir do século XVI, a Amazônia não viveu distante desse estado de 
existência; pior, desde então, seus habitantes não conseguiram se libertar da 
façanha orquestrada por povos de outros lugares. Não houve condições que 
mudassem a situação trágica de colonização. 
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Para a autora alguns aspectos do que se vive ainda hoje na região é resultado 

do modelo de colonização europeia que tomou fôlego desde o século XVIII: 

 
Era a Idade Média (séculos V ao XV) o período de envelhecimento da Europa. 
Mas foi no sobressaltado Século XVIII – o Iluminismo (Século das Luzes) o 
período em que a Europa tomaria novos rumos e repensaria o seu papel na 
história, destruindo a mentalidade medieval. Afinal, as doenças aumentavam, 
os campos não produziam, as cidades explodiam com o número de 
habitantes advindos das zonas rurais, acrescidos à zona urbana, em busca 
de sobrevivência.  
Entretanto, a explosão demográfica das cidades europeias registradas desde 
a Idade Média marcava, também, o início da proliferação de incertezas 
religiosas, do poder dos monarcas e, dadas as dúvidas, era preciso reagir. A 
ciência por sua vez buscava em “outros mundos” o que precisava para se 
manter revigorada: insetos, animais, plantas, especiarias, que devido às 
viagens científicas ou de aventura, principalmente, no Oriente e nas 
Américas, possibilitava a manutenção das descobertas. Desse fato a Europa 
passou à ânsia de colonizar novas terras, com isso, dá-se o início às viagens 
ao desconhecido (ZUIN, 2014, p.26). 

 

Nestas condições, admitir todos esses fatores como capazes de provocar 

modificações naturais no território (solo, clima, geografia etc.) é mais do que razoável, 

nos dizeres de Zuin. Nessa linha, cita a autora: 

 
Embora a região tenha sido considerada por viajantes um lugar inóspito e 
sem recursos, dada às limitadas possibilidades de se desenvolver como 
sociedade avançada (discursos proferidos pelos conquistadores), há 
documentos recentes que comprovam a complexidade das antigas 
sociedades amazônicas. No entanto, antes comparadas às demais 
civilizações, a Amazônia era penalizada por não ter um clima propício para a 
agricultura e de difícil adaptação do homem no território. O clima tropical 
úmido e o estilo de vida das comunidades indígenas, como dito por Lèvy-
Strauss, de pequenas aldeias e de economia de subsistência parecia não ter 
muito a oferecer ao Velho Mundo (ZUIN, 2014, p.26). 

 
Da prática dessa visão de mundo que os europeus tinham da região se 

desencadeou o modelo de desenvolvimento para o local. Assim também para Araújo 

(2004) o modelo de desenvolvimento da região amazônica, juntamente com a criação 

da Zona Franca de Manaus (1967), veio destruindo o ambiente, as populações que 

nele habitavam, bem como atingindo os recursos naturais disponíveis. 

 
[...] estas questões sociais e culturais colocam – tanto para os gestores, 
técnicos de educação e os professores, quanto para outros seguimentos 
sociais comprometidos com a produção de uma vida melhor – dois grandes 
desafios: o primeiro diz respeito à extensão da escola para cada criança e 
jovem, extinguindo a exclusão educacional, e o segundo, à produção de uma 
educação competente, capaz de elaborar um discurso, uma ética e um 
conjunto de conhecimentos e atitudes, direcionados ao respeito ao 
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multiculturalismo e à prática de conservação ambiental na nossa região 
(CAVALCANTE E WEIGEL, 2002, p.3). 
 

Elas afirmam que, os programas e projetos sociais e econômicos que vem 

sendo implantados no âmbito das políticas governamentais na Amazônia não 

possibilitam o desenvolvimento no interior (ibid). 

Para Araújo (2004), a partir dos planos econômicos aplicados no país, a partir 

de 1963, mediante o Plano Trienal, o que submeteu a economia brasileira ao mercado 

internacional, efetivando-se por meio de investimentos industriais estrangeiros que 

visavam a expansão econômica, influenciou na região amazônica algumas situações 

de forma que a integrasse a economia interna, neste sentido as prioridades foram; a 

integração através da criação de rodovias (Transamazônica e a Santarém – Cuiabá) 

a ocupação ao longo das estradas, através de incentivos da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA). 

Desta feita, iniciam o processo de migração para a região, na segunda metade 

da década de 60, tendo como entre os principais motivos desta migração, o uso da 

força de trabalho oriunda do Nordeste em projetos na região, bem como a “segurança 

nacional” de forma que evitasse a ocupação das fronteiras por estrangeiros (ARAÚJO, 

2004). 

Quando tratam especificamente do estado do Amazonas, Cavalcante e Weigel, 

(2002) criticam a forma com que as áreas rurais do estado tem sido desenvolvidas, 

pois estas não conseguem romper com as estruturas de subordinação antigas, tanto 

políticas quando econômicas, pois há um exigência, baseadas nos padrões 

modernos, de se obter resultados em pouco tempo, o que leva muitos gestores das 

políticas governamentais a considerar os setores de produção tradicional como 

incapazes, pois sua adaptação ao meio, se realiza em demasiado tempo. Estas 

questões se aplicam também a educação, pois, se os programas não alcançam os 

objetivos em pouco tempo são desconsiderados, não levando em consideração que é 

um processo gradual que demanda tempo para que alcance ou se aproxime da 

qualidade objetivada. 

Para apresentar a situação educacional no estado do Amazonas, em especifico 

para o meio rural, fez-se uso do referencial de autores como Bezerra (1998) e Araújo 

(2004) que nos traz uma análise de projetos implantados, e assim remonta os 
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programas que foram aplicados no estado. Salienta-se a dificuldade em aporte teórico 

para exemplificar a realidade amazonense sobre o contexto educacional rural. 

 
 

3.1 Educação em Áreas Rurais do Amazonas 
 
 

Para Bezerra (1998) as políticas educacionais no estado não estão distantes 

do que acontece no restante do país, porque o sistema escolar no estado ainda não 

foi capaz de englobar a demanda populacional que recebe. Revela-nos também em 

seu estudo a precariedade do ensino público, como problemas de gestão do sistema, 

causando um quadro educacional caracterizado por muitas dificuldades. Ela afirma, 

 
[...] em resumo a situação precária do ensino público do Amazonas aqui 
exposta não difere, no período examinado, da situação de outras unidades 
federadas. De modo geral ela reflete a própria crise política e socioeconômica 
no país (BEZERRA, 1998, p.95). 
 

Esta autora faz uma crítica aos governos que representaram o estado nos 

períodos de 1987 a 1994, pois não foram efetivados os programas e planos 

governamentais, medidas que visavam superar os problemas que dificultavam o 

processo de democratização do ensino, citando exemplos como: 

 
[...] baixa remuneração do corpo docente, as precárias condições de trabalho 
oferecidas pela maioria das escolas, a inexistência de uma política de 
expansão da rede física escolar e, principalmente, as condições de vida de 
grande parte da população, em especial para os que vivem no interior e na 
periferia da capital, onde se verificam os maiores índices de evasão e de 
repetência (BEZZERA, 1998, p.139). 

 

Essas condições se aplicam tanto a escolas urbanas quanto rurais, são 

situações que tem perdurado ao longo da história educacional e que não permite um 

desenvolvimento real da educação, de forma que seja garantida a todos que dela 

necessitam, e quando oferecida seja possibilitada a todos sem distinção e com 

qualidade, para que contribua na formação integral daqueles que estão a ela 

vinculados. 
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Para Araújo (2004), no meio rural, no estado do Amazonas as primeiras ações 

direcionadas ao desenvolvimento educacional são datadas de 1972 norteadas pela 

LDB 5692 ̸ 71, as ações desenvolvidas neste período pela Secretaria de Educação do 

Estado – SEDUC foram inconsistentes, evidenciando a preocupação em apenas 

comprovar que a nova Lei estava sedo cumprida no interior do estado. Houve a 

implantação de alguns projetos com o objetivo de melhorar as condições da educação 

em áreas rurais; 

 
a) Projeto Pro-Município – MEC (1975) – tinha como objetivo a prestação 
de assistência técnica e financeira para o aperfeiçoamento do ensino de 
Primeiro Grau em nível nacional; foi implantado em 1978 em sete municípios. 
b) Projeto SUDHÉVEA – pretendia atender às necessidades de 
escolarização nas áreas de produção de borracha; ampliou o atendimento 
escolar de Primeiro Grau, áreas de seringas de dezessete municípios, 
através de ações sócio-educativas nas áreas rurais. 
c) Projeto PRONASEC – tinha como objetivo o desenvolvimento de ações 
sócio-educativas nas áreas rurais (ARAÚJO 2004, p.141). 

 

Seguindo a linha de considerações do referido autor, estes projetos dos anos 

60 e 70 propunham modernizar a zona rural, transformando sua estrutura social de 

forma que superasse o “atraso” com a melhoria material das áreas rurais, mas estas 

alternativas de projetos foram suprimidas diante das dificuldades de municipalizar o 

ensino, a burocracia excessiva e não reconhecer as realidades regionais. Propostas 

estas que omitiam a sujeição, preconceito e a segregação que oprimiam contra os 

grupos sociais rurais (ARAÚJO, 2004). 

Dos projetos que foram promovidos no estado, Coelho (1999) nos traz 

referências aos projetos direcionados a formação do professor do campo, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 5692/71),  

 
[...] em cumprimento às disposições da Lei 5.692/71, o Estado do Amazonas 
passou a desenvolver, via supletivo, programas e projetos voltados para a 
educação de adultos através da SEDUC –Secretaria de Educação, Cultura e 
Desportos e do IERAM –Instituto de Educação Rural, incluindo os programas 
voltados para à formação de professores leigos (COELHO, 1999, p. 81) 

 

Segundo a autora os projetos desenvolvidos nos Estado foram: Projeto 

Samaúma, aprovado em 18 de março de 1977 (Resolução nº 14/77), tinha como 

objetivo capacitar e titular professores leigos de primeiro grau, para qualificação do 
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corpo docente em todos os municípios do Estado, sendo executada pela Fundação 

Televisão Educativa do Amazonas (COELHO, 1999). 

Outro projeto desenvolvido foi o Projeto Logus II, em 1979, surgindo a partir de 

experiências em outros estados do Brasil (Projeto Logus I), este projeto pretendia 

qualificar professores leigos à nível de primeiro grau em um ano, sem os retirar da 

sala de aula, neste projeto os professores eram habilitados à nível de 2º grau, o projeto 

foi desativado no CETEB em 1990, porém no Amazonas continuou até 1998 

(COELHO, 1999). 

O período em que ocorreu grande número de projetos educacionais para as 

áreas rurais no Estado do Amazonas iniciaram na década de 80, período este que em 

todo país aconteciam modificações inspirados pela ideologia desenvolvimentista, 

então fora criado o Núcleo de Educação Rural, projeto destinado diretamente para 

administrar a educação em áreas rurais, por intermédio deste Núcleo viu-se a 

realidade educacional oferecida ao meio rural através de um relatório que constatou 

algumas situações que notamos até os dias atuais, os fatores foram; 

 
a) distorção curricular pois o currículo apresenta uma incoerência entre o 

processo educativo e o contexto socioeconômico; 
b) os conteúdos educativos propostos nos programas estão longe de 

responder à realidade rural ao contexto produtivo rurícola; 
c) o calendário escolar é distanciado da programação das praticas 

socioeconômicas dos rurícolas (ARAÚJO, 2004, p. 142). 

 

Desta forma, o currículo faz do Projeto Político Pedagógico (PPP) e estes, 

devem estar dentro do contexto social da criança, pois o currículo é [...] historicamente 

situado e culturalmente determinado, não pode estar dissociado do contexto 

socioeconômico (VEIGA, 1998). 

Na busca por melhorias foi criado o Instituto de Educação Rural do Amazonas 

(IERAM), implantado em 1982, criado pela Lei n. 1469/81 como órgão de assessoria 

às prefeituras e abrangeria a zona rural de 62 municípios. Criado com o intuito de 

coordenar e avaliar os programas educativos voltados para o meio rural. Competia ao 

IERAM, 

 
I – conceituar, formular e executar a política de educação rural, sincronizada 
com o Sistema Estadual de Educação e dentro do Plano Global de Governo; 
II – Definir, elaborar e executar a politica de planejamento educacional rural, 
formal e não formal, integrada aos processos de planejamento educacional, 
sub-regional e municipal; 
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III – Programar, coordenar e avaliar todos os processos de Educação Rural, 
formal e não formal, integrando-se às demais instituições que desenvolvem 
atividades voltadas ao meio rural; 
IV – Promover a articulação com órgãos ou entidades que atuam na Zona 
Rural, com implementação de ações integradas, no setor primário da 
economia; 
V – Apoiar os professores rurais e as comunidades em geral, objetivando o 
aperfeiçoamento e reformulação dos conteúdos curriculares de educação 
rural, formal e não formal, a fim de que estejam em consonância com a 
realidade politica, econômica e social dessas comunidades; 
VI – Propiciar ao homem rural, dentro do âmbito de sua atuação, condições 
facilitadoras ao seu pleno desenvolvimento e que possam resultar na 
minimização dos movimentos migratórios; 
VII – Integrar-se à organização dos produtores, através dos processos de 
formação, incentivando inclusive, a criação de indústrias de pequeno porte, 
com vistas ao maior apoio e sustentação à produção local (ARAÚJO, 2004, 
p.143). 

 
Através das ações centradas nas comunidades rurais, o IERAM foi criado para 

desenvolver projetos que melhorasse a renda, a qualidade de vida, minimizando as 

desigualdades sociais.  

Tanto Coelho (1999) quanto Araújo (2004) relatam sobre o Projeto Vitória Régia 

coordenado pelo IERAM, em 1997, que tinha por finalidade de, em curto prazo, 

produzir resultados eficientes, sendo este um Curso de Capacitação de Professores 

de 1ª a 4ª séries do meio rural. O projeto foi destinado a 6.000 professores dos 62 

municípios do estado, especificamente de áreas rurais.  

Além deste, o Programa de Professores Leigos Municipais (PRORURAL), 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação em 20 de novembro de 1998 

(Resolução nº 083/98) com prazo de três anos de funcionamento, a contar de julho de 

1998 (COELHO, 1999). Criado com o objetivo de formar professores leigos, buscando 

habilitar de acordo com a atual LDB (Lei nº 9394/96) 4.285 professores de 61 

municípios do estado do Amazonas entre julho de 1998 e dezembro de 2001, este 

projeto visava mediante um vínculo comunitário, melhorias para o ensino, de forma 

que resolveria a questão da evasão escolar, as repetências, criação de calendário 

específico, classes multisseriadas, qualificação dos professores, e também resolveria 

os problemas econômicos; na análise de Araújo (2004); 

 
O zelar pela educação proposto pelo PRORURAL, é propiciar paliativos, ou 
seja, cursos de formação para professores leigos que não se importam com 
a titulação ou capacitação. Esse tipo de programa se opõe ao conteúdo da 
própria LDB que afirma como imperativo categórico a necessidade de 
formação a partir do ingresso em institutos superiores de educação 
(ARAÚJO, 2004, p.153). 
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Notamos a implantação de projetos no estado, mas que parecem vir apenas 

como resposta ao que estava acontecendo no país nesse período, de forma que o 

ensino não se efetivava. 

Em 1999, o estado do Amazonas adota o projeto Escola Ativa (ARAÚJO, 2004) 

implementado no Brasil no ano de 1997 por meio de convênios do MEC com o Banco 

Mundial que tem como objetivo melhorar o rendimento de alunos de classes 

multisseriadas, buscando aumentar o nível de aprendizagem, reduzir a repetência e a 

evasão, este programa ainda é usado nas escolas do campo no Amazonas. 

Outro Programa aplicado no estado do Amazonas é o ProJovem Campo – 

Saberes da Terra, nacionalmente foi instituído pela Medida Provisória nº 411 ̸ 2007, 

tendo como objetivo reintegrar jovens e adultos ao processo educacional, sua 

qualificação profissional e desenvolvimento humano, no estado foi aplicado 

inicialmente em 2010, em 14 escolas rurais (SEDUC). 

Foi lançado a nível nacional o programa Brasil Alfabetizado, amparado pelo 

Decreto nº 6.093 (24 de abril de 2007), criado com o objetivo de alfabetizar pessoas 

maiores de 15 anos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental. 

No Amazonas, o projeto denomina Amazonas Alfabetizado, e foi lançado em 2013 no 

estado. 

Enfim, falar sobre a educação amazônica separando-a da cultura seria um 

absurdo, pois a riqueza desse processo está na identidade e na vivência dos vários 

sujeitos que estão envolvidos, também não se pode deixar de mencionar e enfatizar 

as identidades coletivas de resistência, estas tem sobrevivido aos projetos de 

ocupação territorial, colonização econômica e cultural. Conforme mudam os governos, 

muda-se também os projetos educacionais, dificultando a efetivação da educação. 

Desta forma, é preciso substituirmos a retórica por ações concretas, para que se 

efetive a qualidade esperada. 

Para Prazeres e Carmo (2011, p. 9): 

 
Discutir a educação, em especial a Educação do Campo na Região 
Amazônica, é um desafio. Segundo Cristo et al (2005) a Amazônia possui 
uma riqueza cultural muito vasta que se expressa de forma significativa nas 
lendas, danças, histórias que compõem o imaginário sociocultural das 
populações rurais e ribeirinhas. Contudo, toda essa riqueza é ignorada pela 
cultura urbana que gradativamente vai desconstruindo e desvalorizando o 
imaginário das populações rurais e ribeirinhas. Esse processo de 
desvalorização do saber das comunidades tradicionais surge em 
consequência de um processo histórico de submissão dos valores urbanos 
sobre os valores do meio rural. 
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Hage (2005a) apud Prazeres e Carmo (2011) destaca que a Amazônia 

apresenta como uma de suas características fundamentais a “heterogeneidade”. 

Entretanto, historicamente, essa heterogeneidade quando analisada no âmbito de 

nossas políticas públicas tem sido desconsiderada. Essas afirmações são reforçadas 

pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia, sintetizada 

na obra Educação do Campo na Amazônia: Retratos e realidade das escolas 

multisseriadas no Pará (GEPERUAZ, 2005). Nela percebemos que ainda na maioria 

dos municípios paraenses a educação que é ofertada para o meio rural traz como 

modelo pedagógico uma única forma de entender e de trabalhar os processos 

formativos, caminhando em sentido oposto ao que vêm sendo defendido pelo 

movimento por uma Educação do Campo (PRAZERES; CARMO, 2011). 

De acordo com Hage (2005, p.44): 

 
A realidade vivenciada pelos sujeitos nas escolas existentes no campo 
evidencia grandes desafios a serem enfrentados para que sejam cumpridos 
os marcos operacionais anunciados nas legislações educacionais, uma vez 
que a realidade que se apresenta são denunciadoras e preocupante.  

 
Portanto, ao compreender a realidade da educação na região amazônica se 

constata as insuficiências das políticas públicas para o meio rural, assim como a 

outros direitos fundamentais. Nesse sentido, se por um lado, atesta a incapacidade 

do Estado de atender a grande diversidade e heterogeneidade dos povos da floresta, 

dos rios e das águas, por outro, denuncia que um dos marcos fundamental da 

Constituição Federal, o direito à educação vem sendo negado a um considerável 

contingente populacional, como no caso dos povos que residem no campo. 

 
 
3.2 A Colonização da Amazônia e o Município de Apuí-Am 
 
 

É necessária uma breve explanação sobre os intentos sobre a Reforma Agrária 

e a Colonização da Amazônia, para que possa entender como se deu o processo de 

criação do município de Apuí-Am.  

Assim, no período do Regime Miliar (1964-1985), as ações governamentais no 

Brasil voltadas para a região da Amazônia estavam atreladas a um conjunto de 

medidas que seu objetivo principal era a integração da economia e maior participação 
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brasileira no mercado mundial. Com isso, ocorreram políticas de transferência de 

mão-de-obra para o crescimento econômico da região: 

 
[...] políticas de infraestrutura visando integrar, através de estradas,  ferrovias 
e hidrovias, a Amazônia à economia nacional e internacional; políticas de 
incorporação de terras indígenas ao mercado de terras; políticas  de  
colonização  agrícola dirigida, oficial  e  particular,  voltadas  para a ocupação  
e  uso  do  solo, a partir da implantação de projetos de colonização destinados 
a pequenos e médios produtores rurais; políticas de concessão de grandes 
glebas de terra e de incentivos fiscais a empresários para constituição de 
empresas agrícolas e pecuárias de grande porte, apoiadas na grande 
propriedade da terra, na monocultura e na produção extensiva; política de 
constituição de pólos industriais; políticas de pesquisa e  estímulo, financeiro 
e fiscal, destinadas a possibilitar a implantação de projetos de grande escala 
de exploração de recursos minerais e hídricos têm posto frente a frente 
forasteiros e antigos moradores em disputa pelo direito de ocupação e uso 
da terra e dos recursos naturais (LEAL, 2010, p.1). 

    

Para Leal (2010, p.2), desde o início da segunda metade do século XIX as 

políticas governamentais têm tido a Amazônia como alvo, onde têm influenciado as 

formas de ocupação do solo, na utilização dos recursos naturais, e principalmente a 

terra. Para o governo militar, a Amazônia assume papel estratégico na condução de 

um modelo de desenvolvimento, planejado para ser implementado no Brasil, pois, tem 

relevância econômica, e também passa a ser uma forma de controle das tensões 

sociais em outras regiões do país. 

Corroborando com o Leal, Pasquis et al (2005) relata que se pretendia resolver 

os conflitos fundiários dos estados do Rio Grande do Sul e ainda recuperar a 

esperança dos habitantes do Nordeste, atingidos pela fome, provocada, em grande 

medida, pelos grandes proprietários de terra e pela seca.  

A política de colonização estava alicerçada em quatro eixos principais, 

    
[...] a) construção de infraestrutura (estradas, ferrovias, hidrovias, portos, 
aeroportos, hidrelétricas) para facilitar o acesso a áreas até então 
inacessíveis, possibilitar o escoamento das produções agrícola e pecuária, 
industrial e mineral e garantir o fornecimento de energia às empresas do setor 
industrial e mineral; b) colonização/povoamento da  região através do 
estimulo à migração  de pessoas  interessadas em  constituir  pequenas  e  
médias unidades de produção agrícola, com o objetivo de garantir a produção 
de produtos alimentícios e de possibilitar a constituição de um contingente 
populacional que serviria de  mão-de-obra  para os empreendimentos  
empresariais  a  serem instalados na região; c)“disponibilização de grande 
volume de recursos financeiros, incentivos fiscais e isenção de impostos, 
àqueles empresários que investissem na agricultura, pecuária, indústria e 
serviços básicos, tais como educação, transporte, colonização, turismo e 
saúde” [...]e  d)  estímulos financeiro  e fiscal voltados  à  exploração  dos  
recursos  minerais  e  hídricos (LEAL, 2010, p.03). 
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Na possibilidade de obtenção de terra própria, era motivo suficiente para que 

ocorresse o processo de migração, rumo ao desconhecido. O que á princípio parecia 

uma possibilidade de mudança se tornou exploração, daqueles que vieram a 

Amazônia em busca de uma terra e trabalho para que pudesse garantir melhores 

condições de vida. 

A partir da construção destas vias de acesso, bem como através das tensões 

sociais vividas no campo, Leal (2010) aponta três processos diferentes nesse 

povoamento da região, sendo o primeiro a migração na procura terra, estes sem 

auxílios governamentais ou privados, o segundo foi a colonização oficial, e o terceiro 

a colonização particular. 

Para conduzir a política de reforma agrária e colonização, em 1971, o governo 

do presidente Médici criou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA / Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970), com objetivos de;  

 
[...] a) promover e executar a reforma agrária, visando a corrigir a estrutura 
agrária do país, adequando-a aos interesses do desenvolvimento econômico 
e social; b) promover, coordenar, controlar e executar a colonização; e c) 
promover o desenvolvimento rural através da coordenação, controle e 
execução, preferencialmente, das atividades de cooperativismo, 
associativismo e eletrificação rural (LEAL, 2010, p. 07-08). 
 

A partir dos diferentes tipos de projetos [...] Projeto Integrado de Colonização – 

PIC; Projeto de Assentamento Dirigido – PAD; Projeto de Assentamento/ Projeto de 

Colonização – PA/PC; Projeto de Assentamento Rápido – PAR; Projeto de Ação 

Conjunta – PAC; Projeto Especial de Colonização/Projeto Especial de Assentamento 

– PEC/PEA; e Núcleo de Colonização – NCP; estes eram planejados para serem 

organizados em núcleos hierárquicos segundo o número de famílias, serviços 

públicos, comércios, e classificados como: 

 
Agrovila – essencialmente residencial, habitada por rurícolas, “bairro rural” 
onde se localiza a escola primária (se possível, também uma creche e um 
jardim de infância), contém pequeno comércio. A população será 
determinada pelo número de crianças necessário ao funcionamento de uma 
escola rural, de maneira pedagogica e econômica; Agrópolis – comunidade 
residencial com predominância de rurícolas. Há também habitantes que 
trabalham em pequenos estabelecimentos agroindustriais. Possui maiores 
implementos sócio-econômicos que a agrovila. Além da escola primária (com 
creche e jardim de infância), deverá ter uma escola secundária, um comércio 
maior, cooperativa, pequenas agroindústrias, armazéns, patrulhas 
mecanizadas, etc; Rurópolis – comunidade não só residencial, mas também 
destinada ao comércio e á indústria, serviços sociais, culturais e de saúde. 
Diversificada em suas atividades de produção, comércio, culturais e 
assistenciais (LEAL, 2010, p.8-9). 
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Constata o autor que, criavam-se regulamentos que orientariam a atuação dos 

agentes estatais e dos beneficiários, mas também criavam formas arbitrárias que 

devam existência jurídica aos agentes e agências envolvidos na colonização. 

Neste contexto, temos o processo de colonização do município de Apuí, 

usando como referências principais, o relato desenvolvido pela Secretaria de 

Educação em Apuí (SEMED), documento este que não foi publicado e se encontra na 

Biblioteca Municipal em Apuí apenas para consulta, e a uma obra publicada pelo 

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM) em 

2002, com o intuito de divulgar as ações ambientais que ocorrem na cidade, bem 

como, o autor Pedro Fonseca Leal (2010) que discute a questão da colonização no 

município é possível verificar que, estas fontes não divergem em seus relatos. 

 
A memória histórica constitui um fator de identificação humana, é a marca ou 
o sinal de sua cultura. Reconhecemos nessa memória o que nos distingue e 
o que nos aproxima. Identificamos a história e os seus acontecimentos mais 
marcantes, desde os conflitos às iniciativas comuns. E a identidade cultural 
define o que cada grupo é e o que nos diferencia uns dos outros. (BATISTA, 
2005, p.29).  

 

O município de Apuí localiza-se na região Norte e também atende pelo nome 

Projeto de Assentamento Rio Juma (PAD), é considerado o maior assentamento de 

reforma agrária da América Latina (LEAL, 2010, p.09). Este assentamento foi criado 

através da resolução nº 238 em 30/08/1982 tendo como principal acesso à via BR-

230 (Transamazônica). 

 
Criado em 1982, através do decreto nº. 238/82, com uma área de 689.000, 
para assentar 7.500 famílias, os porta-vozes do INCRA advogavam para o 
Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Rio Juma o status de maior 
assentamento da América Latina. O PAD Rio Juma integrava-se a um 
conjunto de ações do Governo Militar, motivado pelos lemas “unir gente sem 
terra a uma terra sem gente” e “integrar para não entregar”, objetivados no 
Plano de Integração Nacional (PIN), lançado em julho de 1970 (LEAL, 2010. 
p.9). 
 

  O projeto foi gerido por agentes estatais vinculados ao Incra na perspectiva de 

construção do PAD - Rio Juma, assim, foram recrutadas, pelos agentes do Incra, 

famílias de colonos da região sul do Brasil, afim que ocupassem os lotos distribuídos 

em tamanhos variados. 

A Transamazônica (Br-230) foi inaugurada, pelo Governo Federal, dentre 

seus objetivos, um destes era integrar o norte brasileiro as demais partes do país. A 
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abertura da Br-230 foi concluída em 1974, porém atualmente sua estrutura encontra-

se deteriorada, onde em alguns trechos intrafegáveis em alguns meses do ano 

(OLIVEIRA NETO, 2013) 

Como demonstra a imagem abaixo, a Transamazônica inicia em Cabedelo na 

cidade de João Pessoa, e termina em Lábrea no Amazonas, ligando assim a 

Amazônia ao restante do país. 

 

 

Figura 1 – Mapa da Br-230 (Fonte: Ministério dos Transportes) 

 

Apuí faz limite com os municípios de Novo Aripuanã, Borba, Maués, Manicoré 

e o Estado de Mato Grosso. O nome Apuí provém de uma árvore típica da região 

amazônica, conhecida como Apuiseiro, em que na língua tupi significa “braço forte”. 

Muitos trabalhadores, através da abertura da Transamazônica, ocuparam as 

suas margens, surgindo assim novas vilas e cidades. Mediante a grande 

disponibilidade de terras na região, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), através da Resolução nº 238 de 30 de agosto de 1982, criou o 

Projeto de Assentamento Rio Juma. Concomitantemente a criação do PAD/Rio Juma, 

o INCRA fundou também a Unidade Avançada Rio Juma. Em virtude do grande 

número de lotes disponíveis nesse Projeto e, principalmente pela grande demanda e 

conflitos de trabalhadores por terras no País, as muitas famílias que vieram para esse 

Projeto formaram agrovilas. 

Para Soares (1999) apud Leal (2010) o então PAD Rio Juma tinha como 

objetivo de se constituir uma alternativa de absorção do fluxo migratório provindos de 

Rondônia e Acre, por meio da Br-310, esta liga Porto Velho (RO) a Humaitá (AM) onde 
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esta ligada a Br-230. O projeto seria um instrumento de ordenação da ocupação do 

Amazonas, para que não ocorressem posses desordenadas.  

No intuito de se adequar as novas referências governamentais e assim, 

aumentar os recursos para o PAD Rio Juma, após o lançamento do I Plano Nacional 

de Reforma Agrária (1985), onde este passou a privilegiar os Projetos de 

Assentamento (PA), os agentes estatais que geriam o PAD Rio Juma alteram a 

categoria do Projeto, assim, passou a ser denominada de Projeto de Assentamento 

do Rio Juma (PA) e não mais um PAD, mesmo com essa mudança os recursos 

destinado ao PA continuaram escassos (SOARES, 1999 apud LEAL, 2010). 

O intenso processo de migração fez crescer a população das agrovilas e em 

30 de dezembro de 1987, através da Lei n° 826, a área do município de Novo Aripuanã 

foi emancipada, passando a constituir o novo município de Apuí, onde foram 

assentadas 6.148 famílias. 

Dentro dessa expectativa, muitas famílias, vindas inicialmente do Sul do país, 

se aventuraram e saíram de lá para fixarem moradia, onde desembarcaram as 

margens da estrada e se depararam com a ausência total de infraestrutura material, 

financeira e social. Nessa época existia apenas uma estrada e “selva a perder de 

vista”. As primeiras famílias que se instalaram na região que hoje é Apuí/Am vieram 

no final da década de 70. Essas famílias trouxeram os recursos que possuíam e desta 

forma foram se instalando e criando condições mínimas para sobreviver (IDESAM, 

2012). 

O processo de colonização do município de Apuí/Am se divide em duas linhas: 

a primeira se explica pelas famílias que vieram com a abertura da Br – 230 

(Transamazônica), vindas sem subsídios do Governo Federal, já a segunda parcela 

de moradores deste processo de colonização, são famílias que vieram para o Projeto 

de Assentamento Rio Juma. Independentemente da situação financeira em que se 

encontravam estas famílias, a expectativa dos que vieram para o PA era na busca por 

melhores condições de vida, intento este, nutrido pela esperança de um possível 

"recomeço". Alguns porque viram na região oportunidade de negócios; outros porque 

passavam dificuldades em sua terra natal; e ainda os que nutriam a esperança de ter 

seu próprio pedaço de terra, sem a necessidade de ter um patrão. Os motivos foram 

muitos, mas segundo os relatos o que todos tinham em comum era [...] a vontade de 

vencer, crescer e encontrar sua cidadania (IDESAM, 2012). 
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As primeiras famílias que vieram para Apuí/Am, tiveram que lidar com uma 

infraestrutura precária, sem contar os insetos, animais selvagens, e o mais grave, 

segundo eles, a malária, que é uma doença infecciosa que ocorre em sua maioria em 

zonas tropicais e que se não tratada adequadamente pode levar a morte. Para as 

famílias que vieram dentro do Projeto do PA Rio Juma, as dificuldades encontradas 

foram as mesmas; a decepção, porém, foi muito maior, uma vez que vieram com 

grande expectativa e muitas promessas (IDESAM, 2012). 

Durante vários dias o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) órgão responsável pelo cadastramento das famílias, preparava as famílias 

com informações sobre como era a vida na Amazônia e de como seria a nova terra 

quando lá chegassem.  

 
Após uma semana inteira de viagem, os sulistas desembarcavam e se 
instalavam no Km 640 da Transamazônica, à beira do Rio Juma, onde 
ficavam acampados à espera dos seus lotes.  Os ônibus que chegavam 
traziam mais e mais famílias, que juntavam-se  às  outras  debaixo  de  uma  
grande  lona (IDESAM, 2012, p.16) 

 

Segundo relatos [...] Quem havia trazido colchão, lençol, ou qualquer pano que 

servisse para forrar o chão ou cobrir se valia do que tinha. Os primeiros assentados 

contam que não havia a mínima estrutura para recebê-los. Outros três grandes 

acampamentos se formaram nestas mesmas condições, foram assim chamados: 

Coruja, Camaiú e Sulina, hoje são vicinais do município (idem, 16). 

Após desembarcarem os assim chamados “colonos” os técnicos do Incra 

retornavam para  fazer a distribuição dos lotes entre as  famílias, para a  distribuição 

não havia datas determinadas, havendo casos onde as famílias esperaram oito meses 

para então receber o lote prometido.  

 
O processo de distribuição dos terrenos era simples: as famílias subiam em 
um caminhão e a cada espaço demarcado o caminhão parava, a família 
descia e recebia a sua terra com a foice, o martelo, os pregos e mais nada. 
Famílias com crianças pequenas tinham a preferência e eram assentadas no 
início da linha (IDESAM, 2012,  p.17). 

 

Nos primeiros anos do PA, estima-se que cerca de 2.600 famílias teriam sido 

assentadas, destas 40% permaneceram no assentamento, e que a que a taxa de 

ocupação dos lotes não tenha ultrapassado, atualmente, cerca de 40% da capacidade 

prevista, sendo assim, dos 6.134 lotes distribuídos até 2005, cerca da metade desses 
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lotes estariam ocupados segundo os termos previstos pelo caráter formal da 

elaboração do projeto (LEAL, 2010). 

Assim crescia e tomava forma o município de Apuí, onde diante de muitas 

promessas e dificuldades a cidade ia formando sua identidade. Hall (2000, p.109) 

afirma que:  

 
As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 
histórico com a qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. 
Elas têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da 
história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós 
somos, mas daquilo no qual nos tornamos.  

 

Atualmente a área territorial do município é de 54.240 km², com uma 

população de 20.258 habitantes (IBGE, 2014). É uma cidade que apesar de poucos 

habitantes é bastante homogênea, tem um perfil turístico pouco explorado, o 

município também não dispõe de acessos pavimentados, sendo a Transamazônica e 

a AM-174 até o município de Novo Aripuanã. Através destes relatos podemos 

conhecer este lado da história do município. 

 
 
3.3 A oferta de educação em áreas rurais em Apuí-Am 
 
 

Mediante as necessidades educacionais, em 1983, com uma escola e 

somente uma professora2, sendo esta turma multisseriada até a quarta série, hoje 

quinto ano, houve necessidade de expandir o ensino após o crescente número de 

crianças, então, em 1985 o IERAM implantou a quinta série, atual sexto ano, já em 

1986 o mesmo instituto, através do Projeto Lógus ofereceu capacitação aos 

professores, esta vinha de acordo com a LDB nº. 5692 ̸ 71, já  o ensino médio só veio 

a ser implantado no município em 1990 (IERAM, 2013). 

Após este período de colonização e emancipação do município não foi 

encontrado dados que revelassem como se deu o processo educacional, além do que 

já relatamos anteriormente. Desta forma, saímos do período de implantação da 

primeira escola (1985) para ano em que a educação municipal foi dividida em pólos, 

dado este, da Secretaria de Educação.  

                                                           
2Não consta no relato se esta possuía formação mínima para o magistério. 
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Figura 2. Primeira escola do Município de Apuí-Am. 
Fonte: Acervo online (Apuí ontem e hoje) 

 

Sendo assim, em 2001 a educação municipal foi dividida em Polos 

Educacionais, destes, três são rurais e um urbano. O primeiro foi implantando no setor 

da Vicinal Coruja, assim, Polo I a Escola Municipal Alta União, esse polo englobava 

13 vicinais próximas a este setor, tendo um total de 320 alunos. Após a criação do 

primeiro polo, iniciaram os outros quatro que funcionam até o ano atual, são estes; 

Polo II a Escola Municipal Ulisses Guimarães, situado na Vicinal Estrada Nova, 

englobando 09 vicinais, e com aproximadamente 230 alunos (SEMED, 2010). 

O Polo III, com a Escola Municipal Pedro Álvares Cabral, esta se localiza no 

Distrito de Sucunduri, distante a 110 km da sede do Município, engloba alunos do km 

40 ao km 110 da Br 230 (Transamazônica) sentido estado do Pará, esta escola 

contava com 300 alunos aproximadamente; o Polo IV, localizado na zona urbana a 

Escola Municipal Darcy Ribeiro e conta com aproximadamente 1000 alunos, entres 

estes alunos de sete vicinais próximas; o quinto é ultimo polo se localiza na Vicinal 

Três Estados, denominada de Escola Municipal Vilma Lemos, com um total 

aproximado de 140 alunos, distribuídos entre seis vicinais vizinhas. 

 Estas escolas contam com o Ensino Infantil e o Fundamental, e utilizam do 

transporte público para a locomoção dos alunos. O município ainda conta com 9 salas 
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de aula, distribuídas as margens dos rios Aripuanã, Sucunduri e Tapajós (SEMED, 

2010). 

Para compreendermos a situação das escolas do campo no município de Apuí, 

bem como  

Atualmente, o município de Apuí conta com dezenove (19) escolas distribuídas 

entre municipais e estaduais, destas, doze (12) são escolas na zona rural e sete (07) 

na zona urbana, nas doze escolas do campo apenas uma (01) é estadual (INEP, 

2014). Notamos que o ensino no meio rural em sua maioria esta configurado sob 

responsabilidade do poder municipal. Até o ano de 2014 apenas uma escola situada 

nos pólos tem turmas multisseriadas, as outras oito (08) escolas estão distribuídas as 

margens de rios (SEMED, 2010). 
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4 INSTRUMENTOS E MÉTODOS 
 
 

Nesta seção, será delineado o percurso metodológico usado para obtenção, 

análise e discussão das informações que nos ajudaram a analisar se a formação que 

o professor de classe multisseriada recebe, atende as necessidades do trabalho 

nessas classes. 

Buscou-se definir procedimentos que possam proporcionar respostas aos 

problemas que foram propostos. Esta pesquisa foi desenvolvida com a utilização 

cuidadosa dos métodos e instrumentos, que se desenvolve ao longo de um processo 

que envolve desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados. 

A investigação se enquadra nas características de pesquisa exploratória 

definida por Gil (2008), uma vez que, esta nos proporciona maior familiaridade com o 

problema. Partiu-se do fundamento de que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2008); 

uma vez que, as ciências humanas se fundamentam no modo como o homem vive, 

desta forma, se utiliza de diferentes métodos e abordagens para a investigação, a fim 

de que possa encontrar sentido ao caminho para o objeto investigado. 

Identifica então, no que tange a forma de abordagem do problema, uma 

pesquisa qualitativa, nela é frequente que o pesquisador procure entender os 

fenômenos segundo o olhar dos participantes, para então, estabelecer sua 

interpretação de forma que possa compreender os fatos e fenômenos. A pesquisa 

qualitativa, no campo educacional, procura estudar os fenômenos educacionais e 

seus sujeitos envolvidos no contexto social e histórico no qual interage (GIL, 2008). 

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram, entrevista semiestruturada, que 

como técnica de coleta de dados é bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas [...] sabem, creem, esperam, sentem, ou 

desejam, pretende fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações 

ou razões a respeito das coisas precedentes (GIL, 2008). Utilizou-se também de 

análise documental, visto que se faz necessárias as informações sobre as escolas de 

atuação dos professores, bem como, utilizou-se de acervo em mídia e sites. 

Após o registro das informações optou-se pela técnica de análise de dados a 

Análise de Conteúdo que, segundo a autora Bardin (2007) pode-se considerar esse 
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conjunto de técnicas de análise das comunicações como um único instrumento 

marcado por uma disparidade de formas, sendo adaptável a um campo de aplicação 

vasto; não se trata apenas de um instrumento, tem como objetivo ultrapassar as 

incertezas e enriquecer a leitura dos dados. 

Dentre o conjunto de técnicas de análise de conteúdo que apresenta a autora, 

optou-se pela análise categorial temática, esta, implica na realização de algumas 

fases como a categorização e a inferência, a fim de que, os dados se tornem 

significativos, encontrando as bases por trás das manifestações verbais (BARDIN, 

2007). 

Para atingir os objetivos da pesquisa, inicia com os estudos campo com a ida 

à SEMED, no intuito de coletar informações sobre os professores que lecionaram no 

ensino multisseriado nos anos de 2013 e 2014, para tanto, foi solicitado autorização 

junto a este órgão. Após as informações obtidas junto à SEMED, foi analisado a 

disponibilidade junto aos professores para participarem da pesquisa, após definido 

data, local e horário, iniciou-se as entrevistas com os professores individualmente, 

visto que estes, em sua maioria encontravam-se em planejamento na SEMED. Da 

amostra, um professor, atualmente, não fazia parte do quadro de professor do campo, 

porém nos anos delimitados na pesquisa, este, fazia parte do corpo docente de uma 

escola multisseriada. Por motivo de planejamento, foi possível entrevistar a maioria 

em suas residências, no entanto, em apenas uma entrevista foi necessário deslocar-

se até o meio rural, visto que é onde um dos professores reside. 

Os dados coletados por meio das entrevistas e do documento adquirido junto a 

SEMED permitiu traçar o perfil dos participantes, bem como permitiu-se conhecer 

melhor os sujeitos da investigação. Assim, os participantes desta pesquisa totalizaram 

dez (10) docentes, de nove (09) escolas multisseriadas do campo, totalizando cem 

por cento da amostra dos anos citados, do município de Apuí/AM. 
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5 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E O ENSINO MULTISSERIADO 
 
 
Nesta etapa nos propomos a analisar as informações colhidas, por meio das 

entrevistas e documentos. Aqui, concentra-se a exposição e análise da realidade até 

então não investigada sobre a formação do professor de classe multisseriada no 

município de Apuí, estado do Amazonas. As análises desta pesquisa foram 

respaldadas por autores que estudam o ensino multisseriado, bem como a educação 

do campo, entre os mais importantes, Rocha e Hage (2010), Santos e Moura (2010), 

Arroyo (1999). 

A investigação ocorreu nas escolas de rede municipal pelo fato de não haverem 

classes multisseriadas em outra rede de ensino, na zona rural, no município de Apuí, 

estado do Amazonas, e tem como foco os professores que lecionaram nessas classes 

nos anos de 2013 e 2014. No total dez (10) professores responderam a entrevista, 

sendo estes, a amostra completa dos anos citados, que atuaram no município. 

Buscou-se encontrar respostas, a partir da fala dos professores para a questão: 

A formação que estes receberam atende as necessidades pedagógicas do meio rural? 

Para preservar a identidade dos entrevistados eles serão identificados por P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Nesta pesquisa os dados foram coletados na zona 

urbana, visto que oito (08) professores ainda não estavam em sala de aula, e dois (02) 

já estariam lecionando, mas foi possível entrevistá-los na zona urbana do município. 

Desta forma a pesquisa se pauta; nas respostas dos referidos professores, nos 

dados recolhidos na SEMED/Apuí-Am referentes à formação, tempo de serviço e 

comunidade onde lecionaram. Pretendeu-se construir o retrato desses educadores 

para assim, conhecer sua realidade vivenciada. Como mencionado no referencial 

sobre as classes multisseriadas em Apuí/Am, duas classes, se localizam no Polo I, 

Escola Municipal Ulisses Guimarães, as demais escolas se localizam em 

comunidades ribeirinhas como exposto na figura 3, onde estas escolas são compostas 

por apenas uma turma multisseriada, onde o professor atua como gestor. 
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FIGURA 3 – Classes multisseriadas em Apuí 
 
ESCOLA COMUNIDADE 

 

1. Escola Municipal João Paulo ll 

 

Comunidade Padre Cícero, margem direita 

do Rio Aripuanã 

2. Escola Municipal Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro 

Comunidade Bela Vista do Guariba, margem 

esquerda do Rio Aripuanã km 172. 

3. Escola Municipal Piuntuba 

 

Comunidade Piuntuba, margem esquerda 

do rio Aripuanã 

4. Escola Municipal Rio Roosevelt, 

 

Comunidade Roosevelt, margem direita do 

rio Rio Aripuanã subindo. 

5. Escola Municipal Salva Terra Comunidade Salva Terra, margem do rio 

Aripuanã. 

6. Escola Municipal Nossa Senhora do 

Carmo 

Vila DO Carmo (Mata Mata), BR 230, KM 

110 

7. Escola Municipal Areal Comunidade Areal, rio Aripuanã km 135 

 

8. Escola Municipal Rio Tapajós Br 230 - Ramal Tapajós, km 200 

 

9. Escola Municipal Ulisses Guimarães Comunidade São Lucas – Vicinal Estrada 

Nova km 30 

 

Os professores de classe multisseriada, modalidade esta que se encontra 

apenas no meio rural no município de Apuí (AM), nos anos de 2013 e 2014, contava 

com um quadro de dez (10) professores, a partir dos dados coletados, o perfil destes 

professores em sua maioria é composta por mulheres (08 mulheres e 02 homens), 

com faixa etária que varia entre os vinte e seis (26) e os cinquenta e três (53) anos. 

O estado civil se distribui em cinco (05) solteiros, seguido de dois (02) casados 

e dois (02) em união consensual, e um professor (01) separado. Na composição 

familiar a maioria tem filhos, três professores têm quatro (04) filhos, e três professores 

tem três (03) filhos, dois professores têm dois (02) filhos e um professor tem um (01) 

filho. Em sua maioria não moram com os pais no meio rural, onde sete (07) dos 

professores tem residência urbana, mas em sua maioria permanecem nas escolas 

durante o período em que lecionam, pois as aulas são em tempo integral para a 

Fonte: SEMED/Apuí (Coordenação Pedagógica) 
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maioria dos professores, o que não permite estar em sua residência diariamente, estes 

vão a zona urbana uma vez ao mês para recebimento do salário, bem como, para 

buscar apoio pedagógico na SEMED/Apuí. 

As categorias definidas para responder aos questionamentos arguidos no 

propósito desta pesquisa e a partir do referencial foram: perfil da formação; condições 

de trabalho e ensino multisseriado. 

 
 
Figura 4 - Quadro de Categorias 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS  

1. Perfil da formação Processo de formação 

Formação continuada e de 

aperfeiçoamento 

2. Condições de trabalho Infraestrutura da escola 

Turno que leciona 

3. Ensino multisseriado Dificuldades e desafios 

Motivação do professor 

 

A partir das categorias definidas, busca-se responder as indagações sobre a 

formação deste professor a partir de sua prática pedagógica, de forma que as vozes 

desses professores reivindicam conteúdos e metodologias de ensino, para atuarem 

nessas classes de forma que possam desenvolver melhor seu trabalho, contando 

assim com apoio pedagógico do órgão competente, bem como de políticas que 

assegurem o campo como lugar de aprendizado, e criar formação continuada que 

oportunize saber amplo, para que o alunos e professores não fiquem alienados do 

contexto social, visto que a maioria das classes se encontram isoladas, tanto 

geograficamente, quanto pedagógico. 

 
 

5.1 PERFIL DE FORMAÇÃO 
 

 
Os professores de multissérie em Apuí dos anos de 2013 e 2014 com formação 

em nível superior são três (03) licenciados em Pedagogia; três (03) são formados na 

modalidade Normal Superior3, e quatro (04) ainda com formação em nível médio, entre 

                                                           
3 Curso superior de graduação, na modalidade licenciatura. Tem por finalidade formar professores aptos a 
lecionar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental Fonte: http://www.mec.gov.br 
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os professores com nível médio, duas (02) cursaram na modalidade EJA (Educação 

de Jovens e Adultos); vale ressaltar que os professores com ensino médio estão 

cursando Pedagogia. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013): 

 
Art.12 O exercício do docência na Educação Básica, cumprindo o 
estabelecido nos arts. 12, 13, 61e 62 da LDB e nas Resoluções CNB ̸ CEB 
n° 3 ̸ 97 e n° 2 ̸ 99, assim como nos Pareceres CNE ̸ CP n° 9 ̸ 2001, n° 27 ̸ 
2001 e n° 28 ̸ 2001, e as Resoluções CNE ̸ CP n° 1 ̸ 2002 E n° 2 ̸ 2002, a 
respeito da formação de professores em nível superior para a Educação 
Básica, prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo 
como qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores em Nível 
Médio, na Modalidade Normal (BRASIL, 2013, p.283). 

 

Notamos que quatro (04) professores ainda não possuem nível superior, mas 

estes já se encontram cursando Pedagogia, o que demonstra o interesse em alcançar 

uma formação. Mas é necessário também que as universidades em seus cursos de 

formação incluam em suas grades curriculares disciplinas referentes a educação do 

campo, bem como, das classes multisseriadas.  

 
 
5.1.1 Processo de Formação 
 
 
Assim como afirma Santos e Moura (2010, p.37) [...] “os cursos de formação de 

professores mesmo aqueles situados nas regiões interioranas do país, geralmente, 

ignoram o multisseriamento, não o abordando como temática pertinente em seu 

currículo”. 

Quanto à formação desse professor, o Panorama Nacional da Educação do 

Campo diz que, no ensino fundamental de 1° ao 5° ano, apenas 21,6% dos 

professores das escolas rurais tem formação superior, enquanto que nas escolas 

urbanas esse contingente representa 56,4% dos docentes. O que tem se tornado mais 

preocupante é a existência de 6.913 professores sem a habilitação mínima para o 

desempenho de suas atividades (INEP, 2007). 

Segundo as entrevistas os professores com nível superior concluíram seus 

cursos, sendo três (03) na Universidade do Estado do Amazonas – UEA pelo curso 

Normal Superior, três (03) cursaram Pedagogia na Faculdade Latino Americana de 
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Educação (FLATED) na modalidade semipresencial e (04) estão cursando Pedagogia 

no Instituto de Educação e Tecnologias (INET) semipresencial. 

O curso Normal Superior é um curso de licenciatura plena para formação de 

professor para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

de acordo com as políticas educacionais do ensino superior expressas na LDB nº. 

9394/96 e em seus desdobramentos, dispostas nos artigo 63, Inciso I, instituindo o 

Normal Superior como curso integrante dos Institutos Superiores de Educação 

(OLIVEIRA, DUARTE, VIEIRA, 2010). 

A FLATED oferece cursos semipresenciais, o curso teve duração de quatro 

anos. O instituto INET é recente no município, também ministra aulas na modalidade 

semipresencial, com o curso de Licenciatura em Pedagogia, têm duração de três anos, 

com um total de oito períodos. 

As faculdades mencionadas não contém em suas grades curriculares (Anexos 

A, B, C) componentes que atendam às necessidades das classes multisseriadas, para 

que os professores que são formados possam ter um olhar crítico para as 

comunidades das quais estão inseridos, revelando que ao oferecerem os cursos no 

município desconhecem ou não buscam conhecer a realidade local, bem como as 

necessidades de especificidades para o campo, pois,  

 
Quanto mais se afirma a especificidade do campo, mais se afirma a 
especificidade da educação e da escola do campo.  Mais se torna urgente um 
pensamento educacional e uma cultura escolar e docente que se alimentem 
dessa dinâmica formadora. Também mais se afirma a necessidade de 
equacionar a função social da educação e da escola em um projeto de 
inserção do campo no conjunto da sociedade (ARROYO, CALDART, 
MOLINA, 2004, p. 13). 

 
É necessário que se compreenda a dinâmica diferencial do campo, e a relação 

com o multisseriamento, o que se vê é a inclusão de cursos de formação que não se 

vinculam a uma realidade existente no município, o que só perdura a falta de interesse 

na realidade do campo, pois o ensino multisseriado existe e faz parte do cotidiano de 

muitos alunos em Apuí – Am  
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5.1.2 Curso de formação continuada e de aperfeiçoamento 
 
 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução 

CNE/CEB de 1 de Abril de 2002) em seu artigo 12, parágrafo único, estabelece que 

os sistemas de ensino, pautados pelo art. 67 da LDB devem desenvolver políticas de 

formação inicial e continuada, de forma que possam habilitar os professores leigos e 

promover o aperfeiçoamento dos professores. Assim, os sistemas de ensino deverão, 

além dos princípios e diretrizes que orientam a Educação Básica no país, deverão 

observar os seguintes componentes no processo de normatização complementar para 

a formação dos professores do campo; 

 
I – estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, 
dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 
individual e coletiva, da região, do país e do mundo; 
II – propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, 
a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e 
respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a 
fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 
colaborativa nas sociedades democráticas (BRASIL, 2002, p. 284). 

 
A partir das diretrizes e dos parâmetros que regem a educação nacional, e na 

preocupação com as condições educacionais do campo em todo país, ao questionar 

os professores de ensino mulitseriado em Apuí-Am sobre programas de formação 

para o ensino multisseriado, a partir do questionamento abaixo, obtivemos as 

seguintes respostas: 

Os professores P1, P4, P6 e P7, não passaram por nenhum curso de formação 

continuada ou de aperfeiçoamento destinado ao ensino em multissérie. Os demais 

iniciaram os programas de formação que eram disponibilizados para que 

participassem, levando em consideração que um destes foi o Escola Ativa, onde só 

participaram professores que atuaram a partir dos anos de 2008. Outros educadores 

responderam: 

 
[...] Escola Ativa, Pró-Letramento, e PNAIC, mas ele é mais o primeiro e 
terceiro ano (P2) 
 
[...] PNAIC (P3) 
 
[...] Escola Ativa (P5) 
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[...] Sim. Acho que o Pró-letramento de matemática (P8) 
 
[...] Fiz. Escola ativa, fiz 300hs. (P9) 
 
[...] Escola ativa, mas não foi concluído. (P10) 

 
Nota-se que alguns professores tratam como formação específica para a 

multissérie todos os programas que fizeram parte, e apenas dois (P5 e P10) 

responderam com segurança o programa escola ativa. Os demais parecem ter certa 

dificuldade em definir os programas dos quais fizeram parte, é certo que não se pode 

condená-los, visto que, todos os programas são de 1º ao 5º ano, de forma que a classe 

multisseriada esta inserida, mas não podemos deixar de mencionar que foi uma 

pergunta específica e direcionada para as classes em questão. 

Percebe-se que os programas ofertados, são programas do Governo Federal, 

que não visam o atendimento de professores do campo, e que tem uma realidade 

própria e uma organização escolar diferente, como é a classe multisseriada, e o único 

programa voltado para essa temática, Programa Escola Ativa, não foi efetivado no 

município. Não se pode contribuir com informações dos professores sobre o 

programa, por ele não ter tido continuidade no município. 

Para Guimarães (2012) os professores precisam de um preparo específico 

sobre a realidade do campo, bem como, currículos e materiais de formação que 

incorpore a realidade e especificidade dessas escolas. Situação essa que pode ser 

amenizada a partir do Decreto que institui uma Política Nacional de Educação do 

Campo (Decreto 7.352/2010), e tem como prioridade a formação do professorado do 

campo. 

Para que se compreenda como esses cursos para multissérie ou não, foram 

importantes para a prática deste professorado, foi perguntado aos professores: 

 

Se já fez cursos de formação, em que eles ajudaram a melhorar sua prática 
pedagógica na multissérie? 

 

[...] Só O Pnaic, o PNAIC ajudou muito, muito mesmo (P1) 
 
[...] Escola Ativa, Pró-Letramento e PNAIC... O Escola Ativa foi mais 
direcionado para multisserie. (P2) 
 
[...] O PNAIC ajudou na maneira de lecionar, as facilidades pro aluno, tem 
muito aluno que tem muita dificuldade, a turma que eu peguei no (escola) não 
sabia nem ler, nem escrever. Iam escrever no caderno e atravessavam de 
uma linha pra outra. (P3) 
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[...] Eu praticamente eu renasci com o Pnaic, tem uma metodologia muito boa, 
tanto pra alfabetizar criança, trabalhar português, matemática, tem facilitado 
muito, abriu um leque na mente da gente, variar o conteúdo e não ficar 
naquela rotina com as crianças em sala de aula, e o Escola Ativa me ajudou 
muito a trabalhar com jogos, elaborar jogos e trabalhar mais com cartaz (P5) 
 
[...] O Escola Ativa ajudou bastante, porque é um curso que vem, a gente faz 
ele e já vem outra formação pra quem nunca fez ela. A gente fez aquele ano 
(2009) e não voltou mais. (P9) 
 
[...] O Escola Ativa, ele ajudou muito, ele trouxe muitos livros pr’a gente 
trabalhar, jogos, tudo que eu tenho lá, quase tudo é do Escola Ativa, as caixas 
de jogos silábicas, alfabeto móvel, tudo foi o Escola Ativa que levou (P10) 

 

Percebe-se que os professores que participaram dos programas/projetos 

ofertados pela SEMED, remetem a formação de seus alunos apenas a sua 

alfabetização, o que vem a ser a proposta da maioria dos programas, evidenciando 

que, não há uma proposta pedagógica articulada com a realidade dessas escolas, o 

que tem levado esse professorado a buscar com afinco a alfabetização de seus 

alunos, para chegar ao objetivo da maioria de seus alunos estarem alfabetizados, 

cumprindo assim, sua carga horária e seu compromisso. 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, 
mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade 
do objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em que o 
aprendiz foi puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo 
educador (FREIRE, 1996, p.41). 
 

Esta fala de Freire se remete ao ensino que se constrói com a realidade, de 

forma que, o professor não torne o aluno como mero espectador, tendo o professor o 

papel de contribuir positivamente para que seus alunos sejam autores de sua 

formação, mas para isso, os processos formativos desse professorado deve ser 

conhecido por eles, de forma que estejam cientifico e politicamente inteirados dessas  

propostas que se chegam, para que não apenas sejam transmissores de determinado 

conteúdo, mas que sejam a gentes de mudança. 

Vê-se que os entrevistados, cursaram ou iniciaram em alguns projetos 

educacionais, mas estes tem vindo de forma paliativa, como já mencionado a respeito 

do estado do Amazonas, visto que os programas que não alcançam os objetivos em 

pouco tempo são desconsiderados, de forma que não se atentam para um processo 

que muitas vezes necessita de tempo, para o alcance os objetivos e a qualidade 

esperada, desta forma, as políticas governamentais tem sido implantadas nos 

municípios, mas tem mudado, assim como mudam seus governantes. 
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Pimenta (2008) salienta que deve-se pensar a formação do professor como 

sendo um projeto único, de forma que se englobe a formação inicial e contínua. 

Corroborando com a autora, Guimarães (2012) demonstra que a prática da formação 

inicial desenvolvida tem tido um currículo formal, distanciado da realidade das escolas, 

que não leva em conta as práticas docentes. 

Esta é uma realidade também no município, visto que a formação para o 

professor de classe multisseriada, não acontece voltada para essa realidade, desde o 

nível superior aos programas desenvolvidos no município de Apuí/Am, não há uma 

política pública estadual para as escolas multisseriadas, são escolas que tem 

permanecido como no restante do país, assim como no exposto no histórico das 

classes multisseriadas, onde as mesmas não tem sido contempladas por políticas 

públicas, mas tratadas como estratégia emergencial, de forma que solucionasse os 

problemas das escolas isoladas, que não possuem quantidade suficiente de alunos 

para a divisão da turma seriadas. 

 
 

5.2  CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
 

As escolas multisseriadas no município são todas de madeira, uma escola 

apenas é citada pelo professor como sendo em palafita4, quando perguntados sobre 

as condições dessas salas, e o que é necessário mudar nesse cenário, sete (07) dos 

professores relatam que o espaço é pequeno para o trabalho e que também não há 

local para os alunos fazerem as refeições, como exposto em suas falas: 

 
[...] A escola é muito pequena, ela molha, apesar de ser nova a escola molha. 
A sala é quente, é pequena, não tem local adequado pras crianças 
merendarem, assim, pra brincar também não tem. Não tem banheiro, não tem 
luz elétrica, não tem água encanada, é um barracão fechado com uma sala. 
(P2) 
 
[...] Lá precisa mudar muita coisa, mas como vai pro fundo, não tem como 
fazer nada, é deixar daquele jeito mesmo, porque se você muda, quando ela 
sai do fundo tá tudo acabado. (P3) 
 
[...] Falar bem a verdade, tudo! A escola lá foi improvisada por eles mesmos, 
por outro professor que estava lá, serraram madeira e fizeram, que a 
Secretaria aqui nunca fez uma escola, nunca mandou fazer, o ano passado 
a madeira tirada está estragando e até hoje não foi feita a escola. A porta 

                                                           
4Diz-se da casa construída acima d’água, de lago ou de terreno alagado, sobre estacas fixas no fundo. Fonte: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/palafita/ 
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estava caindo mandei o menino já arrumar, as tábuas tudo despregada, quem 
arruma são os pais. É pequena a escola, não tem banheiro. (P4) 
 

[...] O prédio inteiro, completo. (P5) 

 

[...] A sala é muito pequena, deveria ser maior um pouco, os alunos ficam 

muito perto um do outro, falta banheiro, uma mesa grande e uma área pras 

crianças merendar, porque não tem, energia, ventilador (P6) 

 

[...] Tudo. Na situação depois que saímos da escola, e ficamos na casa de 

um avô de um aluno. Tinha muito “pium” e “marimbondo5”. (P7) 

 

[...] A escola lá eu trabalho é no “postinho”, fizeram um “postinho” de saúde 

lá e a escola de lá não estava em condições, e é uma sala grande, mas na 

verdade ficou pra fazer escola e até agora não foram pra lá ainda [...] (P10) 

 

Ao relatar sobre a escola onde leciona, os professores expõem as dificuldades 

que tem diariamente com os prédios precários, situação esta que relatou Hage (2008, 

p.01) ao expor a situação das escolas multisseriadas, onde os prédios não possuem 

ventilação, banheiros, com estruturas físicas mínimas para funcionar, é lícito supor 

que as escolas multisseriadas em Apuí/Am não se encontram tão diferente das 

demais. 

 
 
5.2.1 Infraestrutura da escola 
 

 
Nas escolas ribeirinhas quatro (04) professores tinham que fazer o lanche e 

almoço dos alunos, para eles dificulta fazer estas tarefas e ao mesmo tempo estar 

atento aos alunos, e no período da tarde o calor é intenso em algumas salas, já que 

na maioria das comunidades o gerador de luz só é ligado à noite, essa situação é 

recorrente em salas multisseriadas pelo país, como já citado por Santos e Moura 

(2010). 

 Neste sentido o processo de ensino e aprendizagem fica prejudicado, pela 

precariedade da estrutura física, assim como na fala de Hage (2008) para Barros et al 

(2010) essas também são situações expressam a precariedade que se encontra as 

classes multisseriadas no país, onde sofrem professores e alunos. O Panorama de 

Educação do Campo (2007), retrata sobre essas condições, onde a estrutura física é 

                                                           
5 "Marimbondo" e "maribondo" se originaram do termo quimbundo marimbondo, "vespas","Vespa" se originou 
do termo latino vespa. "Caba" se originou do termo tupi kawa. "Caçununguçu" se originou da junção dos termos 
tupis kawa (vespa), sï'nunga (ressoando) e uçu (grande). Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marimbondo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kimbundu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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precária, a falta de condições e a sobrecarga de trabalho interfere diretamente no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Os relatos dos professores em Apuí/Am juntamente com o que vemos no 

Panorama do Campo, permite uma reflexão sobre as condições da educação, pois 

apesar do estudo se referir as classes multisseriadas, estamos falando de educação, 

e esta muitas vezes não se efetiva devido as condições estruturais das escolas.  

 
 

5.2.2 Turno que leciona 
 
 

A partir das situações que os professores do campo vivenciam, buscou-se 

expor suas dificuldades estruturais, e neste ponto, a situação do tempo em que 

permanecem em sala, de forma que se consiga evidenciar as condições de trabalho 

dos mesmos. Sendo esta uma pergunta fechada, é licito dizer que, apenas três (03) 

professores lecionam um período, entre matutino e vespertino, os demais professores 

(07) lecionam período integral, permanecendo na escola o dia todo. Dentre esses sete 

(07) professores, apenas dois (02) lecionavam de segunda-feira a quarta-feira em 

tempo integral, os demais de segunda-feira à sábado, também em período integral. 

O professor de sala multisseriada tem que buscar aproveitar bem o tempo, 

utilizando todos os recursos possíveis a seu favor, o problema está nesses recursos 

que são escassos, incluindo a organização do planejamento, pois lida com várias 

séries ao mesmo tempo. 

 
A organização do trabalho pedagógico, envolvendo o planejamento curricular 
e suas implicações quanto ao aproveitamento dos estudantes nas escolas do 
campo, também constituem desafios importantes que envolvem a docência 
nas escolas multisseriadas. Os estudos que realizamos revelam as 
dificuldades que os professores enfrentam na organização do trabalho 
pedagógico e na elaboração do planejamento nas escolas rurais, quando elas 
são multisseriadas, situação predominante de oferta dos anos iniciais desse 
nível de ensino no campo. Isso acontece, justamente porque nessas escolas 
eles trabalham com muitas séries ao mesmo tempo e a faixa etária, o 
interesse e o nível de aprendizagem dos estudantes é muito variado. A 
alternativa mais utilizada pelos professores para viabilizar o planejamento tem 
sido seguir as indicações do livro didático, sem atentar com clareza para as 
implicações curriculares dessa atitude, uma vez que esses manuais didáticos 
têm imposto a definição de um currículo deslocado da realidade e da cultura 
das populações do campo da região (HAGE, 2009, p.3). 
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O autor cita um exemplo de seus estudos nas escolas paraenses, o que não 

distancia das condições atuais nas escolas estudadas, o planejamento está articulado 

diretamente com o tempo em sala, às problemáticas expostas aqui são que este 

professor necessita de uma formação que lhe propicie compreender as diversidades 

do campo, compreender o ensino multisseriado, fazer seu planejamento de forma que 

consiga englobar a todos, pois há uma preocupação do professor de atender a classe 

em sua totalidade. 

Os professores relatam o desgaste físico nesse ritmo de ensino, não apenas 

do professor, mas também dos alunos, principalmente o calor também contribui para 

esse desgaste. Para estes, a situação do calendário letivo iniciar nos meses de Junho 

ou Julho (devido ao período de chuvas, de forma que algumas estradas ficam 

intrafegáveis e perigosas para a condução de alunos, e nos ribeirinhos a cheia do rio 

também dificulta o transporte dos alunos e do professor até a escola) faz com que os 

dias letivos fiquem sufocantes, posto que, o professor tem sete meses para concluir o 

ano letivo, resultando assim na falta de tempo para corrigir atividades ou alterar algum 

planejamento para a maioria dos professores, sem contar o tempo que necessita para 

si, pois o ser homem ou mulher precisam de tempo de descanso. 

A carga horária destes professores, vinculada ao acumulo de funções que os 

mesmos assumem nas escolas multisseriadas, dificulta o atendimento adequado aos 

alunos, visto o esforço feito pelos professores e professora em realizaram o trabalho 

pedagógico nessas escolas. Neste aspecto do turno e tempo em sala de aula, não há 

possibilidade do currículo estar vinculado as questões do campo, visto que o professor 

corre contra o tempo e com os conteúdos de seu planejamento, com vistas a 

alfabetizar seus alunos, desta forma, fica inviável um currículo como se tem propagado 

pelos estudiosos da educação do campo e da escola multisseriada, onde as vivências, 

crenças, valores das populações campesinas sejam parte integrante do currículo 

destas classes. 

 
 

5.3 ENSINO MULTISSERIADO  
 
 

Tendo em vista a complexidade de questões que poderiam revelar e configurar 

as dificuldades e desafios que são enfrentados pelos professores de escolas 
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multisseriadas em Apuí/AM, diante do questionamento sobre esses aspectos, os 

professores relataram: 

 

Quais as dificuldades de se lecionar nesta modalidade de ensino? 

[...] Muito complicado, você entra numa sala de aula, você tem que tá bem, 
buscar metodologia, na verdade você tem que criar metodologia porque é 
muito complicado. No meu caso acostumado a trabalhar com o tradicional, 
série ou ano, você se bate, você muitas vezes se perde [...] (P1) 
 
[...] A dificuldade maior é a questão de quantidade de alunos, porque 
conforme a quantidade de alunos fica mais difícil de você trabalhar, ai como 
quando eu comecei trabalhar eu só tinha o ensino médio, eu não tinha 
nenhum preparo pra trabalhar, em sala de aula e ainda por cima 
multisseriado, então achei difícil questão de ter planejamento, preencher 
diário, nota, essas coisas (P2) 

[...] A dificuldade é porque você tem que dar atenção pra todos ao mesmo 
tempo (P3) 

[...] É porque você tem que dar atenção a educação infantil, primeiro ano, 
segundo ano, terceiro ano, até quinto ano, você tem um quadro pra cá e um 
pra cá (um ao lado do outro) agora só estou usando um, que um já não presta 
mais, nem quadro não tem lá...aí você divide no meio, escreve pra um...[...] 
porque é da educação infantil até o quinto ano né, ai a dificuldade  da gente 
é essa (P4) 

[...] A falta de material didático, até livros, o maior problema pra mim no interior 
sempre foi livro didático pra mim trabalhar com aluno em sala de aula, então 
no caso, eu professor tinha meu livro didático pra trabalhar, mas o aluno não 
tinha. E saber distribuir os trabalhos, porque quando você passa o dever pro 
quarto ano, o terceiro já fez o dele, e você tem que controlar [...] a pré-escola 
foi o que mais me dificultou, você não tinha como imprimir uma atividade, 
você não podia escrever no quadro (P5) 

[...] Ter alunos de terceira série, segunda série e eles não saber ler, é você 
querer passar uma atividade, mas não tinha como passar aquela atividade 
porque eles não sabiam ler (P6) 

[...] mas eu não imaginava em chegar lá e encontrar aquela situação. Como 
lidar com uma criança que tá na série que está e eu ter que começar do zero. 
Os alunos não sabiam somar, diminuir [...] (P7) 

[...] Trabalhar com duas turmas juntos é muito difícil. Eu consegui com minhas 
turmas, mas não sei como. Se fosse pra mim preferir eu não queria 
multisseriado. É muito difícil você trabalhar com multisseriado na verdade, no 
meu conceito eu acho que teria que ser a parte, porque tem aluno que às 
vezes você atrasa ele devido o outro, eu acho assim, que se você pega só o 
terceiro ano ou só o segundo ano, seu objetivo é avançar a turma, lógico que 
tem aqueles que são mais atrasadinhos e aqueles que são mais avançados, 
mas daí você consegue trabalhar aquele conteúdo, não que você não consiga 
com multisseriado, mas você tem que ter um tempo maior, você tem que estar 
exigindo mais de você [...] (P8) 

[...] Questão de espaço né, ano passado não tinha ventiladores, os 
bebedouros com água morna, a dificuldade acontece quando você tem um 
aluno lá do quinto ano e tem que alfabetizar ele (P9) 
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[...] a gente fica pra lá e a dificuldade é muito grande, eles não vão lá. O 
espaço lá é pouco pra trabalhar, eu comecei numa casa de família, o espaço 
era uma dificuldade. Materiais didáticos e jogos nada tinha só aula mesmo, 
só isso (P10) 

 
Ao relatarem sobre as dificuldades de lecionar nessa modalidade, as respostas 

recorrentes foram: quatro (04) “pouco tempo”, quatro (04) “dar atenção a todos” e 

quatro (04) “alfabetizar a maioria”, essas respostas se relacionam no tocante a 

formação destes professores, pois nota-se a dificuldade em lidar com o ensino, 

dominar de forma que consiga aplicar seu planejamento, e também uma dificuldade 

de alfabetizar alunos que apesar de estarem cursando o terceiro ou quinto ano, por 

exemplo, ainda não foram alfabetizados.  

Alguns destes fatores estão ligados a constante rotatividade do professorado 

de ensino multisseriado, visto que, devido as condições em que são submetidos desde 

a carga horária em sala, as dificuldades pedagógicas, a falta de concurso público, 

fazem com que alguns professores não retornem no próximo ano letivo, ou são 

rotacionados para outra localidade. Os professores também relatam em seus 

discursos a busca por metodologias que auxiliem no processo de ensino, visto que, 

não passaram por formação para o multisseriamento que os auxiliasse em 

metodologias.  

Também deve-se levar em consideração a garantia de material didático, fator 

este que deve estar atrelado a uma infraestrutura e equipamentos adequados, de 

forma a proporcionar condições de trabalho satisfatórias para que se efetive o 

processo de ensino e aprendizagem,  e para que este não seja mais um empecilho 

para o desenvolvimento do trabalho do professor que se encontra em sobrecarga de 

funções, e essa ausência de condições de trabalho adequado para o professorado do 

campo é reconhecida no Panorama Nacional para as Escolas do Campo (2007), 

condições estas que estão atreladas a demais categorias aqui expostas. 

Não podemos deixar de mencionar a concepção do ensino infantil relatado 

pelos professores em suas falas, o que se percebe é que estes profissionais não 

conhecem e não compreendem a importância dos conteúdos da educação infantil 

para a vida escolar da criança.  Morin (1999) relata  que o conteúdo na escola  se  

confunde, algumas vezes, como matéria, assunto, tema, tratando-o apenas como algo 

que se transmite, e que pode ser cobrado. Neste aspecto se repete e intenção de 
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alfabetização de crianças da educação infantil, e o desconhecimento das 

competências para crianças dessa faixa etária. 

Alguns pontos até aqui discutidos podemos notar que além das dificuldades em 

relação às condições de trabalho o fator formação está referido na maioria das falas, 

visto que os professores relatam que desconhecem metodologias para lidar com o 

ensino multisseriado, bem como com alunos de educação infantil. Nóvoa (1992) 

afirma que não há qualidade de ensino nem inovação pedagógica sem uma formação 

de professores adequada, formação tanto inicial quanto continuada. 

 

5.3.1 Dificuldades e desafios 
 
 
Percebeu-se durante a entrevista que os professores tinham dificuldades em 

relatar os desafios que passaram e passam, mas, isso não quer dizer que estas sejam 

as únicas dificuldades vivenciadas por eles. Azevedo e Queiroz (2010, p.70) nos diz 

que: [...] É unânime considerar que o trabalho com turmas multisseriadas requer dos 

professores um grande esforço e habilidades pedagógicas para lidar com essa 

particularidade. 

A administração do tempo, que deve ser dividido entres as séries, o mesmo 

acontece com a organização do trabalho pedagógico que é uma variável a ser 

considerada, os questionamentos sobre as dificuldades de encontrar um método para 

lidar com as turmas multisseriadas, a dificuldade inicial que possui o professor que 

adentra nessa realidade, a necessidade que os mesmos tem de dar atenção a todos, 

como já mencionado em outras analises, e a questão de alunos não estarem lendo 

nem escrevendo em séries como o quarto e quinto ano, são situações que já decorrem 

de muito tempo, nota-se que não é algo atual, são problemas recorrentes no ensino 

multisseriado em Apuí/Am. 

Situação que estão diretamente ligadas a necessidade de uma formação que 

instrua esse professorado que irá lecionar em salas multisseriadas.  

 

A política educacional brasileira ignora a necessidade de um projeto 

específico para a escola rural. Não se trata [...] de um modelo importado, mas 

de um modelo específico que vincule a educação escolar as questões sociais 

à cultura e a luta do campo (ARROYO, 2009, p.10). 
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Dentro destas salas, torna-se inviável dar atenção às crianças da educação 

infantil, já que as salas são compostas por alunos de níveis diferentes.  De acordo, 

com o Conselho Nacional de Educação, (Resolução nº 2 de 28 de abril de 2008, que 

estabelece Diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento 

de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo): [...] “§ 2º - Em 

nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças de Educação 

Infantil com crianças do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2008). 

Dessa maneira, segundo as falas aqui categorizadas, a maior dificuldade 

encontrada pelos docentes quanto à prática em classes multisseriadas, diz respeito a 

quantidades de séries numa mesma turma, tanto no que tange às questões do tempo 

quanto às demandas da árdua tarefa de alfabetizar. 

Diante de tantos problemas iniciais e recorrentes dos professores, foi 

perguntado aos mesmos se há vantagens de se trabalhar no ensino multisseriado, 

desta forma, cinco (05) “não há vantagem”, quatro (04) “supre a necessidade de 

escola nas comunidades”. Diante das dificuldades, das condições, da informação 

sobre a modalidade e de formação específica notamos o cansaço de muitos 

professores ao relataram que não há vantagem neste ensino. Ao ser perguntado:  

 

Trabalhar com multissérie tem alguma vantagem ou desvantagem?  Quais? 

[...] a vantagem é que tu tem que ser esforçar mais, e pro aluno eu acho que 
não tem vantagem, não tem vantagem alguma pro aluno, acho que ele podia 
ter um pouco mais de aprendizagem, acho que ele foi prejudicado (P1) 

[...] Desvantagem tem porque cada série é diferente, então cada série teria 
que ter um acompanhamento diferente, então essa é a desvantagem. [...] E 
vantagem, olha a vantagem, eu acredito que não tenha muito não, é muito 
complicado (P2) 

[...] A desvantagem pra eles lá, é a dificuldade de aprender, porque é 
multisseriado então é muito complicado, tanto pro professor quanto pra 
criança. A vantagem é que não tem escolas que possam pegar aqueles 
alunos ali da série deles e eles aprender, mesmo assim eles aprendem (P3) 

[...] A vantagem dependendo onde você trabalha supre a necessidade 
daquela comunidade, não tem sala com mais de 20 alunos no interior isso é 
bom. Mas não acho vantajoso trabalhar com multisseriado, em forma de você 
planejar, em forma de você distribuir as atividades, e em forma do aluno ter 
um único professor pra todas as séries e ele ter que aprender, é muito difícil 
tanto pro professor quanto pro aluno [...]  (P5) 

[...] Não há vantagem, nem pro aluno, nem pro professor. A desvantagem é 
pela falta de concentração, porque você não pode dá atenção pra um aluno 
que tem mais necessidade porque os outros vão te cobrar mais atenção. Tu 
não conseguir acompanhar a dificuldade dos alunos (P7) 
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[...] Vantagem, acredito que não. Desvantagem é o professor está ali o tempo 
todo, se virar, buscar suporte (P8) 

[...] Vantagem no multisseriado com acompanhamento e boas condições eu 
acho que seria bom. A desvantagem é a distância, tem vezes que eu passo 
dois meses pra lá precisando das coisas e eles não levam tem que vir atrás 
(P10) 

 

Notou-se durante as entrevistas, a dificuldade de alguns professores em 

relatarem essas vantagens ou não, pelo fato de sentirem que as situações estão 

vinculadas ao seu trabalho, mesmo em condições difíceis, visto que se não acreditam 

no ensino também não acreditam no trabalho que estão realizando, desta forma, 

alguns tiveram dificuldade ou até mesmo receio em responder, pois apesar das 

situações expostas, estes professores acreditam no trabalho que executam. 

Muitos professores veem como vantagem na multissérie, a situação de muitas 

localidades, as quais, são distantes e formadas de pequenos grupos, de forma que há 

poucos estudantes, desta forma, a classe multisseriada seria o único meio dessas 

crianças estudarem, visto que, o deslocamento para outras comunidades seria 

complicado, por algumas serem longe uma das outras, de forma que o aluno e talvez 

o professor tivesse que percorrer longas distancias para chegar a escola. 

Mediante as falas dos professores, nos remetemos a Hage (2008, p.05). 

 
Em geral, os sujeitos do campo em seus depoimentos expressam muita 
insatisfação com relação às escolas multisseriadas e consideram a existência 
dessas escolas um grande “problema”, responsável pelos prejuízos ao 
processo de escolarização do campo. Em muitos casos, os sujeitos se 
referem a essas escolas como “um mal necessário” e estabelecem muitas 
comparações entre elas e as turmas seriadas da cidade, manifestando o 
desejo que essas escolas se transformem em seriadas, como a única 
alternativa para que nelas se desenvolva um processo de ensino-
aprendizagem com qualidade. 
 

Como se vê, esse é um fato de ocorre também em outras localidades, mas não 

exime a falta de formação específica e acompanhamento por meio das Secretarias 

municipais , nota-se nas falas dos professores 

Isso revela a dificuldade dos professores em organizar o processo pedagógico 

nas escolas multisseriadas justamente porque trabalham com a visão de junção de 

várias séries ao mesmo tempo e tem que elaborar seus planos de ensino 

diferenciados por série, desta forma os professores se sentem angustiados e 

ansiosos, pois, buscam realizar seu trabalho da melhor maneira possível, e, ao mesmo 

tempo, de forma que se sentem perdidos muitas vezes. 
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Ainda segundo a pesquisa do grupo GEPERUAZ ao qual o autor Hage (2008) 

faz parte, mostra que são muitos os fatores que contribuem para que os moradores 

do meio rural acreditem que o modelo seriado urbano seja referencia de uma 

educação de qualidade, pois o meio urbano é visto como um local de desenvolvimento 

e o rural como atraso, o que nas pesquisas e contribuições do grupo Geperuaz para 

o ensino multisseriado tem demonstrado que: 

 
As séries limitam o tempo da aula e levam os educadores a elaborar vários 
planejamentos de acordo com os conteúdos de cada série. Em grande 
medida, esses professores e professoras identificam nas várias séries da 
multissérie um grande problema, não atentando para a heterogeneidade 
presente no cotidiano escolar, fortalecendo a visão homogeneizadora como 
mais eficaz para o sucesso da aprendizagem no espaço escolar (HAGE, 
2008, p.07)  

 

Para o autor essas condições contribuem significativamente para o fracasso 

escolar das escolas do campo, o que provoca um desafio de construção e 

compreensão da educação, da escola do campo e a sociedade de forma integrada. 

Dentre esses fatores, destaca-se o discurso de que vivemos em um mundo em 

que o espaço urbano tem sido apresentado como o lugar das possibilidades, da 

modernização e desenvolvimento, do acesso à tecnologia, à saúde, à educação de 

qualidade e ao bem estar das pessoas, ao passo que o meio rural tem sido apontado 

como o lugar do atraso, da não-modernidade, da miséria, da ignorância e do não-

desenvolvimento. 

 
 

5.3.2 Motivação do professor 
 
 

 A motivação destes docentes se divide expressivamente entre: cinco (05) 

professores que estão na multissérie por que veem seus “alunos alfabetizados” o que 

para eles, em seu discurso é o primordial, e de certa forma veem isso como o resultado 

de seu esforço diário; os outros cinco (05) relatam que ainda permanecem por 

“necessidade”. 
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Qual a sua motivação para trabalhar com turmas multisseriadas? 

 
[...] o compromisso, porque a educação é um desafio, apesar de eu não 
querer fazer pedagogia, mas você assumiu um compromisso, você teve um 
desafio [...]mas você já tem aluno hoje fazendo pós graduação, alunos que 
eu formei, trabalharam comigo, alunos do segundo ano concluindo o ensino 
médio hoje, e segundo e terceiro ano é uma motivação (P1) 
 
[...] Olha apesar de que quando eu comecei a trabalhar não ter opção, agora 
acredito que por gostar de trabalhar com crianças, na escola, porque 
ultimamente não “ta” tendo motivação [...] acho que a motivação maior é você 
querer [...] eu não nasci, mas me criei na comunidade, então eu vejo a 
dificuldade que a gente tinha né, hoje em dia o que a gente tem, de muitas 
crianças que estão paradas, que não tem estudo, então isso motiva a gente, 
querer que a comunidade que você cresceu se torne uma comunidade 
alfabetizada (P2) 
 

[...] Eu não sei nem responder. O que me motiva é porque, eu sei que ali não 

tem capacidade de cada aluno formar uma turma porque pra formar uma 
turma tem que ter um número suficiente de aluno, e lá não tem (P3) 
 
[...] Eu quero fazer uma formação, dar o melhor pra minha filha e pra mim 
mesmo ter uma vida melhor no futuro (P4) 
 
[...] Cada uma criança que eu conseguia alfabetizar era uma motivação pra 
eu continuar lá trabalhando. (P5) 
 
[...] Questão de necessidade, eu dei aula ano passado e optei por fazer 
pedagogia porque eu queria levar algo melhor pra eles, pra mim ensinar uma 
coisa melhor pra eles (P6) 
 
[...] As crianças, eu passei não além de ser professora eu era tudo pra elas, 
eu passei esses seis meses sendo de tudo um pouco, eu peguei afeto com 
eles e eles comigo (P7) 
 
[...] Eu acredito que a gente acaba se adaptando, com as coisas que vem de 
repente você pega aquela surpresa igual o primeiro ano pra mim foi difícil, 
você vai acreditando, você vê que aquilo que você às vezes, no caso igual eu 
disse: é difícil e se eu fosse escolher, uma turma só, mas como você vê que 
uma parte da turma você conseguiu chegar ao objetivo que você queria, no 
próximo ano você se sente capaz (P8) 
 
[...] É uma renda a mais, é um trabalho, é a profissão, porque não é fácil, 
porque é a força de vontade mesmo (P9) 
 
[...] As dificuldades é mais pelo fato do acompanhamento, porque a gente 
domina uma sala com nove alunos, até com vinte tendo com o que trabalhar 
(P10) 

 
Educar é tarefa delicada, e exige não apenas domínio dos conteúdos e 

metodologias, para Freire (1996), a motivação do professor tem influência direta na 

formação do educando, pois é na relação entre os dois indivíduos, professor e aluno 

que se constrói a autonomia do aluno. 

Em virtude do que foi mencionado pelos professores em Apuí, nota-se que suas 

motivações estão ligadas tanto ao compromisso que cada um fez, quanto as 
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condições financeiras, e se percebe que os mesmos empregam força de para a 

execução das atividades dia a dia, e uma dispões de afetividade para com seu 

alunado, sendo este um valor inestimável no exercício dessa profissão. Presenciar o 

aprendizado do aluno, testemunhar seu aprendizado, não tem preço para os 

professores. 

Partindo do ponto de vista do autor, e ao analisarmos desses docentes, 

pudemos entender que a referência ao produto final sugere uma preocupação 

constante dos docentes quanto ao resultado do trabalho que desenvolvem junto às 

crianças.  

Neste sentido, o professor deve estar motivado para que seus alunos tenham 

bom rendimento, que seja ele conhecedor de sua realidade, seus direitos, mas para 

isso é necessário um despertar de políticas de valorização do professor de classe 

multisseriada do campo. A falta de infraestrutura, equipamentos, acompanhamento, 

interfere diretamente no trabalho docente, isso, pode gerar um mal estar de forma que 

vai se acumulando no decorrer dos anos de carreira, podendo causar desmotivação.  

Em virtude dos fatos mencionado, as escolas multisseriadas, oportunizam às 

populações que vivem no campo, a terem acesso a escolarização no lugar em que 

vivem, fator este, que poderia contribuir significativamente para a permanência dos 

sujeitos no campo, reafirmando sua identidade e cultura, se não fosse por todas as 

situações negativas que envolvem a dinâmica educativa dessas escolas, como já 

mencionado.  

Esta é uma questão a ser considerada, o que segundo (HAGE, 2005) as 

reivindicações dos movimentos sociais populares do campo, estão na afirmação do 

direito inalienável de todos os sujeitos serem educados no lugar em que vivem e 

convivem, seu grupo social, sendo este um pré-requisito fundamental para que se 

fortaleçam os laços de pertencimento dos sujeitos do campo, afirmando assim suas 

identidades culturais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Com base nas análises dos relatos dos professores que compuseram esta 

pesquisa, foi possível identificar informações que nos possibilita uma primeira 

aproximação àquela realidade. Para o enfrentamento da situação averiguada no 

referencial e nas análises, no contexto da educação do campo, segundo HAGE (2005) 

aponta a ideia para um processo de educação dialógica, cujo ideal esteja inter-

relacionados com os sujeitos, os seus saberes e suas intencionalidades de qualidade 

de vida e de aprendizagem.  

A partir dessa perspectiva pode-se superar a proposta reincidente da educação 

bancária, porque entende que os saberes da experiência do cotidiano e no diálogo 

com os conhecimentos escolares visam propiciar os avanços na construção e na 

apropriação do conhecimento por parte de educadores e educandos. 

No entanto, pode-se conferir que no âmbito nacional as escolas multisseriadas 

têm assumido um currículo deslocado da cultura das populações do campo, situação 

esta, que precisa ser superada, pois tem sido predominante nos sistemas de ensino 

concepções que desvalorizam as identidades culturais das populações dessa área, 

assim como, tem permanecido como único modelo de ensino de qualidade viável, isto 

é, o ensino seriado. Mais ainda, o que se percebe é que tanto um modelo quanto o 

outro possuem desafios a serem superados, na intenção de um processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade.  

Outro aspecto que mereça ser destacado é aquele que exige do professor 

várias competências, isto é, para focar no processo ensino-aprendizagem de 

qualidade, na escola multisseriada, o professor tem que ser dinâmico, uma vez que, 

precisa dar assistência a mais de uma série. Assim, Rodrigues (2009, p.188) enfatiza 

a prática pedagógica desse professorado, porque, enquanto uma série copia do 

quadro, a outra desenvolve uma leitura no livro didático, e a outra resolve uma 

atividade mimeografada. Confere-se com isso que o professor necessita fazer uso de 

várias metodologias que ele mesmo cria. Desse modo, a partir dos conflitos, das 

dificuldades próprias das escolas multisseriadas, os professores constroem suas 

práticas, orientados pela vontade própria, tendo em vista que muitas vezes não foi 

preparada para desempenhar todas essas atividades ao mesmo tempo. 

Nesse sentido, o que se espera na educação do campo? Ora, se há 

dificuldades nas escolas da zona urbana, pode-se refletir nas condições das escolas 



90 
 

das zonas rurais onde são ministradas as aulas com esse formato didático-

pedagógico. Para que a escola onde funciona as classes multisseriadas consiga 

desempenhar com afinco os direitos à educação com qualidade social é necessário, 

além de investimento na infraestrutura, investimento no corpo docente, haja vista que 

são considerados polivalentes nas suas atividades. 

Mas para que isso ocorra se fazem necessárias Políticas Públicas, que 

garantam recursos financeiros, diretrizes pedagógicas específicas, que contemplem 

todas as modalidades de ensino, a fim de que possibilitem aos que vivem do e no 

campo uma escola de qualidade, uma escola que atenda as suas necessidades, 

assegurando seus direitos (RODRIGUES, 2009). É necessário que hajam Políticas 

voltadas à melhoria da educação de crianças que estudam nas escolas multisseriadas 

do campo, objetivo a ser alcançado, a partir da compreensão dos governantes para a 

importância dessas escolas à população do campo. 

Assim, pela observação dos aspectos analisados, a forma como posto, o ensino 

multisseriado em Apuí/AM não tem considerado a realidade da criança, pois é visível 

o tratamento de descaso para com as escolas da zona rural e, consequentemente, 

com a formação dos professores que atuam nelas. Afinal, com o tempo apertado de 

hora/aula a cumprir, com vários alunos na mesma sala de aula, com as dificuldades 

em atender a todos, como eles pretendem não se tem permitido desenvolver de modo 

crítico, a educação contextualizada com a realidade do lócus das crianças, como 

também, investir no desenvolvimento da pessoa humana, levando em consideração 

todos os aspectos campesinos já mencionados. 

Como nas proposituras de Paulo Freire, de que forma se construirá essa 

educação libertadora? Difícil, se levar em consideração tais dificuldades, afinal, para 

que a educação seja libertadora não se vivencia a subordinação, haja vista que na 

história da educação rural é percebida a subordinada educação bancária. Ou seja, é 

preciso que se volte às reflexões ao modelo dessa educação oferecida ao campo, 

tendo em vista que à educação de qualidade é incondicionalmente necessária a 

formação docente, escolas com condições dignas de funcionamento, práticas 

didático-pedagógicas condizentes à realidade dos educandos, como Aparecida Zuin 

(2015) enfatiza: a educação que atende a essas especificidades que lhe são próprias, 

ela se torna o espaço social, onde podemos reconhecê-la como um espaço de diálogo 

e transformação social, e não apenas como aprendizado escolar.  
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Diante destes aspectos educacionais, a formação inicial ou continuada do 

professor de multissérie apuiense, tem necessidade de passar por reformulações, 

tanto nos currículos das universidades que dispõem os cursos de pedagogia no 

município, quanto da Secretaria Municipal de Educação a propiciar a esses 

professores uma continuidade, abarcando ensino multisseriado, e não o relegando ao 

cumprimento de uma legislação, ou de um currículo. Acredita-se ser necessário um 

esforço para que sejam implantadas nas escolas reformas que deem atenção para a 

criação de condições de aprendizagem não só para aos estudantes, mas para os 

professores também. 

É de suma importância um acompanhamento pedagógico regular, para que os 

professores sejam auxiliados, de forma que esse acompanhamento que os possibilite 

no reconhecimento de métodos eficientes no desenvolvimento de sua prática 

pedagógica, de forma que suas aulas se tornem mais significativas. 

Para tal, é necessário que os professores das escolas multisseriadas do campo 

tenham formação especifica e continuada, de modo que lhes seja possibilitado 

aperfeiçoamento em relação ao conhecimento específico direcionado a sua prática. 

Evidenciando assim, a responsabilidade por parte da gestão pública, em repensar 

políticas públicas que estejam direcionadas às classes multisseriadas do campo em 

Apuí/AM, e em especial a atuação dos professores que trabalham com as classes 

multisseriadas. 

Vê-se a urgência na melhoria das condições de trabalho, para que o professor 

desenvolva sua prática com eficiência, tendo seus direitos assegurados, infraestrutura 

adequada, e tempo disponível para estudantes, de forma que não haja desvio de 

função, bem como, tempo para si mesmo como homem e mulher. 

Há um conjunto de situações que precisam ser superadas, e a trajetória desta 

pesquisa, seu recorte, a escolha dos sujeitos, a escrita, a escolha da metodologia, o 

campo, até a redação dessa dissertação, foi um longo processo de oscilação de 

sentimentos, descobertas e muito aprendizado. Uma oportunidade não só de adquirir 

conhecimento científico, mas um processo de autoconhecimento e de conhecimento 

de minha cidade, pois até então, desconhecia o ensino multisseriado em Apuí/AM. 

Hoje vejo esse contexto com outros olhos, e a divide com os leitores deste trabalho. 

A construção de uma educação multisseriada no campo se faz necessária 

através do engajamento de todos na formação de seus educadores, ajudando-os a 
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construir uma educação equânime que identifique os povos do campo, como fazer 

isso, é uma questão que deve continuar a nos ocupar de maneira especial. 

Percebe-se que o oficio de docente nesta realidade é desgastante e desafiador, 

os relatos revelam um déficit na formação inicial e continuada dos pesquisados, neste 

contexto educacional os cursos poderiam auxiliar estes profissionais a repensarem 

sua prática, de forma que os possibilitasse criar estratégias para superar as 

dificuldades metodológicas de ensino e aprendizagem. 

Assim como relata o grupo de pesquisa GEPERUAZ (2005) que a existência 

de escolas/classes multisseriadas denuncia a desvalorização e sobrecarga de 

trabalho do professorado, ao atender a demanda de várias séries e desempenha 

funções desde a docência, o preparo da merenda, até a limpeza da escola. 

Este trabalho nos permitiu refletir sobre a situação das escolas multisseriadas, 

e a formação do professor do campo, mas que não possui conhecimentos empíricos 

para lecionar na condição multisseriada. Assim, espera-se que os estudos que virão 

provoquem discussões e tomem atenção do poder público e da sociedade, para a 

garantia da qualidade educacional e, para que existam condições para os professores 

desenvolvam suas atividades, que estes tenham formação, material e espaço 

adequado pra que o processo de ensino e aprendizagem seja garantido. Os 

resultados até aqui apresentados são iniciais, espera-se que as reflexões 

apresentadas possam ser debatidas para se repensar o ensino multisseriado no 

campo em Apuí/AM. 
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Apêndice – B 
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Apêndice – C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu concordo em participar da pesquisa sobre a formação dos professores que 

atuam na classe multisseriada na área rural no sul do Amazonas, que é orientado 

pela Prof.Dr. Aparecida Luzia Alzira Zuin da Universidade Federal de Rondônia e 

realizado pela mestranda Juliane Santos Dias. Tal pesquisa está vinculada ao PPGE 

- Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade Federal de Rondônia. Esta 

pesquisa pretende fazer um levantamento sobre a formação dos professores de 

classes multisseriadas no meio rural. Eu concordo em responder às perguntas do 

questionário que o entrevistador vai fazer e, concordo que poderá ser gravado. 

Poderei ver as informações que eu quiser e poderei não participar da pesquisa ou 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo algum. Se eu não 

souber responder ou se eu não quiser responder a uma pergunta não responderei. 

Não vou ser prejudicado para nada. Mas posso pedir explicações. Não sou obrigada 

a nada. 

Não receberei qualquer valor em dinheiro, mas terei a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não será de minha 

responsabilidade. Meu nome vai ficar sigiloso. Tudo que vou falar vai ser utilizado 

somente para essa pesquisa e suas possíveis publicações.  

 

 

 

Apuí, ..... de ...................... de 20..... 

 

 

 

       _______________________                 _____________________ 

                   Assinatura                     Assinatura do pesquisador 
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Apêndice – D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

Entrevista: A Formação dos Professores que atuam na Classe Multisseriada na 
Área Rural no Sul do Amazonas 

 

Mestranda: Juliane Santos Dias 

Orientadora: Prof. Dr. Aparecida Luzia Alzira Zuin 

 

1. Nº da Entrevista:                          2.  Localidade:  

3. Nome da Escola: 

4. Nome da comunidade: 

5. Nome do entrevistado: 

6.Idade:                                          7. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

8. Lugar onde nasceu (cidade/estado): 

9. Estado civil:  10. Filhos: (   ) Sim   (   ) Não     11. Referente a filhos: Quantos:  

12. Referente a questão 9, se casado, a família reside na comunidade?   

13. O entrevistado reside na comunidade:  

14. Em caso positivo na questão anterior. Há quanto tempo reside na comunidade? 

15. Se residir na comunidade, com que frequência vem a sede do Município: 

16. Tempo na carreira docente: 

17. A quanto tempo leciona nessa comunidade? 

18.Tempo de atuação na modalidade multisseriada: 

19. Já lecionou em outras comunidades: (   ) Sim   (   ) Não 

20. Em caso positivo na questão anterior. Qual? 

21.Exerce outra ocupação: (   ) Sim   (   ) Não  

22. Em caso positivo na questão anterior. Qual ocupação?  

23.Qual sua formação até o ano de 2014? 



103 
 

24. Como se dá/deu o processo de formação: 

No ensino médio: 

No ensino superior: 

 

25. Quanto tempo lecionou como professor de ensino fundamental: 
 
26.Por que escolheu a carreira de magistério: 
 
27. Porque escolheu a carreira de magistério no campo e em escola multisseriada? 
 
28. Já participou de algum programa ou projeto destinado ao ensino em classe 
multisseriada? Qual? 
 
29. Forma de Admissão: (   ) concurso  (   ) contrato   (   ) seletivo (   ) outros  

30. Em que turno leciona: (   ) Manhã (   ) Tarde  (   )Diurno  

31. A estrutura física da escola: (   ) alvenaria   (   )madeira   (   )mista 

32. Qual meio de transporte que utiliza para chegar a escola? 

33. Há algum auxiliar de sala: (   ) sim   (   )não 

34. Há alguma criança com necessidades educativas especiais: (   ) sim   (   )não 

 
35. O que é necessário mudar na estrutura física da escola? Porque? 
 
36. Quais as dificuldades de se lecionar nesta modalidade de ensino? 
 
37. Qual a sua motivação para trabalhar com turmas multisseriadas? 
 
38. Dê a sua opinião sobre as turmas multisseriadas: A criança pode ter uma educação de 
boa qualidade nessas turmas? 
 

39. Trabalhar com multissérie tem alguma vantagem ou desvantagem?  Quais? 

 

40. Que conhecimento você tem sobre o Programa Escola Ativa – PEA? A escola aderiu a 

esse programa? O que você acha dessa proposta? 
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8. ANEXOS 
 

Anexo – A 

GRADE CURRICULAR DO CURSO NORMAL SUPERIOR/UEA  
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Anexo – B 

GRADE CURRICULAR DA FACULDADE INET 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INET - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS 

Rua da Espanha, 2. 4º e 5º Andares. Comércio | Salvador - Bahia | 40.010-040 

Escola Técnica: (71)3242-0929 | Faculdade: 0800 64 21 235 - inet@inet.edu.br 
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Anexo – C 

GRADE CURRICULAR DA FACULDADE LATINO AMERICANA DE 

EDUCAÇÃO/FLATED 

 

 

Pedagogia 

CURRÍCULO PLENO DO CURSO 

  1º PERÍODO   

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

001 Filosofia Geral e da Educação 4 80 

002 Sociologia Geral e  da Educação 4 80 

003 Historia da Educação 4 80 

004 Psicologia da Educação 4 80 

005 Organização do Trabalho Cientifico 4 80 

Carga Horária Total  400 

2º PERÍODO   

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

006 Antropologia e Educação 4 80 

007 Tecnologias e Mídias Educacionais 4 80 

008 Leitura e Produção Textual 4 80 

009 Estatística Aplicada a Educação 4 80 

010 Pedagogia Empresarial 4 80 

Carga Horária Total  400 

3º PERÍODO   

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

011 Gestão de Espaços e Processos Educacionais na Educação Infantil 4 80 

012 Psicomotricidade: Jogos e Recreação 4 80 

013 Espaços e Tempos na Educação Infantil 4 80 

014 Seminário: Linguagem e Lúdicidade 4 TOP 80 

015 Fudamentos da Educação Infantil 4 80 

016 Estágio Curricular Supervisionado: Organização e Gestão da Educação 

Infantil 

4 80 

Carga Horária Total  480 

4º PERÍODO 

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

017 Ciências Sociais e Naturais na Educação Infantil 4 80 

018 Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva 4 80 

019 Matemática na Educação Infantil 4 80 

020 Letramento e Alfabetização 4 80 

021 Teoria e Prática da Educação Infantil 4 80 

022 Estágio Curricular Supervisionado: Trabalho Pedagógico na Educação 

Infantil 

4 100 

Carga Horária Total 500 

5º PERÍODO 
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CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

023 Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 4 80 

024 Metodologia do Ensino da História e Geografia 4 80 

025 Metodologia do Ensino da Matemática 4 80 

026 Metodologia do Ensino de Ciências Naturais 4 80 

027 Seminário: Avaliação Educacional e Institucional 4 80 

028 Estágio Curricular Supervisionado: Trabalho Pedagógico no Ensino 

Fundamental 

4 100 

Carga Horária Total 500 

6º PERÍODO 

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

029 Psicopedagogia e Educação 4 80 

030 Avaliação Educacional e da Aprendizagem Escolar 4 80 

031 Estrutura, Administração e Gestão Escolar 4 80 

032 Educação para a Inclusão 4 80 

033 Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 80 

034 Estágio Curricular Supervisionado: Organização e Gestão do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais) 

4 80 

Carga Horária Total 480 

7º PERÍODO 

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

035 Juventude e Adultez: desenvolvimento e Aprendizagem 4 80 

036 Educação de Jovens e Adultos 4 80 

037 Arte e Educação 4 80 

038 Ética e Relações Humanos no Trabalho 4 80 

039 TCC I 4 80 

040 Estágio Curricular Supervisionado: Educação de Jovens e Adultos 4 80 

Carga Horária Total  480 

8º PERÍODO   

CÓD. DISCIPLINA CRED. C.H. 

035 Gestão e Supervisão Escolar 4 80 

036 Orientação Educacional 4 80 

037 TCC II 4 80 

038 Atividade Teórico-Prático: Livre Escolha 5 100 

Carga Horária Total  340 

CARGA HORÁRIA COMPLETA   

DISCIPLINAS/ATIVIDADES CRÉDITOS C.H. TO TAL C.H . 

RELÓ

GIO 

Disciplinas 152 3.040   2.533 

Estágio Curricular Supervisionado 22 440   367 

Atividade Teórico-Prática 5 100*   100 

Atividades Complementares 10 220*   200 

TOTAL 189 3.800   3.200 

Todos os direitos reservados © 2015 à Faculdade Latina Americana (Flated) 


