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RESUMO 

 

Este estudo objetiva, de modo geral, caracterizar o fazer docente em classes multisseriadas 

localizada na zona rural do munícipio de Caraúbas, estado do Rio Grande do Norte. Para isso, 

partimos das seguintes questões norteadoras: Quais são as práticas de ensino adotadas pelos/as 

professores/as que lecionam em classes multisseriadas? Que estratégias didático-metodológicas 

os/as docentes utilizam em classes multisseriadas? O que podemos depreender de suas 

narrativas?  A abordagem da pesquisa é qualitativa, fundamentada nos princípios de Lüdke e 

André (1986) e Richardson (1999), e segue o método autobiográfico em educação, com 

respaldo em Ferrarotti (2010, 2014), Passeggi (2010, 2011), Josso (2009, 2010) e Delory-

Momberger (2012). Como instrumento para a construção dos dados, adotamos as entrevistas 

narrativas guiadas pelas concepções de Jovchelovitch e Bauer (2002). Participaram do estudo 

quatro docentes que lecionam em turmas multisseriadas do Ensino Fundamental I - anos iniciais 

(1° ao 5° ano). Como fundamentação teórica, embasamo-nos Hage (2006, 2014), Amiguinho 

(2008), Souza (2012), dentre outros, que assentam sobre classes multisseriadas, e Molina 

(2002), Caldart (2001) e Arroyo (1999, 2001), que versam acerca de educação do campo. 

Quanto aos resultados alcançados, as narrativas permitiram, inicialmente, que os/as 

professores/as refletissem os caminhos trilhados para se tornar docente, revelando os laços com 

a comunidade rural, as experiências, as motivações e os sentimentos que os guiaram à profissão, 

lançando um olhar mais profundo sobre suas próprias histórias. Concernente às práticas de 

ensino, identificamos que a presença da prática colaborativa permite aos docentes 

reconhecerem a heterogeneidade dos estudantes de idades e níveis de escolaridade diferentes, 

possibilitando a aprendizagem de maneira integrada a partir da mutualidade. Outra prática 

recorrente empregada pelos/as docentes para legitimar as raízes culturais dos sujeitos que vivem 

no campo, é a prática de ensino contextualizada. Nas narrativas, esses formadores explicitaram 

as principais estratégias aplicadas na organização multisseriada, dentre eles jogos pedagógicos, 

projetos didáticos interdisciplinares e livros didáticos, com vistas a integrar o contexto rural 

com a heterogeneidade presente nos espaços multisseriados. Ainda, teceram desafios, 

superações e alcances frente à pandemia no formato de ensino remoto emergencial.   

Palavras-chave: Ensino. Classes multisseriadas. Narrativas autobiográficas. Docentes do 

campo. Caraúbas/RN.  

  



ABSTRACT 

 

In general, the current work aims to classify the lecture-performance within mixed-grade 

classes in the rural area of Caraúbas, State of Rio Grande do Norte. And for this purpose, we 

start from the leading questions: Which teaching practices do the teachers who impart mixed-

grade classes adopt? Which didactic-methodological strategies do they implement in mixed-

grade classes? What can we surmise of their narratives? Our research has a qualitative approach, 

supported on the principles of Lüdke and André (1986) and Richardson (1999), following 

autobiographical method in education, also based on the studies of Ferrarotti (2010, 2014), 

Passeggi (2010, 2011), Josso (2009, 2010) e Delory-Momberger (2012). As an instrument for 

data development, we opted for narrative interviews guided by the conceptions of Jovchelovitch 

and Bauer (2002). In this work, we counted on four teachers who lecture in mixed-grade classes 

of Elementary school – Beginner Years (1st to 5th grade). As to the theoretical basis, our study 

supports itself on Hage (2006, 2014), Amiguinho (2008), Souza (2012) e Arroyo (1999, 2001), 

who encompass rural education. Regarding the results, in the first moment, the narratives 

allowed the interviewees to reflect on the paths taken to become teachers, revealing bonds with 

the rural community, experiences, motivations, and feelings which guided them towards this 

professional field, making profound observations as to their own stories. Concerning the 

teaching practices, we identified that the execution of collaborative teaching admitted these 

professionals to recognize the diversity of students of different ages and educational levels, 

providing mutual and integrated learning. Another existent practice stimulated by the teachers 

to legitimate the cultural roots of the individuals who live in the rural area is applied through 

contextualized teaching. During the interviews, these teachers elucidated the main strategies 

implemented within the mixed-grade structure, such as pedagogical games, interdisciplinary 

didactic projects, and didactic books, aiming to integrate the rural context to the heterogeneity 

found in mixed-grade spaces. Still, they weaved challenges, exceedances, and achievements 

facing the pandemic via emergency remote teaching. 

Keywords: Teaching. Mixed-grade classes. Autobiographical narratives. Rural teachers. 

Caraúbas-RN 

.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo, intitulado Práticas de ensino em classes multisseriadas: um estudo com 

narrativas autobiográficas de docentes do campo (Caraúbas/RN), está vinculado à linha de 

pesquisa Ensino de Ciências Humanas e Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(POSENSINO), associação ampla UERN, UFERSA e IFRN, e tenciona contribuir com a 

modalidade de educação do campo, sobretudo no tocante ao contexto das escolas do campo 

multisseriadas. Desse modo, tratar sobre esse tema é rememorar a trajetória de lutas assumidas 

pelos movimentos sindicais rurais em articulação com os trabalhadores do campo e 

educadores/as por melhores condições de vida, de trabalho e de direito a uma educação que 

reconheça as especificidades e a diversidade cultural dos sujeitos no campo.  

Historicamente, às escolas multisseriadas foram relegadas em segundo plano nas 

políticas educacionais e consideradas um lugar de atraso, que, após esforços dos movimentos 

camponeses ocorridos em 1980 – entre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) 

–, batalhou pela implementação, pelo acesso e pela permanência das escolas do campo a fim de 

oportunizar a formação escolar de crianças no espaço de origem. Sendo assim, os/as docentes 

que lecionam nessas instituições vêm desenvolvendo um significativo papel na aprendizagem 

desses seres, reconhecendo nesses espaços como um ambiente que fortalece a identidade local. 

Nesse sentido, é primordial iniciarmos esse diálogo definindo classes multisseriadas: 

“[...] forma de organização que passou a ser conhecida como multisseriada para caracterizar um 

modelo de escola do campo que reúne num único espaço um conjunto de séries do Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2009, p. 23).  

Apesar de alguns autores considerarem o termo como sinônimo de turmas, nesta 

pesquisa optamos pela terminação “classes” para designá-las, tendo como respaldo Netto 

(2014). A princípio, encontramos diversos vocábulos para denominar classes multisseriadas. 

Conforme Netto (2014), a palavra classe é sinônimo de escola ou turma. Em vista disso, nos 

referimos à classe multisseriada1 por se tratar “[...] de uma sala onde o professor trabalha ao 

mesmo tempo e neste mesmo espaço com vários estudantes de níveis ou séries do ensino 

fundamental (em geral, do primeiro ao quinto ano)” (NETTO, 2014, p. 70).  

                                                           
1 Conforme Cardoso (2013, p. 33), o vocábulo “[...] multisseriado vem de multi que indica abundância, 

numerosidade, quantidade”. Em suma, a multisseriação indica várias séries no mesmo espaço. No caso da educação 

brasileira, é designada como ano após a Lei nº 11.274, aprovada em 6 de fevereiro de 2006, que ampliou o ensino 

fundamental para nove anos de duração, passando a multianuais. Contudo, no presente estudo, adotamos 

multisseriadas, fundamentado em Netto (2014).  
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Assim, partindo desse entendimento, a escolha pelo objeto de estudo se deu pela relação 

pessoal com as práticas de ensino vivenciadas pela pesquisadora nas classes multisseriadas. 

Além disso, pelo número expressivo dessas classes no Brasil, principalmente nas regiões Norte 

e Nordeste, onde elas se intensificam, visto que o baixo número de estudantes localizados na 

zona rural inviabiliza a criação de turmas voltadas ao atendimento de anos/séries específicas.  

Consoante a isso, os estudos produzidos por Cardoso (2013) lançam que as escolas 

brasileiras multisseriadas totalizaram, em 2011, 95.402 instituições, sendo a região Nordeste 

líder no ranking, com 55.212, seguida das regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com 

21.833, 10.983, 4.585 e 2.789, respectivamente. 

Com base nos dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ano referência 2017, o Brasil tem 186,1 mil escolas da 

Educação Básica, das quais 33,9% se encontram na área rural, sendo que 7,2% possuem um 

único professor/a nas classes multisseriadas.  

Isto posto, é notório o número de escolas multisseriadas nas regiões brasileiras, em 

particular nas unidades escolares do Rio Grande do Norte (1.914 escolas multisseriadas), 

conforme dados fornecidos pela Secretaria de Educação do município de Caraúbas (cf. ANEXO 

A), caracterizando, assim, como contexto da investigação o Centro Municipal de Ensino Rural 

(CEMER), com 13 unidades multisseriadas. Logo, depreendemos haver discussões por fazer 

parte da condição de vida dos muitos estudantes que iniciaram seus estudos nesses espaços. 

Segundo Gonçalves, Antunes-Rocha e Ribeiro (2010, p. 49), “[…] as classes multisseriadas 

constituem-se no espaço onde a maioria das pessoas que vivem/viveram nas áreas rurais 

brasileiras iniciaram sua experiência escolar. Para alguns foi a única”.  

Dessa maneira, nossa pesquisa se mostra relevante, porque: reconhece as vozes dos/as 

docentes que lecionam nesses espaços, oportunizando-lhes refletirem o percurso vivenciado 

mediante narrativas, assim como os desafios e as superações; favorece a esses profissionais um 

olhar especial tocante às suas práticas de ensino e às estratégias didático-metodológicas 

adotadas frente ao contexto das classes multisseriadas; e registra uma tênue produção 

acadêmica acerca das escolas do campo. Sobre este apontamento, Arroyo, Caldart e Molina 

(2011, p. 8) expressam “[...] que o silenciamento, esquecimento e até o desinteresse sobre o 

rural nas pesquisas sociais e educacionais é um dado histórico que se torna preocupante [...] 

somente 2% das pesquisas dizem respeito a questões do campo”.  

Posto isto, se faz necessário que as pesquisas contemplem acerca das escolas 

multisseriadas, pois estas não merecem ser desprezadas, e sim requerem outros olhares 
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(ARROYO, 2010). Diante disso, realizamos, em fevereiro de 2020, um levantamento2 das 

produções acadêmicas stricto sensu (dissertações e teses) no banco de dados da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)3 que abordassem as práticas de ensino dos/as 

professores/as das escolas multisseriadas no campo a partir do método autobiográfico. Para 

isso, limitamos o campo de pesquisa, empregando a técnica dos operadores booleanos 

combinado com os scripts de busca: classes multisseriadas AND autobiografia4 OR práticas 

dos professores (sem aspas); e recorte temporal estabelecido ao período 2004-2020. Após a 

aplicação dos descritores, encontramos 95 trabalhos (68 dissertações e 27 teses).  

Quanto ao recorte temporal, delimitamo-lo ao período citado porque de 2 a 6 de agosto 

de 2004 ocorreu a II Conferência Nacional “Por uma educação do campo”, em Luziânia/GO, 

com o objetivo de ampliar os debates e realizar ações e políticas públicas que atendessem os 

povos que vivem e trabalham no campo. Sendo assim, analisamos as produções acadêmicas a 

partir desse marco histórico para a educação campesina.  

Por conseguinte, selecionamos as produções que apresentaram conformidade com a 

temática proposta nesta pesquisa, partindo da leitura cuidadosa dos resumos, embasamento 

teórico, metodologia e partes do corpo do texto disponibilizados no catálogo BDTD. Dessa 

forma, quantificamos 25 trabalhos (12 teses e 23 dissertações) para a análise. Deste quantitativo, 

cinco se associaram com o nosso estudo e seguem descritos abaixo: 

 Na dissertação de Rodrigues (2009), esta buscou compreender a prática pedagógica 

do professor que atua nas salas multisseriadas no município de Buritizeiro/MG, 

alicerçado na proposta que contemple a realidade do povo campesino, suas raízes 

culturais e especificidades, mesmo que os/as professores não tenham qualquer 

formação acadêmica específica para lecionar nessa forma de organização. 

Rodrigues buscou revelar o cotidiano de uma sala multisseriada mediante estudo de 

caso, todavia, na nossa percepção, deixou de discutir os aspectos mais subjetivos 

que permeiam a prática docente, principalmente as narrativas autobiográficas, para 

que os/as professores/as do campo possam externar sentimentos e refletir a ação 

                                                           
2 Esse levantamento é caracterizado como estado do conhecimento, cujo estudo se limita a um único setor de 

publicações, neste caso a BDTD. Segundo, Romanowski e Ens (2006), o estado do conhecimento se diferencia do 

estado da arte que “[...] abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). 
3 A BDTD foi lançada oficialmente no final de 2002 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) no âmbito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB). Teve como apoio a 

Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP), que é uma rede de sistemas de informação que gerenciam teses e 

dissertações com textos completos. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 16 jan. 2020. 
4 Adotamos esse descritor devido ao referencial que estamos trabalhando e sabendo que é uma forma limitada, 

visto haverem trabalhos que mobilizam a descrição de histórias de vida, relato de si, história oral, entre outras 

terminologias. 
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formativa, assim como suas práxis de ensino e as estratégias didático-

metodológicas adotadas ao longo da carreira; 

 Na tese de Araújo (2010), foi feito um estudo que investigou como são construídas 

as práticas pedagógicas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

em classe multisseriada no município de Várzea Grande/MT, fundamentada na 

proposta dos Ciclos de Alfabetização, e como essas práticas podem contribuir na 

atuação docente em turmas seriadas/específicas nas instituições urbanas. Com base 

nos pressupostos apresentados pela a autora, foram estabelecidos comparações e 

diálogos entre as práticas pedagógicas de dois contextos distintos: o de classes 

multisseriadas nas escolas do campo com a das escolas urbanas, restringindo tão 

somente a praxe docente à alfabetização, desconsiderando os demais aspectos que 

a permeiam e seus processos didáticos-metodológicos nas classes multisseriadas;  

  Ferreira (2010), por sua vez, analisou em sua dissertação o perfil do/a professor/a 

da zona rural a partir dos princípios de formação, identidade pessoal, saberes e 

práticas pedagógicas, respaldado no método autobiográfico, fazendo com que o 

sujeito que narra se perceba como ser da experiência. O propósito do estudo 

tencionou refletir como a formação inicial e continuada podem amparar a prática 

pedagógica do/a professor/a que leciona em escolas do campo multisseriada no 

município de Itabetinga/BA. O trabalho traz subsídios teóricos para a discussão das 

práticas pedagógicas na zona rural, com alicerce à formação docente que seja 

condizente com o contexto de atuação, mesmo que em alguns momentos o estudo 

não esclareça como o/a professor/a organiza suas ações didáticas e reconhece as 

particularidades da cultura campesina;  

 Já na dissertação de Ribas (2016), a pesquisa teve como proposito investigar como 

se constituiu o fazer-se professor de classes multisseriadas, com ênfase no 

desenvolvimento profissional e nas condições de trabalho docentes, mediante 

narrativas autobiográficas de duas professoras. Embora o estudo realize uma 

discussão rica quanto o fazer-se profissional docente, a autora deixou de aprofundar 

quais as práticas pedagógicas que os/as professores/as lidam com a heterogeneidade 

nas classes multisseriadas;   

 E, por sua vez, a dissertação de Cunha (2017) analisou as práticas pedagógicas 

construídas nas escolas rurais na transgressão do modelo seriado de ensino para o 

multisseriado na Amazônia Amapaense. A pesquisadora identificou as estratégias 

metodológicas assumidas pelos professores para a superação do modelo seriado de 
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ensino urbanístico e desvinculado à identidade dos sujeitos campesino. Ainda, 

abordou sobre as propostas didáticas adotadas pelos/as docentes para conduzir na 

organização frente à diversidade de alunos com idades e ritmos de aprendizagem 

em um mesmo espaço e tempo. Contudo, no nosso entendimento, deixou de 

contemplar como os sujeitos da pesquisa se percebem nessa transgressão, ou seja, 

suas experiências formativas e saberes no contexto das turmas multisseriadas, e 

como é a relação professor-aluno e entre os próprios estudantes e a comunidade 

rural. 

Embora nos últimos anos tenha emergido um número considerável de pesquisas que 

discutem sobre as escolas multisseriadas rurais, ainda há uma exiguidade de trabalhos que 

abordem acerca das práticas de ensino dos/as professores/as que lecionam nessas escolas e 

narrem suas estratégias didático-pedagógicas e experiências, possibilitando, com isso, uma 

análise reflexiva quanto à própria prática mediante narrativas autobiográficas. Nesta 

perspectiva, a narrativa pode proporcionar o pensar a prática de ensino e o percurso vivenciado 

no campo e fortalecer a formação destes. 

Ainda com base nas produções levantadas, destacamos diversas abordagens e práticas 

que problematizam o sistema organizacional multisseriado, com ênfase aos/às docentes que 

atuam nas escolas do campo. Destarte, sublinhamos que nos nossos achados não percebemos a 

existência de qualquer pesquisa que nos últimos anos se aproximou de dados significativos que 

aborde o fazer docente nas classes multisseriadas, considerando a prática de ensino por meio 

do olhar autobiográfico, sua forma de organização, estratégias didático-metodológicas e como 

os/as professores/as se reconhecem nesse processo.  

Por conseguinte, partimos da compreensão de Freire (2005, p. 25), que a prática de 

ensino concerne ao processo intencional, considerado como um ato de ação-reflexão-ação, ou 

melhor, uma atitude humana que parte da relação teórica e prática em busca da transformação 

de dada realidade. É nesse sentido que o autor operacionaliza o conceito de práxis para pensar 

no ensino e na aprendizagem como principal precursor no Brasil. Segundo esse autor, “[...] a 

práxis [...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é 

impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” (FREIRE, 2005, p. 25). 

Nessa mesma perspectiva, Franco (2012) trata que as práticas se organizam 

intencionalmente para atender a determinadas expectativas educacionais, pensa o ensino a partir 

do contexto escolar. Logo, ressaltamos os/as professores/as e suas práxis como partícipes do 

nosso estudo, de maneira que possam se redescobrir como seres docentes nas classes 
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multisseriadas. Pelo convite a refletirem suas ações num processo de ação-reflexão-ação, que 

não só permite pensar a prática concebida, mas também como uma chance de ressignificá-la.  

A prática de ensino compreendida como uma ação intencional e reflexiva contribui para 

a materialização da organização pedagógica contextualizada com a realidade campesina, 

conforme estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n.º 9394/96), 

em seu art.28, ao destacar que a educação básica para os povos do campo deve promover as 

adaptações necessárias segundo as peculiaridades da vida rural, “[...] adequando os conteúdos 

curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 

rural” (BRASIL, 1996, n.p). 

Portanto, nossas preocupações iniciais se expressam nos seguintes questionamentos: 

Quais são as práticas de ensino adotadas pelos/as professores/as que lecionam em classes 

multisseriadas? Que estratégias didático-metodológicas os/as docentes se utilizam em classes 

multisseriadas? O que podemos depreender de suas narrativas? 

Partimos do pressuposto que a diversidade é própria em qualquer sala de aula regular. 

Mas as classes multisseriadas são espaços ainda mais heterogêneos, em razão da presença de 

estudantes com faixas etárias distintas, série/ano e ritmos de aprendizagens diversificados em 

uma mesma sala. Contudo, o que muitos consideram como obstáculo pode se transformar num 

ambiente enriquecedor de aprendizagem, a partir da interação entre os estudantes, no qual uma 

criança de uma série/ano mais adiantada pode contribuir para o desenvolvimento de outras, 

numa perspectiva vygotskyana de Zona de Desenvolvimento Proximal5 (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, ao considerarmos que essa cooperação e ajuda mútua são construtivas na relação 

entre os estudantes em diferentes anos/séries e faixas etárias no contexto multisseriado, visamos 

superar uma prática de ensino urbanística, cujo espaço escolar é dividido em fileiras seriadas, 

como se houvesse várias salas em uma classe (HAGE, 2014). Essa nossa percepção vai ao 

encontro dos apontamentos de Caetano (2014), ao ressaltar que o termo “multisseriado” não se 

restringe apenas à forma de organização de escolas, que junta estudantes de séries e idades 

diferentes em uma mesma sala de aula. Mais do que isso, denota, de maneira complexa e 

abrangente, a multiculturalidade, a multidentidade e a heterogeneidade em um mesmo espaço.  

À vista da heterogeneidade de alunos com escolaridade, idade e ritmos de aprendizagens 

distintos, o/a docente necessita reinventar e reorganizar sua prática de ensino, propondo 

situações didáticas que valorizem a cultura, a linguagem, as raízes e as experiências dos 

estudantes que vivem no campo mediante atividades colaborativas, de modo que aprendam 

                                                           
5 Todas as questões metodológicas e teóricas serão discutidas nas próximas seções de forma mais densa.  
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mutuamente. Essa dinâmica é apontada por Medeiros (2010, p. 25) como um elemento “[...] 

potencializador da aprendizagem e enriquecedor do ambiente escolar, ao considerarmos que é 

na interação e na construção de relações das diferenças que se encontra a possibilidade de uma 

cooperação dentro do espaço escolar”.  

Acerca disso, encontramos nas colocações de Vygotsky (1991) que o desenvolvimento 

do indivíduo é construído a partir das relações sociais com outrem que se apropriam das 

significações socialmente constituídas nos grupos heterogêneos. Não obstante, é válido 

sublinhar que a interação entre os estudantes também provoca intervenções no 

desenvolvimento, no qual aquele estudante mais experiente pode contribuir no progresso de 

outros. Nesse sentido, acreditamos que as diferenças de faixas etárias e níveis de escolaridade 

do grupo discente nas turmas multisseriadas apresentem elementos construtivos para o processo 

das funções psicológicas das crianças que se brotam nesse contexto. 

Sintetizando os questionamentos já mencionados e diante das motivações pessoais, 

sociais e teóricas, nos motivam à investigação a seguinte problemática: de que maneira os/as 

docentes de classes multisseriadas em Caraúbas/RN lecionam, considerando suas práticas de 

ensino e estratégias didático-metodológicas? A fim de respondermos tal questão, objetivamos, 

de modo geral, caracterizar o fazer docente em classes multisseriadas em Caraúbas/RN, 

considerando as práticas de ensino e as estratégias didático-metodológicas utilizadas por 

docentes dessas classes. Como objetivos específicos: identificar as práticas de ensino adotadas 

pelos/as professores/as que lecionam em turmas multisseriadas; descrever as estratégias 

didático-metodológicas utilizadas pelos/as docentes em classes multisseriadas; analisar como 

são desenvolvidas as atividades didáticas frente ao ensino remoto nas turmas multisseriadas no 

período pandêmico6.  

A abordagem do estudo é qualitativa, com fundamento nos princípios de Lüdke e André 

(1986), Richardson (1999) e Bogdan e Biklen (1994) e embasado epistemologicamente na 

pesquisa autobiográfica em educação, tendo como respaldo Ferrarotti (2010, 2014), Passeggi 

(2010, 2011), Josso (2009, 2010) Delory-Momberger (2012), Souza (2006), Rocha (2012), 

                                                           
6 Este estudo foi desenvolvido no decurso da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, que assolou o 

país desde março de 2020. O primeiro caso dessa doença sucedeu, pela primeira vez, na cidade de Wuhan, na 

China, no final de 2019, provocando impactos nas ações cotidianas e nas atividades em diversos setores 

(econômico, político e, principalmente, educacional). Com isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

declarou, no dia 11 de março de 2020, a disseminação do vírus em todos os continentes como uma pandemia 

internacional com ações preventivas para evitar a transmissão. Segundo o Ministério da Saúde (2020), o 

coronavírus é transmitido de diversas maneiras, entre elas pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções 

contaminadas — saliva, tosse e espirro —, com objetos ou superfícies contaminadas e contato com a boca, nariz 

ou olhos. Para evitar a contaminação, é recomendável o uso de máscaras faciais, higienização nas mãos (lavar com 

água e sabão ou utilizar álcool em gel) e evitar aglomerações em locais públicos e privados (BRASIL, 2020).  
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entre outros. Para construção dos dados, adotamos a entrevista narrativa, tomando como 

orientações os estudos de Jovchelavitch e Bauer (2002) e Betaux (2010), juntamente com as 

fichas temáticas proposta por Morais (2010), com quatro docentes que lecionam em unidades 

multisseriadas no Ensino Fundamental - anos iniciais (1° ao 5° ano) vinculadas ao CEMER de 

Caraúbas/RN.  

Partimos do pressuposto que as narrativas docentes possibilitam uma reflexão de como 

os sujeitos da pesquisa dão sentido às suas práticas de ensino, estratégias e concepções por meio 

das experiências vivenciadas no contexto escolar multisseriado. Ainda, contribuem para pensar 

no ensino, a reconhecer a heterogeneidade como elemento pertinente da aprendizagem dos 

estudantes e a considerar o seu contexto social, cultural e a identidade campesina. Por 

conseguinte, essas narrativas não se restringem para que “[...]o indivíduo simplesmente 

descreva acontecimentos de sua vida, antes, constitui uma ação social por meio da qual a pessoa 

retotaliza, de maneira sintética, o seu percurso de vida e sua interação com o meio que a 

circunda” (ROCHA, 2012, p. 60).    

Ademais, adotamos as narrativas autobiográficas como uma possibilidade para que os/as 

docentes do campo possam refletir suas práticas de ensino nas classes multisseriadas; em se 

perceberem como sujeitos de sua própria formação e se descobrirem como seres em constante 

(re) construção. Nesse sentido, Passeggi (2010) aponta que a reflexividade biográfica permite 

ao indivíduo que narra explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 

conhecimentos. A se redescobrir como um ser aprendente que pode se reinventar. Logo, 

esperamos que as narrativas permitam que os/as docentes pensem o seu fazer pedagógico, assim 

como os desafios e as adversidades encontrados ao longo da carreira profissional e as estratégias 

que utilizam para tentar superá-los. 

Ressaltamos que nesta dissertação optamos pelo uso do gênero feminino aos nos 

referirmos à professora, em função da constituição do quadro docente de profissionais que 

lecionam nas escolas multisseriadas, especificamente no município de Caraúbas/RN, contexto 

da pesquisa, onde o número é predominante. E professor, ao fazermos alusão ao gênero 

masculino, assim como pelo fato de um integrar o quadro de funcionários, segundo os dados 

fornecidos pelo CEMER, e participar do estudo. 

Quanto às motivações que nos conduziram a escolher o município acima, citamos: 

relação afetiva com o lugar; experiência correlacionada ao tema educação rural/campo; uma 

das instituições vinculadas ao POSENSINO (UFERSA) estar localizada na cidade; apresenta 

desempenho educacional nos últimos anos – de acordo com dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB, a média dos anos iniciais (1º ao 5º ano) da rede 
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pública foi de 4,2, colocando-a na 2° classificação geral da microrregião (IBGE, 2010); por 

concentrar um número plausível de estudantes matriculados nas instituições multisseriadas que 

integram o CEMER (dados fornecidos pela Secretaria de Educação Municipal); e número 

ínfimo de pesquisas relativas à temática e, principalmente, na localidade. 

Com isso, realizamos um breve levantamento na base de dados do Google Acadêmico 

7e verificamos somente dois artigos que versam sobre as escolas multisseriadas em Caraúbas, 

entre eles o trabalho de Santos e Morais (2019), que discute a trajetória de sucesso escolar de 

estudantes oriundos das escolas de várias comunidades rurais no município de Caraúbas e 

Apodi (o que se distancia da proposta do nosso estudo), e a pesquisa de Lira (2016), que ressalta 

a implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo (DOEBEC) 

tocante às condições de trabalho dos professores nas escolas rurais do RN, entre elas com 

docentes daquele lugar. 

Portanto, a realização deste trabalho busca organizar um referencial teórico que 

possibilite novas pesquisas. Além disso, o estudo permite uma reflexão das principais práticas 

de ensino e metodologias adotadas pelos/as docentes das classes multisseriadas e como são 

desempenhadas estas práticas, que a luz de Molina (2002, p.26) são relevantes para “[...] 

refletirmos, sistematizarmos e escrevermos a respeito de nossas práticas, de nossas experiências 

como educadores [...] do campo”.  

Então, ao abordar os contextos educativos rurais no âmbito da pesquisa autobiográfica, 

ao lado das práticas de docentes de escolas multisseriadas, visamos contribuir também para um 

debate contemporâneo quanto às escolas do campo brasileiras. Ainda, possibilitar aos 

professores/as um referencial teórico para possíveis ações que poderão auxiliá-los no processo 

de aprendizagem dos estudantes nas classes multisseriadas. 

Quanto à designação Educação Rural/Campo8, há autores – Cardart (2001), Hage (2006, 

2014a, 2014b), Molina (2002), Arroyo (1999) e Souza (2012) – que utilizam o termo Educação 

do Campo, fruto das discussões referentes às diferentes concepções dos campesinos com uma 

educação construída em particularidades culturais. O termo é nominado Educação Rural na 

legislação brasileira e considerada pelas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (DOEBEC) como espaço das florestas, caiçaras, ribeirinhos, agricultores, 

extrativistas e assentados. Nesse sentido, o campo é considerado mais que um perímetro não 

                                                           
7 Foi realizada uma pesquisa no Google Acadêmico em março de 2020, no qual usamos os descritores “Classes 

multisseriadas”, “Caraúbas/RN” e “ Educação do campo”. No total, encontramos (4) estudos que concernem às 

escolas multisseriadas no campo, o que mostra, na nossa compreensão, a tenuidade de pesquisas voltadas para o 

município sobre o ensino em classes multisseriadas. 
8 Essa discussão entre Educação Rural e Educação do Campo será aprofundada na segunda seção. 
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urbano, mas um espaço de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 

própria produção das condições da existência social e com as ações da sociedade humana 

(BRASIL, 2013).  

Destarte, acreditamos que o termo Educação do Campo se adequa ao nosso estudo por 

abranger as escolas multisseriadas que integram o espaço geográfico do campo. Todavia, o 

emprego das nomenclaturas educação rural, âmbito rural, escolas rurais e área rural serão 

utilizados, pois sabemos que dependendo do contexto esses termos ainda estão presentes nos 

documentos oficiais, pareceres e resoluções, inclusive no CEMER de Caraúbas/RN. 

No que diz respeito à estrutura da dissertação, dividimo-la da seguinte maneira: na 

primeira seção, denominada (Re) construindo Caminhos: minha história entrelaçada com o 

campo de estudo, apresentamos o percurso da pesquisadora até chegar ao objeto de estudo, com 

percurso pelas veredas da infância, formação acadêmica e alvorecer da profissão docente.  

Na segunda seção, titulada Educação Rural/Educação do Campo: um voo histórico 

sobre as Classes Multisseriadas, realizamos um panorama histórico sobre a educação do campo 

(processo de transição da educação rural à educação do campo). Em seguida, refletimos acerca 

dos documentos norteadores e as bases legais, assim como as diretrizes educacionais referentes 

à educação do campo. Posteriormente, discorremos a respeito da contextualização das escolas 

multisseriadas no Rio Grande do Norte e os aspectos históricos e sociais de Caraúbas. Para 

finalizar, discutimos teoricamente os princípios epistemológicos que norteiam a pesquisa, com 

foco na abordagem autobiográfica.   

Na terceira seção, intitulada Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender 

a fazer o caminho caminhando: Enveredando-se na Metodologia da Pesquisa, descrevemos a 

metodologia da pesquisa (abordagem adotada, o método de pesquisa autobiográfico, as 

reflexões éticas empregadas no estudo, os instrumentos para a construção dos dados, os sujeitos 

da pesquisa e a descrição quanto à análise dos dados).  

E, por último, na quarta seção, alcunhada A Prática de Ensino nas Escolas do Campo 

Multisseriadas: as vozes docentes que ecoam do chão rural, dialogamos entre os pressupostos 

teóricos e as narrativas dos/as colaboradores/as que integram a pesquisa, enfatizando os 

seguintes eixos temáticos: Laços que me (a) prende ao campo; O ensino multisseriado: 

organização, metodologia e práticas de ensino; e o Ensino remoto em tempos de pandemia: 

desafios, superações e alcances.  
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2 (RE) CONSTRUINDO CAMINHOS: MINHA HISTÓRIA ENTRELAÇADA COM O 

CAMPO DE ESTUDO9 

 

Fotografia 1- Pôr do sol no Livramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

 

Arte Matuta 

(Patativa do Assaré) 

 

Eu nasci ouvindo os cantos 

das aves de minha serra 

e vendo os belos encantos 

que a mata bonita encerra 

foi ali que eu fui crescendo 

fui vendo e fui aprendendo 

no livro da natureza 

onde Deus é mais visível 

o coração mais sensível 

e a vida tem mais pureza. 

Sem poder fazer escolhas 

                                                           
9 Nesta seção utilizar-se-á em alguns momentos a primeira pessoa do singular, por se tratar de um relato pessoal. 

Quando se versar com trechos escritos no plural, referenciar-se-á à primeira pessoa plural. 
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de livro artificial 

estudei nas lindas folhas 

do meu livro natural 

e, assim, longe da cidade 

lendo nessa faculdade 

que tem todos os sinais 

com esses estudos meus 

aprendi amar a Deus 

na vida dos animais. 

 

Quando canta o sabiá 

Sem nunca ter tido estudo 

eu vejo que Deus está 

por dentro daquilo tudo 

aquele pássaro amado 

no seu gorjeio sagrado 

nunca uma nota falhou 

na sua canção amena 

só canta o que Deus ordena 

só diz o que Deus mandou. 

 

Iniciamos a seção com uma imagem típica do sertão nordestino (em particular do 

semiárido potiguar), o pôr do sol, que representa para homens e mulheres do campo o fim de 

mais um dia de trabalho árduo contra a seca que permeia a região, principalmente nos últimos 

meses do ano. Como alternativa para amenizar a fome do rebanho, o Xiquexique é uma fonte 

de alimento que o camponês utiliza para saciar seus animais. Essa planta cactácea, típica da 

região, é protegida por espinhos e armazena água, que serve como manjar para o gado nos 

períodos de longa estiagem. Ela representa a força do agricultor contra as adversidades 

presentes no sertão. Assim como o cacto, o agricultor consegue se adaptar e encontrar os meios 

necessários para superar os obstáculos que surgem nesse espaço. 

O encontro com essa imagem surgiu quando certo dia caminhava ao entardecer no lugar 

que moro, onde costumo reservar um momento para me conectar com a energia da natureza e 

refletir sobre os meus projetos. Nesse instante, fotografei a planta citada, ressaltando a 

exuberância de sua beleza e, ao fundo, o deslumbrante pôr do sol, exteriorizando uma forte 
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conexão com as minhas raízes, meu torrão, meu lar. Esse cenário aflora meus pensamentos e 

sentimentos, que, muitas vezes, palavras não são possíveis de descrever. Uma planta com 

características fortes, repleta de significados, que consegue rebuscar nas minhas lembranças 

momentos que foram essenciais para me tornar quem sou hoje.  

Portanto, em cada seção deste trabalho dissertativo apresentarei uma imagem intrínseca 

ao contexto da pesquisa, com o propósito de enaltecer as belezas e as manifestações culturais 

campesinas, e versos poéticos, como inspiração para relacionar com o título da seção e o 

conteúdo tocante ao que será abordado. 

Então, a partir dos versos do poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, mais 

conhecido como Patativa do Assaré, externo os primeiros passos do meu relato, emanado com 

base nos encantos da flora e da fauna do sertão, engrandecendo a simplicidade da natureza, na 

qual (re) construo minha história de vida entrelaçada ao campo, mesmo sendo difícil falar de 

si, mas necessário para o nosso processo de formação. Vale sublinhar que ao narrar a nossa 

própria história buscamos dar sentido às nossas experiências, nos reinventando (PASSEGGI, 

2010). Logo, ao contar sobre nós mesmos nos despimos, em parte. Conhecemos o lado frágil, 

e também o lado forte, e escolhemos o que é relevante ou não contar, ressignificando 

concepções e (re) construindo minha experiência particular quanto ao que foi vivido ou o que 

aconteceu (RICOEUR, 1995 apud BOLÍVAR, 2002).  

Assim, é nesse contexto interiorano, respaldado no poema Arte Matuta, que nasci 

ouvindo os cantos das aves, rebuscando nas minhas lembranças o lugar onde nasci e cresci, a 

tenra infância, o meu olhar como aluna de classes multisseriadas, a formação acadêmica e os 

caminhos que conduziram para me tornarem professora e pesquisadora. Dessa maneira, o 

encontro com a pesquisa autobiográfica, do ponto de vista da (auto) formação proposta por 

Josso (2010), proporciona uma formação ao sujeito que narra e também a quem ouve e se 

propõe a enxergar, nessa metodologia, a formação relacionada tanto à minha história de vida 

pessoal quanto profissional, já que são dois aspectos indissociáveis, os quais aprendo comigo 

mesma, com as pessoas que cruzam meu caminhar e com o lugar de onde vim e me fez ser e 

perceber quem sou e até onde posso chegar. 

Conforme a fotografia ilustrada no início da seção, tenho o prazer de todos os dias 

contemplar a beleza do pôr do sol e a simplicidade desse lugar que manifesta sensação de 

harmonia. Espaço onde recarrego as energias, recomponho forças e me conecto com os cantos 

dos pássaros, o silêncio das árvores e as minhas raízes culturais, pois foi “[...] ali que eu fui 
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crescendo fui vendo e fui aprendendo no livro da natureza onde Deus é mais visível o coração 

mais sensível e a vida tem mais pureza”10. 

Aos oito anos de idade, meu pai, juntamente com seus treze irmãos, se mudou para 

trabalhar numa casa de fazenda, em uma pequena comunidade rural, em 1961, devido aos 

problemas sociais que enfrentou à época. Mais tarde, se casou, constituindo família e tendo que 

cuidar de quatro filhos.  

Nasci no dia 20 de setembro de 1990, no Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira, na 

cidade de Caraúbas/RN. Segundo relatos da minha mãe, como na ocasião não havia um 

automóvel disponível para a locomoção da população rural para a cidade, mesmo nas dores do 

parto ela foi levada pelo meu pai no bagageiro11 da bicicleta por aproximadamente 2km até 

chegar à rodovia 117 e prosseguiu viagem para a cidade, dando a luz à filha caçula. 

A comunidade rural fica às margens dessa rodovia, a cerca de 40 km do município 

citado. Segundo os moradores mais antigos, o termo “livramento” foi designado pelos tropeiros 

que transitavam com o gado pelas redondezas e ao passar pela comunidade haviam os olhos 

d’água12, que saciavam a sede dos rebanhos, livrando-os de morrer. Por essa razão, a 

comunidade rural passou a ser chamada de Livramento. 

Durante anos, os agricultores que viveram nesse ambiente sofreram com a falta de 

recursos para suprir suas necessidades. Um dos precursores que buscou melhorias para os 

trabalhadores rurais, foi o padre holandês Laurentius Johannes Slegers, mais popularmente 

conhecido como Pe. Lourenço, que chegou ao Brasil em 1955, em Recife/PE, para a conversão 

sacerdotal. Por conseguinte, no dia 12 de maio de 1970 este chegou ao município, 

comprometido com a vida dos caraubenses e no desejo de lutar pelos agricultores. 

Segundo a população local, antes do Pe. chegar na Comunidade do Livramento, a 

situação financeira das famílias se mostrava precária. A única fonte de alimentação era o feijão 

e o cuscuz. Faltava assistência médica até na cidade, e quando um morador adoecia, não tinha 

condições de comprar remédios (GURGEL; SILVA, 1985). Nesse período, a população, 

estimada em cerca de 150 pessoas, vivia da agricultura e pequenos proprietários de terras, 

incluindo a minha família. 

Meus pais acompanharam o empenho do padre para ajudar os agricultores castigados 

pela falta de assistência social em todas as comunidades rurais do município, os quais 

                                                           
10 (ASSARÉ, 2005, n/p). 
11 Peça feita para suportar pesos maiores; localizada na traseira da bicicleta.  
12 São nascentes com fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo e encontradas no 

meio rural. 
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estabeleceram um plano de ação com as pastorais da seca. Sendo assim, a primeira reunião com 

o padre sucedeu no dia 06 de junho de 1981, à sombra da Quixabeira, com a presença de 

todos/as os/as agricultores/as da comunidade, visando participar e ajudar todo a implementação 

do plano. 

O sacerdote mostrou esforços voltando-se para as áreas rurais, construindo projetos 

alternativos, como centros comunitários, formação de grupos de jovens, celebração da palavra 

aos domingos (que até hoje permanece no Livramento), catequese familiar, organização da 

associação comunitária e o banco de sementes. Foi considerado pela comunidade o porta-voz 

dos que não tinham voz perante as autoridades políticas, buscando melhores condições de vida 

para os agricultores que sofriam pela ausência de políticas públicas com ações sociais concretas 

para minimizar os impactos causados pelo fenômeno natural. 

Além dos projetos citados, aquele implementou a delegacia do sindicato dos 

trabalhadores rurais, a construção do centro comunitário, perfurações de poços e cacimbões, 

farmácia comunitária com remédios caseiros e também um açude (Cf. ANEXO B), conquistado 

mediante abaixo-assinado enviado para o prefeito, o então Raimundo Amorim Fernandes, 

conhecido popularmente como Zimar, e o governador do Rio Grande do Norte, José Agripino 

Maia. O açude, inclusive, fica localizado em frente à minha casa. 

Essa precariedade dos serviços básicos não se restringe apenas ao passado. A ausência 

de políticas públicas voltadas para as localidades rurais ainda continua a ser um problema 

enfrentado pelos camponeses que, cotidianamente, sofrem com a falta de saneamento básico 

(coleta de lixo, tratamento de esgoto, abastecimento e distribuição hídrica), gerando graves 

impactos aos recursos naturais, resultante da ineficiência no saneamento, e ferindo o direito ao 

bem-estar físico, mental e social da população rural. Esses descasos dos órgãos públicos 

municipais para/com as comunidades mais afastadas dos centros urbanos são notórios, ao 

observarmos a debilidade nos serviços básicos, bem como nas estradas, que interferem na 

locomoção de transportes escolares e no acesso às comunidades rurais. 

Diante disso, essas comunidades são marcadas por uma visão de inferioridade, 

retrocesso e atraso social impregnados de preconceitos e estigmas, enquanto que os centros 

urbanos são considerados como sinônimo de desenvolvimento e progresso. Por conseguinte, 

essas representações ainda reverberam no campo traços de esquecimentos, com forte 

precarização das condições de infraestrutura, saúde, segurança e educação. 

Posto isto, durante o caminhar passamos por diversas situações desafiantes e pessoais, 

mas jamais esquecemos onde constituímos quem somos e onde tudo começou. Rememoramos 

a relação com a história e cultura local, as pessoas que deixaram marcas e ensinamentos, as 
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brincadeiras na sombra dos coqueiros no quintal de casa, dos banhos de açude, de subir no pé 

de cajarana para se esconder das palmadas dos pais, andar de carroça, saborear uma manga 

debaixo do pé enquanto minha mãe lavava roupa no poço d’agua, abrir a porteira para as cabras 

entrarem no cercado, admirar o pôr do sol, sentir o cheiro da terra molhada, tomar banho de 

chuva no inverno (estação mais esperada pelos nordestinos), acompanhar meus pais na roça, 

andar de bicicleta e contemplar, no alpendre da minha casa, as noites de lua cheia com a família 

reunida. 

Ao (re) construir minhas memórias, a escrita de si, remete a refletir sobre as experiências 

que foram significativas e envolve outros sujeitos que perpassaram por minha vida. De alguma 

maneira, marcam as escolhas que fazem parte do processo de formação (DOMINICÉ, 2010). E 

essas lembranças coletivas compartilhadas na relação com a família, amigos e professores/as 

que perpassaram por minha trajetória de vida são lembradas13 pelos outros, mesmo que se trate 

de acontecimentos e objetos que só nós vivenciamos (HALBWACHS, 1990). 

Portanto, considero o Livramento um lugar singelo, espaço onde cresci repleta de 

elementos significativos que contribuíram para a minha formação e proporcionaram a calmaria 

que a minha alma necessita. Porém, nem todos os momentos são marcados pela pureza e pelo 

romantismo campesino. Há, também, o lado castigado pela estiagem, pela luta dos 

trabalhadores/as contra a fome dos animais, pela falta de saneamento básico para as 

comunidades e pela violência no campo, que nos últimos anos vêm mudando o cenário rural. 

A violência não está mais restrita aos centros urbanos. Nas áreas rurais, a população 

também tem sido vítima constante de arrombamentos, furtos e até homicídios, assustando os 

que vivem nas comunidades. Entre as diversas situações dessa violência, na minha casa 

aconteceram quatro assaltos. Em um deles, meu pai foi sequestrado, justamente no dia do seu 

aniversário. Foram horas de aflição e desespero. Todos ficamos apavorados, e eu rezava 

pedindo ao Senhor que nada acontecesse com ele e confortasse o coração da minha mãe e 

irmãos.  

Diante de tanta aflição, o momento mais gratificante foi reencontrá-lo bem, todavia um 

pouco decepcionado pela perda do carro, pois trabalhou incansavelmente para conquistá-lo. 

Foram anos de muito trabalho árduo no roçado para conseguir obter um automóvel e 

rapidamente ser levado pelos assaltantes, mas o primordial é tê-lo conosco. Todos esses assaltos 

geraram medo e dor, mas jamais tirou a força e a determinação para meus pais continuarem 

lutando por dias melhores. 

                                                           
13 Segundo Souza (2007), a memória é um processo individual situado no contexto social e caracterizada como 

uma experiência histórica indissociável das experiências singulares de cada indivíduo e cultura.  
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Esse tipo de violência, antes predominante apenas nos centros urbanos, tem sido 

percebido regularmente nas comunidades rurais, substituindo a tranquilidade campesina pelo 

medo e pela insegurança, visto que a aquisição de bens materiais conquistados pelos 

agricultores mediante muito esforço e trabalho tem chamado a atenção de assaltantes, assim 

como a facilidade de fuga e esconderijo para esses sujeitos decorrente da ausência de 

policiamento nas áreas rurais. Diante disso, sequestros, furtos e assaltos fazem parte do 

cotidiano no campo, que nem sempre dispõe de projetos e políticas públicas eficientes para 

garantir a segurança da população rural, que se torna refém dentro de sua própria casa. 

Essa determinação dos meus pais para sobressair das tribulações são marcas trazidas 

desde a infância, quando foram obrigados, de certa forma, a trabalhar na agricultura para ajudar 

no sustento de suas respectivas famílias. Em razão dos diversos fatores sociais e econômicos, 

minha mãe estudou até a quarta série e meu pai até a segunda. Mesmo diante das dificuldades, 

eles fizeram questão que seus filhos estudassem e também ajudassem nas tarefas domésticas e 

durante o período de inverno na plantação. 

Lembro-me que ao raiar do sol acordávamos para ir ao roçado plantar milho e feijão. 

Encarávamos o trabalho como diversão, apesar do sol ardente. Gostava de ajudar meus pais. 

Todavia, com o passar dos anos, fui deixando de lado a “brincadeira” e preferi ficar em casa 

realizando as tarefas domésticas e estudando. Às vezes, minha mãe reclamava porque não 

queria mais ajudar no roçado. Ficava triste pela situação, mas sonhava em condições melhores 

para eles que passaram toda a vida trabalhando no cercado e a única alternativa para essa 

transformação era, e ainda continua a ser, através da educação. 

Ainda criança, recordo que nos dias chuvosos, com bastante trovoadas e relâmpagos, 

faltava energia elétrica. Toda a família, juntamente com meus tios, ficava reunida conversando 

no alpendre de casa comtemplando a lua e o silêncio da noite. Meu pai contava histórias das 

longas viagens de bicicleta que percorria uma vez por semana para trabalhar em Mossoró/RN. 

Enquanto isso, mãe ficava responsável pela alimentação dos animais e o meu irmão mais velho 

nos afazeres domésticos e cuidado dos três irmãos menores. Sempre admirei as histórias 

vivenciadas pelo meu pai, exemplo de homem que não mediu esforços para criar seus quatro 

filhos com dedicação, mesmo em condições adversas. Sempre tínhamos comida à mesa, isso 

era a grande preocupação dele, porque não queria que os filhos passassem pela mesma situação 

que viveu. 

Em 1990, quando nasci, o contexto sócio-político nacional foi marcado pelo movimento 

dos caras pintadas, organizado por multidões de jovens e adolescentes que, em sua maioria, 

saíram às ruas de todo o país em protesto contra os acontecimentos dramáticos que vinham 
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abalando o governo do então presidente Fernando Collor de Mello, que ocasionou seu 

impeachment no dia 29 de setembro de 1992, assumindo o seu vice, o então Itamar Franco. Em 

1994, o país passou pela implementação do plano real para estabilizar a economia brasileira e 

diminuir a inflação que vinha descontrolada desde o período militar (a maioria da população da 

região Nordeste vivia da agricultura). 

Diante desse contexto, o sertão potiguar tinha, nos anos 90, sua economia voltada para 

a agropecuária e para a agricultura, atividades das quais meus pais tiravam o sustento para 

comprar a feira mensal e a ração para o gado. Logo, não havia condições de comprar 

brinquedos, e a única opção era construí-los. Todavia, para minimizar essa carência e garantir 

a nossa diversão, minha avó materna, que era costureira, fazia dos retalhos que sobravam 

bonecos de pano para os meus irmãos, repassados de geração a geração, e quando chegava nas 

minhas mãos já estavam todos gastos. Lembro-me que construía os objetos da minha casinha 

de boneca com as caixas de fósforos que minha mãe jogava. A minha primeira boneca ganhei 

aos 13 anos de idade, quando minha tia recebeu o primeiro salário da aposentadoria. Até hoje 

a guardo com muito carinho! 

Nesse caminhar, ao narrar essas primeiras palavras permitimos um encontro consigo, 

no qual refletimos a vida, olhamos para o caminho percorrido e também os momentos 

marcantes num “caminhar para si”, considerando esse percurso e projetos de si como portadores 

para o futuro, porque no passado não há somente as coisas que ocorreram, mas todo o potencial 

que cada indivíduo tem para prosseguir e refletir o próprio íntimo, sentimentos e ações (JOSSO, 

2009). 

Desse modo, à medida que reconstruímos nossa própria história caracterizamos um 

“processo autopoiético14” (PASSEGGI, 2011, p.29). Assim, trilhamos brevemente pelo cenário 

local, histórico, social e geográfico para adentrarmos, de maneira mais detalhada, na minha 

história de vida. Assim, inicio esse percurso pela infância, no campo com as brincadeiras no 

final do dia, os momentos de perdas, os primeiros passos no processo de escolarização na 

organização multisseriada, a transição para a cidade até chegarmos nos caminhos que 

conduziram a me tornarem professora e pesquisadora. Mesmo compreendendo que a nossa 

                                                           
14 Autopoiese, segundo Moreira (2008, p. 597), é alicerçado na teoria de Maturama e Varela e visa “a explicação 

do que é o viver, e ao mesmo tempo, uma explicação da fenomenologia observada no constante vir-a-ser dos seres 

vivos no domínio de sua existência”, distinguindo o ser humano de outros seres vivos pela capacidade de 

autoproduzir-se. Contudo, o homem é visto como um sistema dinâmico em constante mudança psíquica e social, 

caracterizando esse sistema autopoético como produto e ao mesmo tempo produtor (MARRIOTTI, 1999). À luz 

do conceito de autopoiese, podemos dizer que esse sujeito é visto como um ser autopoiético, que se reconstrói 

continuamente. E ao narrar sua história de vida, caminha em uma autoprodução das relações intersubjetivas que o 

constitui. 
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história é marcada por idas e vindas, superando a linearidade, refletimos os primeiros passos 

percorridos e projetos que ainda faltam trilhar. Logo, me considero um ser inacabado e em 

constante construção formativa (FREIRE, 1996). 

 

2.1 PERCORRER VEREDAS DA INFÂNCIA: EXPLORAR NOVOS HORIZONTES 

 

Fotografia 2 - Willia Barbosa de Menezes 

Fonte: Arquivo pessoal (1995). 

 

O título que abre a subseção vem ao encontro de um fato que minha mãe conta de 

quando eu tinha aproximadamente um ano e cinco meses. Como qualquer criança que vive no 

campo e gosta de brincar embaixo dos coqueiros, das árvores e com os animais. Certo dia, saí 

acompanhando as ovelhas em direção à serra, próxima de minha casa, sem ninguém perceber 

que havia fugido. Quando meus pais chegaram do roçado ficaram desesperados, procurando 

nas casas dos vizinhos, nas proximidades do açude e na plantação de milho. Daí, foi quando 

minha tia percebeu as pegadas no chão e me encontrou dormindo numa pedra, à sombra de uma 

árvore. Por esse motivo, escolhi esse título, por representar um pouco do meu ser, que ainda 

criança já havia traços de uma menina/mulher que busca trilhar o seu caminho com persistência 

em direção a novos horizontes.   



31 

Essas memórias refletem até hoje na minha vida. Quando brincava de “escolinha” sem 

sequer imaginar que um dia viria a ser professora. Sempre fui uma criança tímida e com poucos 

amigos, mesmo assim todos os dias, ao final da tarde, brincava de pular corda, amarelinha e 

esconde-esconde na casa de uma colega, localizada no outro lado do açude. Quando voltava 

para casa, aproveitava e trazia as cabras do meu pai para o cercado.   

Destaco a relevância da minha infância, porque tive o privilégio de vivê-la em todas as 

fases. Como uma criança do campo diante de situações desafiadoras, juntamente com os meus 

irmãos, tínhamos a sensibilidade de se divertir com um simples canto dos pássaros, ao subir 

numa árvore e na relação com os animais. Mesmo ajudando nas tarefas do roçado, 

aproveitávamos para contemplar as riquezas naturais do campo. 

Quanto à escolarização, iniciei aos 4 anos de idade. Como não havia um espaço 

adequado para a unidade escolar infantil, a creche funcionava na antiga casa de taipa15, na qual 

os meus pais antigamente moraram. Assim, em virtude da precariedade do local, as crianças 

foram transferidas para um armazém, situado na residência de um dos moradores da 

comunidade rural. Recordo-me das brincadeiras de roda embaixo do pereiro16 e, 

principalmente, dos colegas. 

Aos seis anos fui estudar na Escola Municipal Professora Isabel Dina, no Livramento, 

cuja organização ocorria de forma multisseriada, da 1ª à 3ª séries, turno matutino, e a 4º série, 

turno vespertino. Era uma escola com poucos recursos, constituída por uma sala de aula, um 

banheiro, uma cantina com um filtro de barro para os alunos beberem água e um quartinho que 

servia para guardar os livros. Recordo-me que na organização da sala as cadeiras eram 

enfileiradas, e em alguns momentos a professora separava os alunos por série para repassar as 

atividades. Os livros didáticos não levávamos para casa, ficava no armário da sala e quando 

solicitado pela professora, pegávamos. Além do livro, eram usados alguns recursos, guardados 

dentro de uma caixa (feijão, milho, peças de madeira, mapas e alguns livros de histórias 

infantis). 

Com relação à prática pedagógica da professora, esta apresentava uma concepção 

tradicional17. Relembro-me que no final da aula os alunos só podiam sair quando respondiam 

oralmente a tabuada de multiplicação, caracterizando com essa ação uma praxe repetitiva e 

                                                           
15 Construção rústica feita de barro molhado e comprimido por varas na parede.   
16 Árvore nativa da caatinga (com 7 a 8 metros de altura) e sementes que parece uma borboleta com asas abertas. 
17 Na visão de Libâneo (1990), a tendência de cunho tradicional é uma concepção em que a relação do professor-

aluno é verticalizada e autoritária. Os conteúdos são transmitidos como verdades absolutas, cujo aprendiz reproduz 

mecanicamente, dando excessiva importância à matéria do livro, desvinculando-se do contexto social. “O 

professor tende a encaixar os alunos num modelo idealizado de homem que nada tem a ver com a vida presente 

[...] e o aluno é um receptor da matéria e sua tarefa é decorá-la” (LIBÂNEO, 1990, p. 64).  
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mecânica. Nas minhas lembranças, houve uma professora (Nilce Mari) que revolucionou a 

prática em sala de aula pela sua metodologia de ensino mais lúdica e contextualizada com a 

realidade dos estudantes do campo. Ela costumava sair da instituição para lecionar embaixo de 

uma árvore, no lajedo, e sempre fazíamos piquenique próximo ao riacho no Livramento. 

A professora aludida organizou, na 4ª série, uma aula de campo com os alunos. Foi a 

primeira vez que saímos do âmbito educativo para conhecer a capital do estado. Fiquei 

entusiasmada com nossa primeira excursão. Antes de viajar, ficava observando as imagens dos 

principais pontos turísticos de Natal no livro didático, na expectativa de conhecer outros 

lugares. E, de fato, concretizamos, visitando o museu, o aquário, o Forte dos Reis Magos e o 

shopping. Essa dinâmica de aula abriu novos olhares para o mundo fora da comunidade, 

fazendo-me refletir sobre outros modos de vida e cultura, além de sentir a sensação de ver pela 

a primeira vez a brisa e a imensidão do mar. 

Durante os primeiros anos do Ensino Fundamental, mesmo com algumas limitações, 

minha mãe ajudava nas tarefas escolares. Mas, com o passar dos anos, os conteúdos curriculares 

ficaram mais densos e os papeis se inverteram. Sem o acompanhamento dela, procurei enfrentar 

os obstáculos nos anos finais sozinha, me dedicando aos estudos longe da família, da 

comunidade rural e explorando novos desafios. 

Esse distanciamento ocorreu porque no ano de 2000 fui morar durante dois anos em 

Caraúbas, na casa dos meus padrinhos. Por conseguinte, para prosseguir com os estudos busquei 

trilhar um caminho espinhoso longe dos meus pais, pois no Livramento não havia a oferta do 

Ensino Fundamental maior e o único transporte escolar para a cidade era exclusivo para os 

alunos do Ensino Médio. Em vista disso, a alternativa foi morar na cidade, com meus padrinhos, 

que me acolheram e me ajudaram com o que fosse necessário. 

Pela primeira vez, aos 11 anos, saí de casa em busca de formação escolar. Desde cedo, 

tive a consciência do quanto a educação é fundamental para a nossa vida. Em alguns momentos, 

a saudade apertava e pensava em abandonar tudo e voltar para casa, mas lembrava da luta diária 

de meus pais que não tiveram a oportunidade de estudar, e a única maneira de retribuir toda a 

dedicação e carinho era seguir em busca de conhecimentos. 

Então, ao chegar na Escola Municipal Josué de Oliveira estranhei a organização das 

turmas separadas por série, que diferia da escola no campo. Haviam muitas salas de aulas, 

refeitório, biblioteca, sala de vídeo, espaço recreativo e professores específicos para cada 

disciplina, contudo aos poucos fui me adaptando. Apesar da instituição receber um número 

expressivo de alunos vindos da zona rural, ainda vivenciei situações discriminatórias por parte 

de estudantes da cidade, e até mesmo de funcionários. 
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Lembro que durante a semana ficava contando, alegremente, os dias para chegar o final 

de semana e voltar para casa. Depois de meses de batalha na justiça, conseguimos uma 

autorização para que diariamente eu pudesse viajar no transporte escolar, conhecido como “pau 

de arara18”. Meu coração transbordou de felicidade em retornar para o meu lar, mesmo ciente 

que ainda tinha muito chão a percorrer. Todavia, voltar para casa era o que mais desejava.  

Durante a infância, também ocorreram momentos tristes, como o falecimento da minha 

avó materna em decorrência de um acidente vascular cerebral. Foi muito difícil superar a perda 

de uma mulher batalhadora que criou quatro filhos com amor. Recordo-me de nossas tardes que 

ficava admirando ela fazer chapéu de palha e escutando suas histórias, encantada. Sempre muito 

amorosa e carinhosa, ensinou aos netos o respeito ao próximo e a ser humilde. Um dos 

momentos mais almejados, era quando ela trazia uma caixinha de madeira com os monóculos19 

de fotografias, com imagens dos momentos em família. Tratar sobre a sua partida ainda é muito 

doloroso. Aos poucos estou convivendo com sua ausência física, entretanto feliz por ter 

compartilhado momentos inesquecíveis ao seu lado. 

No que se refere ao Ensino Médio, estudei na Escola Estadual Sebastião Gurgel. Foram 

três anos de novas amizades, de aprendizagens e de momentos decisivos quanto à carreira 

profissional. O curso que iria seguir, as inquietações do temido Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e ainda enfrentar o cansaço físico em virtude da viagem árdua cotidiana da 

zona rural à cidade no transporte escolar. O trajeto era regado de obstáculos: primeiramente, 

tínhamos que almoçar mais cedo, porque a caminhonete passava por outras localidades rurais 

até chegar à Caraúbas; e no retorno aconteciam imprevistos, como estradas esburacadas, 

ficávamos molhados durante o inverno, devido aos furos na capota da caminhoneta, ou mesmo 

o carro ficava atolado.  

Logo no primeiro ano do Ensino Médio, percebi a forma de organização desrespeitosa 

da instituição com os alunos da zona rural, visto que as turmas de estudantes oriundos desta 

zona eram separadas dos demais alunos da cidade. No momento, surgiram alguns 

questionamentos sobre essa forma de segregação e fui até à secretaria saber o motivo dessa 

separação. A coordenadora falou que fazia parte do regimento escolar, pelo fato que os alunos 

do campo eram mais atrasados em relação aos da cidade. 

                                                           
18 Meio de transporte usado de forma irregular. Consiste em adaptar caminhões ou caminhonetas com tábuas de 

madeira, que serve de assento, e uma lona como cobertura para transportar os alunos da zona rural para a cidade. 
19 Peça com formato cônico, em que em uma extremidade contém uma fotografia em filme e no outro lado uma 

lente de aumento para visualizar a foto. Esse instrumento era muito usado na década de 70. 
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Infelizmente, o campo é considerado por muitos como sinônimo de atraso, elucidando 

alguns estereótipos sociais que, muitas vezes, são carregados de preconceito com o espaço rural, 

e ao chegar na cidade enfrentei esse tipo de situação. Por vezes, as pessoas que vivem nos 

espaços rurais são representadas como sujeitos que falam errado, com vestimentas simples e de 

pé no chão, dentre outras projeções equivocadas que são construídas sobre o ambiente. 

Esses são alguns estereótipos que comumente estão aliados ao preconceito, e ao chegar 

à escola urbana as críticas por parte de alguns estudantes foram emergindo. Sentia-me 

angustiada, sem saber enfrentar esse tipo de situação. Com o tempo fui dialogando de forma 

pacífica com os colegas da cidade e alguns professores mostrando que somos capazes de 

aprender e acompanhar os conteúdos curriculares por igual, descortinando que a cidade não é 

superior ou mais avançada que o campo, mas a partir das relações de respeito baseada na 

horizontalidade entre os centros urbanos e a zona rural como um espaço de cultura singular, 

rico e diverso (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). 

Essas situações discriminatórias foram propulsoras para encarar novos horizontes e 

prosseguir na busca pela formação, tanto pessoal quanto acadêmica, mesmo indecisa do curso 

que iria escolher, como destaco na próxima subseção. 

 

2.2 ROMPENDO CERCAS EM BUSCA DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Tomo o conceito de formação não só inerente aos processos de aprendizagem formais 

que ocorrem nas instituições validadas por certificação, mas também das relações sociais, da 

família e das situações desafiadoras que me deparei nesse caminhar e na prática em sala de aula. 

Esse processo de formação, tanto individual como coletivo, ao falar sobre si possibilita nossa 

própria (auto) formação, visto que estamos em contínua (des) construção (ALHEIT; 

DAUSIEN, 2006). 

Nesse processo, quando terminei o Ensino Médio (2008) trabalhei como vendedora na 

Livraria Caraubense e comecei a juntar economias para pagar um cursinho preparatório para o 

ENEM. Em razão desse emprego, fui morar na casa do meu irmão, na cidade, pois durante o 

dia trabalhava e, mesmo cansada da rotina, à noite estudava no Galileu Cursinho. Quando 

retornava, sentia dificuldades para revisar os conteúdos em virtude dos conflitos familiares que 

me desconcentravam. Sentia-me angustiada e triste, mesmo assim tinha que permanecer 

morando em Caraúbas para continuar estudando e conseguir ser aprovada na tão almejada 

graduação. 
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No primeiro Processo Seletivo Vocacionado (PSV), da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN), optei pelo curso de Serviço Social, porém não aprovei. No ano 

seguinte, decidi sair do emprego e voltar para casa, focando nos estudos e ajudando meus pais 

no campo, até que um dia fui convidada para ser auxiliar de uma aluna deficiente pela professora 

da Escola Isabel Dina para substituir uma funcionária que havia deixado o cargo por razões 

pessoais. Essa atuação por dois meses na turma multisseriada motivou a escolher pelo curso de 

Pedagogia. 

Essa atuação na escola multisseriada foi o meu primeiro contato com a sala de aula e 

aos poucos constatei a importância do/a professor/a para o desenvolvimento físico, afetivo e 

intelectual do aluno. No mesmo ano, fui aprovada no curso de Pedagogia da UERN, Núcleo 

Avançado de Educação Superior de Caraúbas/RN (NAESC). A aprovação foi um momento de 

alegria, pois depois de tantas lutas finalmente aquela menina que saiu do campo com 11 anos 

de idade estava a realizar o sonho de ser professora e poder contribuir com a formação de 

crianças, mesmo consciente que a graduação era apenas o início de uma longa jornada. 

Como a graduação em Caraúbas, precisei voltar a morar na casa do meu irmão durante 

os quatro anos de faculdade. Nesse período, atuei como monitora do Programa Mais Educação, 

na Escola Leônia Gurgel. Logo nos primeiros anos da graduação e longe de casa, fui buscando 

forças para enfrentar a saudade da família e os obstáculos, enxergando as dificuldades como 

motivadoras para seguir caminhando em busca dos meus objetivos.  

Nas primeiras semanas que lecionei como monitora de orientação de estudos e leituras 

do Programa Mais Educação, deparei-me com o primeiro e grande desafio na sala de aula, o 

qual considero como uma experiência marcante que me transformou como ser humano: quando 

uma criança de oito anos lançou o tênis nas minhas costas. No momento fiquei extremamente 

assustada, pois nunca havia passado por tal situação. Até pensei em desistir da carreira docente, 

mas depois percebi que aquele aluno precisava de apoio, e se eu desistisse também o estaria 

abandonando. À vista disso, procurei conversar com os responsáveis deste, porém ninguém 

compareceu à escola. Por meio do coordenador do Programa, tive o conhecimento que ele 

morava com a avó paterna, pois o pai havia sido assassinado. 

Esse fato me fez compreender que toda aquela agressividade era a falta de um olhar 

humano e amoroso e, daí, compreendi que aquele precisava de mim naquele momento. Esse 

contexto mudou totalmente a minha concepção pedagógica. Fez-me auto-olhar como ser 

humano e professora, com a necessidade de ter empatia para/com os alunos. A partir dessa 

experiência, descobri o verdadeiro significado que ser docente não se restringe tão somente a 

ensinar os conteúdos curriculares, mas, sobretudo, saber escutar os anseios dos/as alunos/as, ser 
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consciente que não somos o “dono do saber” e ter a generosidade de se colocar no lugar do 

outro, sabendo construir a dialogicidade e a interação com as crianças (FREIRE, 2002). 

Ao reportar ao período da graduação em Pedagogia, lembro que em março de 2012 

iniciaram as aulas. Os primeiros meses foram de expectativas, ansiedade e nervosismo. 

Confesso que não foi fácil acompanhar o ritmo da faculdade, todavia aos poucos fui rompendo 

os obstáculos e me dedicando a cada semestre. Reconheço que as discussões em sala e os 

conhecimentos teóricos contribuíram significativamente na construção da minha consciência 

crítica-reflexiva, em olhar o mundo de forma mais humana e a rever posturas, não só como 

docente, mas também cidadã campesina, com sonhos a trilhar. 

No segundo período, a professora Maria Antônia, ministrante da disciplina História da 

Educação Brasileira, convidou-me para participar do grupo de pesquisa por ela coordenadora, 

contudo julgo não ter consciência da relevância do envolvimento nas atividades cientificas que 

a universidade desenvolvia, tais como grupos de pesquisa, produções científicas e 

apresentações de trabalhos nos eventos. Ainda, em virtude do NAESC ser localizado distante 

do (campus de Mossoró) não tinha informações inerentes às produções científicas e havia 

carência de discussão por parte de alguns professores e coordenadores do Núcleo em relação 

ao assunto. Ademais, durante toda a graduação lecionei em algumas escolas na cidade, o que 

inviabilizaria minha participação, visto os horários para a locomoção ao município. 

Esse distanciamento e, de certo modo, desinteresse me prejudicou quando decidi iniciar 

a Especialização em Ensino de Português e Matemática numa Perspectiva Transdisciplinar, 

após a conclusão da graduação em 2017. Não tinha, sequer, currículo lattes para participar do 

processo seletivo, tampouco trabalhos publicados, ainda assim construí o currículo e enviei 

juntamente com as demais documentações à comissão do processo. Em março do mesmo ano, 

iniciei a pós-graduação em Educação a Distância (EaD) e, concomitante, continuei almejando 

o mestrado, visto estar nos meus projetos pessoais. Contudo, a primeira tentativa não logrou 

sucesso, porém persisti. 

Nesse percurso, a professora, e minha atual orientadora, Simone Maria da Rocha, 

aprovou a carta para cursar a disciplina Pesquisa Narrativa em Ensino como aluna especial, 

dando-me a possibilidade de conhecer de forma acentuada o método de pesquisa autobiográfica, 

mediante debates e discussões dos referenciais teóricos que abordam esse tipo de pesquisa. Nos 

debates sentia-me, muitas vezes, inferior entre os mestrandos durante as aulas e me questionava 

o que estava a fazer naquele lugar; se realmente estava preparada para acompanhar a demanda 

de atividades do mestrado, pois em alguns momentos não conseguia compreender as visões 
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teóricas postuladas pelos autores, e nas apresentações dos seminários me percebia 

extremamente nervosa. Essa timidez e ansiedade são entraves que venho lutando para superar. 

Em dezembro de 2017, novamente participei da seleção para o POSENSINO, porém 

não obtive êxito. A tristeza tomou de conta, pensei em desistir de ingressar no mestrado e 

estudar somente para concursos públicos. Diante dos entraves, resolvi me matricular, em 2018, 

no “Abdias Nascimento”, um curso preparatório da UFERSA, campus Mossoró, que auxilia 

estudantes que almejam entrar no mestrado. Além desse curso, participei da seleção para cursar 

duas disciplinas como aluna especial no IFRN.  

O interesse pela presente temática resultou justamente quando cursei uma dessas 

disciplinas, “Ensino e Interdisciplinaridade na escola pública”, ministrada pelas professoras 

Verônica Maria de Araújo Pontes e Márcia Maria Alves de Assis, que na oportunidade 

convidaram o professor Ailton Siqueira para discutir a interdisciplinaridade nas Ciências 

Humanas. Durante a aula, ele narrou de forma breve sua história de vida; de um menino que 

viveu na zona rural até os quinze anos de idade, estudou em escola multisseriada, superou todas 

as barreiras e atualmente é Doutor em Ciências Sociais. Sua história de luta se entrelaçou com 

a minha, então veio o questionamento: por que não realizar uma pesquisa sobre as escolas 

multisseriadas no campo na qual fui aluna e também professora? Uma de suas frases que me 

marcou foi: “você não irá crescer se não alimentar as suas raízes”. 

Após essa aula, redimensionei a proposta do projeto de pesquisa, que antes tratava sobre 

o Programa Mais Educação, resultado final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na 

graduação, e propus investigar as práticas de ensino dos professores do campo em classes 

multisseriadas no município de Caraúbas/RN, visto que essas escolas necessitam ser discutidas 

e por fazer parte da realidade dos sujeitos que iniciaram seus estudos no campo. 

Assim, resolvi continuar cursando as disciplinas e aprimorar o projeto de pesquisa no 

curso Abdias Nascimento, mesmo tendo que conviver com o medo das madrugadas turbulentas 

de assaltos no ônibus universitário no trajeto Caraúbas-Mossoró, e ainda encarar, sozinha, ruas 

escuras até à casa do meu irmão.  

Durante esse caminhar, passei por situações que não sei onde busquei forças para 

suportar. Longe de casa, aprendi a lidar com a solidão, a segurar o choro em alguns momentos, 

a fazer escolhas difíceis e a também valorizar as pessoas ao meu redor. Sentia falta do cheiro 

da comida da minha mãe e de contemplar o pôr do sol no meu lugar. Mesmo caindo em 

lágrimas, antes de dormir, rezava todas as noites rogando ao Senhor forças para romper com 

todas as cercas que encontrei nesse caminhar.  
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Próximo do final da especialização, em 2018, ocorreu a seleção para alunos regulares 

do POSENSINO. Enviei a proposta do projeto de pesquisa para a Linha I, Ciências Sociais e 

Humanas, optando novamente pelas orientadoras Simone Maria da Rocha e Verônica Pontes. 

Progredi em todas as etapas do processo (prova teórica, entrevista, análise do currículo lattes) 

até alcançar a aprovação. Depois de longas batalhas, finalmente consegui dar continuidade à 

formação como professora e pesquisadora. 

Em fevereiro de 2019, apresentei o TCC sobre as experiências interdisciplinares dos 

professores em classes multisseriadas do centro de educação rural municipal de Caraúbas/RN, 

e no mês seguinte iniciei as aulas do POSENSINO, onde convivi com colegas de diversas áreas 

de formação e temáticas de estudo. 

Após o ingresso no mestrado, procurei me envolver em todas as dimensões acadêmicas 

que não pude vivenciar na graduação. Atualmente, participo do Grupo de Pesquisa Estudos e 

Pesquisas com Narrativas Autobiográfica em Educação (GEPNAE/UFERSA/CNPQ) e integro 

o projeto de extensão “Educação também é Saúde”, no qual desenvolvo atividades pedagógicas 

com crianças e adolescentes hospitalizadas no Hospital Dr. Aguinaldo Pereira de Caraúbas/RN 

e a cada dia aprendo com elas a ver o mundo com um olhar mais humano. 

 

2.3 O ALVORECER DA PROFISSÃO DOCENTE: RETORNANDO À ESCOLA 

MULTISSERIADA 

 

O despertar pela docência alvoreceu quando retornei à Unidade XXV Professora Isabel 

Dina como professora auxiliar (a mesma escola que estudei quando criança). Esse foi o primeiro 

contato com a sala de aula, na qual observei com outro olhar, não mais de aluna, mas de docente. 

O desafio de ser professora em classe multisseriada que, até então, tinha uma visão somente 

como estudante. 

Em 2015, a UERN enfrentou uma greve que se prolongou por 107 dias, o que acarretou 

na suspensão das atividades acadêmicas. Nesse período, continuei lecionando na escola citada, 

dessa vez como alfabetizadora do Programa Brasil Alfabetizado, voltado para áreas urbanas e 

rurais com o intuito de alfabetizar jovens, adultos e idosos que não concluíram os estudos na 

idade adequada. O mais gratificante foi contribuir para a formação dos meus pais e moradores 

da comunidade rural que resido. 

No ano seguinte, atuei como monitora voluntária de Orientação de Estudos e Leitura do 

Programa Mais Educação, na Escola Municipal Leônia Gurgel. Confesso que a indisciplina de 

alguns alunos, a ausência de recursos pedagógicos e espaço físico atrapalharam no desenrolar 
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das oficinas. A única maneira foi ministrar as atividades na biblioteca, na sala de informática 

ou no pátio. Além disso, ficava triste com algumas atitudes dos funcionários e colegas de 

profissão da instituição que desvalorizavam a atuação dos monitores, considerando o Programa 

como uma atividade isolada aos conteúdos curriculares. 

Diante dessas situações, soube me sobressair e estimular os alunos, mediante atividades 

lúdicas e momentos reflexivos, para que pudessem expor suas opiniões e construir/produzir 

conhecimentos (FREIRE, 2002). É o que sempre busco na minha prática como professora, que 

o ato de ensinar não é somente transmitir conteúdos curriculares, tampouco moldar o aprendiz, 

mas criar possibilidades para que ele possa conceber sua própria capacidade reflexiva. 

Outra experiência profissional significativa sucedeu em 2016, quando participei de uma 

seleção na UERN para desenvolver atividades pedagógicas como auxiliar de uma criança com 

Síndrome de Down na Unidade de Educação Infantil Júlio Galdino Neto, situada em Mossoró. 

Na ocasião, fiquei contente em contribuir com sua formação, pois um dos meus irmãos também 

tem a mesma deficiência. São pessoas amáveis e carinhosas que necessitam de atenção, 

incentivo e ter seus direitos educacionais garantidos.  

A princípio, percebi no aluno algumas limitações, tais como: não se alimentava sozinho, 

tinha dificuldades em manusear o lápis, arremessava os brinquedos nos colegas e ficava o tempo 

todo correndo na sala e nos corredores da escola, além de rasgar os cartazes expostos no mural 

da sala. Diante disso, busquei informações com os professores da faculdade sobre recursos 

didáticos para subsidiar a minha praxe na sala de aula. Em auxiliá-lo na coordenação motora e 

na interação com os demais colegas. Assim, planejei atividades com jogos de encaixe, circuito 

com atividades de equilíbrio, lateralidade e contação de histórias envolvendo todos os 

aprendizes da turma, visto que em algumas ocasiões assumi a sala como professora titular.  

Por conseguinte, no decorrer dos dias percebi sua progressão em todas as dificuldades 

já mencionadas. Desse modo, acompanhar o desenvolvimento de um aluno é marcante na vida 

de uma professora. Toda a dedicação para fazer o outro crescer, mostrar caminhos e dar as mãos 

na busca pelo seu crescimento é indescritível. Ser professora é introspectar a fim de 

proporcionar relações afetivas, de respeito e compromisso. Mesmo acordando às 4 horas da 

manhã, enfrentando diariamente uma viagem cansativa dentro de um ônibus e conciliando o 

trabalho com os estudos da faculdade foram percalços propulsores para me tornar professora, 

pois quando conseguimos superar todas as nossas barreiras passamos a acreditar em nós e na 

capacidade de exercer o magistério.  

Desse modo, minha evolução como docente vivenciada naquela Unidade de Educação 

Infantil foi enriquecedora, visto que ensinar uma criança com especialidade é aprender todos 
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os dias. É olhar para a vida com outra perspectiva. Ademais, a rotina escolar, o diálogo com as 

crianças, as reuniões de pais e mestres e os planejamentos com os/as demais professores/as e 

funcionários despertaram novos caminhos e a certeza de aprofundar a minha formação no 

mestrado. 

No segundo semestre do mestrado, tive o primeiro contato como professora no ensino 

superior, através do Estágio Docência, em que ministrei a disciplina Psicologia da Educação, 

acompanhada pela professora Simone Maria da Rocha, na UFERSA, campus Caraúbas. 

Reconheço que foi a atuação mais difícil, pois as minhas vivências foram na Educação Infantil 

e no Ensino Fundamental, o que difere de lecionar na graduação. As duas primeiras semanas 

foram tranquilas, porque a professora titular estava comigo, mas quando assumi a sala, sozinha, 

fiquei angustiada. Sequer conseguia dormir, nervosa, e receosa dos alunos não compreenderem 

a explicação. Quando chegava em casa, precisava desabafar. Então, anotava todos os 

sentimentos que me angustiavam. 

Durante a regência, me propunha a estudar antecipadamente todos os conteúdos 

programados, a planejar e organizar os recursos didáticos que usaria para proporcionar uma 

aula mais dinâmica e interativa. Lembro-me que um dos momentos mais emocionantes foi 

quando discutimos sobre “família”. Alguns acadêmicos narraram momentos difíceis pelos quais 

passaram, como a separação dos pais e violências física e psicológica. Diante dos relatos, 

comprimia a emoção para as lágrimas não caírem naquele momento de exteriorização dos 

sentimentos e anseios dos graduandos, percebendo, com isso, o quão é importante parar para 

ouvir as aflições, lutas diárias e superações de outrem. 

A docência na graduação em muito contribuiu para a minha formação, tanto pessoal 

quanto de pesquisadora/professora, que apesar da ansiedade interferir algumas vezes no meu 

desempenho, percebo o quanto o estágio foi basilar na interação com os universitários e na 

prática pedagógica para este nível educacional. 

Assim, na tentativa de refletir sobre o caminho que trilhei para me tornar professora, 

desenvolvi a primeira seção deste estudo (re) construindo minha história de vida entrelaçada 

com o objeto de estudo, buscando compreender o meu ser. Como adotamos as narrativas 

autobiográficas como método de pesquisa, um dos princípios originários é refletir nossa própria 

história de vida e as experiências antes de acompanhar outros a fazê-lo. Isto posto, com este 

estudo, assumo o compromisso com os/as professores/as que atuam nas escolas multisseriadas 

do campo, reconhecendo suas vozes e o percurso vivido. Para mim, é uma enorme 

responsabilidade refletir sobre as práticas de ensino desses docentes mediante suas narrativas.  
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Diante do comprometimento firmado, é necessário conhecermos as raízes históricas que 

delineiam a educação rural/campo no Brasil para que possamos compreender os 

desdobramentos da luta dos camponeses pela educação do campo e a constituição das classes 

multisseriadas. Na próxima seção, sobrevoamos pelos principais elementos construtivos que 

permeiam a educação rural, a educação do campo, os dispositivos legais educacionais que 

norteiam essa modalidade de ensino, o contexto histórico das classes multisseriadas no RN, 

especificamente em Caraúbas, e uma breve discussão teórica referente ao método de pesquisa 

autobiográfica com os/as professores/as rurais.   
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3 EDUCAÇÃO RURAL/EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM VOO HISTÓRICO SOBRE AS 

CLASSES MULTISSERIADAS 

 

Fotografia 3 - Símbolo da Educação do Campo 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

 

A terra é nossa 

(Patativa do Assaré) 

 

A terra é um bem comum 

Que pertence a cada um. 

Com o seu poder além, 

Deus fez a grande Natura 

Mas não passou escritura 

Da terra para ninguém. 

 

Se a terra foi Deus quem fez, 

Se é obra da criação, 

Deve cada camponês 

Ter uma faixa de chão. 

 

Quando um agregado solta 

O seu grito de revolta, 
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Tem razão de reclamar. 

Não há maior padecer 

Do que um camponês viver 

Sem terra pra trabalhar. 

 

O grande latifundiário, 

Egoísta e usurário, 

Da terra toda se apossa 

Causando crises fatais 

Porém nas leis naturais 

Sabemos que a terra é nossa. 

 

Iniciamos a seção com o registro de um girassol, que denota resistência do movimento 

social pela Educação do Campo. Assim como essa flor, o trabalhador rural é orientado pelo sol 

e seus saberes enraizados no solo fértil e vivaz que precisam ser reconhecidos para que 

tenhamos uma educação do campo (MARSCHNER, 2010). Tem uma peculiaridade distintiva 

das demais flores, que é ser conduzida pelo calor do sol, mesmo que em dias nublados se 

posicione para o outro lado, buscando se manter aquecida. Assim, comparamo-lo à resistência 

do povo no campo, que mesmo em tempos árduos busca forças para lutar por melhores 

condições de vida e pelo direito ao pedaço de chão para plantar e colher, como versado no 

poema de Patativa do Assaré, que defende a terra como um bem comum a todos os camponeses. 

Isto posto, apresentamos nesta seção as raízes históricas da educação rural/campo a fim 

de permitir uma reflexão sobre os progressos e os retrocessos da população campesina no Brasil 

e o contexto histórico das classes multisseriadas, desde a chegada da companhia jesuítica aos 

dias atuais. Embora possamos sobrevoar pelos principais pontos históricos como elemento 

pertinente na compreensão dessa educação, não nos aprofundaremos, visto que não é o foco do 

trabalho. Todavia, refletiremos acerca dos desdobramentos da educação rural/campo e suas 

características nos âmbitos, pedagógicos, políticos e sociais em diferentes épocas. 

Nesse sentido, buscamos (re) construir a transição da educação rural à educação do 

campo, tendo como respaldo os pressupostos de Calazans, Castro e Silva (1981), Leite (2002), 

Rodrigues (2009), Saviani (2008) Fonseca e Moura (2012), dentre outros, e apresentar os 

principais dispositivos legais educacionais que norteiam a educação no campo, sobretudo as 

escolas do campo no Brasil, conquistadas mediante lutas assumidas pelos sujeitos desse espaço, 
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movimentos sociais sindicais e educadores em busca de uma educação que valorize as 

expressões culturais, as particularidades e os saberes locais.  

Por muito tempo, a educação rural foi um instrumento a serviço da classe dominante 

para perpetuação do modelo vigente; desde o período colonial, quando os portugueses 

chegaram ao Brasil e exploraram principalmente as áreas campesinas, como o Pau-brasil, cana-

de-açúcar, entre outras fontes de produção. Essa educação desenvolveu-se em diferentes 

contextos históricos para atender o sistema mercantilista. Como uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico no país (PETTY; TOBIM; VERA, 1981). Apesar disso, o 

atendimento à população rural foi sempre “esquecida” e marcada por “ [...] preconceitos que a 

desqualificam e excluem” (SOUZA, 2012, p. 10). 

Com isso, a visão da escola no campo por muitos anos foi percebida pelos governantes 

do país como reducionista, que “[...] para mexer na enxada qualquer coisa serve” (ARROYO, 

1999, p. 16-17), ou até mesmo “[...] para sobreviver com alguns trocados e não levar mantra na 

feira não precisa de muitas letras” (ARROYO, 1999, p. 16-17), construindo uma imagem 

negativa do campo e da educação. Que “[...] aquela escolinha cai e não cai ensina uma 

professora que quase não sabe ler” (ARROYO, 1999, p. 16-17). 

Abaixo (Figura 1), organizamos uma linha do tempo referente à história da educação 

rural à educação do campo, desde o período colonial aos dias atuais, com destaque para os 

principais marcos legais referentes à essa educação no Brasil.  

 

Figura 1 - Percurso histórico da Educação do Campo no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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No período colonial, o ensino era ofertado pela companhia jesuítica com o propósito de 

expandir a religião e ensinar aos povos indígenas conforme a fé cristã, impondo-lhes regras e 

desconsiderando suas particularidades sociais e culturais. Mais tarde, a companhia elaborou um 

plano geral de estudos, implantado em todos os colégios um sistema de ensino denominado 

Ratio Studiorium (SAVIANI, 2008). Esse plano era fundamentado em experiências vivenciadas 

em colégios romanos, que instruíam os jesuítas sobre a natureza, a extensão e as obrigações do 

cargo, contendo 467 regras para a sistematização da prática educacional de “[...] caráter 

universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas, 

qualquer que fosse o lugar onde estivesse [...]” (SAVIANI,2008, p.56). Assim, a educação nesse 

período foi imposta, desconsiderando aquelas particularidades dos grupos indígenas. 

Após a expulsão da companhia jesuítica, realizada pelo Marquês de Pombal (Sebastião 

José de Carvalho e Melo), em 1759, foi implantada a reforma pombalina com base nas ideias 

iluministas visando, conforme Saviani (2008), colocar Portugal e suas colônias no mesmo 

patamar que as nações europeias rumo à modernidade mediante aulas régias, as quais eram 

organizadas nas casas de professores ou numa sacristia em condições improvisadas de 

funcionamento escolar, concentrando alunos de diversas idades numa mesma sala de aula. 

Nesse período, ainda não se discutia, do ponto de vista formal, as escolas rurais. O foco era uma 

educação voltada para as elites dos centros urbanos, enquanto que as camadas populares 

permaneciam sem acesso à educação, mantendo a ordem estabelecida no período colonial.  

Os portugueses chegaram ao Brasil implantando o sistema educacional, seguindo os 

parâmetros de ensino das aulas régias (FONSECA; MOURÃO, 2012), além de se apoderaram 

do território brasileiro, impondo leis e regras políticas da monarquia portuguesa e submetendo 

os escravos na “[...] produção de produtos agrícolas tropicais para exportar e abastecer o 

mercado europeu [...]” (FONSECA; MOURÃO, 2012, p. 276).  

A chegada da família real ao país (1808) marca uma fase importante para a educação 

brasileira, que mesmo preocupada com a sua expansão ainda permanecia um ensino para as 

camadas dominantes de cunho cultural, no qual os filhos da elite eram transferidos para a uma 

formação intelectual mais completa em outros países, ao passo que as classes populares 

continuavam sendo instruídas atendendo ao método Lancasteriano.  

A produção agrícola era organizada em fazendas com a ajuda da mão de obra escrava. 

Posterior à abolição de 1888, os fazendeiros não tinham mais interesse em contratar os negros 

livres para trabalhar nas fazendas, visto que não pagavam o salário correspondente aos seus 

esforços, deixando-os sem opções para o serviço no campo. Desse modo, a agricultura passou 
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a necessitar de pessoas especializadas, os então camponeses, que foram trazidas da Europa para 

lidar nas fazendas cafeeiras em regime colonato. 

Conhecido como o ensino mútuo ou monitorial, implantado em 1923, pelo inglês Joseph 

Lancaster, esse ensino visava a extensão da educação para toda a população trabalhadora, 

tencionando instruir o maior número de pessoas para a mão de obra (RODRIGUES 2009). Esse 

método consistia numa prática onde o aluno mais adiantado recebia orientação de um único 

professor e repassava para os demais. 

Baseava-se no aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do 

professor no ensino de classes numerosas. Que embora esses alunos tivessem papel 

central na efetivação de método pedagógico, o foco não era posto na atividade do 

aluno. Na verdade, os alunos guindados à posição de monitores eram investidos de 

função docente. O método supunha regras predeterminadas, rigorosa disciplina e a 

distribuição hierarquizada dos alunos sentados em bancos dispostos num salão único 

e bem amplo. De umas das extremidades do salão, o mestre, sentado numa cadeira 

alta, supervisionava toda a escola, em especial os monitores (SAVIANI,2008, p.128). 

Com base no método mútuo, começaram a ser delineados nos centros urbanos as 

primeiras formas de organização em classes multisseriadas. Segundo Atta (2003 apud 

SANTOS; MOURA, 2010), foram criadas pelo governo imperial a Lei Geral de ensino de 1827, 

determinando (artigo 1º) que as vilas, cidades e lugares mais populosos deveriam ter escolas 

das primeiras letras para ensinar as pessoas de diversas idades e níveis de aprendizagem ao 

mesmo tempo e no mesmo espaço.   

Ao longo da história da educação brasileira, as escolas multisseriadas receberam 

diversas denominações, dentre elas escolas isoladas – forma de organização incentivada pelo 

Estado no período imperial (CAETANO, 2013) –, chegando a serem consideradas uma 

inovação educacional e com vestígios do método de ensino mútuo. De acordo com Hage (2005, 

p. 1), as “[...] escolas multisseriadas existem no Brasil desde o período imperial, quando se 

aplicava o método mútuo ou do ensino por meio da monitoria, na instrução elementar, modelo 

importado da Inglaterra [...]”. Esse método deixou marcas no sistema educacional brasileiro, 

em particular na educação rural, por reunir vários alunos com faixas etárias diferentes em um 

mesmo espaço, sob a orientação de um/a único/a professor/a nos povoados. No contexto rural, 

o ensino das primeiras letras era ministrado nas fazendas por alguém que a comunidade 

considerasse capaz de instruir os alunos para atender os problemas de ordem demográfica em 

locais com baixa densidade populacional.  

A origem da educação rural está na base do pensamento latifundista empresarial, do 

assistencialismo, do controle político sobre a terra e as pessoas que nela vivem. O 

debate a respeito da educação rural data das primeiras décadas do século XX. 

Começou no 1º congresso de Agricultura do Nordeste Brasileiro, em 1923, e tratava 
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de pensar a educação para os pobres do campo e da cidade no sentido de prepará-los 

para trabalharem no desenvolvimento da agricultura [...] (FERNANDES; MOLINA, 

2004, p. 62). 

Portanto, a educação rural acompanhou o crescimento econômico do país com vistas a 

atender o mercado da produção agrícola. Segundo Fernandes e Molina (2004), houve a 

implementação de uma educação técnica para suprir as necessidades do sistema capitalista – 

reduzindo a formação dos estudantes a meros trabalhadores rurais –, a fim de servir os interesses 

econômicos e qualificar a força de trabalho, seguindo os parâmetros de produção nacional e 

internacional. Isso engendrou uma proposta de ensino não voltada à pluralidade dos sujeitos 

rurais e sua construção cidadã crítica.  

Os autores consideram que a educação rural sempre foi associada às condições 

precárias, atrasadas, sem um cunho crítico e com o ensino voltado para a formação reducionista, 

transmitindo os conhecimentos ‘necessários’ para sobreviver e “[...] mexer com a enxada, 

ordenhar a vaca, plantar, colher [...]. “Essa visão utilitarista sempre justificou a escola rural 

pobre, os conteúdos primaríssimos, a escolinha das primeiras letras” (ARROYO, 1999, p.26).    

Diante disso, a sociedade brasileira começou a se preocupar com a educação no meio 

rural. Conforme Calazans, Castro e Silva (1981, p.57), no final do segundo império “[...] 

observa-se uma preocupação do governo em se aparelhar convenientemente a fim de 

‘reformular a dependência estrutural que caracterizava o subsistema econômico brasileiro da 

época’, ao se iniciar um incipiente processo de industrialização”. Contudo, o sistema 

educacional buscou adaptar os sujeitos das comunidades rurais ao sistema produtivo sem se 

preocupar com a real necessidade dos agricultores, exercendo ações educativas que 

contribuíssem como um elemento de consolidação.  

No campo, os sujeitos que produziam uma agricultura tradicional de auto consumo eram 

insuficientes para a produção que atendesse o mercado capitalista. Os líderes dos programas 

internacionais implantavam a falsa ideia ao pequeno agricultor de “atraso rural” como uma 

alternativa para substituir essa agricultura tradicional pela técnica mecanizada, que não se 

tratava apenas de “[...] fixar o homem ao campo (conforme as ideias preconizadas nos anos 30 

e 40) mas, habitá-lo para as práticas modernas do cultivo do solo consoante os novos processos 

de exploração exigidos pela modernização das empresas capitalistas no campo” (CALAZANS; 

CASTRO; SILVA 1981, p. 165).    

Com a industrialização, um dos fatores que desencadeou o movimento migratório da 

zona rural para os centros urbanos foi a aceleração e o desenvolvimento industrial a partir da 

Segunda Guerra Mundial, que gerou o crescimento econômico nesses centros e a redução da 
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produção agrícola. Assim, “[...] observa-se que a grande crise do campo e da vida campesina 

aconteceu com a queda da produção agrícola e com o êxodo rural em massa, a partir da década 

de 1960” (LEITE, 2002, p.65). Todavia, os trabalhadores rurais que migraram em busca de 

melhores condições de vida não tiveram êxito, o que ocasionou problemas sociais (desemprego, 

deficiência sanitária etc.). Em vista disso, “[...] começaram a ser investidos diversos projetos e 

cooperativas rurais com o principal objetivo de ‘segurar’ o homem no campo e impulsionar o 

desenvolvimento da nossa agricultura” (RODRIGUES, 2009, p. 46-47).   

Diante desses problemas sociais, o representante da política no período de 1937 a 1945, 

Getúlio Vargas, mobilizou programas educacionais para solucionar esses impasses. O poder 

público, mesmo sem recursos financeiros, instituiu o programa do governo buscando a 

colaboração de entidades e organizações estrangeiras para realizar os serviços, implantando três 

princípios responsáveis pelo direcionamento dos governantes e o norteamento de programas 

educacionais. A saber: 

a) Elevação dos padrões da população rural (transformação da lavoura extensiva em 

intensivo) através da mecanização dos processos agrícolas como forma de superar a 

escassez da mão de obra.  

b) Organização de um sistema adequado de Amparo social, sobretudo de assistência 

médico-social, preventiva e curativa, elevando os padrões higiênicos-físicos das 

populações rurais. 

c) Elevação substancial e imediata dos deficientes padrões culturais revelados pela 

alta taxa de analfabetismo, carência de prédios escolares, distribuição da rede de 

ensino, falta de professores, etc (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981, p. 179). 

Mas, a educação rural não se preocupava somente em fixar o homem no campo, mas em 

também propiciar meios instrumentais para que este permanecesse a continuação do ensino (1°, 

2° e 3° grau) fundamentado na produção agrícola. Como Calazans, Castro e Silva (1981) 

apontam, as áreas destinadas para a implantação do programa eram selecionadas a partir de 

setores que predominava o mercado agropecuário e aos camponeses que trabalhavam na 

agricultura tradicional para auto suficiência. O ensino era pautado na capacitação de técnicas 

do manejo do solo e alfabetização, porque o investimento das organizações estrangeiras 

objetivava obter resultados lucrativos e a educação era imposta às instituições de ensino rurais 

a partir de “pacotes prontos” (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981, p. 182), desconsiderando 

as necessidades e as especificidades das populações campesinas e reproduzindo uma ideologia 

hegemônica, divisão de classes e força produtiva. 

Nesse sentido, a expressão “promoção para o desenvolvimento rural”, adotada em 

documentos oficiais e programas em 1930, significava moldar a educação às necessidades da 

reprodução do sistema. Consoante Calazans, Castro e Silva (1981, p.164), cada programa 

formulava propostas de ensino distintas, considerando o estágio de desenvolvimento “[...] as 
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áreas que predominavam os setores agropecuários, que passavam por uma formação superior, 

pesquisas em ciências e treinamentos”. Já os programas de colonização tinham como papel 

alfabetizar e capacitar para o manejo e uso do solo, e os camponeses que praticavam agricultura 

para auto consumo tinham que adequar as novas técnicas às suas condições de trabalho. 

Para contrapor esse modelo de ensino, destacamos o Movimento dos Pioneiros da 

Educação Nova, idealizado por Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, que defendiam o ensino 

público e gratuito baseado nos ideais de Dewey, enfatizando a importância da educação pública 

para a democracia. “ [...] a escola nova não é um aparelho de instrução, mas busca desenvolver 

uma educação integral, ela proverá, de forma articulada, a educação física, moral e cívica” 

(SAVIANI, 2008, p. 212).  

O manifesto foi organizado em diversos estados brasileiros, inclusive no Rio Grande do 

Norte, representado por Carneiro Leão, Ceará, por Fernando Azevedo, e na Bahia, por Lourenço 

Filho. Segundo Azevedo (2010), esses pioneiros defendiam a elaboração de um plano nacional 

de educação que considerasse as particularidades geográficas das regiões brasileiras, adaptando 

o ensino às características locais. No documento é ressaltado o “ [...] enfrentamento dos 

problemas educacionais da época, pautando-se em correntes pedagógicas renovadoras, em 

defesa da reconstrução educacional brasileira e na luta pela universalização do ensino público 

e obrigatório para todos” (AZEVEDO, 2010, p. 81).  

Fundamentado nos princípios da escola nova, desencadeou-se o movimento conhecido 

como Ruralismo Pedagógico (1930), que defendia a escola rural integrada às condições locais, 

com respeito aos interesses e as necessidades econômicas e culturais dos sujeitos a fim de fixá-

lo em seu meio. Nesse período, a preocupação com a educação rural decorreu dos movimentos 

rurais, influenciados pelas tendências progressistas, marcada por uma intensa disputa 

ideológica, econômica e educacional. 

O ruralismo no ensino permaneceu até a década de 1930, uma vez que a escolaridade 

mantinha-se vinculada à tradição colonial e distanciada das exigências econômicas do 

momento. Somente após os primeiros sintomas de uma transformação mais profunda 

no modelo econômico agroexportador é que a escolaridade, de maneira geral, tomaria 

posições mais arrojadas. Tal fenômeno ocorreu a partir de dois aspectos: 

primeiramente, as tendências escolanovistas e progressistas em educação lançadas 

pelos “Pioneiros da Educação Nova”; em segundo lugar, as novas tendências sociais 

e políticas oriundas das reinvindicações urbanizantes iniciadas na década de 1920 

(LEITE, 2002, p. 29). 

O Ruralismo Pedagógico teve como fundamento os princípios da escola nova 

(ASSUNÇÃO, 2010), com o propósito de desenvolver ações didático-pedagógicas, oferecendo 

uma preparação especializada para os professores das escolas rurais. Segundo Lourenço Filho 

(2007), a primeira experiência brasileira ocorreu em 1934, com a criação da primeira Escola 
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Normal Rural de Juazeiro do Norte/CE. A proposta teve respaldo no projeto de ensino, que 

reconheceu a singularidade da população rural, porém seus princípios foram marcados por uma 

“[...] visão redentora da educação, idealizando fixar os sujeitos no campo para se evitar o 

agravamento dos problemas sociais nas cidades, bem como para atender aos setores vinculados 

à elite urbana e à oligarquia rural que dependiam da mão-de-obra no setor” (AZEVEDO, 2010, 

p. 88). 

Em 1931, a IV Conferência Nacional de Educação elaborou as diretrizes da educação 

popular no Brasil organizada pela Associação Brasileira de Educação, que reuniu professores e 

interessados em educação para discutir mudanças no sistema educacional. Nos anos seguintes, 

iniciou a campanha de alfabetização na zona rural e o I Congresso Nacional do Ensino Regional 

(1935), que contribuiu para a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Rural (SBER), em 

1937. 

 Na década de 1940, vários programas foram criados sob a influência da proposta norte-

americana a fim de fortalecer a educação rural, tais como: a Comissão Brasileiro-Americana de 

Educação das Populações Rurais (CBAR),20 o órgão integrante do Ministério da Agricultura, a 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), o Serviço Social Rural (SSR)21 e a Aldeia 

Rural22. Na região Nordeste, foi implantado o Programa de Melhoria da Educação no Meio 

Rural23 (EDURURAL/NE), visando ampliar as condições de escolarização da população 

nordestina mediante a melhoria da estrutura física dos recursos materiais e uma proposta 

pedagógica para expandir o acesso à escola de jovens e adolescentes em situação de “[...] males 

crônicos como a pobreza, as caóticas condições físicas, burocráticos-administrativas e 

pedagógicas” (AZEVEDO; QUEIROZ, 2010, p. 63). 

Calazans, Castro e Silva (1981) consideram que as políticas públicas foram assumidas 

para atender os interesses do sistema governamental, e não para suprir as necessidades da 

população. Assim, a educação hegemônica da classe dominante: “a) contribui para formar a 

força de trabalho; b) contribui para inculcar a ideologia hegemônica, pelo mecanismo das 

práticas escolares; c) contribui para reprodução material da divisão em classes; e d) contribui 

                                                           
20 O CBAR foi um acordo firmado entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, em 1945, para fortalecer a 

educação rural. Entre as suas atribuições estava inclusa a implantação de centros de treinamento para trabalhadores 

rurais, impulsionando a economia de ambas partes. 
21 Órgão criado pela Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, subordinado ao Ministério da Agricultura, que 

mantinha um sistema de conselhos regionais sediados nas capitais dos estados brasileiros (CALAZANS, 1993 

apud RODRIGUES, 2009, p. 48). 
22 Projeto que “[...] atendia as necessidades culturais, administrativas e industriais das aldeias que faziam parte do 

plano de colonização em 1945 e administrado pela a Sociedade Cooperativa Agropecuária de Colonização” 

(RODRIGUES, 2009, p. 47). 
23 Programa de educação que se consolidou no final de 1980 a partir de um acordo entre os nove estados da região 

Nordeste com propostas pedagógicas para o meio rural. 
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para manter as condições ideológicas das relações de dominação” (CALAZANS; CASTRO; 

SILVA, 1981, p. 182). 

Em contraposição a esse modelo educacional, em meados de 1960 foram organizados 

os movimentos dos camponeses no Brasil, cuja maior expressão foi o Movimento das Ligas 

Camponesas24, que coincidiu com o Movimento de Educação de Base (MEB), fundamentada 

nas ideias de Paulo Freire, ou seja, como uma “[...] educação popular compreendida como um 

processo de luta para a subsistência e libertação das classes populares” (AZEVEDO, 2010, p. 

89). Paulo Freire desenvolveu a campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, realizada 

no município de Angicos/RN, por meio de um projeto de alfabetização de jovens e adultos que 

propiciou a educação pelas periferias e no campo. 

Contrário a esses movimentos, o governo Emílio Garrastazu Médici instaurou, em 1970, 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) com o objetivo de erradicar o 

analfabetismo do Brasil em dez anos. A ação foi bastante condenada como proposta 

pedagógica, por ter como preocupação apenas o ensinar a ler e a escrever, sem nenhuma relação 

com a formação crítica. Esse movimento chegou ao campo de maneira ainda mais precária que 

na cidade. Ainda, conteúdo curricular não era compatível com a realidade das escolas rurais 

(QUEIROZ; AZEVEDO, 2010), cujas normas, conteúdos curriculares, avaliação de rendimento 

escolar e materiais didáticos apresentavam correlação com as vivências da cidade. 

Após o período ditatorial, os movimentos de massa dos anos de 1980 desencadearam 

lutas pelas terras e políticas públicas para a educação de trabalhadores do campo, entre eles o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST)25, também conhecido como 

Movimento dos Sem-terra, criado formalmente em 1984 no Encontro Nacional de 

Trabalhadores Sem-Terra, no Paraná. Mas, antes desse período, os movimentos já vinham 

sendo organizados com o apoio da igreja católica e as organizações não governamentais, sendo 

interrompido em 1964, quando instaurou-se a ditadura, sendo perseguidos e torturados os 

principais líderes das organizações (RIBEIRO, 2013). 

Na visão de Caldart (2011), o MST foi um dos maiores movimentos sociais brasileiro 

de reivindicação e implementação da reforma agrária que nasceu da articulação das lutas pelas 

terras em conjunto com outros movimentos sociais interessados na distribuição de terras. 

                                                           
24 Fundada em 1945 pela organização da sociedade de plantadores de Pernambuco, a Liga dos Camponeses foi 

inicialmente criada com fins assistencialistas e, logo após, passou a ter um caráter político de resistência aos 

proprietários de engenho (MOURA; MORÃO 2012, apud STEDELE, 2006). 
25 “Movimento social brasileiro de inspiração marxista que tem como objetivo implantar a reforma agrária no 

Brasil [...] O grupo consiste na ocupação de terras improdutivas como uma forma de pressionar o Estado para a 

realização da reforma agrária, mas também há reivindicação quanto a condições para que os agricultores possam, 

após a posse, produzir e viver nessas terras” (FACCIO, 2012, p. 199).  
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Ademais, o movimento atuou nos processos educacionais, assumindo a escola do campo com 

uma identidade própria, voltada para as reais necessidades do homem do campo. 

Desse modo, mediante mobilizações nacionais, em 1990 os camponeses conseguiram 

assegurar uma política para a Educação do Campo, contrapondo-se ao modelo de ensino rural 

mercantilista e assumindo o campo como um espaço histórico e de lutas. Conforme Caldart 

(2001, p. 71): 

[...] a Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais 

por uma política educacional para a comunidades camponesa: nasceu da combinação 

das lutas dos sem-terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de reforma 

agrária com as lutas e resistências de inúmeras organizações e comunidades 

camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 

comunidades, seus territórios, sua identidade.  

Frente as lutas assumidas pelos movimentos sociais que ansiavam uma educação que 

considerasse as singularidades da população rural, do trabalho e de sua identidade, em 1997 

ocorreu o I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores na Reforma Agrária (ENERA)26, 

que incitou os primeiros diálogos sobre o direito à educação do campo e, no ano seguinte, a I 

Conferência Nacional por uma Educação do campo realizada em Goiás, objetivando realizar:  

[...] ações e políticas públicas voltadas para a vida do campo garantindo o acesso ao 

ensino de qualidade com o tipo de escola e uma proposta educativa que ali se 

desenvolve e o vínculo necessário desta educação com uma estratégia específica de 

desenvolvimento para o campo (CALDART; CERIOLI; FERNANDES, 2011, p.23). 

Em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura 

(UNESCO), o MST, o Fundo Nacional para a Infância (UNICEF), a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e a UnB, essa conferência se caracterizou como um marco na 

constituição da educação do campo, uma vez que possibilitou um novo olhar para a população 

que vive e trabalha no campo, de modo a tentar superar a proposta da educação rural e constituir 

um modelo que considerasse a cultura e as aspirações dos camponeses. Na visão de Molina 

(2011, p. 8), o evento ocorreu “[...] para denunciar o esquecimento por parte dos órgãos 

governamentais, o desinteresse e silenciamento da educação do campo”. 

Após discussões promulgadas na conferência, em 2001, o Ministério da Educação 

(MEC) aprovou o Parecer CNE/CEB nº 036/2001, que instituiu as Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), constituindo, assim, uma conquista para 

se pensar a educação no meio rural, mobilizando os/as professores/as para debaterem 

                                                           
26 Sediado na Universidade de Brasília (UNB) e reuniu organizações e movimentos sociais populares do campo, 

instituições públicas, como universidades, e educadores de todo país para discutir os problemas educacionais nos 

diferentes níveis de ensino e também sociais dos acampamentos/assentamentos e das pequenas comunidades 

rurais.  
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concepções e práticas educativas respeitando a diversidade e as expressões culturais. Logo, a 

implementação das DOEBEC foi fruto de reivindicações históricas mais acentuadas nos últimos 

anos por parte de organizações e movimentos sociais que buscavam uma educação para todos 

que vivem no campo em suas múltiplas atividades, como pequenos agricultores, assentados, 

povos da floresta, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e assalariados rurais 

(BRASIL, 2001).  

Entretanto, os movimentos sociais pela educação do campo vêm se contrapondo ao 

modelo hegemônico de educação rural, que privilegiou os interesses capitalistas do 

agronegócio. Nessa via, as lutas dos trabalhadores do campo foram manifestadas com o 

propósito de ressignificar esse espaço como lugar de transformação social. Posto isso, esses 

sujeitos não são considerados como meros reprodutores do mercado agrário, mas indivíduos 

com princípios e expressões culturais que têm direito a uma escola no local que vivem. Todavia, 

convém construir uma educação do campo “[...] com projeto-pedagógico vinculado às causas, 

aos desafios, aos sonhos, a história e a cultura do povo trabalhador do campo” (FONSECA; 

MOURÃO, 2012, p. 291). 

Uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar 

onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a 

sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais 

(CALDART, 2011, p. 149-150). 

Então, a nomenclatura educação do campo extrapola a noção de espaço geográfico e de 

perímetro não-urbano. É considerado lugar de possibilidades que abrange os aspectos culturais, 

sociais e formação humana. Como bem assenta Rodrigues (2009), essa modalidade de ensino é 

um conceito que se encontra em construção e busca suprir as lacunas que a educação rural 

implantou durante todos esses anos. Esse posicionamento também é entendido por Fonseca e 

Mourão (2012, p. 237), que inscrevem a seguinte percepção: “[...] a terminologia educação rural 

está sendo substituída pela educação no campo, no entendimento de que as lutas camponesas 

constroem outro projeto de educação, inserindo em um projeto sociopolítico mais abrangente”. 

Na II Conferência Nacional “Por uma Educação do Campo”, realizada em agosto de 

2004, em Luziânia/GO, trouxe como lema “Educação do campo: direito nosso, dever do 

Estado!”. No evento, houve a ampliação do debate sobre um projeto mais abrangente para a 

educação do Campo, que reuniu representantes de diversas áreas de atuação para criação de 

mecanismo ao atendimento à educação do campo, defendendo uma proposta de ensino que 

reconhecesse o “[...] campo como um lugar de vida, cultura, produção, moradia, educação, 

lazer, cuidado com o conjunto da natureza, e de novas relações solidárias que respeitem as 
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especificidades sociais, étnicas, culturais e ambientais dos seus sujeitos” (ARROYO; 

CALDART; MOLINA, 2011, p. 23).  

A partir de então, a educação do campo começou a ser pensada não para o sujeito no 

campo, mas com os sujeitos do campo, rompendo com o modelo produtivista rural, 

considerando não como lugar para o desenvolvimento capitalista, mas como espaço de saberes. 

A educação do campo é uma luta dos camponeses contra o modelo predatório da 

agricultura capitalista capitaneada pelo agronegócio, que só vê produção e 

produtividade, sem ver o homem e o meio ambiente. Modelo que está enraizado na 

estrutura agrária, na concentração de terra pelas oligarquias brasileira, desde da 

colonização (FONSECA; MOURÃO, 2012, p. 192)  

Dentre as discussões referentes à educação do campo, no Estado do Rio Grande do 

Norte, entre 27 e 29 de abril de 2005, foi realizado na cidade de Natal o I Seminário Estadual 

de Educação do Campo, que teve como desdobramento a publicação da Carta do Rio Grande 

do Norte e a criação do Comitê Gestor de Educação do Campo, através do Decreto nº 18.710, 

de 25 de novembro de 2005, visando articular as ações necessárias à implantação da Educação 

do Campo e das propostas presentes na Carta aludida. 

Por isso, a modalidade de ensino aludida vem, nos últimos anos, sendo reconhecida 

mediante debates organizados por movimentos sociais, educadores, pesquisadores e a 

população camponesa por melhores condições de vida para que homens e mulheres desse lugar 

possam ter uma educação que dialoga com a cultura, com o trabalho e com a realidade do 

campo, rompendo com o modelo hegemônico da educação urbanística. 

Assim, nesse voo histórico da educação rural/campo percebemos que o homem do 

campo foi concebido como exemplo de atraso e a política educacional se organizou conforme 

os interesses capitalistas predominantes, enquanto que Educação do Campo, em contraponto a 

essa visão, valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo 

como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, identidade e local de construção de novas 

possibilidades de reprodução social e de desenvolvimento (SOUZA, 2008).  

Assim, ao tratarmos desse percurso histórico da educação rural à educação do campo 

reconstruímos um processo marcado por interesses econômicos e pela exclusão da população 

rural, que ao longo dos anos vem lutando por melhores condições de vida, de terra, de trabalho 

e de políticas públicas em prol de uma educação que trate:  

O homem, a mulher, a criança do campo como sujeitos de direitos. Como sujeitos de 

história, de lutas, como sujeitos de intervenção, como alguém que constrói, que está 

participando de um projeto social, por isso a escola tem que levar em conta a história 

de cada educando e das lutas do campo (ARROYO, 1999, p. 17).  
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Por conseguinte, na próxima subseção aprofundaremos a discussão quanto aos direitos 

da educação do campo, apresentando, de modo geral, os traços sobre as bases legais e diretrizes 

que norteiam a educação do campo brasileira. 

 

3.1 BASES LEGAIS E DIRETRIZES QUE NORTEIAM A EDUCAÇÃO RURAL/CAMPO 

 

A instauração da educação rural na legislação brasileira remete às primeiras décadas do 

século XX, durante a industrialização que processava o debate para conter o movimento 

migratório e elevar a produtividade no campo. Conforme disposto na Constituição Federal de 

1934, que instituiu o ensino primário gratuito e obrigatório destinado aos territórios rurais, 

artigo 139, parágrafo único, que “[...] toda empresa industrial ou agrícola, fora dos centros 

escolares, e onde trabalharem mais de cinquenta pessoas, perfazendo estas e os seus filhos, pelo 

menos, dez analfabetos, será obrigada a lhes proporcionar ensino primário gratuito” 

(BRASIL,1934, n.p). Todavia, a educação para esse público competia às empresas agrícolas, 

caracterizando um ensino assistencialista para suprir as necessidades do mercado agrícola. 

Convém enfatizar que a Constituição Federal de 1988, artigos 205 e 208, também 

consolida o compromisso do Estado à sociedade brasileira em contemplar a educação para 

todos, garantindo o direito e a promoção do ensino em todas as modalidades e respeitando o 

pluralismo de ideias e igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola 

(BRASIL, 1988). 

Assim, por mais que a Constituição não trate explicitamente a educação do campo em 

nenhum de seus artigos, determina que a educação é um direito de todos, tanto para o âmbito 

urbano quanto para o âmbito rural, garantindo o mesmo patamar de igualdade e qualidade 

educacional. Logo, o corpo legal da CF orientou a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (1996), estabelecendo as bases legais referente à educação rural: 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 

e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996, s/n). 

A lei garante aos educandos uma educação para a população rural com as adaptações 

necessárias de conteúdos curriculares e metodologia de ensino segundo a realidade rural, 

adequando os conteúdos às especificidades da vida rural. Esse dispositivo legal ainda prevê 
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mudanças para a educação rural, como ajuste do calendário escolar, metodologia específica e 

diretrizes que orientam acerca da implementação de uma política que observe as singularidades 

e as diferenças regionais brasileiras. 

Nos artigos 23, 26 e 28 da LDB são reafirmados o compromisso com educação do 

campo, com respeito à singularidade dos sujeitos e a construção de uma proposta pedagógica 

para as escolas rurais que reconheça a diversidade cultural e considere a “base nacional comum 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada [...] bem como a organização das séries que podem ser anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados [...]” 

(BRASIL, 1996), atendendo ao interesse no processo de aprendizagem. 

Para fortalecer a educação no campo, em 1998 o Programa Nacional de Educação do 

Campo na Reforma Agrária (PRONERA) propôs projetos de educação voltados para o 

desenvolvimento das áreas de reforma agrária e a capacitação de educadores e coordenadores 

locais para atuarem nos assentamentos. Assim, em 4 de novembro de 2010 foi instituído o 

Decreto nº 7.352, dispondo políticas públicas para a Educação do Campo (BRASIL, 2010). Dos 

conjuntos dos artigos que compõem-no, destacamos os principais princípios que norteiam a 

educação do campo:  

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 

para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, 

em articulação com o mundo do trabalho; 

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos 

com conteúdo curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos 

do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo (BRASIL, 2010). 

Esses princípios são primordiais para a organização do trabalho pedagógico das escolas 

do campo, de modo a fortalecer a identidade cultural dos camponeses a partir de políticas e 

projetos pedagógicos condizentes com a realidade local, superando a ideologia de ensino 

urbanística que desconsidera a pluralidade e as riquezas culturais do camponês.  
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Um dos projetos voltados para as escolas multisseriadas do campo proposta pelo 

PRONERA é o Projeto Escola Ativa27, implantado em 1997 para “auxiliar o trabalho educativo 

com classes multisseriadas [...], propõe-se reconhecer e valorizar todas as formas de 

organização social, características do meio rural brasileiro, garantindo a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” (PROJETO BASE, 2010, p. 22) e reverter o quadro da 

má qualidade do ensino e de sua deficiência no campo do país. 

No parecer CNE/CEB n°36/2001, 4 de dezembro de 2001, a educação rural foi 

reconhecida como um campo de possibilidades que dinamiza a ligação dos seres humanos com 

a própria produção das condições de existência social e com a realização da sociedade humana. 

Nesse parecer surgiram novos olhares direcionados para as escolas rurais, instituindo, em abril 

de 2002, as DOEBEC, garantindo o direito ao ensino que respeite as diferenças e o contexto 

local, tratando a qualidade da educação escolar com política de igualdade para todos os cidadãos 

brasileiros e reconhecendo a identidade da escola no campo, o espaço, os recursos e saberes 

próprios dos estudantes e dos grupos comunitários nos quais elas se inserem. 

Nesse sentido, a concepção de Educação do Campo proposta pelas DOEBEC vai além 

dos princípios da educação rural que se tinha – uma educação que considerava apenas a 

dimensão econômica. A nova concepção abrange a emancipação humana, o atendimento às 

especificidades do campo, levando em consideração os aspectos culturais, a identidade dos 

sujeitos em questão e as relações socioambientais. 

Conforme a resolução CEB/CNE n°2, de 28 de abril de 2008, entendemos que atender 

a educação do campo compreende a educação básica em suas etapas de educação infantil e 

ensinos fundamental, médio e profissional destinadas às populações rurais em suas mais 

variadas formas de produção de familiares, extrativistas, pescadores, artesãos, ribeirinhos, 

assentados e acampados da reforma agrária, caiçaras, indígenas e outros.  

Segundo a DOEBEC, a educação do campo é uma modalidade de ensino fruto das 

reivindicações assumidas pelos movimentos sociais rurais que objetiva garantir a educação dos 

sujeitos que vivem no campo. Sendo assim, é importante esclarecermos que essa educação 

                                                           
27 O Programa foi influenciado pelas experiências de um grupo de educadores colombianos com bases teóricas da 

“Escuela Nueva-Escuela Activa” que atuavam há mais de 20 anos em escolas multisseriadas na Colômbia. Em 

agosto de 1996, reuniu secretários de Educação, Direção Geral do Projeto Nordeste (DGPN) e diretores de ensino 

da região Nordeste com o objetivo de estabelecer estratégias metodológicas para subsidiar o trabalho do educador 

com as escolas multisseriadas no campo. O Programa visa: “a)Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino 

na melhoria da educação nas escolas do campo com classes multisseriadas, disponibilizando diversos recursos 

pedagógicos e de gestão; b) Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas a 

classes multisseriadas; c) Realizar formação continuada para os educadores envolvidos no Programa com base em 

princípios políticos-pedagógicos voltadas às especificidades e propostas pedagógicas do campo; d) Disponibilizar 

e publicar materiais pedagógicos que sejam apropriados para o desenvolvimento da proposta pedagógica do 

Programa” (BRASIL, 2010, p. 36). 
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possui tal denominação não só pela sua localização espacial e geográfica, mas também pela 

cultura que os povos camponeses têm, que a diferencia das pessoas que vivem nos centros 

urbanos. Conforme Medeiros (2010, p. 52), essa nomenclatura supera “[...] a noção de espaço 

geográfico e abrange as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral dos 

camponeses”.  

Em seu artigo 5°, a Resolução CEB/CNE n.º 1/2002 evidencia as propostas pedagógicas 

relacionada às escolas do campo:  

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito 

à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23,26 e 28 

da Lei 9.394, de 1996, contemplarão as diversidades do campo em todos os seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia 

(BRASIL, 2002, p. 282). 

Nessa mesma concepção, Cardart (2011) acrescenta que as práticas pedagógicas e as 

metodologias dos/as professores/as que lecionam nas escolas do campo devem combinar “[...] 

o estudo com trabalho, com cultura, com organização coletiva, com postura de transformar o 

mundo [...] prestando atenção às tarefas de formação específicas do tempo e do espaço escolar” 

(CARDART, 2011, p.157). Isto é pensar a escola a partir do lugar e dos sujeitos, dialogando 

sempre com a realidade. Posto isto, o/a professor/a que atua nas escolas do campo não é 

caracterizado como um docente instrutor que se preocupa apenas em repassar conteúdos 

desvinculados das demandas do campo, mas que conheça os princípios da educação do campo, 

comprometendo-se com a construção cultural, humana e a formação social dos alunos 

(BRASIL, 2002). 

Com vista ao cumprimento da CF/88, foi aprovado em 26 de junho de 2014, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) com decênio 2014-2024, que estabelece diretrizes, metas e 

estratégias a fim de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da 

educação no país (BRASIL, 2014). Mas, verificamos que apenas a meta oito, que versa sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), faz referência à Educação do Campo, em particular ao 

estabelecer a elevação da escolaridade de jovens e adultos camponeses, quilombolas e 

ribeirinhos e a garantia da qualidade na elevação da educação para a população do campo.  

Um exemplo do pouco avanço do PNE para essa modalidade pode ser evidenciado pela 

ausência de metas e/ou estratégias para as escolas multisseriadas no campo. Essas escolas, 

contudo, não são objetos de atenção no PNE, como podemos observar, pela inexistência de 

metas e estratégias referentes às escolas do campo no documento, demonstrando a 

invisibilidade do ensino multisseriado nesse plano.  
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O documento que discute as escolas multisseriadas é a Resolução n° 2, de 28 de abril de 

2008, artigo 10, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

atendimento da educação básica no campo e orienta sobre o planejamento da educação do 

campo oferecida nas classes multisseriadas para os anos do ensino fundamental, considerando 

as distâncias de deslocamentos e as condições de estradas e vias, além de um trabalho 

pedagógico com padrão satisfatório. Para essas escolas atingirem o padrão definido em nível 

nacional, elas necessitam de “[...] professores com formação pedagógica, inicial e continuada, 

instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão 

pedagógica permanente” (BRASIL, 2008, p. 297). 

Ainda que reconheçamos os avanços nas bases legais educacionais para o campo, em 

específico ao ensino multisseriado, ainda estamos distantes de assegurar um padrão satisfatório 

para as escolas multisseriadas. Segundo alude Hage (2014b, p. 43), em termos de infraestrutura 

e condições de funcionamento, algumas escolas ainda “[...] não possuem água encanada, não 

possuem laboratório de informática, internet, biblioteca, refeitório, quadra de esporte, etc”. 

No tocante à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), em 2017, já vinha sendo discutida a necessidade de estabelecer 

conteúdos mínimos para a educação básica, a qual foi ratificada no artigo 26 da LDB/1996 que 

em todos os espaços, sejam eles cidade ou campo, as escolas deverão seguir uma base nacional 

comum com parte diversificada, adequando o currículo às características regionais, culturais, 

econômicas e locais dos educandos.  

A BNCC é um documento de caráter normativo “[...] que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da 

etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, n.p) visando orientar os sistemas 

educacionais na elaboração de propostas curriculares. O documento reforça o discurso de um 

currículo único, mesmo que a parte diversificada possibilite uma adaptação dos conteúdos 

básicos às realidades locais.  

Os conteúdos curriculares, por sua vez, são impostos de maneira verticalizada, 

desconsiderando a participação dos sujeitos que vivem no/do campo na sua elaboração e suas 

especificidades. Logo, a escola do campo é um lugar privilegiado de formação de 

conhecimento, valores e particularidades das crianças, jovens e adultos. Assim sendo, “Não 

para fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde do campo, ou desde do chão em 

que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais 

humano e avançado no mundo” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p.14). 
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Nesse sentido, os princípios da educação do/no campo não estão contemplados na 

BNCC e suas propostas curriculares padronizadas não atendem todos as dimensões culturais, 

regionais, geográficas e econômicas das ruralidades brasileiras, especialmente a organização 

das classes multisseriadas, desconsiderando os elementos mais específicos da multisseriação 

pelo fato do documento reproduzir um ensino cujo currículo está centrado nos aspectos 

socioespaciais urbanos seriados e não multisseriados. Desse modo, é preciso que a base 

curricular das classes multisseriadas no/do campo proporcione experiências formativas que 

ressignifique os conteúdos básicos contextualizados com as práticas do campo, permitindo que 

os educandos percebam o mundo mediante a realidade que vive.   

Merece destaque, também, o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, Lei 

n° 10.049, de 27 de janeiro de 2016, que traz timidamente alguns aspectos referentes à educação 

do campo. O plano é fundamentado nos documentos norteadores da educação e visa 

desenvolver propostas pedagógicas e currículos específicos para a realidade local, comunidades 

indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais relativos a essas comunidades, de 

modo a fortalecer suas práticas socioculturais e produzir e disponibilizar materiais didáticos 

específicos para os alunos do campo. Versa, ainda, sobre a ampliação das políticas públicas e 

os programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação do campo e a 

garantia de transporte gratuito e de qualidade para todos os estudantes das redes públicas de 

ensino, com prioridade para aqueles da educação do campo.  

Quanto ao Plano Municipal de Educação (PNE) de Caraúbas/RN, sancionado pela Lei 

nº 1.125, de 02 de junho de 2015, gestão do então prefeito Ademar Ferreira da Silva, dispõe das 

metas e estratégias que norteiam a educação municipal com duração decenal (2015-2025) 

fundamentado nas diretrizes estabelecida pelo PNE. Esse plano não acentua as discussões mais 

específicas tocantes às escolas multisseriadas e traz aspectos mais amplos referente à educação 

nas escolas campesinas, destacando a universalização do ensino fundamental de 9 anos, que 

estimula a oferta desse ensino, em especial para as populações do campo nas próprias 

comunidades rurais. Ademais, visa alfabetizar todas as crianças do 3°ano até o final do plano 

vigente, apoiando à alfabetização de alunos a partir de construções de materiais específicos e 

ofertando a educação em tempo integral nas escolas rurais, considerando suas peculiaridades 

locais.  

Diante do expressivo número populacional que constitui a zona rural do município de 

Caraúbas, bem como as unidades escolares multisseriadas, verificamos a ausência de propostas 

didático-pedagógicas no PME referente à forma de organização multisseriada com estratégias 

e metodologias específicas para atender à heterogeneidade presente nas classes multisseriadas 



61 

do município, sendo mencionado naquele documento apenas pontos mais abrangentes sobre as 

instituições escolares do campo.     

Os avanços na legislação, mesmo que lentamente, viabilizam o respeito à diversidade 

cultural, social e geográfica do espaço escolar na CF/88, na Lei n.º 9.394/96, nas Diretrizes 

Operacionais para Educação Básica nas escolas do Campo, nos pareceres e nas resoluções. São 

indispensáveis para o funcionamento e para a garantia das escolas do campo, profissionais, 

recursos e propostas didáticas pedagógicas coerentes com a realidade local. Diante disso, bem 

como das políticas educacionais no Brasil conquistadas ao longo da histórica da educação do 

campo mediante lutas assumidas por educadores, pesquisadores e agricultores rurais, 

percebemos que antes essas escolas eram “[...] tratadas como resíduo do sistema educacional 

brasileiro, e que durante muito tempo a população do campo foi negado o reconhecimento e 

garantia do direito à educação básica” (MOLINA, 2011, p.10).  

Para Arroyo (1999), os movimentos sociais sindicais colaboraram para ressignificar a 

função da escola no campo a uma prática vinculada ao projeto popular que supere a “escolinha 

de letras”, restrita ao ato de ler, escrever e contar, para uma perspectiva participativa e 

colaborativa, resgatando os valores típicos da cultura camponesa com experiências pedagógicas 

que reconheça suas raízes populares. Em outras palavras, a educação do campo começa a ter 

maior visibilidade em todo o país em razão dos movimentos sociais, especialmente no Rio 

Grande do Norte – Caraúbas – conforme contextualizaremos no próximo subitem. 

 

3.2 CONTEXTUALIZANDO AS ESCOLAS MULTISSERIADAS RURAIS NO RIO 

GRANDE DO NORTE E EM CARAÚBAS 

 

No Rio Grande do Norte, e outros estados do Nordeste, as escolas rurais foram marcadas 

pela oferta educacional precária, com fortes defasagens entre os conteúdos curriculares e a 

realidade do contexto rural. Conforme Medeiros (2010), nas escolas rurais do Seridó do Estado 

o ensino no campo era ministrado por alguém que a comunidade rural considerasse capaz de 

instruir o ensino das primeiras letras e as aulas aconteciam na casa dos próprios moradores, em 

armazéns, “latadas” e até debaixo de árvores.  

Em meados de 1950, foram criadas as escolas isoladas28, distribuídas pelos municípios 

do RN com uma proposta educacional para a população campesina organizada de forma 

                                                           
28 Formatação de escola situada na localidade rural para atender à população campesina no século XIX, cujo 

funcionamento administrativo, pedagógico e financeiro depende de uma escola-sede da rede estadual de ensino 

localizada no centro urbano. Conforme Cardoso (2013), o termo “isolado” concerne à localização dessas 
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multisseriada, reunindo em torno de um/a professor/a alunos de séries diferentes sem a 

constituição de políticas que valorizassem-no e o seu contexto socioeducacional (MEDEIROS, 

2010). Essas escolas enfrentaram inúmeros desafios quanto às condições pedagógicas, porque 

não haviam recursos materiais e a infraestrutura era insatisfatória. Com os graves problemas 

presentes na educação rural a nível nacional e estadual e os movimentos migratórios 

rural/urbano, em 1975 foi criado o Programa de Assistência Educacional aos Municípios 

(PROMUNICÍPIO), articulado entre os governos federal e municipal a fim de organizar a 

educação no campo (MEDEIROS, 2010). 

Diante da precariedade da educação no campo, em particular na região Nordeste, o 

EDURURAL propôs uma articulação dos estados com os municípios para melhorar o sistema 

educacional rural no RN, assim como em outros estados que enfrentavam problemas financeiros 

para atender a demanda escolar. Além disso, as crianças tinham dificuldades para frequentar as 

aulas diante da fragilidade socioeconômica das famílias rurais, “[...] posto que a sobrevivência 

impunha às famílias colocá-las para trabalhar, alternando, assim, a escola e trabalho, às vezes 

no mesmo turno” (AZEVEDO; QUEIROZ, 2010, p. 63). 

Essa relação trabalho-escola é uma discussão que sempre permeou nas comunidades 

rurais, visto que a escolarização acontece concomitante com a isenção precoce de crianças e 

adolescentes no trabalho produtivo agrícola. Diante disso, para ajudarem na renda familiar, 

muito cedo são obrigados a trabalhar com os pais no roçado. 

Sobre isso, Martins (1981) discorre que a simultaneidade entre a escola e o trabalho na 

roça não é um evento que permaneceu no passado, “Ela se constitui num dado da experiência 

de vida das crianças de hoje no meio rural” (MARTINS, 1981, p. 252). Portanto, ainda 

prevalece o trabalho infantil rural, e mesmo com direitos de acesso à escola alguns adolescentes 

ainda dividem o trabalho com a sala de aula. 

Retratando a situação da educação rural no Estado, em 1980, Azevedo (2010) afirma 

que os recursos didático-pedagógicos e a prática do/a professor/a eram direcionados para a 

realidade da vida urbana, desconsiderando o contexto dos alunos campesinos. Nesse período, 

não havia um esforço dos governantes que consolidasse um modelo de educação condizente 

com os sujeitos do campo. Pelo contrário, havia uma ênfase na formação para atender o 

mercado capitalista mediante mão de obra campesina. A escola não era vista como meio de 

transformação social, mas como instrumento de adestramento para a produção agrícola.  

                                                           
instituições que se encontravam isoladas das sedes dos munícipios, as quais carregavam vestígio do método de 

ensino mútuo. Uma das características básicas da escola isolada é a junção de vários alunos de séries diferentes 

em torno de um único docente, convertido, em 1970, nas atuais escolas multisseriadas (MEDEIROS, 2010).  
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Em vista disso, compreendemos que essa realidade ainda predomina nas escolas do 

campo, apesar das lutas sindicais que defendem uma educação que atenda às necessidades dos 

sujeitos do campo e valorize sua cultura, conforme disposto na LDB e demais documentos 

normativos, que regulamentam mudanças no âmbito da educação do campo e refletem as 

diretrizes didático-pedagógicas do sistema educacional urbano. 

Para contrapor a essa perspectiva de educação, entre os dias 27 e 29 de abril de 2005 

sucedeu, em Natal, o I Seminário Estadual de Educação do Campo, tendo como desdobramento 

a publicação da Carta do Rio Grande do Norte, que aponta encaminhamentos para a 

operacionalização de diretrizes para a educação do campo no Estado e a criação do Comitê 

Gestor de Educação do Campo mediante o Decreto nº18.710, de 25 de novembro de 2005, cujo 

marco foi regulatório para a defesa da educação do campo. Este organismo interinstitucional 

“[...] possui caráter consultivo e deliberativo, cujo principal papel é articular as ações 

necessárias à implantação da Educação do Campo e das propostas presentes na Carta do Rio 

Grande do Norte” (BRASIL, 2016, n.p).  

Nessa Carta é ressaltada a necessidade da formação específica de professores para 

lecionarem nas escolas no/do campo no RN. Com isso, foi implantado na cidade de Mossoró, 

na UERN, o curso de Pedagogia com habilitação para o magistério dos anos inicias do Ensino 

Fundamental e na modalidade EJA com o projeto “Pedagogia da Terra” (2006-2011) – 

convênio firmado entre a universidade e o INCRA por meio do PRONERA e apoio do MST e 

a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN) 

(MEDEIROS, 2016).  

No mesmo município, a UFERSA disponibiliza, desde 2012, o curso de Licenciatura 

Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC), além da Pós-graduação lato sensu em 

Educação do campo. E o IFRN também ofertou o curso de Pós-Graduação em Educação do 

campo - Saberes da Terra (2014), visando à formação continuada de educadores da Educação 

Básica e da Educação Profissional. Dentre esses cursos, atualmente o LEDOC permanece 

funcionando com habilitação para docência multidisciplinar nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio com as seguintes habilitações: Ciências Humanas e Sociais ou 

Ciências da Natureza – curso de Pós-Graduação em Lato Sensu no IFRN campus Angicos e 

Canguaretama. Em 2021, a UERN também vem ofertando a licenciatura em Educação do 

Campo na modalidade Educação a Distância (EaD) para a formação de educadores do campo.    

No tocante às escolas multisseriadas, o Brasil contava, em 2011, segundo o INEP, com 

95.402 escolas com turmas multisseriadas. “A região Nordeste contemplava 55.212, e no Rio 

Grande do Norte 1.914” (CARDOSO, 2013. p. 51). Dados mais recentes coletados no 
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Laboratório de Dados Educacionais (LDE), a partir do Censo Escolar/INEP de 2019, o RN 

contempla 1.060 instituições multisseriadas rurais.  

No período (2007-2019), diversas escolas multisseriadas no RN (Gráfico 1), bem como 

na região Nordeste, foram desativadas nos últimos anos (SOUZA, et al, 2016) em decorrência 

da “nucleação escolar”29 e a ampliação do transporte escolar, que garante o deslocamento diário 

de alunos tanto para os núcleos escolares rurais quanto para os centros urbanos, revelando uma 

visão economicista dos governantes impregnada pelo gerenciamento do sistema e pela redução 

de custos. Contudo, essa prática é considerada pelos autores como excludentes, porque “[...] à 

medida que desvincula o estudante do seu local de origem, não oportuniza situações que 

valorizem sua cultura e identidade de sujeito do campo” (SOUZA et al, 2016, p. 222). 

 

Gráfico 1-  Número de Escolas Multisseriadas Rurais do Rio Grande do Norte de 2007 a 2019 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

No gráfico, percebemos que o número de instituições multisseriadas está sendo reduzido 

gradativamente nos últimos 13 anos.  Essa atenuação decorre devido a nucleação, contrariando 

a dimensão política em torno do direito de uma escola no/do campo conforme disposto na 

Resolução de nº 2, de 28 de abril de 2008, art. 3º, que trata: “ a Educação Infantil e os anos do 

Ensino Fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os 

processos de nucleação de escolas e deslocamentos das crianças” (BRASIL, 2008, p. 295). 

                                                           
29 Configura-se o fechamento de escolas em comunidades que apresentam número reduzido de alunos a fim de 

viabilizar mediante transportes escolares o deslocamento de alunos para escolas núcleos com a maior quantidade 

de educandos no campo ou cidade, os quais são reunidos em classes seriadas conforme faixa etária. Logo, estes 

são transferidos para as instituições de ensino maiores. 
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Nesse mesmo entendimento, Netto (2014 apud SOUZA et al, 2016) considera a 

nucleação como a união de várias escolas rurais multisseriadas com o número de alunos 

menores para outras escolas com estruturas maiores seriadas em outra localidade rural, 

seguindo o modelo de alguns países com o propósito de reduzir custos e agregar estudantes de 

várias localidades rurais em um único polo escolar distante de seus traços culturais e suas 

particularidades.  

Essa nucleação contribui para o desenraizamento cultural dos alunos do campo, que se 

desloca para longe da comunidade de origem. Sore isso, Hage (2014b) aponta que 

indiscriminadamente as escolas multisseriadas estão a mercê de uma política de nucleação 

institucional vinculada ao mercado do transporte, fechando as portas de diversas escolas sem 

haver o diálogo com os sujeitos do campo, resultando em conflitos intra e entre as comunidades 

rurais, pois nem sempre está expresso à ação do poder público e os impactos acerca da vida dos 

camponeses e a construção da identidade escolar. O autor denuncia os dados alarmantes de 

redução de escolas no período 2002-2011, com o fechamento de 31.203 escolas rurais.  

Vale ressaltar que as escolas multisseriadas, em particular Caraúbas/RN, vêm reduzindo 

nos últimos anos, segundo dados levantados junto à Secretaria Municipal de Educação 

(SEDUC). Atualmente, o município contempla 13 unidades escolares multisseriadas vinculadas 

ao CEMER do Ensino Fundamental, anos inicias (1° ao 5° ano), e Infantil (creches e pré-escola) 

conforme descrito no quadro, abaixo: 

 

Quadro 1 - Relação das Escolas Municipais Multisseriadas de Caraúbas/RN 

N. Instituição Escolaridade Comunidade Rural 

01 
Unidade II Antônio Vicente 

de Melo 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Comunidade de Pedra II 

02 
Unidade III Aproniano 

Martins de Sá 
Ensino Infantil Comunidade Mirandas 

03 
Unidade X Francisco 

Gomes de Oliveira 

Ensino Infantil e 

Fundamental 

Comunidade Língua de 

Vaca 

04 
Unidade XVIII Manoel 

Praxedes Pimenta 
Fundamental Comunidades Dois Irmãos 

05 
Unidade XIX Maximiano 

Sales de Oliveira 

Ensino Infantil e 

Fundamental 

Comunidade de Pedrês 

 

06 
Unidade XXI Núbia de 

Oliveira Ramos 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Distrito de São Geraldo 

07 
Unidade XXII Pedro Júlio 

do Nascimento 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Comunidade de KM 101 

   (Continua...) 
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(Continuação)   

N. Instituição Escolaridade Comunidade Rural 

08 
Unidade XXV Professora 

Isabel Dina 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Comunidade de Livramento 

09 
Unidade XXVI Sebastião 

Pinto de Queiroz 
Ensino Fundamental 

Comunidade de Galho do 

Angico 

10 
Unidade XXVIII Ubaldo 

Fernandes Pimenta 
Ensino Fundamental 

Comunidade de 

Abderramant 

11 
Unidade XXX Zacarias 

Sales Arco Verde 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Comunidade de Boágua 

12 
Unidade XXXI Adelino 

Sena de Lima 

Ensino Infantil e 

Fundamental 
Comunidade Xique-Xique 

13 
Unidade de Ensino Infantil 

Espaço da Alegria 
Ensino Infantil 

Assentamento Santa 

Agostinha 

Fonte: Elaboração própria (2020).  

 

As unidades multisseriadas, mencionadas acima, contemplam 178 alunos matriculados 

no ensino fundamental - anos iniciais (1° ao 5° ano) e 163 na educação infantil (creche e pré-

escola), atendendo às crianças que residem nas comunidades rurais distribuídas no município.  

 Quanto à implantação dos CEMER, deu-se início nas décadas de 1980 e 1990, a partir 

de encontros emanados pelo Projeto Principal de Educação para a América Latina e o Caribe 

(PPE-PROMEDLAC IV e V). Segundo Rodriguez e Cabral Neto (2007 apud MEDEIROS, 

2010, p. 65), um dos compromissos do projeto é “ [...] promover a formação de professores no 

conjunto das instituições de pesquisas educativas e dos centros de formação, bem como a 

realização de pesquisas envolvendo os educadores e a formação docente para as áreas rurais”. 

No Brasil, os CEMER foram criados com fundamentação nas propostas internacionais, 

tendo como documento norteador a Lei n.º 9.394/96 na reestruturação de escolas rurais como 

alternativa para a educação no campo 

[...] sob a responsabilidade de um grupo de administradores-gestores e coordenadores 

pedagógicos com vistas a organizar e coordenar as atividades das unidades de ensino 

garantindo a integração pedagógica e administrativa à educação do meio rural 

(MEDEIROS, 2010, p. 65).  

Logo, o CEMER foi instituído pela Lei n°538, de 27 de junho de 2000, e sancionado 

pelo prefeito Aguinaldo Pereira com o objetivo de coordenar as atividades didáticas e 
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pedagógicas de todas as unidades de ensino no meio rural do município (CARAUBAS, 2000). 

A figura, a seguir, situa o município de Caraúbas/RN, localizado a 400 km da capital do estado. 

 

Figura 2 - Localização Geográfica de Caraúbas/RN 

 
Fonte: https://www.familysearch.org/wiki/pt/Cara%C3%BAbas,_Rio_Grande_do_Norte_-

_Genealogia#/media/File:Rio_Grande_do_Norte_Municip_Cara%C3%BAbas.svg.png. 

 

Referente aos seus aspectos históricos, o município foi chamado primeiramente de 

Várzea das Caraúbas, palavra epistemologicamente derivada da árvore carnaubeira30 em razão 

de haver número significativo dessas árvores às margens do riacho em que os primeiros povos 

originários (Payacus) batizaram de Carahumba (fruta de casaca negra) – esses povos habitavam 

na região da chapada do Apodi pertencente ao grupo cultural Tarairiú.    

 Por volta de 1750, o general português Francisco de Souza Falcão chegou à região 

através do regime da Sesmaria31, deixando a cidade de Cabo/PE acompanhado com seus 

familiares, entre eles o seu sobrinho Leandro Bezerra Cavalcanti, que mais tarde se tornaria seu 

genro. Este fundou uma fazenda de gado às margens de um riacho no município e, diante da 

seca que permeava o sertão, construiu um poço para amenizar a falta d’água. Devoto de São 

Sebastião, prometeu construir uma capela em honra ao glorioso santo se surgisse água no poço 

para abastecer as pessoas e seus rebanhos. Consoante Gurgel (2003), sua súplica foi atendida e 

a promessa cumprida. A capela foi edificada em frente a atual matriz e, anos depois, trouxe a 

imagem do padroeiro do engenho de Muribeca/PE, formando as primeiras vilas aos arredores.  

                                                           
30 Conhecida como ipê amarelo, planta de casca amargosa e folhas amarelas da família. As carnaubeiras situavam-

se às margens do Rio Mossoró, proporcionando sombras aos viajantes que transitavam pela Várzea das 

Caraúbas/RN, considerado como um ponto de descanso. Ainda hoje, as árvores são preservadas em alguns pontos 

da cidade e mais visíveis com a beleza das flores amarelas nos meses de setembro e dezembro.  
31 Lote de terra que os reis de Portugal, na invasão e colonização do Brasil, cediam aos novos povoadores. 

Caraúbas/

RN  
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Com o desenvolvimento da população, em 23 de março de 1852 foi criado o distrito Paz 

de Caraúbas, e em 1856 deu-se início a construção da igreja matriz em razão de nova promessa 

assumida pela população, que sofria com a epidemia da cólera-morbo, e os caraubenses, 

profundamente religiosos, suplicaram para preservar todos do contágio (BRITO, 1999).  

Portanto, a história da cidade denota forte relação com a fé e a religiosidade ao padroeiro 

São Sebastião, que até hoje é homenageado, atraindo fieis para participarem dos novenários 

que acontecem de 10 a 20 de janeiro. Além desse evento, há outros que são realizados, como 

festas Juninas, desfiles de carroças, quadrilhas e casamento matuto, retreta cultural, gerida pela 

Banda de música centenária “Joaquim Amâncio”, assim como pela instituição Clube Amantes 

da Poesia “Menestrel Leto Fernandes”, o desfile cívico em 07 de setembro e a Exposição 

Agropecuária de Caraúbas (Expoeste), que acontece em maio, movimentando a economia local 

e atraindo diversas pessoas e criadores rurais locais e de Estados vizinhos.  

Em relação ao ensino primário em Caraúbas, foi inaugurado em 1909 o grupo escolar 

Antônio Carlos e suas atividades pedagógicas com duas turmas contendo 77 alunos. Mais tarde, 

essas classes foram distribuídas pelos núcleos mais populosos do município (BRITO, 1999). É 

relevante destacar que a organização de ensino desse grupo era multisseriado, por constituir 

estudantes de diversas idades no mesmo tempo e espaço educacional. Por conseguinte, a sede 

servia de apoio para as demais classes distribuídas pela cidade, inclusive das comunidades 

rurais. Assim, o ensino multisseriado era visto como uma prática comum nas áreas urbanas.   

É importante sublinhar que em 1959 o Serviço Social Rural (SSR), órgão do Ministério 

da Agricultura, realizou de 20 a 27 de setembro a 12º Semana Ruralista do Rio Grande do Norte 

em Caraúbas, em parceria com os distritos de Janduís e Umarizal. Segundo Brito (1999), foi 

uma semana intensa de ensinamentos e orientações para agricultores, professores e criadores 

para a melhoria da vida rural, com a participação de diversas autoridades da época, entre elas o 

D. Eliseu Simões Mendes, Bispo Diocesano, Dr. Agnaldo Moreira P. Freitas, representante do 

Serviço de Informação Agrícola do Rio de Janeiro, o prefeito municipal de Caraúbas, Jonas 

Gurgel, e a equipe de Missões Rurais de Caraúbas/RN e Apodi.  

O evento foi organizado naquele grupo escolar, com exposição de cartazes, manuais e 

produtos agrícolas produzidos pelas 25 fazendas municipais. Além da exposição de produtos, 

a professora Maria Helena Gois reuniu professores da sede do município e de vários distritos 

para tratar sobre a sistematização e funcionamento do Clube Agrícola Escolar (BRITO, 1999). 

Contudo, percebemos que o ato visava acelerar a produção agrícola das fazendas nos 

municípios e o ensino das escolas rurais era pautado na instrução técnica da mão de obra para 

atender meramente às necessidades econômicas dos fazendeiros da região, sem uma educação 
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que estimulasse a formação crítica dos caraubenses. De acordo com esse autor, a “[...] Semana 

Ruralista tinha o propósito de expandir o mercado pecuarista no interior dos estados orientando 

as populações rurais no desenvolvimento econômico através das orientações do serviço de 

informação agrícola do ministério da agricultura” (BRITO, 1999, p. 176).  

Em relação ao ensino nas comunidades rurais, teve forte influência da igreja católica 

mediante formação de grupos comunitários nos anos de 1976 a 1979 pelo Pe. Lourenço nas 

comunidades de Mariana, Cachoeira, Mirandas, Bela Vista, Belém, entre outras. Segundo 

Gurgel e Silva (1985), os grupos tinham como objetivo alfabetizar jovens e adultos no curso 

primário fundamentado no Movimento de Educação de Base (MEB)32, “[...] utilizando o 

método de Paulo Freire, em que na escola o aluno aprende a ler a sua própria realidade e está 

conscientização o faz engajar na luta pela organização do seu grupo social” (GURGEL; SILVA, 

1985, p. 61).  

Para a concretização do MEB em Caraúbas/RN, o vigário colaborou na construção de 

grupos comunitários para a formação de jovens e adultos em algumas comunidades rurais do 

município mediante trabalho de monitores, considerados como professores leigos, responsáveis 

pela organização dos grupos para discutir os problemas das comunidades e também alfabetizar 

os alunos. Mas, nas comunidades rurais que não haviam escolas, as aulas aconteciam nos 

centros comunitários das associações de agricultores rurais ou até mesmo em espaços cedidos 

pelos próprios moradores. Naquele período, vários grupos foram formados pelo MEB, entre 

eles os de jovens, de estudos, de mulheres de corte e costura e de trabalhadores rurais.   

Nos anos de 1980 a 1985, a região Nordeste atravessou cinco anos de seca, ocasionando 

problemas para a população caraubense, como falta d’água, fome e a miséria. Nesse período de 

estiagem, principalmente nas zonas rurais, a situação se intensificou. Com isso, o representante 

da paróquia reuniu todos os agentes da diocese de Mossoró para atender os doentes e 

necessitados com projetos alternativos para ajudar a população caraubense. 

No encontro, foi criado a pastoral da seca tencionando amenizar os problemas em 

decorrência da falta d’agua. O Pe. Lourenço enviou cartas à família e às entidades eclesiais na 

Holanda, país de origem, para realizarem campanhas, bem como solicitou à embaixada 

holandesa no Brasil um caminhão pipa para abastecer a zona rural e a zona urbana, e, ainda, 

acionou a Cruz Vermelha. Com a ajuda financeira recebida, o vigário distribuiu às famílias 

                                                           
32 Fundado em 21 de março de 1961 pelo Decreto nº 50.370 e assinados pelo Ministério da Educação e a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o MEB visava contribuir para promoção humana integral e 

superação da desigualdade social mediante programas de educação popular libertadora ao longo da vida 

fundamentado nos princípios filosóficos de Paulo Freire.  
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significativa quantidade de alimentos com a colaboração das equipes evangelizadoras 

(GURGEL; SILVA, 1999).   

Paralelo a isso, a pastoral da seca mobilizou organizações e grupos comunitários por 

meio de movimentos populares para elaborar um relatório com os principais problemas que os 

trabalhadores rurais enfrentavam, como redistribuição de terras para os trabalhadores sem-terra, 

falta d’agua, mudanças no regime de trabalho, tratamento mais humano aos trabalhadores e o 

salário baixo e atrasado. Sendo assim, ao longo de 13 anos de missão sacerdotal na paróquia de 

São Sebastião, aquele vigário comprometeu-se com a população rural em defesa de melhores 

recursos e condições de vida para os caraubenses, principalmente para os agricultores das áreas 

rurais através de projetos, organizações e movimentos sociais de lutas sindicais em favor dos 

camponeses em busca de uma sociedade igualitária, condições de trabalho e a uma educação 

emancipatória para o povo no campo. 

 Quanto aos aspectos econômicos, a principal atividade está vinculada à agricultura, 

com a produção de algodão, cana-de-açúcar, mandioca, cera de carnaúba, pecuária e silvicultura 

distribuídas pelas propriedades rurais do município. Atualmente, a economia da cidade 

concentra-se, em grande parte, nos estabelecimentos comerciais e indústrias de pequeno porte. 

É importante considerar, dentre outros fatores, sua capacidade de geração de renda, por meio 

de atividades nas áreas da pecuária e agricultura.  

No tocante à oferta educacional, o município conta com instituições federais, estaduais, 

municipais e privadas. No âmbito federal, a UFERSA iniciou suas atividades pedagógicas de 

forma provisória no dia 16 de agosto de 2010, na Escola Estadual Antônio Carlos (antigo grupo 

escolar), enquanto a sede oficial do campus era construída, e a nível estadual o NAESC 

funcionou na Escola Municipal Josué de Oliveira.  

Concernente à educação municipal, atende as zonas rural e urbana nos segmentos da 

educação infantil, (creches e pré-escola) e ensinos fundamental e médio. Na rede estadual são 

oferecidos o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Conforme dados coletados pela Secretaria Municipal de Educação (SME), âmbito urbano, o 

município contempla 09 escolas municipais, 03 estaduais e 03 da rede privada.  

Diante dessa breve contextualização histórica referente às escolas multisseriadas no RN, 

observamos que as escolas rurais eram vistas como instrumento a serviço de interesses 

econômicos das classes dominantes em diferentes períodos da história do RN, perpassando por 

longas discussões e mobilizações sociais para sua implementação, legitimação e 

reconhecimento por uma educação que parte dos anseios dos sujeitos do campo e seu modo de 

viver. Logo, os/as docentes que atuam nas escolas do campo têm um papel preponderante nas 
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práxis de ensino, reconhecendo a heterogeneidade das turmas multisseriadas como um 

elemento fortalecedor da aprendizagem dos educandos/as.  

Isto posto, é com esse olhar mais sensível para/com os sujeitos da pesquisa que na seção 

seguinte enveredamos pelos procedimentos metodológicos do estudo, percorrendo os principais 

elementos substanciais que a constituem para que possamos conhecer os passos trilhados até 

chegar aos achados do estudo.  
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4 “NINGUÉM CAMINHA SEM APRENDER A CAMINHAR, SEM APRENDER A 

FAZER O CAMINHO CAMINHANDO”: ENVEREDANDO NA METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

 

Fotografia 4 - Crianças do campo no caminho da escola 

 
Fonte: Rocha e Hage (2010). 

 

Cantares 

(Antonio Machado) 

 

[...] Caminhante, são tuas pegadas 

o caminho e nada mais; 

caminhante, não há caminho, 

se faz caminho ao andar 

 

Ao andar se faz caminho 

e ao voltar a vista atrás 

se vê a senda que nunca 

se há de voltar a pisar 

 

Caminhante não há caminho 

senão há marcas no mar... 

 

Faz algum tempo neste lugar 
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onde hoje os bosques se vestem de espinhos 

se ouviu a voz de um poeta gritar 

"Caminhante não há caminho, 

se faz caminho ao andar"... 

 

É a partir desse poema que buscamos construir a pesquisa. Assim, nesta seção trazemos 

a imagem comum de crianças campesinas trilhando seus próprios sonhos em busca pelo 

conhecimento. Adentrando nos campos espinhosos que, muitas vezes, mudamos a direção e 

encaramos a vastidão do incerto, do medo e da insegurança, mas plantando resistências e 

cultivando esperança nessa caminhada árdua e essencial para a construção da aprendizagem.  

Assim como é na vida camponesa, a metodologia da pesquisa é um caminho que 

percorremos em busca de alcançar um propósito, com idas e vindas que nos direciona para 

diferentes horizontes. É nesse caminhar que nos reinventamos e aprendemos a cada passo dado. 

Conforme Freire (1992, n/p), “[...] ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a 

fazer o caminho caminhando [...]”, sem se arriscar nos espinhos que inesperadamente 

encontramos e, assim, redimensionamos o trajeto. A cada passo realizamos escolhas, traçamos 

novas rotas, novos procedimentos e novas técnicas para cumprir nosso objetivo.  

Etimologicamente, metodologia significa o estudo do caminho para se fazer ciência 

(MINAYO, 1999), deriva do grego méthodos (caminho para chegar a um objetivo) e logos 

(conhecimento). Richardson (1999) define-a como um percurso para chegar a determinado 

propósito. Sendo assim, ela denota procedimentos usados para alcançar um saber. Minayo 

(2003) destaca, ainda, que a criatividade do pesquisador constitui parte importante no 

desenvolvimento metodológico, visto que “[...] inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador” (MINAYO, 2003, p. 16). Então, compreendemo-la como uma 

construção, e o pesquisador como um agente produtivo nesse percurso científico que tem a 

capacidade de buscar novos atalhos e novas possibilidades para alcançar dado(s) propósito(s). 

Por conseguinte, nossa investigação tem como método a pesquisa autobiográfica em 

educação, a qual tem como objetivo caracterizar o fazer docente e as práticas de ensino nas 

classes multisseriadas no município de Caraúbas/RN. Esse método é qualificado como 

reflexivo, visto vez permitir ao sujeitos pensar “[…] sobre o ensino e sobre suas práticas de sala 

de aula […]” (BUENO, 2002, p. 11). 

As narrativas dos/as docentes se configuram como um instrumento de reflexão de suas 

práxis, sobretudo quanto ao ensino nas classes multisseriadas, as quais requerem um olhar 
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atencioso em razão de serem constituídas por alunos de diversas faixas etárias e escolaridade 

numa única sala de aula. Logo, adotamos como base teórica para discutir a respeito de narrativas 

autobiográficas os estudos de Passeggi (2010, 2011, 2014), Delory-Momberger (2012), Souza 

(2006), Josso (2009, 2010) e Rocha (2012), os quais abordam a pesquisa autobiográfica como 

procedimento que intenciona “[...]compreender como os indivíduos (a criança, o jovem, o 

adulto...) e/ou os grupos sociais (familiares, profissionais, religiosos, gregários...) atribuem 

sentido ao curso da vida, no percurso de sua formação humana ao longo da vida, no discurso 

da história” (PASSEGGI, 2011, p. 20). 

Quanto à natureza da pesquisa, é caracterizada como descritiva. O estudo traz uma 

espécie de mapeamento das práticas de ensino docentes que permite explorar aspectos mais 

singulares de dado campo de estudo, conciliando, assim, duas perspectivas de pesquisa. 

Conforme estudos sucedidos no campo da educação, a maioria tem como “[...] foco o desejo de 

conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, 

seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho e seus valores [...]” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 110), levantando opiniões, atitudes e crenças dos grupos sociais. 

Consoante à seção, subdividimo-la da seguinte forma: apresentação da abordagem 

adotada no estudo, discussão referente às reflexões éticas da pesquisa, difusão dos instrumentos 

para a construção dos dados e das técnicas, caracterização dos sujeitos da pesquisa e análise 

dos dados. 

 

4.1 ABORDAGEM QUALITATIVA: TRAÇOS SUBJETIVOS NA PESQUISA 

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, cujo fim é possibilitar uma aproximação do 

pesquisador com os/as professores/as das classes multisseriadas do campo relativas às suas 

perspectivas, experiências e saberes para que possamos compreender a realidade investigada. 

A “[...] pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

13). Essa abordagem supera as investigações de cunho positivistas em favor da recuperação da 

subjetividade dos indivíduos, enfatizando mais as relações intersubjetivas do que o produto 

final. Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 45), há cinco características específicas que podem 

ser reconhecidas a partir de seus pontos determinantes de identificação: 

1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal. 2) A investigação qualitativa é 
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descritiva. 3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. 4) Os investigadores qualitativos tendem 

a analisar os seus dados de forma indutiva. 5) O significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa. 

Diante disso, percebemos que essas qualificações permitem ao pesquisador um olhar 

mais sensível durante a investigação, de modo a respeitar as particularidades dos sujeitos da 

pesquisa. Eles “[...] estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas, experiências, e situações particulares” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 68). 

No primeiro princípio, o ambiente natural é qualificado como fonte para a construção 

de dados empíricos, possibilitando ao pesquisador um contato direto com o ambiente 

investigado. Esse contato é justificável porque os fenômenos pesquisados são influenciados 

pelo contexto que está inserido. Ademais, na pesquisa qualitativa a transcrição de entrevistas, 

documentos, fotografias, entre outras fontes, são considerados descritivos por obter 

detalhamento de situações e acontecimentos experienciados pelos participantes do estudo, 

conforme descrito no segundo princípio. 

Quanto à terceira característica, observamos que as hipóteses podem ser refutadas, 

especialmente quando a investigação é realizada com a participação de pessoas. Isto porque os 

resultados são fenômenos subjetivos inerentes aos sujeitos da investigação. Daí, a assertiva de 

que há um interesse mais no processo que necessariamente nos resultados, visto que se torna 

relevante compreender o percurso dos fenômenos estudados. Nessa abordagem, o plano de 

pesquisa é flexível e tenciona que as hipóteses possam ser reformuladas no decurso do estudo, 

proporcionando novas descobertas (ROCHA, 2012) e permitindo flexibilização ao roteiro da 

pesquisa, desde que atenda aos objetivos propostos da pesquisa (geral e específicos). 

O estudo que emprega a abordagem qualitativa em educação tenta compreender os 

processos dinâmicos vividos pelos grupos sociais, contribuindo, assim, com a transformação 

dos grupos envolvidos e possibilitando “[...] o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos” (RICHARDSON, 1999, p. 80). Ainda, respeitando a 

singularidade dos participantes, suas vivências culturais e saberes que estão intrinsecamente 

relacionados ao contexto investigado. 

Então, ao defendermos a pesquisa com os/as professores/as das escolas do campo 

buscamos reconhecer suas especificidades com um olhar atencioso que, muitas vezes, são 

despercebidos. Estes precisam ser vistos como sujeitos atuantes que sentem, vivenciam e 

transformam realidades mediante suas narrativas, tanto pessoais como profissionais 

vivenciadas no espaço escolar multisseriado. 
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Assim sendo, a pesquisa qualitativa no âmbito escolar é considerada como um mundo 

social habitado pelos seres humanos com diversas situações, abrangendo diferentes métodos de 

pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Essa visão tem seus preceitos encontrados em Triviños 

(1987), que salienta a relevância da pesquisa aludida, valorizando mais o significado e sentido 

dentro de seu contexto do que os dados quantificáveis. Tal abordagem não se preocupa em 

quantificar, mas em “[...] compreender e explicar a dinâmica das relações sociais dos que, por 

sua vez, são depositárias de crença, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com 

a experiência e a cotidianidade [...]” (MINAYO, 2003, p. 24). 

Assim, visto a pesquisa qualitativa englobar diversos métodos, aliamos as narrativas 

autobiográficas como uma perspectiva adequada para refletir o percurso histórico e social 

dos/as professores/as do campo e suas experiências formativas. Essas narrativas, segundo 

assenta Passeggi (2010), são consideradas tanto como um método de investigação qualitativo, 

como um aparato pedagógico de reflexão crítica formativa. 

Como fundamentação, embasamo-nos em Bogdan e Biklen (1994), Richardson (1999), 

Minayo (2003) e Triviños (1987) aspirando afirmar o compromisso do estudo com o “[...] 

universo dos significados, motivações, aspirações, valores e atitudes” (MINAYO, 2003) dos/as 

professores/as do campo. Logo, adotamos aquela abordagem como um caminho apropriado 

para trilhar ao lado das narrativas autobiográficas. Na próxima subseção, destacamos os 

principais princípios teórico-históricos sobre a pesquisa autobiográfica com os/as docentes que 

lecionam no contexto das escolas rurais.  

 

4.2 A PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA COM OS/AS DOCENTES DO CAMPO: BREVE 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

A pesquisa autobiográfica vem se destacando nas últimas décadas nas áreas das Ciências 

Humanas e Sociais. É reconhecida como um método que desencadeou importantes embates 

teóricos, posto que “[...] pretende atribuir à subjetividade um valor de conhecimento” 

(FERRAROTTI, 2010, p. 34), superando a racionalidade técnica da ciência positivista, que tem 

como principais pilares as Ciências Exatas, tendo em conta as dimensões sociais, políticas e 

subjetivas do indivíduo como um ser histórico. Tal perspectiva de pesquisa eclodiu no século 

XX, no âmbito do movimento etnometodológico, na Escola dos Annales33, tendo importantes 

                                                           
33 Movimento de renovação científico historiográfica que surgiu na França no século XX organizado por um grupo 

em torno do periódico Annales d'histoire économique et sociale (Anais de história econômica e social), no qual 

eram publicados seus principais trabalhos. Os dois principais fundadores desse periódico foram Lucien Febvre e 
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precursores, como Lucien Febvre e Marc Bloch, que defendiam novos métodos de investigação 

para a construção da história, valorizando a “ [...] experiência direta com os atores sociais para 

a compreensão da sua realidade” (SOUZA, 2006, p. 65). 

É nesse movimento que emergiram as primeiras discussões autobiográficas, 

perpassando três períodos históricos destacados por Pineau (2006): período de eclosão (1980), 

conhecido como histórias de vida em formação, cujos estudiosos de várias partes do mundo 

marcaram a primeira geração de teóricos que trabalharam com essa abordagem (Pineau, 

Dominicé, Josso, Nóvoa, Finger, Villers, Courtois, Bonvalot e Delory-Momberger), 

constituindo as primeiras produções científicas inerentes aos estudos biográficos; o segundo 

período de constituição (1990) foi marcado pelos eventos científicos, as associações e as redes 

nacionais e regionais e; o último período diferenciador nos anos 2000. 

Esse interesse pela abordagem biográfica tem como justificativa o “[...] fato de este 

método valorizar uma compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em 

relação às vivências e às experiências que tiveram lugar no decurso da história de vida” 

(FINGER, 2010, p. 125). No Brasil, alguns teóricos têm adotado os estudos autobiográficos, 

assim como grupos de pesquisas de diversas universidades brasileiras em diferentes campos 

das Ciências Humanas e Sociais.  

Consoante Passeggi (2011), as pesquisas autobiográficas e biográficas em educação 

multiplicaram nos últimos trinta anos mediante discussões sobre o movimento biográfico, 

como, por exemplo, a criação do Congresso Internacional de Pesquisas Autobiográficas 

(CIPA), em 2008, a Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph) e a 

Associação Norte-Nordeste das Histórias de Vida em Formação (ANNHIVIF), instituída em 

2006, fazendo com que os estudos biográficas continuem se fortalecendo como uma 

possibilidade de pesquisa no âmbito educacional. 

Igualmente, Bueno (2002) expõe que os estudos com as histórias de vida e (auto) 

biografia como metodologias de investigação ganharam impulso nos últimos anos na educação. 

A autora, considera que a partir de 1980 houve uma articulação dos estudos sobre histórias de 

vida e formação docente. Isso desencadeou um grande número de pesquisas referentes à vida 

dos professores, suas carreiras e percursos, permitindo representar as relações de ensino e 

                                                           
Marc Bloch, entre outros colaboradores, cujos objetivos consistiam combater os métodos tradicionais de 

investigação e desenvolver uma nova abordagem histórica que levasse em conta o acréscimo de novas fontes à 

pesquisa historiográfica, entre elas “[...] a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-

problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não apenas da história política. Em 

terceiro lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a 

geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a lingüística, a antropologia social, e tantas outras” (BURKE, 

1991, p. 07). 
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aprendizagem, a subjetividade, os sentidos e as situações cotidianas no contexto escolar, 

oportunizando a estes narrar suas experiências mediante práticas vivenciadas. No Brasil, e 

também no exterior, as pesquisas educacionais com fontes autobiográficas inspiram diversas 

correntes e tendências em diferentes campos daquelas ciências (BUENO, 2002). 

Ao adotarmos essas narrativas com os/as professores/as do campo, e ao narrar suas vidas 

“[...] não nega um ‘texto’ anterior, mas sua interpretação. Ao transformar sua vida em uma 

narrativa, “[...] o sujeito cria uma versão provisória de si que até então não existia” (PASSEGGI, 

2011, p. 21), fazendo com que o indivíduo interprete-a com uma perspectiva, formulando o 

próprio ponto de vista sobre si e o mundo. Permite um encontro consigo, atribuído por Josso 

(2009) como um “caminhar para si”. 

Desse modo, essas narrativas proporcionam aos sujeitos tecerem reflexões acerca de 

suas ações passadas a fim de reconhecer suas vozes, oportunizando-lhes um posicionamento 

crítico a partir de suas práticas e experiências narradas. Concernente a essa reflexividade, 

Passeggi (2010, p. 16) intensifica a discussão, percebendo-as como principal interesse: 

[...] garantir condições ideais do retorno sobre si mesmo, para que o trabalho de 

autobiografar exerça a ação de reversibilidade sobre o pensamento de quem narra, 

transformando representações anteriores de si e do mundo da vida. Essa ação 

regressiva e progressiva é o que permite falar do “si mesmo” como um “eu refletido”, 

reinventado pela ação de linguagem. De modo que mediante o uso de instrumentos 

semióticos (grafias), o eu (autos) toma consciência de si e ressignifica a vida (bios) 

para nascer de novo. 

Acreditamos que os/as docentes que lecionam nas escolas do campo ao narrarem suas 

histórias, experiências, metodologias e práticas no ensino multisseriado atribuem sentido às 

suas vivências e representação de si. Não como seres passivos no contexto no qual estão 

inseridos, mas como sujeitos que entendem, interpretam, (res) significam e constroem 

realidades sociais que trazem à tona significados inerentes às suas experiências (ROCHA, 

2012), permitindo-lhes reflexões quanto às suas escolhas. Diante disso, partimos do 

pensamento de Larrosa (2002, p. 24), que aponta-os como um território de passagem, “[...] uma 

superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve 

algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos”. Essa experiência toca, incomoda e 

desacomoda, fazendo com que ressignifiquemos nosso modo de ser e viver.  

Isto posto, no decurso da vida vivenciamos diversos acontecimentos, contudo só há 

experiência quando aprendemos com o que tem sentido e nos transforma. Nessa perspectiva, 

Passeggi (2011) coaduna com Larrosa (2002), ao apontar que a experiência se constitui da 

relação entre o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou mediante o 

ato de narrar e de (re) interpretar. 
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Para Ferrarotti (2014), as narrativas autobiográficas permitem uma reflexão de si. 

Essencialmente, podemos tratá-la como um ensinamento, um permitir-se a olhar para dentro, 

baseado nas reminiscências de uma vida. Esse tipo de método envolve todo um cuidado, 

consigo e com o outro, por trazer à tona memórias de fatos que nos fazem pensar sobre o nosso 

eu no mundo, nossa formação, nossa identidade e historicidade. Sendo assim, a pesquisa 

autobiográfica em educação amplia e produz conhecimentos acerca da pessoa em formação, 

assim como suas relações com os territórios, tempos de aprendizagem e modos de ser, fazer e 

biografar resistências e pertencimentos (FERRAROTTI, 2014).  

No entendimento de Josso (2014), o método biográfico permite uma atenção, em 

especial na formação dos sujeitos, uma investigação-formação, permitindo que os/as 

professores possam identificar em sua própria história de vida o conjunto de elementos que 

foram realmente formador. “O ser em formação só se torna sujeito no momento em que a sua 

intencionalidade é explicitado no ato de aprender e em capaz de intervir no seu processo de 

aprendizagem e de formação para favorecê-lo e para reorientá-lo” (JOSSO, 2014, p. 16).  

Esse método não é visto apenas como instrumento de investigação, mas como um 

método de formação do sujeito (FERRAROTTI, 2010). E é nesse movimento de “caminhar 

para si” que as pesquisas com autobiografias são caracterizadas como formativas, pelo fato que 

os sujeitos da pesquisa buscam em suas narrativas expressar o vivido e encontrar os elementos 

formativos para uma mudança de atitudes quanto às suas experiências (JOSSO, 2010). 

Assim, ao refletirmos sobre si, sobre as nossas experiências, sobre as relações culturais 

que estabelecemos contato com a própria história, permitimos que os/as professores/as do 

campo possam refletir a respeito de sua própria construção. Essas reflexões nos permite 

apreender o processo formativo profissional de como o indivíduo se tornou professor/a, 

levando-o/a a entender os sentimentos e as representações deste/a no percurso formativo 

(SOUZA, 2007).  

Quanto ao caráter subjetivo como processo reflexivo na narrativa, Josso (2010, p. 68) 

salienta que é preciso compreender e conhecer os significados e sentidos que cada sujeito “[...] 

atribui ou atribuiu em cada período de sua existência aos acontecimentos e situações que viveu. 

São precisamente essas interpretações que alimentam as representações que fazem de si 

mesmos e dos contextos nos quais evoluíram”. Essa ação faz com que esse indivíduo realize 

uma análise de si, de suas experiências e atitudes contínuas. Ele somente se torna gente no 

momento que sua intencionalidade é explicitada no ato de aprender, sendo capaz de intervir em 

sua aprendizagem e formação para favorecê-lo e para reorientá-lo (JOSSO, 2010). A pesquisa 

autobiográfica é compreendida pela autora como uma metodologia que explora a subjetividade 
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como elementos constitutivos para o reconhecimento da realidade das experiências de vida dos 

sujeitos em construção. 

Conforme os princípios de Delory-Momberger (2008, 2012), a pesquisa autobiográfica 

permite uma hermenêutica na história de vida, isto é, a partir de um processo interpretativo de 

contínua construção e ressignificação que possibilita ao sujeito refletir acontecimentos de sua 

vida, investigando como os mesmos dão sentido às experiências e à sua existência em uma 

gênese e devir do indivíduo. Nesse sentido, é por meio das narrativas autobiográficas que “[...] 

(re) integramos, (re) estruturamos e (re) interpretamos a experiência vivida e damos outros 

sentidos aos quadros social e histórico nos quais vivemos e nos (re)conhecemos, ao longo de 

nossa vida” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 133), cujo indivíduo é um ser individual e 

singular situado no contexto cultural e social.  

É nesse contexto que a investigação sobre as narrativas autobiográficas como 

dispositivo de pesquisa, formação e intervenção social ganha todo o seu sentido para 

a pesquisa educacional e contribui para a reflexão e o debate entre os pesquisadores, 

atentos à escrita de si e às aprendizagens que, nessas narrativas e a partir delas, se 

realizam, em ambientes formais e à margem deles, narrativas nas quais se enlaçam as 

histórias individuais à grande História (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 135). 

Portanto, o princípio norteador da pesquisa autobiográfica com os/as professores/as que 

lecionam nas escolas multisseriadas é a legitimação de suas vozes que se tornam únicas e 

singulares situadas no todo. Desse modo, nos últimos anos Souza (2012) vem aprofundando 

um diálogo sobre os contextos educativos rurais, considerando esse tipo de pesquisa como um 

método de investigação que evidencia as dimensões vinculadas às práticas docentes, em 

especial os saberes biográficos, a historicidade e a atuação dos/as professores/as nas escolas do 

campo.  

Molina (2002) também evidencia a relevância das experiências e práticas dos/as 

professores/as mediante suas falas. Assim, a pesquisa com narrativas autobiográficas contribui 

para a educação do campo, porque reconhece as vozes, as experiências e as histórias de vida 

dos professores/as e dos grupos sociais que antes eram silenciados e tidos como trivial para a 

compreensão de seus mundos sociais (ROCHA, 2012). Esse tipo de pesquisa colabora para os 

estudos no campo da educação, pois produz conhecimento relativo a esses atores nos aspectos 

pessoais e profissionais, dando-lhes um novo sentido à prática e à história de vida; “[...] a falar-

ouvir e ler-escrever sobre as suas experiências formadoras” (SOUZA, 2007, p. 69). Logo, há 

uma ênfase à subjetividade e à singularidade, que passa a reconhecer que estes trazem saberes 

construídos no fazer pedagógico diário, produzindo o conhecimento sobre si, os outros e o 

cotidiano por meio de suas experiências.  
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Para Dominicé (2010), a narrativa biográfica é construída a partir das relações 

familiares, do contexto escolar, dos grupos profissionais, das relações marcantes e das pessoas 

que perpassam pelo percurso vivenciado do indivíduo, atribuindo significado na constituição 

de seu processo formativo. O autor chama a atenção para os componentes relacionais presentes 

nas narrativas, permitindo que o indivíduo identifique na sua própria história os elementos que 

foram formadores. Conforme Bueno (2002), o método autobiográfico lança um olhar mais 

íntimo sobre a história de vida dos/as professores/as para que estes possam refazer seus próprios 

percursos. 

Contudo, os pesquisadores que as adotam precisam ter humildade e olhar sensível às 

singularidades e anseios dos participantes, respeitando suas particularidades e o contexto da 

pesquisa. Segundo Ferrarotti (2014, p. 18), “[...] o pesquisador não é o detentor de todo o 

conhecimento na investigação”. Os saberes são construídos em conjunto com os colaboradores 

durante todo o percurso do estudo, exigindo uma postura ética do pesquisador, conforme 

discutiremos na próxima subseção. 

 

4.3 REFLEXÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Na pesquisa científica, a ética consiste em normas relativas aos procedimentos 

considerados corretos, bem como incorretos nos estudos em Ciências Humanas e Sociais, 

implicando, assim, no respeito pela dignidade humana e a proteção aos participantes da 

investigação, seguindo os fundamentos éticos que permeiam os estudos qualitativos 

(BOGDAN; BILKEN, 1994). 

À vista disso, na investigação o pesquisador não deve revelar a terceiros informações 

acerca dos sujeitos, ser cuidadoso e evitar compartilhar informações de forma política ou 

pessoal, mesmo que “[...] as conclusões a que cheguem possam, por razões ideológicas, não lhe 

agradar, e se possam verificar pressões por parte de terceiros para apresentar alguns resultados 

que os dados não contemplam” (BOGDAN; BILKEN, 1994, p. 77). A postura de quem 

investiga deve ser autêntica ao escrever os resultados, mantendo a fidelidade dos dados que 

obtém, pois acrescentar ou distorcê-los constitui um erro fatal para um cientista que preza pela 

contribuição dos/as colaboradores/as. Os autores ainda acrescentam que a relação do 

pesquisador com estes não se restringe a um simples contrato investigativo, mas se assemelha 

a um clima cordial e de reciprocidade.  
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No tocante à pesquisa com as narrativas (auto)biográficas, o respeito e a ética necessitam 

ainda mais de atenção, pelo fato de trabalhar com o universo das emoções, das experiências e 

das perspectivas, mantendo a honestidade do início ao fim do estudo, esclarecendo os principais 

objetivos deste, as intenções, os instrumentos para a construção dos dados e assegurando o 

direito ao sigilo, conforme atribuições da Resolução n° 510, de 07 de abril de 2016. Nas 

pesquisas em Ciências Sociais e Humanas, a garantia ao pleno direito dos colaboradores deve 

ser tratada respeitosamente até findar a investigação, protegendo a identidade destes para não 

causar qualquer tipo de transtorno ou prejuízo. Esse anonimato não diz respeito somente ao 

material escrito, mas, também, aos relatos orais de informações construídas durante a pesquisa 

(BOGDAN; BIKLEN 1994). 

Nesta pesquisa, esclarecemos todos os intervenientes relativos ao Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) visando estabelecer uma comunicação clara e 

objetiva num clima de confiança mútua, assegurando a autenticidade nos resultados e 

respeitando os hábitos e as raízes culturais dos envolvidos na pesquisa. 

Art. 9º São direitos dos participantes: I -ser informado sobre a pesquisa; II -desistir a 

qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo; III-ter sua 

privacidade respeitada; IV –ter garantida a confidencialidade das informações 

pessoais; V –decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 

informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública (BRASIL, 

2016). 

Visto estes direitos, buscamos prezar pelos princípios éticos em todos os momentos da 

pesquisa com os/as professores/as das escolas multisseriadas. Assim, formulamos uma Carta 

de Apresentação (Cf. APÊNDICE B) entregue antecipadamente convidando-os/as a 

participarem do trabalho e, após, o TCLE (Cf. APÊNDICE C), permitindo-os/as tomarem 

decisões de forma justa e sem constrangimento.  

No termo, caracterizamos a pesquisa, apresentamos os procedimentos metodológicos e 

incluímos o pedido de autorização para gravar as narrativas dos sujeitos da pesquisa, 

esclarecendo a garantia de que estes podiam se recusar a participar da investigação a qualquer 

momento, sem que isto viesse a acarretar penalidade/prejuízo de qualquer natureza (BRASIL, 

2016). Ainda, garantimos o sigilo dos dados pessoais, respeitando aos preceitos da integridade 

física e da preservação da imagem dos professores/as, adotando nomes fictícios para a 

publicação de suas narrativas, e asseguramos um espaço para que estes pudessem expressar 

suas dúvidas, evitando qualquer constrangimento (BRASIL, 2016), construindo, assim, uma 

relação entre a pesquisadora e os participantes. 
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Nesse sentido, reportamo-nos a Bertaux (2010), que chama a atenção ao respeito ético 

com as narrativas dos sujeitos, estabelecendo uma relação de confiança e apreço às vivências 

compartilhadas durante todo o estudo, evitando questionamentos constrangedores ou insistindo 

em assuntos sobre os quais o participante não deseja expressar. Segundo o autor, a ética na 

pesquisa deve permear durante toda a investigação. Logo, entendemos que a pesquisa com 

narrativas autobiográficas exige do pesquisador cuidado metodológico específico inerente às 

subjetividades dos participantes da pesquisa. 

É importante frisar que esta pesquisa não foi avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

com seres humanos, porque buscamos aprofundar as discussões relativas às práticas de ensino 

e às estratégias didático-metodológicas adotadas pelos sujeitos da pesquisa sem exposição de 

elementos pessoais destes, sendo necessário, apenas, o TCLE para atender a proposta do 

trabalho dissertativo. 

No próximo subitem apresentaremos os instrumentos para a construção de dados 

adotados para a realização das entrevistas narrativas, tendo como aporte os apontamentos de 

Jovchelovitch e Bauer (2002) e Bertaux (2010) juntamente com as Fichas Temáticas, prezando 

os princípios éticos da pesquisa. 

 

4.4 INSTRUMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Ratificamos que a adoção da pesquisa autobiográfica foi o método que consideramos 

mais cabível para esta investigação, visto que buscamos nos aproximar das metodologias e das 

práticas de ensino em escolas do campo multisseriadas mediante narrativas dos/as 

professores/as. Tal aproximação é possível por meio de instrumentos que possibilitem a estes 

expressar seus sentimentos e suas experiências, entrelaçando suas histórias de vida. 

Conforme Lakatos e Marconi (2017), a elaboração de instrumentos para a coleta de 

dados necessita de tempo para o planejamento e de técnicas que possam alcançar os objetivos 

propostos do estudo, exigindo do pesquisador paciência, perseverança e esforço. Portanto, 

empregamos como técnica para a construção de dados a entrevista narrativa concomitante com 

as fichas temáticas, já que nem sempre utilizamos apenas uma técnica, mas todas aquelas que 

são necessárias ou apropriadas para determinado contexto. 

 

4.4.1 A Entrevista Narrativa e as Fichas Temáticas 
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Empregamos a entrevista narrativa como uma técnica que corrobora com a abordagem 

qualitativa e o método autobiográfico, permitindo compreender as experiências e a história de 

vida dos/as professores/as, bem como suas práticas de ensino da realidade multisseriada no 

campo. Essas entrevistas têm como propósito ouvir a fala do sujeito no momento de sua 

existência, perpassando pela história e pelo contexto social e político (DELORY-

MOMBERGER, 2012). 

Essa técnica foi desenvolvida por Fritz Schütze na década de 1970, em um projeto de 

pesquisa que buscou analisar as mudanças coletivas de uma comunidade (WELLER, 2009). O 

alemão acreditava que os procedimentos tradicionais de recolha de dados não davam conta de 

representar os fenômenos sociais investigados devido à rigidez imposta por seus instrumentos, 

que direcionavam e cerceavam as respostas dos participantes e, consequentemente, restringiam 

suas manifestações. Então, Schütze formulou as entrevistas narrativas, contrapondo-se à rigidez 

das técnicas de entrevistas estruturadas, visando “[...] compreender os contextos em que essas 

biografias foram construídas e os fatores que produzem mudanças e motivam as ações dos 

portadores da biografia” (WELLER, 2009, p. 5). 

No Brasil, à luz do pensamento de Schütze, Jovchelavitch e Bauer (2002) seguiram suas 

orientações, difundindo a discussão em seus estudos, considerando a entrevista narrativa como 

uma técnica não estruturada que visa a profundidade das histórias de vida dos/as 

colaboradores/as a partir da interação e do diálogo com o pesquisador. A narração, segundo os 

pressupostos de Schütze, reproduz detalhadamente as estruturas que orientam as ações dos 

indivíduos (WELLER, 2009).  

Sendo assim, narrar sucede ação natural, porque estamos cotidianamente manifestando 

nossas experiências. Na concepção de Souza (2007), narrar é enunciar uma experiência 

particular atribuída ao sentido e ao significado. Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91), por sua 

vez, consideram a ação como um ato de contar história que “[...] implica estados intencionais 

que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a 

vida cotidiana normal”, e ao narrarmos reconstituímos e damos sentidos às experiências vividas. 

Bertaux (2010) destaca três funções que as entrevistas narrativas podem exercer: função 

exploratória, quando o pesquisador se depara no campo do desconhecido, o qual se apoia nas 

primeiras histórias de vida para compreender o objeto de estudo; função analítica, que se inicia 

desde as primeiras entrevistas – segundo Bertaux (2010), o pesquisador começa a fazer as 

primeiras constatações, levantar novos pressupostos e mudar perspectivas com atenção a tudo 

que o incomoda e surpreende; e função expressiva, que desconsidera a transcrição integral das 

narrativas, que não é uma função da pesquisa, mas uma função de comunicação. 
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Por conseguinte, para que possamos nos aproximar dos objetivos da pesquisa, além das 

orientações de Bertaux (2010), também seguiremos os cinco passos apontados por 

Jovchelavitch e Bauer (2002): preparação, iniciação, narração central, fase de perguntas e fala 

conclusiva. Para ampliar a interação durante a entrevista narrativa, usamos as fichas temáticas 

propostas por Morais (2010), que cita Rolkouski (2006) e Vianna (2000). Isto posto, 

constituímos um espaço para legitimar as vozes dos/as professores/as mediante suas narrativas, 

bem como suas superações durante os percursos da vida.  

 

Quadro 2 – Principais passos para entrevista narrativa 

1 Preparação 

2 Início: começar gravando e apresentar o tópico inicial. 

3 A narração central: não fazer perguntas apenas encorajamento não-

verbal. 

4 Fase de questionamentos: apenas questões imanentes. 

5 Fala conclusiva: parar de gravar e continuar a conversação  

informal. 

6 Construir um protocolo de memórias da fala conclusiva. 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2002). 

 

Conforme descrito acima, o primeiro passo da entrevista narrativa é a preparação, que 

consiste na organização e no planejamento antes do encontro presencial entre o pesquisador e 

o/a entrevistado/a. Essa fase é dedicada à exploração e à familiarização do investigador com o 

ambiente de estudo (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). Assim, desde o primeiro contato 

com os participantes, ele precisa se preparar para registrar suas observações, atividades, 

encontros e reflexões (BERTAUX, 2010). 

Posterior à exploração do campo, formulamos uma lista com questões relativas aos 

objetivos e aos interesses do pesquisador, transformando-as em questões imanentes, que são os 

tópicos e relatos trazidos pelos colaboradores durante a narração. Contudo, produzimos um 

roteiro para subsidiar na realização da entrevista narrativa juntamente com as Fichas Temáticas, 

ampliando a dialogicidade. Na visão de Morais (2010), essas fichas consistem em temas 

relacionados ao percurso vivenciado pelos colaboradores – “apresentação pessoal”, “infância”, 

“família” – entre outros temas adaptados aos objetivos da pesquisa. 
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Diante disso, consideramos interessante integrá-las34 com as entrevistas narrativas como 

técnica para a construção de dados, encorajando os sujeitos da pesquisa a narrarem 

acontecimentos de sua vida, suas experiências nos contextos sociais, retomando ao roteiro, caso 

necessário. Esse itinerário não se trata de um questionário com perguntas fechadas, mas uma 

lista com os principais pontos sobre o tema de estudo que poderá ser consultado ao final da 

entrevista para retomar as partes não citadas (BERTAUX, 2010). 

As fichas em realce auxiliam na estrutura diacrônica das narrativas. Consoante Bertaux 

(2010), mesmo que durante a entrevista os/as docentes possam retroceder, adiantar ou tomar 

outros caminhos para contar sua história de vida, cabe ao pesquisador formular estratégias para 

a sequência das narrativas. São adotadas como técnica em colaboração com a entrevista 

narrativa, e quando houver necessidade retomamos ao roteiro, destacando os seguintes pontos:  

 Gostaria que falasse como se tornou professora de classes multisseriadas.  

 Como você se percebe como docente?  

 Você pode nos contar alguma prática ou/e atividade que te marcou durante esses 

anos que leciona em sala multisseriada?  

 Como essas experiências têm contribuído na sua prática como docente? 

 Você pode contar quais as práticas de ensino adotadas nas turmas multisseriadas e 

como são desenvolvidas? 

 Gostaria que falasse como é a organização das atividades didático-pedagógicas, tais 

como planejamento, disposição dos conteúdos e uso dos recursos pedagógicos.  

 Como é a distribuição dos alunos em sala de aula para a realização de atividades? 

(Atividades individuais? Em grupo? Grupo da mesma série? Grupos, envolvendo 

alunos de séries diferentes?).  

 A realidade do campo e/ou da classe multisseriada interfere de algum modo na 

organização das aulas? Como?  

 Você utiliza alguma estratégia para adequar os conteúdos à realidade local?  

 Há envolvimento ou a participação da comunidade nas discussões e atividades da 

escola? Como se dá essa participação? 

Antes de iniciar a entrevista de modo presencial, foi primordial levarmos em conta o 

atual cenário da pandemia da COVID-19, que vem causando profundos impactos emocionais, 

sociais e econômicos. Em virtude disso, seguimos todas as recomendações da Organização 

                                                           
34 As fichas têm como foco: apresentação pessoal, família, infância, formação escolar e acadêmica, atuação 

profissional, primeiro contato com o ensino multisseriado, práticas em sala, o contexto do campo no ensino.  
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Mundial de Saúde (OMS)35 – manter a distância durante a entrevista com os participantes de 

pelo menos dois metros e disponibilizar álcool 70% em gel e a máscara a fim de resguardar a 

segurança de todos os envolvidos na pesquisa. Mesmo com todos esses cuidados, consideramos 

que alguns aspectos, ponto de vista metodológico, afetaram o estudo, como, por exemplo, em 

relação ao uso das máscaras dos colaboradores/as, que ocultou parte das expressões faciais, 

interferiu em alguns momentos a comunicação e nos elementos não ditos (expressões faciais).  

Em meio a tantas ressignificações que esse contexto atípico vem provocando em todos 

os aspectos, inclusive cientificamente, durante as entrevistas eclodiu outro elemento singular 

na relação entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. São os olhos que refletem as emoções 

e diversos tipos de sentimentos do ser humano. Em vista disso, a interpretação do olhar se 

tornou uma estratégia para compreendermos aquelas expressões “não ditas”, subentendidas, a 

considerar nessa troca um gesto recíproco para explanar cada detalhe no olhar sem 

desconsiderarmos os demais movimentos faciais perceptíveis, as pausas e mesmo o silêncio. 

Por conseguinte, esclarecemos aos participantes os procedimentos da entrevista. Na 

ocasião, pedimos a permissão para gravar a conversa. Nesse processo, é importante iniciarmos 

o diálogo, encorajando-os a contarem sobre sua vida, observando as expressões corporais e 

emocionais, as pausas, entonações, o olhar e o silêncio, que são fundamentais para compreender 

o não dito, porque durante as narrativas é explorado não apenas o que é dito, mas também o que 

não foi expressado (BERTAUX, 2010; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002).  

Ao chegar no final da narrativa, iniciamos a fase de questionamentos de forma natural, 

considerando a linguagem dos investigados e seguindo as três regras básicas propostas por 

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 99): não deverá fazer perguntas do tipo “por quê?”, mas 

questionamentos que se refiram aos acontecimentos “O que aconteceu antes/depois/então?”. Na 

segunda regra, exploramos as questões relativas tanto à história dos colaboradores quanto aos 

interesses da pesquisadora. E, por último, evitamos apontamentos contraditórios da narrativa, a 

fim de manter um clima de racionalidade investigativa. 

Na última fase, desligamos o gravador e usamos um caderno de campo para registrar as 

informações consideradas relevantes, sintetizando os tópicos e as informações que auxiliaram 

na análise. Bertaux (2010) aconselha que antes de encerrar a entrevista devemos perguntar os 

momentos positivos da vida que os sujeitos consideram para que possa guardar boas 

recordações da entrevista, além de estabelecer uma relação de confiança e respeito pelas 

experiências compartilhadas. Essas orientações guiaram as entrevistas narrativas com os/as 

                                                           
35 É uma organização fundada em 7 de abril de 1948 que integra a Organização das Nações Unidas, objetivando 

proteger a saúde e o bem-estar físico e psicológico da população mundial.   
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professores/as das escolas multisseriadas, objetivando compreender os caminhos que 

percorreram à docência, suas experiências e concepções quanto às práticas de ensino nas classes 

multisseriadas, constituindo, assim, um momento prazeroso e descontraído durante a entrevista. 

 

4.4.2 Procedimentos metodológicos: primeiros passos 

 

Nesta pesquisa utilizamos o método autobiográfico – narrativas dos professores/as – 

como técnica para a produção de dados concomitante com as fichas temáticas. Inicialmente, 

fizemos um levantamento no banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

Brasileira (BDTD), tencionando ter uma visão das pesquisas publicadas sobre as práticas de 

ensino dos/as professores/as das classes multisseriadas apoiada nesse método. Posterior a isso, 

construímos os primeiros passos desse caminhar em busca dos sujeitos da pesquisa. 

O primeiro contato sucedeu em outubro de 2019, durante o IX Encontro Pedagógico na 

sede da Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, fomos recepcionados pelo diretor do 

CEMER e pela equipe de apoio pedagógico. Antes de iniciar o planejamento, realizamos uma 

breve apresentação pessoal e os objetivos da pesquisa. Enquanto ocorriam as discussões 

relativas ao planejamento, procuramos interagir com os/as docentes e nos familiarizar com o 

debate acerca das escolas multisseriadas tencionando criar um vínculo entre a pesquisadora e 

os partícipes. 

Durante a pauta, o diretor tratou da implementação de cisternas em duas escolas e 

ressaltou o compromisso e a pontualidade dos professores/as com os alunos/as das comunidades 

rurais, bem como a reposição de aulas. Antes de repassar a fala para a coordenadora pedagógica, 

convidou todos/as professores/as do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e da Educação Infantil 

para uma formação pedagógica sobre a BNCC, que aconteceria nos próximos encontros, e pediu 

o empenho na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos36 das unidades do CEMER.  

No segundo momento do encontro, a equipe dividiu os/as professores/as do fundamental 

e da educação infantil em salas diferentes para prosseguir com as pautas. Como a pesquisa tem 

como foco as metodologias didático-pedagógicas e as práticas no Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, acompanhamos os/as professores/as para outra sala e, na oportunidade, dialogamos a 

respeito das escolas multisseriadas que atuam. Na ocasião, dois sujeitos da pesquisa se 

                                                           
36 É importante frisar que a equipe pedagógica do CEMER está formulando o PPP das escolas multisseriadas do 

município, visto que as unidades não contemplam o documento. No planejamento, foram distribuídos formulários 

para que os docentes pudessem coletar alguns dados, como: número de famílias da comunidade rural, fonte de 

renda, recursos materiais entre outros itens.  
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prontificaram a ajudar no estudo. Como residem em comunidades rurais distantes, solicitamos 

o contato telefônico para posteriormente marcamos um encontro. Na sequência, pedimos alguns 

dados referentes ao número de escolas multisseriadas e de alunos matriculados com os 

coordenadores da secretaria do CEMER como referencial para o trabalho.  

Para alcançarmos os objetivos propostos, partimos da observação nas escolas 

multisseriadas para uma melhor aproximação com o contexto das unidades multisseriadas, 

docentes e suas respectivas comunidades rurais, de maneira a conhecer os espaços físicos, 

recursos pedagógicos, formas de organização, a relação professor-alunos na sala de aula, suas 

práticas, metodologias, sentimentos e gestos dos agentes envolvidos. Esse contato com o campo 

de estudo contribuiu na constituição da identidade do pesquisador, criando um vínculo com os 

sujeitos da pesquisa na sua comunidade (BERTAUX, 2010). Mas, não foi possível realizar as 

observações nas unidades escolares (conforme previsto no cronograma da pesquisa) em razão 

do atual contexto pandêmico – as aulas presenciais foram suspenses na rede de ensino municipal 

nesse período.  

Para tomar nota das primeiras impressões analisadas durante a entrevista utilizamos o 

caderno de campo, que serviu para anotar nossas reflexões, indagações, gestos e as ideias 

emergentes no decurso do diálogo com os/as professores/as das classes multisseriadas. Sobre 

esse caderno, Triviños (1967) reforça o pesquisador também avalia os aspectos metodológicos 

– elementos positivos – do método e as falhas que ocorrem no decorrer da pesquisa (correção 

de algumas técnicas e levantamento de interrogativas sobre a utilização dos instrumentos). 

É importante sublinhar que antes de iniciar as entrevistas enviamos, por e-mail, uma 

carta de apresentação da pesquisa para todos/as os/as colaboradores/as a fim de evitar possíveis 

transtornos e, a posteriori, agendar um encontro seguindo todas as recomendações da OMS em 

um lugar tranquilo e sem interferências para que estes pudessem narrar suas experiências, 

metodologias e práticas nas turmas multisseriadas.   

 

4.4.3 Participantes da pesquisa: trechos de suas trajetórias de vida 

 

Escolhemos os/as docentes que lecionam em escolas multisseriadas situadas no campo 

para que possamos refletir as práticas de ensino desenvolvidas, as principais concepções e as 

perspectivas acerca do ensino multisseriado. Nosso objetivo não é realizar comparações entre 

os envolvidos no estudo, mas construir compreensões acerca de suas praxes e estratégias 

didático-metodológicas para a aprendizagem dos alunos.  
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Isto posto, participaram do estudo quatro docentes (três professoras e um professor) que 

lecionam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, distribuídos em quatro unidades escolares 

multisseriadas vinculadas ao CEMER de Caraúbas/RN. Consideramos que para as reflexões 

propostas nesta pesquisa, esse número se mostra satisfatório para permitir fluidez e 

profundidade nas trocas de experiências durante as entrevistas narrativas. Sendo assim, seus 

nomes foram omitidos e criado pseudônimos (escolhidos por eles) visando respeitar o direito 

ao anonimato. Ainda, frisamos que cada participante optou por um nome inspirado em alguém 

que contribuiu para a sua formação docente. 

Em alguns momentos, se tornaram explícitas em suas narrativas as pessoas que os 

incentivaram e os apoiaram na carreira profissional, e ao trazer as lembranças sentimos a 

emoção transbordar em cada palavra expressa. No quadro, a seguir, apresentamos os perfis dos 

sujeitos da pesquisa e, na sequência, lançamos uma breve síntese de suas trajetórias de vida. 

 

Quadro 3 - Perfis dos/as colaboradores/as 

Nome Idade 
Formação 

Acadêmica 
Turma 

Período que 

leciona em 

escolas 

multisseriadas 

Data/Tempo 

da 

Entrevista 

Narrativa 

Silva 59 

Magistério; Graduação 

em Pedagogia pela 

Faculdade Integrada 

do Brasil/FAIBRA; 

Pós-Graduação em 

latu sensu em 

Psicopedagogia 

Institucional e Clínica. 

1° ao 5° ano 

do Ensino 

Fundamental 

33 anos 
02.12.2020 

1h48min30s 

Luzia 33 

Graduação em 

Pedagogia/UERN; 

Pós-Graduação em 

latu sensu em 

Psicopedagogia 

Institucional e Clínica 

pela Faculdade do 

Maciço de 

Burité/FMB e em 

Geografia do 

semiárido e Educação 

Ambiental /IFRN. 

1° ao 3° ano 

do Ensino 

Fundamental 

4 anos 
02.12.2020 

1h37min55s 

Gercina 48 

Magistério; Graduação 

em Pedagogia pela 

UERN Campus 

Avançado de Patu. 

4° e 5° ano 

do Ensino 

Fundamental 

16 anos 
08.01.2021 

1h30min 
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Chico 46 

Graduação em 

Pedagogia pela UERN 

Campus Avançado de 

Patu; Pós-Graduação 

em latu sensu em 

Geografia e Gestão 

Ambiental/IFRN. 

4° e 5° ano 

do Ensino 

Fundamental 

27 anos 
06.03.2021 

1h37min49s 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 SILVA: filha de agricultores, nasceu no povoado, em Triunfo Potiguar/RN, e aos 

9 anos decidiu morar com os avós na cidade de Assu objetivando estudar. 

Frequentou a escola até o ginásio com o sonho de ser enfermeira. Primeiramente, 

cursou o técnico de enfermagem, mas como não havia mercado de trabalho nessa 

área, em 1985 voltou para a casa dos pais na comunidade Galho de Angico37 

(Caraúbas). Ao retornar, deparou-se com a falta de professores para ensinar às 

crianças da zona rural, inclusive seus 11 irmãos, que estavam também fora da 

escola. Por conseguinte, resolveu permanecer na comunidade para lecionar. 

Participou do projeto Logos II38 e depois cursou o Magistério. No início da carreira 

docente, casou-se e foi morar em outra comunidade vizinha devido problemas de 

saúde do cônjuge e, mesmo distante, durante 12 anos, diariamente percorria 6km 

de bicicleta para ensinar a uma turma com 60 alunos, com idades de 7 a 14 anos de 

idade, em uma casa cedida pela moradora da comunidade que funcionava como sala 

de aula. Depois de reivindicações da população local, a gestão municipal construiu 

a Unidade XXVI Sebastião Pinto de Queiroz39. Com a instalação da rede elétrica 

na comunidade rural, o casal mudou-se para Galho do Angico, onde reside há 35 

anos. Além de lecionar, também é presidenta da Associação dos Produtores Rurais 

no Galho do Angico e desenvolve projetos junto à secretaria municipal de 

                                                           
37 Fundada em 1960 pelo Sr. Manoel de Melo que chegou na comunidade em 24 de junho em uma noite de São 

João construindo sua fazenda em um terreno doado pelo governo do estado. A comunidade era constituída pela 

população cabocla vinda da Paraíba e da região do Seridó e fica localizada a 22km de Caraúbas/RN. Quanto à 

etimologia, a comunidade rural recebeu esse nome por predominar diversas árvores de angico no local. 
38 Programa implantado em 1970 em alguns estados brasileiros pelo Governo Federal através do Ministério da 

Educação e da Cultura a fim de formar e aperfeiçoar em caráter emergencial professores leigos para habilitá-los 

em nível do segundo grau para o exercício do magistério nas quatro primeiras séries do primeiro grau. Um dos 

requisitos exigidos era ter a idade mínima de 19 anos de idade com a escolaridade de 4° série do 1° grau para 

participar do projeto. Antes do Logos II, foi lançado o Logos I (formato de experimentação), seguindo com a 

mesma técnica metodológica de ensino-aprendizagem para o aperfeiçoamento de professores/as no período de 12 

meses (GOUVEIA, 2014).  
39 A escola municipal foi implantada em 1983 pelo vereador Severino Gelson, em homenagem ao seu avô Sebastião 

Pinto de Queiroz, que faleceu em1960, aos 85 anos de idade. Antes de construir a sede física, a escola funcionou 

na casa de Damiana, que foi merendeira. Em 1986, com o apoio do FUNDEC e do prefeito Raimundo Amorim 

Fernandes, inaugurou em 15 de setembro a instituição escolar.    
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agricultura para complementar a renda dos agricultores com a fabricação de doces 

de caju, mais conhecida pela Casa do doce e da coleta de lixo seletiva; 

 LUZIA: aos 16 anos de idade saiu das Mirandas (comunidade de origem) para o 

Assentamento 1° de maio. Nos primeiros anos que estudou o ensino fundamental 

enfrentou alguns obstáculos (deficiência visual no olho esquerdo), prologando 

ainda mais o período de conclusão escolar. Após orientação médica e esforço dos 

pais, passou a usar óculos de grau para continuar aos estudos. O interesse pela 

carreira docente emergiu em razão do curso de Pedagogia ofertado no município 

que reside, facilitando seu acesso. Durante a graduação, pensou em desistir pela 

falta de transporte até a cidade. Mas, para sanar o problema, a família resolveu se 

mudar para que ela pudesse conclui-la. Em 2017, ao retornar ao assentamento, 

Luzia foi contratada pelo munícipio para lecionar na Unidade XXII Pedro Júlio do 

Nascimento, turma do 1° ao 3° anos do Ensino Fundamental. Para aprimorar sua 

prática docente, ingressou na Especialização em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica e no curso de Geografia do Semiárido e Educação Ambiental;  

 GERCINA: mora há 48 anos na comunidade em que seus avós paternos foram os 

precursores do processo educacional local, cedendo sua residência para funcionar 

como escola e, anos depois, um terreno para construir a Unidade XXV Prof. Isabel 

Dina. Gercina é a filha mais nova de um casal de agricultores que aos 11 anos 

enfrentou a trágica perda de sua mãe, interferindo no seu desempenho escolar nos 

primeiros anos do ensino fundamental. Ainda criança, ao ver sua tia contando 

histórias para os primos, embaixo de uma árvore, emanou o desejo de ser 

professora. Para continuar os estudos, mudou-se para a casa de parentes na cidade 

enquanto cursava o ginásio. Assim como Silva, Gercina participou do programa 

Logos II, mas foi apenas no magistério que despertou o entusiasmo pela docência. 

Em 2001, passou no concurso público municipal e grupos de elementos (unidades 

de registro, no caso da análise do conteúdo) sob um título geatualmente leciona na 

mesma escola multisseriada que estudou quando criança. Em 2009, ingressou no 

curso de Pedagogia (UERN, campus Patu/RN), cujas aulas aconteciam nos finais 

de semana. Gercina, almeja realizar o mestrado e sonha com o doutorado em 

educação; 

 CHICO: professor há 26 anos na Unidade XIX Maximiano Sales de Oliveira, na 

Comunidade do Pedrês. Vindo de uma família com oito irmãos, foi o único a 

concluir o ensino médio e, posteriormente, a graduar-se, dividindo as longas noites 
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de estudo ao claro de uma lamparina com o trabalho na lavoura. Ainda criança, 

tinha o costume de levar os livros para o roçado enquanto pastorava os passarinhos 

na plantação. Assim como Silva, tornou-se docente das escolas multisseriadas pela 

falta de professores e o número excessivo de crianças fora da sala de aula. Em 1998, 

aprovou no concurso público municipal para lecionar na própria comunidade que 

reside até hoje. Além de professor, também atuou como supervisor, coordenador de 

escolas do campo e presidiu, por quatro, anos a Associação dos Trabalhadores 

Rurais da comunidade. Em 2001, ingressou no curso de Pedagogia (UERN, campus 

Patu) e, atualmente, é Especialista em Geografia e Gestão Ambiental (IFRN).  

Ao reportarmos ao quadro, acima, observamos a predominância do gênero feminino 

(três professoras e um professor), o que traz implicações das marcas históricas que o ato de 

ensinar se restringia aos cuidados afetivos femininos, constituindo, assim uma característica na 

carreira do magistério, principalmente no contexto rural. Por tempos, as mulheres dominaram 

os conhecimentos básicos da escrita e da leitura e se tornaram professoras leigas em suas 

comunidades rurais, sendo mais comum que o homem, cabendo a este concentrar todo o esforço 

nas tarefas voltadas para a produção agrícola, delineando a feminização do magistério rural 

(FERREIRA, 2011).  

Por conseguinte, na próxima subseção descreveremos os procedimentos analíticos, 

destacando as principais fases fundamentadas nos referenciais teóricos e nos achados das 

narrativas.  

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS  

 

A análise de dados é uma das etapas que mais requer atenção na investigação, porque é 

a partir dela que se apresentará a conclusão do estudo, deixando margem para estudos futuros 

(LAKATOS; MARCONI, 2017). Implica na organização de todo o material (transcrições das 

entrevistas, observações, análise dos documentos e as demais informações pertinentes ao objeto 

de investigação na pesquisa qualitativa). Ludke e André (1986, p. 45) enfatizam que durante os 

procedimentos analíticos “[...] tomamos diversas decisões sobre os aspectos que necessitam ser 

explorados e que essas escolhas são realizadas mediante o confronto entre os princípios teóricos 

dos estudos e o que será ‘aprendido’ durante a investigação”.  

Nesse sentido, a análise de dados com as narrativas autobiográficas não acontece 

somente após esse ato, se desenvolve concomitante à produção de dados (BERTAUX, 2010). 

Assim, essa análise sucede desde o momento que nos propomos a estudar um dado fenômeno 
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à formulação da questão norteadora que conduzirá o estudo. Ao enveredarmos nos 

procedimentos analíticos é essencial ter atenção nos achados das ações, nos significados das 

falas, das expressões, dos sentimentos e da história de vida dos docentes do campo. Esse autor 

também alerta o pesquisador que no momento de analisar as narrativas, alguns empecilhos são 

percebidos, dado que as narrativas de vida não liberam de uma só vez todos os seus segredos. 

É preciso desbravá-los aos poucos, a partir da compreensão cultural e social que envolve o 

narrador.  

Cabe esclarecer, aqui, que a análise dos resultados nas pesquisas com narrativas 

autobiográficas “[...] não estão abertas à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas 

como verdadeiras ou falsas: elas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação 

específica no tempo e no espaço” (JOVCHELAVITCH; BAUER, 2002, p. 110). Não cabe ao 

pesquisador julgar o que foi narrado pelos participantes do estudo, e sim respeitar suas decisões, 

anseios e singularidades.  

Uma narrativa de vida não é um discurso qualquer: é um discurso narrativo que se 

esforça para contar uma história real e que, além disso, diferentemente da 

autobiografia escrita, é improvisado durante uma relação dialógica com o pesquisador 

que orientou a entrevista para a descrição de experiências pertinentes para o estudo de 

seu objeto de pesquisa. 

Como assinala Bertaux (2010), a narrativa não é caracterizada como um discurso 

qualquer, é uma atividade intencional na qual o pesquisador orienta a entrevista para extrair as 

experiências e significações pertinentes ao seu objeto de pesquisa. Desse modo, “[…] na 

análise, não se trata de extrair todas as significações que ela contém, mas somente aquelas 

pertinentes ao objeto de pesquisa […]” (BERTAUX, 2010, p. 89). Assim, adotamos os 

procedimentos de Jovchelavitch e Bauer (2002) para a análise de dados da entrevista narrativa, 

que propõe a redução dos textos e distribuição em três colunas: a primeira contém a 

transcrição, a segunda abrange a primeira redução e a terceira coluna inclui as palavras-

chaves.  

Então, após as entrevistas transcrevemos as narrativas dos/as professores/as, na íntegra. 

Apesar de ser uma ação monótona e cansativa, é útil para se ter uma compreensão geral do 

material a ser analisado, além de favorecer a fluidez das ideias que incida na interpretação do 

texto (JOVCHELAVITCH; BAUER, 2002). Estes autores recomendam que o pesquisador, 

mesmo delegando a tarefa a terceiros, faça parte desse processo, de maneira a conferir a 

qualidade e a exatidão das transcrições. Igualmente, Bertaux (2010) versa que mesmo a 

transcrição sendo realizada por outrem, é recomendável que ele verifique minuciosamente todo 

o texto, acrescentando não apenas os registros verbais, mas os gestos e expressões faciais dos 
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colaboradores, porque ao assumir o papel que está a desempenhar aprende acerca do objeto 

estudado e observa possíveis fragilidades causadas durante a entrevista. 

Por conseguinte, mesmo com o uso de máscaras ao longo da entrevista, algumas 

expressões faciais ficaram implícitas, todavia não perderam a essência no olhar, nos gestos 

corporais, nas pausas prolongadas e curtas e no silêncio. Cada detalhe foi observado e 

interpretado. Quando transcrevemos as narrativas, cada palavra emanou o sentimento de 

resistência das vozes dos professores/as, fazendo com que fossemos transportados à situação 

vivenciada.  

Antes de seguirmos para a etapa de análise, encaminhamos, por e-mail, a reprodução 

das entrevistas narrativas (formato PDF) para os participantes da investigação, disponibilizando 

um período para que pudessem suceder a leitura, prezando, assim, pela confidencialidade das 

informações pessoais fornecidas. Posterior a isso, três colaboradores solicitaram um encontro 

por vídeo chamada (WhatsApp) para esclarecermos alguns pontos das transcrições. Consecutivo 

às elucidações, não houve alteração textual (narrativas).    

A fase de análise temática foi desenvolvida mediante construção de um referencial de 

codificação, cujos dados foram organizados em unidades grupais, permitindo, assim, a 

descrição das características pertinentes do conteúdo (BARDIN, 1977). Essa ação é descrita 

por Jovchelavitch e Bauer (2002, p. 107) e pode conduzir à análise de conteúdo, uma vez que 

os dados codificados podem ser estruturados em frequências que mostram “[...] quem disse o 

que, quem disse coisas diferentes e quantas vezes foram ditas”.  

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise do conteúdo é um conjunto de técnicas que pode 

ser aplicada em diversas formas de comunicação com procedimentos descritivos do conteúdo 

das mensagens, permitindo “[...] a inferência de conhecimentos relativos as condições de 

produção/ recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. Essa análise consiste na redução 

de dados, transformando o texto original em unidades significativas mediante um referencial 

de codificação que envolve os aspectos mais relevantes do material sem perder a essência do 

conteúdo original.   

Posterior à transcrição das narrativas dos sujeitos da pesquisa, aprofundamo-las, 

organizando-as em eixos temáticos e com foco nos objetivos da pesquisa, estabelecendo um 

diálogo entre teoria e empiria, sobretudo do ponto de vista dos/as professores/as das escolas 

multisseriadas. Por conseguinte, a triangulação das fontes (a entrevista narrativa e o caderno de 

campo nos conduziram a escolher os eixos temáticos e as categorias a serem analisados (Quadro 

4).  
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Para a interpretação das narrativas, transcrevemos os áudios, assim como registramos 

no caderno de campo e parafraseamos até chegarmos às palavras-chaves. Em seguida, 

organizamos em eixos temáticos e categorias em um quadro fundamentado em Rocha (2014), 

com o propósito de otimizar os eixos mais recorrentes ou não mediante as narrativas daqueles/as 

e as descrições do caderno, transformando em categorias. Estas foram elaboradas à luz das 

percepções sociais e agrupadas conforme temas correlatados (BARDIN, 1977) 

Quanto à categorização, é um procedimento de análise nas pesquisas qualitativas que 

visa fornecer representação de um conjunto de dados organizados em “[...] grupos de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise do conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” (BARDIN, 1977, p. 77). Os 

elementos mais frequentes nas narrativas dos/as colaboradores/as foram organizados em 

categorias para melhor interpretação dos dados.  

No quadro a seguir, inspirado em Melo (2008), Rocha (2012) e nos estudos que vêm 

sendo aprofundado no GEPNAE, buscamos registrar os elementos mais recorrentes ou não a 

partir das entrevistas narrativas com os/as professores/as do campo, agrupando-os em eixos 

temáticos e categorias.  

 

Quadro 4 -  Eixos temáticos e categorias de análise 

EIXOS/ CATEGORIAS SILVA GERCINA LUZIA CHICO 
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2.1 Prática 

colaborativa: 

mãos que se 

ajudam 

X X X X 

2.2 Prática 

contextualizada: 

“ Trazer o meio 

rural para dentro 

da sala de aula” 

X X X X 
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2.3 Os recursos 

didáticos na 

prática docente e 

suas estratégias. 

X X X  
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 3.1 O (re)inventar 

a prática docente: 

“Nós estamos 

fazendo o que 

podemos” 

 X X X 

3.2 A relação 

família-escola no 

ensino remoto. 

 X X  

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas entrevistas narrativas e no caderno de campo. 

 

A descrição das informações constantes no quadro nos guiaram às reflexões 

interpretativas das narrativas dos sujeitos da pesquisa, tencionando dialogar com as questões 

norteadoras e os objetivos propostos. É primordial frisar que os espaços em branco dizem 

respeito às falas dos/as professores/as que não foram tão recorrentes sendo, apenas, destacados 

após análise das narrativas os temas mais comuns entre estes. 

Após todo o percurso metodológico trilhado, na próxima seção discorreremos acerca 

dos achados da pesquisa, em que estruturamos os eixos e as categorias em subseções como uma 

forma de organizar a percepção da pesquisadora e a compreensão do texto dissertativo.  
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5 A PRÁTICA DE ENSINO NAS ESCOLAS DO CAMPO MULTISSERIADAS: VOZES 

DOCENTES QUE ECOAM DO CHÃO RURAL 

 

Fotografia 5 - Sala de aula multisseriada 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020).  

 

Construímos a Educação do Campo! 

(Paulo Roberto) 

 

Entre tijolos de areia, 

Uma nova escola se ergue 

Das mãos de homens e mulheres, 

Que se misturam ao cimento. 

 

E enquanto sobem as paredes, 

Avançamos nossa luta 

Forjando novos sujeitos 

Nessa construção da vida. 

 

O que construímos? 

 

Com suor e com beleza, 

Construímos a nós mesmos; 
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Construímos nossos sonhos; 

Construímos nossa história. 

 

Num projeto coletivo, 

Construímos um novo homem; 

Construímos uma nova mulher; 

Construímos um novo campo; 

Construímos uma nova educação. 

 

Na realização da pesquisa buscamos caracterizar o fazer docente e as experiências e 

estratégias didático-metodológicas implicadas nas práticas de ensino dos/as professores/as das 

classes multisseriadas. Almejamos reconhecer em cada narrativa autobiográfica elementos 

subjetivos entrelaçados à ação docente e às vivências construídas no espaço escolar, onde 

delimitamos para a efetuação das entrevistas dos/as docentes que lecionam nas unidades 

escolares multisseriadas integradas ao CEMER de Caraúbas/RN como um dos critérios de 

participação.  

Contudo, 2020 foi um ano atípico, não apenas em razão da pandemia, mas também pelo 

fechamento de uma das unidades multisseriadas do município (período de vigência do estudo), 

na qual uma das colaboradoras leciona. Diante disso, decidimos redimensionar os critérios 

metodológicos estabelecidos, tendo em conta suas vivências e perspectivas, o que enriquece 

ainda mais a pesquisa, ao compartilhar sua praxe nos espaços de ensino multisseriados durante 

os anos que atuou como professora no campo e os sentimentos despertados diante do contexto 

vivido.     

Assim, iniciamos a seção com a fotografia de uma sala de aula multisseriada, que 

apresenta traços que marcam emoção, luta e ressignificação, aflorando, em cada detalhe, as 

vozes docentes, suas práticas e experiências que permeiam o chão da escola rural. A imagem 

foi escolhida após realizarmos a primeira entrevista com um dos sujeitos da pesquisa, na 

comunidade Galho do Angico. O vazio, representado na imagem, emerge também nas palavras 

da professora, ao ver a unidade escolar que mobilizou esforços para ser erguida pelas mãos de 

homens e mulheres que misturaram o cimento, a areia e o tijolo (ROBETO, 2004), hoje está 

fechando as portas, cessando sonhos e o direito dos filhos de agricultores de estudarem no lugar 

onde vivem. À vista disso, as escolas localizadas nas comunidades rurais são essenciais na 

preservação de valores que mantém os sujeitos vinculados aos seus modos de vida e de 

convivência (BRASIL, 2013).  
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Debruçando-nos no excerto de Silva (2020): Quando o secretário falou que ia fechar a 

escola foi como uma facada no meu peito. E no dia que vieram buscar as coisas aqui, meu 

Deus! Desmoronei. Aqui é a minha segunda casa [...]. Por meio dessa narrativa inferimos o 

sentimento da professora ao contexto sociocultural no campo, ao expor o pertencimento na 

relação com território (FERRAROTTI, 2014). Neste caso, com a escola e o elo com a 

comunidade rural, trazendo marcas de afeto e apego ao lugar onde vive, configurando-a, assim, 

como parte integrada da vida de Silva. Sobre isso, Passeggi (2011) pontua que durante a 

narrativa reverberam acontecimentos que significam os sujeitos no contexto que estão 

inseridos, e do fechamento da escola do campo afloram dores que perpetuam na narrativa da 

docente.     

Por conseguinte, organizamos os seguintes eixos temáticos respaldados nas narrativas 

docentes e nas anotações do caderno de campo: “Os laços que me (a)prendem ao campo”, no 

qual destacamos a relação intrínseca dos/as colaboradores/as com as famílias e a comunidade 

rural e os principais caminhos para tornar-se docente no campo e fazer-se professor das classes 

multisseriadas mediante suas experiências; “O Ensino Multisseriado: organização, metodologia 

e as práticas de ensino”, em cujo eixo discutimos a organização das turmas multisseriadas e as 

estratégias didático-metodológicas empregadas pelos/as docentes; “O ensino remoto em tempos 

de pandemia: desafios, superações e alcances”, em que refletimos a prática docente no formato 

de ensino remoto emergencial durante a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. 

 

5.1 OS LAÇOS QUE ME (A) PRENDEM AO CAMPO 

 

Nesta subseção versamos acerca dos laços que (a)prendem os/as professores/as ao chão 

de suas respectivas comunidades rurais. Dessa maneira, identificamos em suas narrativas as 

raízes históricas entrelaçadas aos vínculos familiares e afetivos ao lugar que vivem, os quais 

trazem traços de pertencimento ao campo, às condições sociais vivenciadas na comunidade 

rural, às adversidades enfrentadas na infância, o trajeto da formação escolar e acadêmica, os 

caminhos que os conduziram para se tornarem professores/as de classes multisseriadas e o 

fazer-se docente por meio das experiências construídas ao longo dos anos.    

Sempre morei no sítio onde nasci e me criei na zona rural, que é o meu habitat desde 

o nascimento. Digamos que meus bisavôs foram os fundadores desta comunidade que 

resido até hoje. Tenho muito orgulho da minha família por ter essa representação tão 

marcante, pois a antiga casa dos meus avós funcionou como sala de aula (GERCINA, 

2021, grifo nosso). 
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Conforme excerto, a seguinte categoria sucede das narrativas apresentarem elementos 

cujos sujeitos da pesquisa são oriundos da zona rural e ainda vivem no campo, mesmo tendo 

migrado em alguns momentos de suas vidas para a cidade visando prosseguir nos estudos. 

Todavia, retornaram, revelando uma profunda relação com a ruralidade, sua família e o 

envolvimento construtivo das primeiras escolas multisseriadas na comunidade que vivem, 

reverberando aspectos de si e de pertença ao campo. 

Pontuamos que as narrativas propiciaram aos/às professores/as refletirem o papel da 

família, tanto para o desenvolvimento da comunidade rural e educacional, quanto para a 

formação pessoal e profissional. Esse aspecto é frisado por Passeggi (2011), ao dizer que narrar 

é uma ação natural e espontânea que oportuniza aos indivíduos falar de si, da família e dos 

espaços sociais que os sujeitos ocupam. Nessa mesma perspectiva, Dominicé (2010) salienta 

que as narrativas são tecidas a partir da socialização, influenciadas na relação com a família, 

com o grupo social inserido e com as pessoas que atravessam o percurso vivenciado.  

Logo, as narrativas autobiográficas dos/as professores/as do campo não se restringem 

tão somente a descrever as metodologias e as práticas de ensino em salas de aula multisseriadas, 

mas a conhecer o percurso de vida destes na interação com o meio que os circundam, inclusive 

no tocante à infância vivida na roça. Ainda, a perceber a intensa relação com a família e com a 

comunidade rural, como processo de formação para se tornarem docentes de escolas do campo 

multisseriadas.   

 

5.1.1 Família: “ Eu nasci e me criei na zona rural” 

 

De acordo com as discussões teóricas explanadas nas seções anteriores, historicamente 

as localidades rurais foram relegadas a um patamar de inferioridade, reduzindo os 

agricultores/as a sujeitos não politizados, ignorantes e, em alguns casos, a meros reprodutores 

para atender o setor de produção agrícola, e não para assistir às reais necessidades da população 

rural (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981).  Essa visão reducionista nos permite pensar o 

campo como espaço de ressignificação cultural e social (e não apenas como um perímetro não-

urbano), como lugar com sujeitos capazes de transformar a própria comunidade na qual vivem.  

Por meio dessa visão transformadora, observarmos a relação dos/as professores/as, que 

está intimamente entrelaçada com a zona rural, os quais trazem em suas narrativas sobre a 

família como unidade comprometida com a construção social da comunidade e das escolas do 

campo. Segundo destacado por Gercina (excerto acima), seus bisavôs foram os principais 

propulsores para o desenvolvimento da comunidade rural, além de serem os fundadores no 
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processo educacional local. Diante disso, inferimos que há um orgulho da professora ao narrar 

que a casa destes foi cedida como sala de aula para que os filhos de agricultores aprendessem 

as primeiras letras. Essa ação é trazida por Medeiros (2010) como um feito comum dos 

moradores rurais, que cedem algum cômodo de sua residência para ensinar às crianças que 

vivem no campo. 

De igual modo, ao debruçarmo-nos nos trechos narrativos de Chico, encontramos 

evidências de que seus pais sempre viveram na zona rural: “[...] aqui nunca ninguém saiu para 

morar em outro lugar, sempre moramos no Pedrês. Papai foi um dos fundadores daqui na 

comunidade [...]”. Assim como Gercina, percebemos nas palavras de Chico o orgulho ao 

mencionar que seu pai colaborou com a constituição da comunidade, participando da 

construção da sede da associação dos trabalhadores rurais em conjunto com o projeto de ação 

social para a população do campo liderada pelo Pe. Lourenço. Posteriormente, a sede foi cedida 

para funcionar a Unidade Maximiano Sales de Oliveira.  

Quanto aos caminhos que os levaram a se tornarem professores, Silva relatou que ainda 

criança decidiu morar com os avós no munícipio de Assu/RN para ter a oportunidade de estudar. 

Sua família permaneceu residindo na zona rural de Caraúbas. Após concluir o ensino médio, 

retornou à comunidade rural para ensinar as crianças que estavam fora da sala de aula, em uma 

casa cedida por um dos moradores. No mesmo ano, participou de uma mobilização com os pais 

dos alunos e a população local para a implantar uma unidade escolar, direcionada, à época, ao 

prefeito da cidade.  

A partir disso, fica explícito o comprometimento da professora com o ensino para os 

filhos dos agricultores, a qual participou ativamente da implementação da sede escolar, 

demostrando a integração social e cultural dos sujeitos campesinos por uma luta coletiva pelo 

direito à educação no campo. Essa perspectiva coaduna com Caldart (2011) tocante ao debate 

coletivo organizado pelos educadores e pela população rural, cujas atitudes são primordiais para 

garantir o direito dos campesinos de ser educado no lugar onde vivem  e com metodologias e 

conteúdos curriculares que dialoguem com a especificidade da vida rural (BRASIL, 1996).  

Diante disso, a escola é reconhecida pelos sujeitos rurais como um espaço formativo de 

construção social, pelo papel que desenvolve nas comunidades rurais, podendo ser (re) pensada 

a partir das condições do meio que se encontra, impulsionando, assim, um movimento coerente 

com as necessidades e anseios desses locais. Essa instituição passa a engendrar o caráter político 

e social destas comunidades, passando a serem consideradas como portadoras do futuro 

(AMIGUINHO, 2008).      
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A professora Luzia também cresceu numa comunidade rural. Sua adolescência foi 

marcada por mudanças em razão da família participar de ações organizadas pelo MST quanto 

aos espaços de decisões e de ocupação, distribuição territorial e implementação do 

Assentamento 1° de maio, disposta a lutar pelo seu pedaço de chão, fortalecendo ainda mais os 

laços da família com o campo. Está posto em suas palavras o sentimento de alegria ao retornar 

à comunidade para lecionar na unidade XXII Pedro Júlio do Nascimento, após residir na cidade 

para concluir o curso de Pedagogia. Sua mãe foi a figura incentivadora durante toda a formação 

escolar, conforme excerto a seguir:  

A minha infância está muito relacionada à minha vida escolar. Tinha bastante 

dificuldades, a minha mãe precisava estar sempre na escola para me ajudar e pedindo 

aos professores para me colocar sempre nas cadeiras da frente. E como a minha 

família não era aquela que tinha tantas condições, não tinha como eu fazer um exame 

de vista, né? Uma consulta. E acabou que quando eu vim usar óculos, definidamente, 

que é uma ferramenta essencial para poder estudar e ter uma visão mais clara. É 

tanto que eu quando vim terminar os estudos já tinha 19 anos devido ao meu problema 

de visão. Eu tenho miopia. No meu olho esquerdo não tenho visão. [...] A partir de 

maio de 2016 não teve mais transporte, por isso eu digo que a família foi o meu apoio, 

porque a minha mãe teve que ir morar comigo na cidade [...] (LUZIA, 2020). 

A partir das narrativas, percebemos que os sujeitos da pesquisa, ao revisitarem suas 

memórias, expressam forte relação da família, que se fez presente com os projetos de 

desenvolvimento de suas respectivas comunidades rurais e da luta coletiva em defesa dos 

direitos educacionais, sociais e por políticas públicas que garantam o progresso da qualidade de 

vida dos agricultores que vivem e trabalham nas zonas rurais. Isto posto, as escolas no campo 

não se configuram apenas como espaços pedagógicos, visto que estabelecem uma conexão 

política e social com a comunidade rural (AMIGUINHO, 2008).  

Quanto à vivência nesse espaço, percebemos, a partir das narrativas dos/as 

professores/as, que a infância esteve integrada aos elementos naturais – como brincadeiras de 

roda à sombra das mangueiras, esconde-esconde, pega-pega, queimada e confecção de 

brinquedos mediante instrumentos utilizados no cotidiano, além do contato constante com os 

animais –, mesmo que esses momentos lúdicos fossem distribuídos entre o estudo e a 

responsabilidade de acompanhar os pais na produção agrícola para complementar a renda da 

família, haja vista a fragilidade socioeconômica, conforme relata Chico. 

[...] minha infância foi toda aqui mesmo. Sempre no campo, sempre na zona rural. 

Uma infância onde brincava muito, mas dividia esse tempo com o trabalho. Naquela 

época, não tinha a questão da criança não poder trabalhar. Não tinha conselho 

tutelar. Assim, meu pai queria que eu ajudasse, mas queria que estudasse. Se tivesse 

alguma coisa para estudar, ele apoiava (CHICO, 2021). 
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Conciliar os estudos com o trabalho na lavoura foi desafiador para Chico, que dividia 

um período do dia no roçado, para ajudar na renda da família, e, no outro, para percorrer longas 

distâncias a pé até chegar à escola. Conforme Azevedo e Queiroz (2010), ainda na infância as 

crianças oriundas das localidades rurais eram destinadas ao trabalho na lavoura concomitante à 

escolarização. Todavia, os pais exercem a função de despertar o interesse pelos estudos, 

temendo um futuro incerto para o filho, mesmo compreendendo que a dupla jornada requeria 

esforços para continuar trilhando o caminho do conhecimento, enfatizando a instituição 

educativa como porta de entrada indispensável para a formação profissional. 

Com relação à minha infância, teve seus percalços, né? Mas tenho boas lembranças 

de brincar de roda, esconde-esconde e queimada com os meus irmãos e primos nas 

noites de lua. Além das brincadeiras, ficava sempre ansiosa, aguardando a minha tia 

ler cordéis e histórias fantasiosas embaixo das árvores da sua casa. Aquelas histórias 

e a maneira envolvente como ela narrava as histórias me fascinavam. Por isso o 

interesse desde de criança pelo ensino. Mas também tenho péssimas memórias, pois 

eu perdi a minha mãe quando criança, e essa perda trouxe muitos pontos negativos. 

Inclusive, atrapalhou muito o meu desempenho na sala de aula. Eu não conseguia me 

alfabetizar (GERCINA, 2021). 

Notamos nessa narrativa que apesar de vivenciar uma infância prazerosa, explorando os 

elementos naturais que o campo proporciona (brincadeiras em noites de luar e as histórias 

contadas pela tia), Gercina também experienciou dissabores (perda da mãe aos onze anos de 

idade) que a marcaram da infância à adolescência, interferindo até mesmo na alfabetização. A 

professora assumiu desde cedo a responsabilidade de cuidar dos afazeres de casa, dedicando 

todo afeto ao pai e aos irmãos mais novos e contribuindo com a sua permanência na 

comunidade. Suas palavras nos fazem memorar uma infância dolorosa, que exigiu-lhe uma 

maturação precoce.  

Diferentemente dos demais sujeitos da pesquisa, a infância de Silva foi experienciada 

em alguns momentos na cidade, ao conviver no âmbito social e familiar dos avós, e com a 

saudade das brincadeiras com seus irmãos no campo, em cujo período de férias escolares 

visitava os pais na comunidade do Galho de Angicos, desfrutando da natureza para se divertir. 

Consoante às suas palavras, abaixo, os laços familiares a prendiam ao contexto rural.  

Como morava na cidade de Assu, o meu avô não deixava ir brincar na casa de um 

amiguinho. Só saia mesmo para a escola e quando ele sentava na calçada aproveitava 

para brincar com os colegas da rua. Ah. brincava de passa o anel,  de roda e de 

casinha. Não era como hoje, né? Ele deixava a gente brincar, mas quando era 

próximo de oito horas da noite que entrava para dormir eu acompanhava ele. Eu 

lembro que a minha avó brigava comigo quando eu vinha passar as férias com meus 

pais no Galho de Angico, porque eu brincava subindo as árvores, com as palmatórias, 

correndo no cercado pra um lado e outro, dentro do mato, pulando cerca e as minhas 

pernas ficavam toda ferida dos galhos e ela sempre reclamava porque eu chegava 
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toda arranhada e queimada do sol (risos). Eu ficava contando os dias para ver os 

meus irmãos. Tinha muitas saudades (pausa prolongada) (SILVA, 2020). 

O contexto rural apresenta traços significativos para os/as professores/as que nasceram 

e cresceram no campo. Ao apontar alguns aspectos da infância e da relação com a família, 

revelaram o sentimento de pertencimento ao lugar de origem como elemento essencial para a 

sua identidade (interação social); trouxeram os principais caminhos que os conduziram para se 

distanciar desse lugar em razão de diversos fatores, inclusive pela inexistência de escola, os 

quais tiveram que migrar para os centros urbanos objetivando prosseguir com os estudos. Essa 

ação é definida por Souza et al (2016) como uma transição dos indivíduos das escolas rurais 

para as instituições de ensino urbanas como ritos de passagem, caracterizado por triplo 

deslocamento: mudança de ambiente geográfico, nível de ensino e forma de organização 

escolar. 

Posto isto, mesmo distanciando-se da comunidade de origem, os participantes do estudo, 

como é o caso de Silva, Luzia e Gercina, migraram para os centros urbanos almejando uma 

formação básica e um regresso às suas raízes locais para cumprirem a missão docente, 

contribuindo, assim, com a aprendizagem e a construção crítico-reflexiva das crianças 

campesinas. Esse caminho trilhado pelos professores/as será descrito na categoria seguinte, 

tencionando conhecer as principais implicações que o conduziram ao encontro com a docência. 

Então, podemos admitir que o pertencimento ao campo e à necessidade de mudar sua 

comunidade de origem é um aspecto recorrente nas narrativas. 

 

5.1.2 Caminhos para tornar-se docente do campo 

 

Tornar-se docente perpassa por diversas relações subjetivas que constituí o encontro dos 

professores nas escolas no campo, com vistas a compreender os distintos caminhos percorridos 

que os guiaram até às salas de aula multisseriadas. Sendo assim, a presente categoria embasa 

os motivos/implicações que os conduziram à docência, levando-os a questionarem as principais 

situações vivenciadas e as pessoas que os nortearam a tornarem-se professores dessas classes. 

Como podemos apreender na fala de Gercina, o desejo de tornar-se professora despertou 

ainda na infância, ao ser instigada pela convivência com o contexto escolar na casa dos pais, 

onde funcionou uma sala de aula; e a partir das histórias narradas pela tia que a encantava. Esse 

interesse foi sendo alimentado com o passar dos anos, na relação direta com a sala de aula nos 

primeiros anos do ensino fundamental e ao cursar o Magistério, aflorando ainda mais.  
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Onde despertei aquela vontade que já tinha desde do ensino fundamental de ser 

professora quando comecei a ter contato com as histórias narradas pela minha tia e 

com a sala de aula. Mesmo com aquela metodologia de ensino tradicional onde o 

aluno não podia nem se expressar. Uma vez eu chorei tanto na classe quando uma 

professora mandou eu ler um texto e eu não sabia ainda ler. Fiquei desesperada. 

Nessa época o professor não ligava para os sentimentos dos alunos. Não queria saber 

o que se passava com a família da gente [...] Aí, no ensino médio, eu fiz o magistério 

que foi a onde eu me identifiquei e descobri, senti vontade e entusiasmo (GERCINA, 

2021). 

Inferimos, a partir desse excerto, que Gercina se espelhou a ser uma professora diferente 

daquela que a ensinou quando passou pelo momento mais difícil de sua vida, ao desconsiderar 

os sentimentos que estava sentido, impondo uma prática déspota. Sua escolha pela profissão 

permeou-se por diferentes aspectos sociais, resultante dos múltiplos elementos que se 

correlacionam simultaneamente.  

Entre essas escolhas podemos apontar fatores de ordem socioeconômica, como a 

necessidade de inserir-se no mercado de trabalho, expresso por Silva, que, inicialmente, 

pretendeu atuar na primeira formação (técnica como enfermeira), mas em virtude de não 

encontrar oportunidade de trabalho na cidade retornou para o campo visando ensinar os filhos 

de agricultores que estavam sem estudar pela inexistência de um professor na comunidade rural. 

[...] eu sempre vinha aqui no Galho do Angico no final de ano visitar meus 

pais e percebia a decadência, pois, era muito menino para ensinar e não tinha 

professor. E os meus irmãos também sem estudar. E alguma coisa que eles 

sabiam, já era minha mãe que ensinava como o nome deles. Só sei, minha 

filha, quando foi em 1985, como não estava fazendo nada, não tinha emprego, 

né? Eu só fazia alguns bicos porque eu sempre gostei de ter meu dinheiro. 

Por exemplo: fazia crochê para vender e fazia unhas. Porque eu sempre gostei 

de ter o meu. Pronto, quando eu ia para a escola já tinha a minha moeda e 

não precisava de ficar pedindo ao meu avô (SILVA, 2020). 

Em 1993 aqui tinha bastante alunos fora de sala de aula porque só tinha um 

professor na época ensinando. Então, ele me procurou informando que dava 

pra formar uma outra turma. Ele já ensinava multisseriado 1° e 2° ano. Então 

teria que formar outra turma de 3° e 4° ano. Na época eu estudava no segundo 

grau quando iniciei. Mas já comecei a ensinar nessa escola Maximiano, só 

que não era aqui nesse prédio. Era no centro comunitário dos agricultores 

rurais fundado, até, pelo Padre Lourenço [...] (CHICO, 2021). 

Os trechos acima revelam que o ingresso à profissão docente não se deu após a 

conclusão do ensino médio (antigo curso de Magistério), que oferecia a licença para atuar na 

docência. Isso era possível porque, à época, a legislação abria precedentes para localidades que 

não contassem com professores formados nesse nível de ensino. Com isso, as pessoas com 

algum domínio de leitura e escrita assumiam o papel docente como professores leigos. De 

acordo com Medeiros (2010), o ensino das escolas no campo era ministrado por alguém que 

dominasse os conteúdos basilares, sem nenhuma formação específica para lecionar.  
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Destacamos que mesmo sem nenhum embasamento teórico-prático vivenciado nos 

cursos de licenciaturas para atuarem no âmbito escolar, Chico e Silva aceitaram o convite para 

lecionar nas localidades rurais, abraçando o desafio de ensinar um número elevado de crianças 

em só espaço, sendo necessário, em alguns momentos, dividir os turnos para atender a demanda, 

sendo evidenciado, aqui, a negligência do Estado quanto às responsabilidades com/para as 

escolas públicas no campo. 

Outros fatores também foram tecendo o percurso da docência na vida de Chico. 

Podemos conceber a influência do pai em sua formação, ao realizar o pedido para persistir nos 

estudos, apesar da dupla jornada de trabalho na roça e ter que enfrentar as árduas noites em 

claro estudando à luz de lamparina: “O maior sonho de papai era ver todos estudando. [...] Aí 

eu fiquei e ele disse: - Então, meu filho, continue. Não desista. Então eu fiquei [...] (CHICO, 

2021). De todos os seus irmãos, foi o único a concluir a formar-se a nível superior e, 

posteriormente, a aprovar em concurso público municipal, tornando-se motivo de orgulho para 

toda a família.  

No tocante à locomoção para as instituições de ensino nos centros urbanos, é recorrente 

nas narrativas de Luiza e Chico a ineficácia nos transportes escolares durante o período de 

conclusão dos ensinos médio e superior, marcado pelos longos percursos que precisavam 

percorrer para chegar à cidade.  

[...] no segundo ano que fui estudar em Caraúbas/RN a gente na época de inverno 

atravessava esse riacho. Alguns colegas perdiam os cadernos, carteira, óculos 

quando passava o rio levava. Tinham essas dificuldades. A roupa deixava na casa de 

um vizinho e quando passávamos no rio trocava de roupa. Mesmo assim, a gente 

seguia estudando mesmo sem o transporte escolar. E quando tinha prova nos 

primeiros horários nós íamos estudando em cima do pau de arara com o sol quente 

porque não tinha nem coberta (CHICO, 2021). 

Há relatos de dificuldades para chegar até a escola, fator preponderante para tornar-se 

professor/a. Com isso, instala-se uma peculiaridade aos sujeitos campesinos que precisam se 

deslocar para estudar nas escolas da cidade, porque, em sua maioria, as instituições nos 

contextos rurais só ofertam as séries iniciais do ensino fundamental, sendo necessário os jovens 

se arriscarem nas estradas para conseguir transporte e chegar ao destino, vivenciando situações 

difíceis para concluírem a educação básica.  

Concernente aos caminhos que Luzia trilhou para tornar-se professora, decorre pelo 

ambiente escolar. Percebemos a relevância da família, principalmente de sua mãe, que não 

mediu esforços para apoiá-la nos estudos, levando-a para morar na cidade em razão da falta de 

transporte escolar. No entanto, antes de cursar Pedagogia, a professora percebia a graduação 

como algo inatingível, ao pensar que não tinha capacidade para ser aprovada em curso de nível 
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superior, contudo, incentivada pelas palavras do tio, decidiu realizar o vestibular para o curso 

aludido, visto este ser ofertado no munícipio que reside.  

Ainda no ensino médio, Luiza teve seu primeiro encontro com a docência durante cinco 

meses em uma sala de aula que funcionou numa fazenda com alunos de série/ano específico. A 

partir dessa atuação, persistiu naquele curso e, posteriormente, na pós-graduação a nível lato 

sensu. Para Pimenta (1999, p. 19), o ser professor é construído no “[...] seu cotidiano a partir 

de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o 

ser professor”.  

Portanto, ao explanar as narrativas dos sujeitos deste estudo consideramos que 

diferentes processos, pessoas e situações teceram o encontro com a docência, trazendo um olhar 

introspectivo, ao contarem o percurso formativo de como se tornaram professores/as de escolas 

no campo. Esse ato os levaram a refletirem sobre si e as diversas experiências marcantes, 

motivações e sentimentos que os guiaram à docência, lançando um olhar mais profundo na 

própria história de vida para reconstruir os percursos trilhados, compreender os “ [...] processos 

de sua formação e adquirir um melhor conhecimento de si mesmos” (BUENO, 2002, p. 27).  

 

5.1.3 Fazer-se professor/a por meio da experiência 

 

É inevitável tratar das práticas de ensino e das experiências docentes sem olhar para o 

percurso vivido por estes. No presente eixo temático refletimos sobre a formação dos sujeitos 

da pesquisa mediante suas narrativas para fazerem-se docentes de classes multisseriadas. Ainda, 

consideramos o caminho trilhado e os momentos formadores caracterizados por Josso (2009) 

como um “caminhar para si”, pois ao narrar suas experiências o indivíduo realiza um encontro 

consigo.   

Assim, enfatizamos que as narrativas autobiográficas dos participantes do estudo, 

contribuem de forma preponderante para o reconhecimento do fazer docente em contextos 

rurais, por trazerem à tona trajetórias formativas na profissão como possibilidades de 

compreensão dos modos de ser e fazer-se professor/a e dos sentidos atribuídos.  

Ao fazermos menção à experiência dos investigados, reportamo-nos a Larrosa (2002), 

que compreende o processo formativo como algo constituído a partir das transformações que 

nos tocam e nos modificam e dos valores subjetivos atribuídos pelo indivíduo. Assim, 

vivenciamos, cotidianamente, diversos acontecimentos, mas somente o sujeito da experiência 

permite transformá-la.  
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Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda 

que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 

acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma 

maneira impossível de ser repetida (LARROSA, 2002, p. 27).  

À vista disso, reiteramos que a experiência torna os sujeitos singulares, por mais que 

vivenciem os mesmos processos e situações. É produzida de maneira particular, por isso o saber 

é construído de forma individual, contudo ela não se restringe ao tempo ou aos acontecimentos 

que as pessoas vivenciam ao longo da vida, mas no modo como dão sentido a algo que as 

acontece e as transforma intimamente. Por isso, o ser que experiencia algo é como um território 

de passagem, uma superfície sensível que durante a travessia perpassa pelos riscos/perigos, 

deixando marcas na forma de ser (LARROSA, 2002). 

Logo, o fazer-se professor por meio da experiência é tecido no dia a dia, na relação com 

outrem, nos encontros e desencontros e em meios aos percalços enfrentados frente à forma de 

organização multisseriada. Muitas vezes, as classes multisseriadas são vistas como um entrave 

“[...] responsável pela (suposta) má qualidade da educação nas escolas do campo” (SANTOS; 

MOURA, 2010, p, 37) e concebidas como uma anomalia do sistema escolar que precisam ser 

extintas (SOUZA, 2012). Mas, os/as professores/as desmitificam esse rótulo sobre o 

multisseriamento, destacando a heterogeneidade presente nas classes multisseriadas como uma 

potencialidade para a prática de ensino ao seu favor. Mesmo diante dos desafios, consideram 

constituir-se como um ser docente, que se fortalece para enfrentar os obstáculos encontrados 

no início da carreira profissional, conforme frisado no excerto abaixo: 

No início eu me perdia na questão do planejamento das atividades, mas tudo isso aí 

eu aprendi no exercício porque já faz dezoito anos e fui aprendendo no dia a dia, 

sempre buscando conhecimento e inovando a prática. Até porque educação é 

inovação. Você não pode trabalhar sem fazer parte dessa evolução. Nós somos 

eternos aprendizes, aprendemos no nosso fazer pedagógico na sala de aula, com as 

experiências do dia a dia, e não é só o conhecimento em si, mas aprender os 

valores[...] (GERCINA, 2021). 

O fazer-se professora das classes multisseriadas perfaz a partir da ação docente, da 

relação cotidiana com os alunos na sala de aula, das interações sociais e dos diversos 

conhecimentos provenientes dos valores culturais, representações e anseios. Essa praxe é 

concebida a partir de erros e acertos e da própria prática do professor no ambiente escolar. 

Segundo Tardif (2002), essa ação decorrente de diferentes saberes, entre eles os saberes 

experienciais, que são idealizados nas relações provenientes de vários contextos sociais. 

Do mesmo modo, Pimenta (2012, p. 20) pontua que “[...] os saberes da experiência são 

também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pelo outem”. Em outras palavras, 
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sucedem da própria prática docente vivida no chão da escola. Logo, fazer-se professor da escola 

no campo não acontece apenas a partir de conhecimentos provenientes da formação inicial e 

continuada, mas, também, nas relações concretas cotidianas (familiar, social e cultural da 

comunidade rural). 

Conforme frisou Gercina, o fazer docente possibilita uma reflexão crítica da ação 

pedagógica, capaz de perceber os acertos e os erros, transcendendo o ativismo prático à 

verdadeira práxis conforme substanciado por Freire (1996, p. 43-44), ao assentar que “ [...] é 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima a prática 

[...]”, colocando o docente como um ser em constante aprendizado. 

Ao depararmo-nos com as narrativas das professoras Silva e Luzia, percebemos que o 

fazer-se docente decorreu na prática cotidiana. Ao destacarem o quão angustiante foi a atuação 

docente com as quatro séries/anos do ensino fundamental simultaneamente, elas 

contextualizaram que no início da carreira não detinham o conhecimento específico para 

atuarem com as turmas multisseriadas, conforme fragmentos, abaixo. 

Quando eu entrei eu tinha um certo preconceito, sabe? Eu dizia: - Meu Deus, como é 

que vou dar conta de ensinar alunos de diversas séries numa mesma sala. Mas com o 

passar dos anos comecei a ter mais experiência, né? Até porque na nossa formação 

em pedagogia não vemos a questão da educação do campo nem as escolas 

multisseriadas. E trabalhar com as classes multisseriadas é totalmente diferente de 

ensinar uma série só. No primeiro ano quando comecei eu dizia: - Ah, se pudesse 

ficar só em uma série, mas depois percebi que eu era capaz de fazer (LUIZA, 2020). 

Pra falar a verdade eu não tive medo, mas eu me assustei com a quantidade de alunos 

para ensinar. Quando já temos um pouco de conhecimento dá para ensinar. Agora 

quando foi para começar a trabalhar aqui. Que me entregaram a relação com o 

número de 60 alunos para ensinar três horas por dia, porque de primeiro eram três 

horas, numa casinha de taipa fiquei assustada (SILVA, 2020). 

Os conhecimentos apreendidos durante a graduação e a pós-graduação foram 

significativos para enfrentarem as adversidades no ensino multisseriado, compreendendo a 

relevância desses saberes teóricos para a sua prática de ensino. Embora o contexto da educação 

do campo, mais especificamente a forma de organização multisseriada, não seja discutida nos 

cursos de graduação em Pedagogia, há professores/as que a reconhece como possível de 

adaptação e reconstrução para desenvolver o fazer docente no ensino multisseriado. Todavia, a 

inexistência de discussões sobre especificidades da multisseriação são ineficazes consoantes 

expressa Luiza, visto que ainda permanece seguindo os rastros da seriação pensada dentro das 

relações sociais, políticas e econômicas urbanas. 

Acerca disso, Santos e Moura (2010) apontam que os cursos de formação docente para 

os anos iniciais acabam ignorando o multisseriamento, implicando no desconhecimento e até 
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mesmo silenciamento dessa forma de organização como uma temática pertinente para ser 

abordada em seu currículo, levando os professores a reproduzirem uma prática urbanística para 

as escolas do campo multisseriada. Desse modo, o fazer docente é tecido a partir das 

experiências marcadas ao longo da carreira profissional e do contexto social e histórico que 

norteiam a praxe de ensino nas classes multisseriadas. Esses conhecimentos, além de mediarem 

e criarem estratégias para as atividades didáticas, são fundamentais na (re) construção do/a 

professor/a. 

Diante desses posicionamentos, Franco (2017) tece que esse processo possibilita ao 

professor se redescobrir como um ser docente a partir de uma ação reflexiva, mobilizando não 

apenas o pensar a prática de ensino desenvolvida, mas ressignificá-la. Logo, são nos erros, nos 

acertos e na prática diária da sala de aula que vamos aprendendo e nos tornando professor 

mediante um conjunto de elementos construídos ao longo das situações experienciadas. 

Sendo assim, o fazer-se professor também passa pelas condições de trabalho. Conforme 

Hage (2014b), a precariedade das condições estruturais das escolas multisseriadas e a 

sobrecarga de funções exercidas no início da carreira são pontos frisados pelos sujeitos da 

pesquisa. Além disso, as escolas não ofertam uma infraestrutura adequada para os estudantes e, 

em alguns momentos, estes chegaram a colaborar com as atividades operacionais (limpeza e a 

organização do espaço), como descritos no excerto a seguir: 

Uma coisa que marca na vida da gente foi no período que não tinha merendeira, e na 

escola não havia fogão a gás, na época era tudo à lenha, e que até hoje tem as duas 

pedras que a menina fazia a merenda. E eram os alunos que traziam à lenha para 

ajudar a fazer a comida. E quando era por volta das 15hs eu não aguentava ficar na 

sala por conta da temperatura que era muito quente colocava as crianças para sentar 

no chão. Um dia os meninos trouxeram de casa uns papelões para tapar o sol que 

entrava nas brechas. Era tudo muito difícil [...] Ai, como eu fazia: pela parte da 

manhã eram os alunos menores, então não tinha como eu pedir ajuda pra eles. Aí, à 

tarde tinha alguns maiores, eu selecionava algumas meninas para chegar mais cedo 

e me ajudar. Um dia vinha um, no outro dia, outro. Quando terminava a aula, varria 

a sala e organizava os banheiros para a outra turma entrar.  [...] A gente ensina 

porque temos amor, e muitas vezes, a gente não vem trabalhar pelo salário em si, mas 

a vontade que a gente tem de ver eles se desenvolver, né? (SILVA, 2020). 

Embora nos últimos anos a estrutura das escolas multisseriada tenha avançado 

gradualmente, proporcionando aos alunos campesinos um ambiente agradável para 

compartilharem saberes, sabemos que historicamente as condições de trabalho e recursos 

didáticos em tempo nenhum foram favoráveis nas escolas nos contextos rurais, visto 

apresentarem condições mínimas de funcionamento sem as devidas condições higiênicas, sem 

água potável, faltando energia elétrica, ventilação, prédios escolares adaptados e improvisados 

(HAGE, 2014b), como podemos perceber nas palavras de Silva. 
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No tocante a isso, Souza e Sousa (2015) abordam que as condições de trabalho docente 

no contexto da multisseriação perpassa pela precariedade tanto nas instalações físicas, nos 

equipamentos e materiais didáticos, quanto na formação continuada dos professores. Essa 

realidade ainda é experienciada por alguns que lecionam nas classes multisseriadas, o que 

podemos inferir a ausência de políticas públicas educacionais para as escolas situadas nas 

comunidades rurais. Além disso, essas questões fizeram parte da atuação de Silva, não para 

limitá-la, mas para impulsioná-la a continuar seguindo a carreira, a contribuir na formação 

crítica dos alunos, tornando a luta como algo que permeia sua prática cotidiana. 

Diante de todas as limitações e da ausência do Estado quanto às suas responsabilidades 

com a educação no campo, Silva buscou superar essas adversidades com a colaboração dos 

alunos na organização e na limpeza do ambiente escolar, conhecendo suas potencialidades e 

fragilidades e estabelecendo uma reflexão introspectiva na reelaboração de novas práticas e 

metodologias para fazer-se docente na sala multisseriada.  

Portanto, as narrativas evidenciam que o fazer docente é tecido mediante múltiplas 

experiências que deixam marcas, possibilitando aos/às professores/as aprenderem a se 

formarem a partir da própria prática em sala de aula, assim como da família, das relações sociais 

e ao narrarem suas histórias de vida, dando ênfase às questões do cotidiano escolar e tecendo 

elementos subjetivos na tomada de consciência de si. Estes, por sua vez, vêm adotando 

estratégias didático-metodológicas para tornar os momentos das aulas mais atrativas e 

prazerosas, com a criação de mecanismos de aprendizagem visando atender à diversidade 

presente nas classes multisseriadas e a conduzir à formulação do seguinte eixo temático. 

 

5.2 ENSINO MULTISSERIADO: ORGANIZAÇÃO, METODOLOGIA E PRÁTICAS DE 

ENSINO 

 

Neste eixo temático versamos sobre a multisseriação como forma de organização 

predominante nos contextos campesinos. Assim, fundamentamo-nos em Hage (2006, 2014a, 

2014b), Souza (2016), Amiguinho (2008) e Netto (2014), que notam-na como um espaço 

educacional heterogêneo que reúne em uma única sala um conjunto de séries/anos do ensino 

fundamental sob a responsabilidade de um único professor e apresenta uma configuração 

diferente das escolas regulares urbanas. Ademais, exige dos docentes habilidades, metodologias 

e práticas de ensino específicas para contemplar esse espaço, proporcionando aos sujeitos 

campesinos o direito de estudar no lugar que vive e contribuir com a aprendizagem destes.  
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Então, para compreendermos quais as principais práticas de ensino e as estratégias 

didático-metodológicas utilizadas pelos sujeitos da pesquisa, intentamos observar, a partir de 

suas narrativas, os primeiros elementos subjetivos que constituem-nas, conceituadas por Freire 

(1996, 2005) e Franco (2017) como uma ação intencional que parte de uma relação entre a 

teoria e a prática, possibilitando ao professor uma reflexão crítica a respeito de praxe. Ao 

escutar os participantes do estudo, identificamos que ações são organizadas por meio de 

metodologias condizentes com as particularidades do espaço campesino, criando, assim, 

situações didáticas que melhor se adaptam à multisseriação. 

O propósito do eixo ora contextualizado é descrever as estratégias didático-

metodológicas utilizadas pelos docentes nas classes multisseriadas, direcionando as seguintes 

categorias: Prática colaborativa: mãos que se ajudam, construída a partir da análise das 

entrevistas narrativas e com uma breve discussão acerca da prática colaborativa em que os 

alunos compartilham mediante a relação com diferentes estudantes de múltiplas séries/anos; 

Prática Contextualizada: “Trazer o meio rural para dentro da sala de aula”, na qual atentamos 

ao reconhecimento dos aspectos culturais, econômicos e geográficos campesino na prática 

docente, e Os recursos didáticos na prática docente e suas estratégias.  

 

5.2.1 Prática colaborativa: mãos que se ajudam  

 

A escola do campo multisseriada é um lugar que integra diversos saberes culturais, 

níveis de escolaridade e rica troca de entendimentos. Caracterizada como um espaço cuja 

cooperação e mutualidade entre os alunos são elementos construtivos em suas relações. Desse 

modo, promover uma reflexão coletiva mostra-se como um caminho propício para desenvolver 

metodologias que favoreçam uma prática de ensino colaborativa. 

Isto posto, os/as professores/as que atuam nas escolas multisseriadas compreendem as 

classes como um lugar de produção e socialização de saberes, tendo como fim desenvolver uma 

organização didática colaborativa e direcionar o desenvolvimento do educando. Essas classes 

apresentam como peculiaridade à heterogeneidade, ao agrupar em uma mesma sala de aula 

alunos em diferentes anos/séries, idades, perspectivas e ritmos de aprendizagens. Nesse sentido, 

essas relações podem lançar elementos construtivos para subsidiar sua aprendizagem, conforme 

podemos perceber nos fragmentos a seguir:  

[...] formar os grupos, Willia, é muito importante. Eu percebo que o próprio aluno se 

sente valorizado e tem aquele prazer de dizer que sabe e tem o prazer de ensinar ao 

colega. Cria aquele clima de cooperação e ajuda. A gente percebe que os alunos 

ficam mais amorosos entre eles, flui mais a questão do carinho entre os alunos, o 
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respeito. Eles se sentem mais amigos um do outro e também valorizam mais os 

colegas. A questão dos alunos entre eles, entendeu? Por exemplo: tem um aluno que 

não compreendeu o que eu disse, mas basta só o coleguinha falar que ele consegue 

compreender e acaba acontecendo a interação com resultados positivos. Agora, 

assim, para cada série eu faço o meu plano de aula. Eu preparo o plano com 

antecedência, depois preparo o que eu vou precisar para realizar a atividade na sala 

de aula, o tempo que for precisar, tento elaborar para a sala de aula uma atividade 

que mostre interesse para os alunos, façam que eles interajam nas atividades 

(GERCINA, 2021). 

Como a escola não disponibiliza tantos jogos para o 4° e 5° ano costumo colocar os 

alunos maiores para ler e explicar as regras que vêm nos jogos para as crianças 

menores porque além de incentivar a leitura e a interpretação também ajudava os 

outros coleguinhas na hora de jogar. Às vezes, as crianças aprendem mais com o 

coleguinha ensinando do que com a gente, acredita! Eu ficava sempre observando 

eles interagindo (SILVA, 2020). 

As narrativas evidenciam que as organizações didáticas das professoras propiciam 

situações nas quais os alunos podem construir conhecimentos coletivamente, tornando as 

classes multisseriadas um ambiente enriquecedor, onde a criança de uma série/ano mais 

adiantada pode contribuir para o desenvolvimento das outras, direcionando, assim, uma prática 

de ensino que valoriza as relações construtivas, além de estabelecer um clima de cordialidade 

e de respeito mútuo, mencionada, anteriormente, nas palavras de Gercina, as quais coadunam 

com os princípios de aprendizagem vigotskiano. 

Com relação a atividade escolar, é interessante destacar que a interação entre os alunos 

também provoca intervenções no desenvolvimento das crianças. Os grupos de 

crianças são sempre heterogêneos quanto ao conhecimento adquirido em diversas 

áreas e uma criança mais avançada pode contribuir para o desenvolvimento de outras 

(OLIVEIRA, 2009, p. 64). 

Nesse sentido, Oliveira (2009) apropria-se do conceito de aprendizagem de Vygotsky 

(1991), principalmente no tocante à Zona Desenvolvimento Proximal (ZDP), definido como o 

intervalo entre o que a criança consegue fazer de forma independente – denominada de Zona 

de Desenvolvimento Real (ZDR) – daquilo que consegue realizar com a cooperação de um 

adulto ou de outra criança, caracterizada como Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP). 

Sendo assim, esta zona tem como função maturar. A ideia é que a interação entre os alunos com 

idades e ritmos de aprendizagem distintos nos espaços multisseriados colabore na 

reestruturação cognitiva e no desenvolvimento dos educandos. Segundo Medeiros (2010), tais 

diferenças podem transformar-se em um ponto vantajoso para a prática docente nas classes 

multisseriadas, considerando “[...] pertinente o agrupamento de alunos em diferentes fases de 

aprendizagem onde uns ajudam os outros a avançar em determinados aspectos” (MEDEIROS, 

2010, p. 27). 
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Eles dizem (alunos): - Tia eu posso ajudar fulano? Porque ele/a não está 

desenvolvendo essa atividade. Eu posso ajudar? Aí, às vezes, eu digo: - Olhe, mas 

você não pode dizer a resposta, viu? (risos). Até porque você já respondeu a sua 

atividade. Então ensino como eles devem fazer. Porque se o trabalho não for 

desenvolvido coletivamente não damos conta. Eu particularmente, gosto mais de 

separar por ano. Agora, assim, se por acaso eu vou desenvolver uma tarefa ou 

atividades que dê certo para todos, eu faço grupal. Então eu organizo uma rodinha 

do 1° ano, 2° e 3°. Às vezes acontece dos próprios alunos se misturar durante uma 

atividade, sabe? Dizendo: - Tia eu posso sentar com fulano pra ele me ajudar? Isso 

sempre acontece durante esses anos que trabalho (LUZIA, 2020). 

À luz da narrativa de Luzia, mesmo que em alguns momentos permaneçam marcas de 

um ensino seriado/fragmentado, organizam os alunos por nível de escolaridade mais próximos 

para desenvolver as atividades pedagógicas, reorganizando sua ação pedagógica no interior 

dessas classes com atividades grupais e reforçando a troca entre os educandos como um aspecto 

relevante na prática docente. Ao considerar essa interação como possibilidade de desenvolver 

a cooperação dentro do espaço educativo, são sugeridas situações didáticas que reconheçam as 

raízes culturais, a linguagem e os saberes destes sujeitos.  

Sobre isto, Caetano (2014) registra que o termo Multisseriado não se restringe apenas à 

forma de organização das escolas, ao juntar estudantes de idades e anos/séries diferentes em 

uma mesma sala de aula. Mais do que isso, denota “[...] a multiculturalidade, a multiidentidade 

e a heterogeneidade que existe nesses espaços” (CAETANO, 2014, p. 49). 

Eu costumo separar por níveis, sabe? Porque assim, a gente sabe que os alunos do 

4° e 5° ano são realidades e conhecimentos próximos, né? Tem alunos do 4° ano que 

acompanha muito bem o do 5° ano. Ai, eu boto aquele aluno do 5° ano que está mais 

adiantado com o do 4°ano, sabe? Às vezes, aquele aluno que não está acompanhando 

junto com o que já sabe para ajudar o outro (CHICO, 2021). 

Mediante essa narrativa, podemos verificar que Chico organiza as crianças por níveis 

de escolaridade próximas. Neste caso, alunos do 4° ano/série, ao interagirem com os do 5° 

ano/série, na mesma classe, acabam apresentando avanços significativos na aprendizagem ao 

auxiliar o outro durante uma atividade pedagógica. Essa ação corrobora com a ideia de que 

participar de situações de aprendizagem fazem os sujeitos pensarem juntos, torna a 

aprendizagem mais significativa. Com a diversidade de idade, escolaridade e ritmos de 

aprendizagem distintos, esses fatores podem contribuir para a organização social da sala de aula 

e dos conteúdos de ensino, cujas diferenças são aproveitadas, tornando este espaço dinâmico e 

dialógico. 

Uma constatação pertinente nas narrativas dos sujeitos da pesquisa é que mesmo as 

turmas de anos específicas, as crianças apresentam níveis de conhecimento e temporalidades 

de aprendizagem diferentes, visto que algumas acompanham as atividades no tempo proposto, 

enquanto que outras não conseguem desenvolver, mostrar particularidades subjetivas múltiplas. 
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Seja na atuação docente em sala multisseriada, seja seriada/ano, o professor, ao se deparar com 

a heterogeneidade expressa sob diferentes modos, como postuladas na fala de Gercina, não 

diferencia a aprendizagens em uma sala multi ou seriada, pois os mesmos desafios encontrados 

nesse processo são perceptíveis na organização desse ensino.  

Vale lembrar que apesar dos sujeitos da pesquisa usarem utilizarem estratégias para 

desenvolver as atividades didáticas, ainda encontra-se enraizado a lógica do modelo seriado de 

ensino proveniente da formação inicial. Desse modo, para transgredir o paradigma deste ensino, 

recorrente nas ações pedagógicas, é necessário reconhecer a multissérie como um ambiente de 

construção coletiva, como um fator preponderante para o processo de aprendizagem. 

Compreendemos que as mudanças desejadas em relação às escolas rurais 

multisseriadas, para serem efetivas e provocarem desdobramentos positivos quanto 

aos resultados do processo de ensino e aprendizagem, devem transgredir a 

constituição identitária que configura essas escolas, ou seja, devem romper, superar, 

transcender ao paradigma seriado urbano de ensino (HAGE, 2014a, p. 1176).  

As DOEBEC dispõem que a organização do trabalho pedagógico para as escolas do 

campo multisseriadas fortaleça a identidade cultural dos sujeitos rurais, com projetos didático-

pedagógicos condizentes com as particularidades locais, superando, assim, a ideologia de 

ensino urbanística que se distancia da pluralidade cultural dos alunos que vivem nos contextos 

rurais, e reconhecendo a diversidade local e os aspectos sociais, econômicos, culturais e 

ambientais (BRASIL, 2010). A legislação reitera que as práticas adotadas pelos professores 

para ensinar nas escolas do campo superem o paradigma de ensino seriado das escolas urbanas, 

que acabam transferindo para os espaços multisseriados suas características, alicerçada a uma 

organização didática articulada às singularidades identitárias dos sujeitos campesinos.  

Posto isto, identificamos que os/as docentes das classes empregam atividades didático-

pedagógicas que integram os educandos de diferentes idades e níveis de escolaridade em um 

mesmo espaço como estratégia metodológica para fundamentar a aprendizagem destes, a partir 

da troca de saberes e da construção do conhecimento, revelando, com essa ação, uma prática de 

ensino colaborativa.  

 

5.2.2 Prática contextualizada: “Trazer o meio rural para dentro da sala de aula” 

 

Freire (1996) sustenta a ideia de que todo processo formativo está inserido em uma 

cultura e uma história, logo não há como pensar o ensino fora do contexto. A formação perfaz 

por meio da vivência do real, integrando o indivíduo, sua história, conhecimentos, experiências 

e práticas culturais às dimensões que fazem parte de sua totalidade, discutindo com os 
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educandos a realidade concreta associada aos conteúdos disciplinares, estabelecendo “[...] uma 

‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social” 

(FREIRE, 1996, p. 33).  

São por meio desses princípios freirianos que iniciamos a presente categoria, trazendo 

o ensino contextualizado como uma prática recorrente que os docentes das escolas do campo 

utilizam para relacionar os conteúdos de base científica com o contexto econômico, cultural e 

ambiental os quais os alunos estão inseridos. Assim, compreendemos que é preciso fortalecer a 

identidade coletiva e individual, possibilitando a apropriação de diversos saberes dos sujeitos 

do campo, permitindo, assim, a articulação de saberes locais com os conhecimentos científicos.   

No tocante à prática contextualizada, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica apontam que o ambiente de aprendizagem deve tem como base a “[...] 

contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente 

significativa” (BRASIL, 2013, p.136). Assim, um ensino com práticas descontextualizadas não 

estimula a participação dos educandos, além de desconsiderar suas vivências e saberes 

construído na relação com a comunidade rural na qual estão inseridos. 

Como elemento basilar dessa discussão, entendemos que o ensino para as escolas no 

contexto rural não se desvincula da vida no campo, das crenças, dos saberes e dos valores 

construídos pelos sujeitos mediante os princípios da educação do campo defendida por Caldart 

(2011). Que as práticas docentes e as metodologias adotadas devem ser pensadas com e a partir 

das necessidades dos indivíduos campesinos, sempre em diálogo com o trabalho, com a cultura 

e com a organização coletiva. Essa contextualização coaduna com as narrativas registradas 

abaixo: 

No momento estamos na safra do caju. Então, primeiramente, trabalhava a palavra 

(letra e as sílabas) para o 1°, 2° e 3° ano, e frases e produção de texto dentro do caju 

com o restante do grupo. Quando era matemática: - Quantos quilos? -Quantas latas? 

Ou quantos quilos tem uma lata? Entendeu? Eu perguntava: -Quantas latas você 

apanhou hoje? Ele dizia: - Tia eu apanhei três latas. Agora vamos ver quantos quilos 

tem essas três latas? Como é que nós vamos multiplicar? Já relacionando com 

matemática. Em ciências abordava qual a vitamina do caju e os benefícios que traz 

para a nossa saúde? E no período de inverno também trabalha com a plantação de 

feijão, quantos caroços se colocam na cova? Temos que trazer o meio rural para 

dentro da sala de aula (SILVA, 2020) (Grifo nossos). 

Vamos supor que temos que trazer e adaptar para atender os alunos da escola rural. 

E o campo tem um lado muito bom porque somos cercados de aspectos para 

trabalhar. Como falamos de natureza saímos da sala e os alunos ver que somos 

cercados de plantas que são coisas do cotidiano deles. Não é difícil fazer essa 

adaptação. Então eu pego o livro que são para as escolas urbanas e contextualizo 

com a vivência do aluno. Logo eu sempre trabalhei com os alunos da zona rural então 

não encontro tanta dificuldade para realizar essa adaptação. Se vamos falar sobre as 

plantas, você chama o aluno para o terreiro da escola que são cercadas de árvores. 

Temos diversos elementos para contextualizar (GERCINA, 2021). 
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Nessas narrativas, evidenciamos uma prática contextualizada sucedida pelas professoras 

quanto aos conteúdos básicos curriculares e as vivências dos educandos, trazendo elementos 

naturais encontrados na comunidade rural e o trabalho na agricultura para relacionar com a 

realidade campesina destes. É notório nas palavras de Gercina a preocupação em adequar os 

livros didáticos adotados nas escolas urbanas que, algumas vezes, são transferidos para as 

instituições de ensino rural, com a realidade local dos aprendizes das escolas do campo.  

Com efeito, essa prática corrobora, em partes, com a LDB/96, que regulamenta a oferta 

da educação básica para a população rural, ao estabelecer que os conteúdos curriculares e as 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural (com a 

instauração de adaptações e adequações ao calendário escolar, metodologias específicas e 

diretrizes) orientam a implementação de uma política que considere suas singularidades e as 

diferenças regionais brasileiras, reafirmando o compromisso com a escola do/no campo e o 

respeito à peculiaridade dos sujeitos e permitindo a construção de uma proposta pedagógica 

para as escolas rurais que reconheça a diversidade cultural (BRASIL, 1996). A exemplo, Chico 

descreve uma atividade didática que reconhece as especificidades dos sujeitos campesinos:  

Nós dividíamos as tarefas. Tinha um dia que alguns alunos ficavam responsáveis em 

aguar as plantas. Como não podia participar todo mundo de uma vez. Tinha quatro 

alunos que ficavam responsáveis por limpar, outros aguavam, sabe?  Pra eles 

criarem gosto, né? Então criamos um horário para fazer isso toda semana.  E já era 

um recurso para relacionarmos aos conteúdos na sala de aula. Pois eles são da zona 

rural e filhos de agricultores já convivem com essa realidade. [...] Além de ter o 

consumo da escola, ainda, distribuia para os funcionários e a comunidade. Diversas 

vezes as pessoas chegavam para pegar cheiro verde. A gente mesmo dava (CHICO, 

2021). 

O professor realizou a implementação de uma horta orgânica construída pelos alunos, 

professores, funcionários e a população local, integrando os conhecimentos que estes trazem 

para a sala de aula com os conteúdos teóricos. Nessa visão, é possível abordar princípios, 

conceitos, elementos da agricultura familiar e a educação ambiental, bem como as aulas práticas 

que direciona ao plantio, ao cultivo e aos cuidados com as hortaliças. Posterior à cultivação, as 

hortaliças foram introduzidas na alimentação escolar e no fornecimento para a comunidade 

rural. 

O professor acima aludido, considera os saberes trazidos pelos estudantes para a sala de 

aula como uma ponte cognitiva que precisa ser construída entre os conhecimentos prévios e os 

novos conhecimentos a serem apreendidos. Essa perspectiva também é reafirmada por Gercina 

(2021): o “ [...] conhecimento de mundo, os conhecimentos prévios que sempre devem ser 

colocados em primeiro lugar na sala de aula. Explorar e valorizar esses conhecimentos [...]. 

Esses saberes oriundos das relações comunitárias, do meio social e familiar são considerados 
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pelos docentes para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas, visto que os alunos 

antes de chegarem ao espaço escolar trazem um conjunto de saberes que são usados como ponto 

de partida para embasar os conteúdos disciplinares. 

Portanto, reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos das classes multisseriadas 

são primordiais para a aprendizagem, porque partindo da realidade deles possibilita uma visão 

de mundo que o cerca, conforme assenta Silva (2020): “O aluno tem que ter o conhecimento 

das coisas lá fora. Não podemos se deter só aqui [...]. Devemos mostrar pra eles que o mundo 

não é somente aqui. Até porque quando eles saírem vão encontrar outras realidades e tem que 

ter o conhecimento”. Igualmente, Luiza (2020) também tem essa preocupação de apresentá-los 

conhecimentos exteriores partindo sempre do contexto local que estão inseridos para o âmbito 

global. Ao abordar na sala de aula os tipos de moradia na zona rural e nos centros urbanos: “[...] 

eu sempre faço a comparação. Como os prédios, eles dizem (alunos): - Tia aqui não tem prédio. 

Eu já falo que tem mais nas cidades aqui têm mais casas. Então sempre procuro fazer essa 

diferenciação”. 

Verificamos que os sujeitos da pesquisa consideram primordiais a prática de ensino 

contextualizada para fomentar a aprendizagem das crianças, todavia os estudantes campesinos 

também precisam ter a oportunidade de conhecer outras realidades. Esse cuidado é natural, 

tendo em vista a necessidade de oportunizá-los o acesso aos conhecimentos existentes, 

ampliando, assim, possibilidades formativas e de desenvolvimento.  

Sabemos que trabalhar os conhecimentos prévios do aluno é importante para que a 

aprendizagem seja significativa. Por isso, as atividades didáticas devem trazer assuntos que 

realmente despertem o interesse deste, partindo da realidade local para o âmbito mais global 

(MORIN, 2000).  

[...] iniciativas pedagógicas dentro da perspectiva da contextualização dos 

conhecimentos e saberes escolares, o contexto local deve ser entendi como um ponto 

de partida e de chegada para a construção de novas aprendizagens e novos 

conhecimentos significativos onde a prática educativa atuaria como um fio condutor 

da comunicação entre os diversos saberes (locais, globais, culturais, científicos, etc.) 

(REIS, 2009, p.118). 

Assim como Morin (2000), Reis (2009) também partilha da mesma acepção. A escola 

do campo com práticas de ensino contextualizadas contribui para a interação e para a 

comunicação entre os conhecimentos culturais e científicos, locais e não locais, sem a negação 

um do outro, com vista ao desenvolvimento daqueles que a ela têm acesso direto, não perdendo 

de vista a perspectiva do enraizamento dos povos rurais no campo e sem descaracterizar a 
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identidade, os saberes, os valores e as concepções das populações que vivem no campo 

(RODRIGUES, 2009).  

À vista disso, julgamos necessário evidenciar que a prática de ensino contextualizada 

também promove a formação crítico-reflexiva desses alunos, conforme inscreve Luiza (2020), 

ao reconhecer os saberes trazidos para a sala de aula. São estabelecidos uma prática docente 

que estimula a reflexão crítica dos educandos: “Isso faz com que os alunos possam expressar a 

sua opinião, para questionarem e até mesmo estimular a criticidade”. Dessa maneira, Freire 

(1996) fomenta a pensar a escola do campo como um lugar de aprendizagens múltiplas que 

instigue à criticidade construída na relação entre/com alunos/alunos e alunos/professor. A 

exemplo, Gercina (2021) ressalta, abaixo, que sua prática docente visa desenvolver a 

consciência crítica do educando. 

Eu incentivo para que os meus alunos sejam participativos porque ficam destemidos, 

aprendem, se sentem e interagem de maneira mais concreta, se colocam em primeiro 

lugar porque eles estão interagindo. É um ponto extremamente importante, o aluno 

ter o seu pensamento crítico. E é na escola que a criança aprimora isso aí. Deixar o 

aluno realmente pensar, consciente dos seus direitos e deveres, pois, é na escola que 

nós construímos. Porque na escola tradicional não tinha isso, o aluno era um ser que 

só absorvia os conteúdos e o aluno não podia falar nem construir seus conhecimentos, 

tinha que ficar quieto (GERCINA,2021).  

Com base nas narrativas, inferimos que uma prática inovadora fundamentada nos 

saberes partilhados de maneira contextualizada supera a mera transmissão de conteúdos 

estruturados fora da realidade, designado nos estudos de Freire (1996) como um ensino 

bancário, cujos professores apenas depositam informações aos alunos descontextualizadas, 

reduzindo-os a meros reprodutores de um sistema organizacional desigual e rompendo com o 

modelo de ensino reprodutivista para a construção de uma educação crítica e libertadora. 

Portanto, as professoras buscam superar essa prática, propiciando a participação ativa dos 

estudantes na construção do conhecimento e no pensamento crítico-reflexivo consciente quanto 

aos seus direitos e deveres como cidadão.  

Ainda na fala de Gercina, a professora demonstra que o ato de ensinar vai além dos 

conteúdos transmitidos na sala de aula. A ação deve transgredir o currículo engessado e buscar 

metodologias que reconheça a importância dos princípios valorativos nas relações entre os 

alunos, permitindo-lhes autonomia, respeito e a união. Ao reportamo-nos às ideias de Freire 

(1996), o autor considera a prática docente como um processo intencional que visa transformar 

atitudes. Assim, podemos observar a intenção de Gercina ao desenvolver a autonomia nos 

alunos mediante as atividades coletivas, para que estes sejam capazes de serem construtores do 

seu próprio conhecimento. Há, também, uma clara percepção diante de suas palavras: que a 
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docência é um ato político de cidadania cujos professores se percebem e percebem suas práticas 

como formadoras de sujeitos sociais. 

Destarte, a partir das narrativas dos sujeitos da pesquisa, percebemos que os conteúdos 

atrelados às vivências dos sujeitos campesinos têm se constituído uma prática expressiva nas 

escolas do campo multisseriadas para o fortalecimento da formação crítica dos educandos. Essa 

ação não deve se dar de forma desvinculada, mas incorporada “[...] no trabalho pedagógico a 

materialidade da vida real dos educandos, a partir da qual se abre a possibilidade de ressignificar 

o conhecimento científico” (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 26). 

 

5.2.3 Os recursos didáticos na prática docente e suas estratégias  

 

A partir da reflexão sobre as práticas de ensino, fomos guiados pelos enlaces das 

narrativas docentes, com a descrição das principais estratégias didático-metodológicas usadas 

pelo professor e pelas professoras para ensinar nas classes multisseriadas. Inferimos que estes 

adotam variados recursos didáticos (jogos pedagógicos, livros didáticos, e projetos didáticos 

interdisciplinares) como táticas para atender a heterogeneidade presente nos espaços 

multisseriados, de modo que articule o tempo, a escolaridade e os diferentes níveis cognitivos 

de aprendizagem com a realidade dos alunos que vivem nas comunidades rurais, como podemos 

verificar nos excertos abaixo: 

A minha prática na sala de aula eu trabalho muito com jogos, brincadeiras e 

dinâmicas para integrar os três anos diferentes. Porque, sendo uma atividade 

desenvolvida ludicamente, os alunos aprendem com mais prazer, não é muito 

cansativo (LUZIA, 2020). 

[...] eu gosto de trabalhar muito com os jogos que construímos na sala de 

aula junto com eles que são os jogos que envolvem a família silábica. São 

mais jogos que envolvem alfabetização. Jogos para eles associarem a gravura 

com a palavra. Gosto de trabalhar com textos fragmentados para eles irem 

construindo as frases. O trabalho com jogos pedagógicos ajuda o aluno a 

absorver melhor com o que ele está lidando, além disso, você consegue 

manter uma sala atenciosa, participativa, onde o aluno está ali no fazer 

mesmo e não só no ouvir. O aluno consegue construir. E você consegue 

manter os alunos da sala motivados e todos agregados no fazer. E você 

percebe que eles se sentem muito bem quando você oportunizar a deixar criar 

(GERCINA, 2021). 

À vista disso, identificamos que as professoras buscam meios para que os estudantes 

desfrutem de situações que envolvam formas variadas de aprendizagem. Assim, são usados 

jogos pedagógicos com o objetivo de construir o conhecimento e estimular o pensamento crítico 

destes de forma autônoma, tornando a aula mais dinâmica e prazerosa e superando a prática 
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transmissora de conteúdos e reprodutivista. Conforme apontado por Freire (1996), ensinar não 

se restringe à transmissão do saber, mas à compreensão de alternativas para que os alunos 

possam produzir o seu próprio conhecimento, tendo como ponto de partida temas relacionados 

ao seu contexto local ampliando, então, seu entendimento de mundo e (re) construindo novos 

conhecimentos.  

Dentre as atividades lúdicas, os jogos propiciam situações de aprendizagem que 

articulam as capacidades emocionais, sociais e cognitivas dos estudantes aos diferentes campos 

do conhecimento (VYGOTSKY, 1991) e contribuem no desenvolvimento dos processos 

psicológicos das crianças. Kishimoto (1994) pontua que os jogos são recursos didáticos 

pedagógicos relevantes na aprendizagem dos alunos, porque propicia à criança aprender de 

maneira espontânea e prazerosa, reunindo nessa ação o educar e o brincar dentro de uma mesma 

situação didática para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a 

criatividade, a autonomia e a habilidade, conforme supracitado pelas docentes. 

Desse modo, as professoras se preocupam com a alfabetização dos estudantes, desde os 

primeiros anos do ensino fundamental, com a realização de atividades didáticas lúdicas que 

estimulam a leitura, a escrita e a interpretação a partir dos jogos pedagógicos e na confecção de 

materiais didáticos. Ainda, acrescentam que em virtude da multisseriação os jogos são 

adaptados para cada nível de escolaridade. 

Eu costumava trazer os materiais recicláveis da associação porque temos um projeto 

aqui na comunidade de coleta seletiva, então, quando íamos construir algum jogo ou 

brinquedo com esses materiais. Eles adoram fazer mercadinho. Organizava a sala de 

aula com os produtos e depois colocava os preços e separava para deixar tudo 

arrumado. Menina, eles amavam! E daí era um mundo, sabe. Dava pra trabalhar com 

português, matemática, ciência e outras disciplinas só com essa atividade (SILVA, 

2020). 

Os jogos pedagógicos são organizados pela professora Silva de forma a integrar os 

diferentes saberes, ampliando, ainda mais, os princípios da educação do campo, que tem como 

fim estimular a curiosidade dos educandos em relação à realidade cotidiana e às distintas áreas 

do conhecimento. São entendidos como um recurso didático que auxilia a prática docente, 

superando a organização de ensino de cunho fragmentado na ampliação de uma proposta de 

ensino interdisciplinar fundamentada nos pressupostos identitários campesinos, nos quais 

devemos pensar a interdisciplinaridade como um ato que considera a cultura vigente e sua 

transformação (LÜCK, 2013). 

Sobre interdisciplinaridade, Zabala (2002, p.33) define-a como sendo “[...] a interação 

entre duas ou mais disciplinas, que podem implicar transferência de leis de uma disciplina a 

outra [...]”. Para Fazenda (1998), a interdisciplinaridade é uma atitude epistemológica, à medida 
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que exige uma postura frente ao conhecimento e à postura política para/com a construção desse 

conhecimento. Para a autora, a interdisciplinaridade é uma: 

[...] atitude diante das alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante 

os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao 

diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – 

uma atitude de humildade diante da limitação do proporia saber [...] (FAZENDA, 

1998, p. 20). 

Um dos principais elementos que a professora Gercina (2021) aprendeu na graduação 

em Pedagogia foi adotar a interdisciplinaridade no espaço multisseriado, trazendo, a exemplo, 

a confecção de brinquedos e jogos com materiais recicláveis, porque 

[...] você não trabalha só uma disciplina única e particular, mas são várias como é a 

questão do material reciclável. Você trabalha o meio ambiente, em ciências, os males 

que aquele material pode causar, português, e a conscientização [...]. E, 

principalmente, porque se encaixa muito bem a interdisciplinaridade com as turmas 

multisseriadas. 

Além dos jogos e materiais didáticos adotados como estratégia didático-metodológica 

na visão interdisciplinar, observamos que todos os/as docentes utilizam projetos de ensino, 

também conhecido como projetos didáticos, que são elaborados pela equipe de apoio 

pedagógico do CEMER-Caraúbas/RN em consonância com os professores das unidades de 

ensino multisseriada do munícipio, haja vista que integram todos os alunos, adequando a 

proposta à realidade campesina a partir dos problemas locais. Ademais, são conjuntos de 

atividades sequenciais organizadas para serem “[...] construídas a partir de eixos de trabalho 

que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter” 

(BRASIL, 1998, p. 57). 

No planejamento, o pessoal fala para interdisciplinar as disciplinas e as habilidades 

para não ficar repetitivo. A equipe pedagógica do CEMER repassa os projetos de 

ensino para trabalhar, mas não detenho somente aquelas atividades porque procuro 

sempre adaptar à realidade dos alunos (LUIZA, 2020).  

Nesse sentido, os projetos permitem articular as práticas interdisciplinares, visto que as 

atividades são constituídas pelos diversos campos de saberes, estabelecendo, assim, uma 

relação com as práticas sociais reais, como podemos perceber no excerto acima, cujos projetos 

são adaptados conforme a realidade de cada comunidade rural, ficando a critério dos próprios 

professores/as adequarem-nos. Ainda, esses projetos abordam temas sobre meio ambiente, 

fábulas, folclore brasileiro, datas comemorativas etc., valorizando os saberes que os alunos 

trazem para a classe multisseriada, ao referenciar a cultura e as origens da comunidade rural 

onde vivem. Logo, os sujeitos da pesquisa concordam que é possível organizar uma ação 
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didática de maneira interdisciplinar nas classes multisseriadas, de forma a dinamizar a 

aprendizagem, criando estratégias para atender os diferentes ritmos e os níveis de escolaridade 

dos educandos. 

Dentre os recursos didáticos empregados, os livros didáticos são uma das principais 

ferramentas metodológicas usadas, embora a coleção de exemplares para os anos iniciais do 

ensino fundamental (1° ao 5° ano) atualmente sejam descontextualizados da vivência dos 

alunos rurais. Segundo Chico, os exemplares são respaldados na realidade de outras regiões 

brasileiras, distanciando-se da cultura nordestina. “Ai, os livros vêm só baseado na realidade 

de lá e esquecendo da nossa. Então na sala de aula temos que fazer esse confronto de 

diferenciar e explicar a realidade de cada um” (CHICO, 2021).  

Os livros que os professores têm utilizado nas classes multisseriadas são os mesmos 

exemplares adotados nas escolas urbanas seriadas/específicas, conforme frisado por Luzia no 

fragmento, abaixo: 

Não, eles não atendem os alunos do campo. Os livros que são adaptados para 

as escolas no campo, geralmente, abordam muitas coisas do campo, mas esses 

aqui não. Esses livros de matemática eu acho bem complexos para ser 

trabalhado, principalmente, à distância. É muito avançado para o nível dos 

alunos, bem difícil de explicar [...] (LUIZA, 2020). 

Percebemos que esses livros não consideram as especificidades da vida rural de cada 

região do país, conforme são legalmente assegurados na LDB 9394/96 (art.28) e reafirmado na 

DOEBEC, os quais devem ser apropriados aos interesses e às particularidades dos estudantes 

que vivem no campo (BRASIL, 2002). Nesse sentido, o PNLD Campo tem disponibilizado 

“[...] materiais didáticos para os estudantes e professores do campo que permitam o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de forma contextualizada, em consonância com 

os princípios da política e as diretrizes operacionais da educação básica” (PRONACAMPO, 

[entre 1996 a 2015], p. 6). 

Embora os livros didáticos estejam voltados para o contexto de ensino das escolas 

urbanas, ainda persiste a ausência de políticas educacionais voltadas para a escola no/do campo. 

No decorrer das narrativas concebemos o comprometimento de todos os docentes em realizar 

adequações no material para atender às particularidades culturais, geográficas e sociais da 

vivência no campo, trazendo como exemplo o projeto PEA, que contribui na formação 

continuada dos professores que atuam nas escolas do campo multisseriadas em Caraúbas/RN. 

[...] não adianta trazer coisas da cidade que são diferentes da realidade deles, até 

porque os livros só trazem coisas lá do Sul, né? Então temos que adequar. O único 

livro que se aproximava mais da nossa realidade fazia parte de um programa que se 
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chamava Escola Ativa. É uma pena ter acabado porque os livros que estão vindo pra 

gente é o mesmo das escolas nas cidades. O livro de matemática da Escola Ativa era 

tudo relacionado ao campo era porco, galinha, cebola, alface e tijolo era tudo 

relacionado a vida rural. Mas esses agora não é (SILVA, 2020). 

É um ponto positivo que absorvemos no Programa Escola Ativa que ofereciam curso 

de formação e recurso. Tinha os cantinhos de aprendizagens, vamos supor: no 

cantinho da ciência tinha o corpo humano, o esqueleto, e os livros didáticos que 

traziam os elementos da vida rural etc.[...] A Escola Ativa tinha essa metodologia, 

Willia. Hoje em dia, praticamente, não se fala mais na Escola Ativa (GERCINA, 

2021). 

Consoante os excertos, o PEA foi um projeto educativo que subsidiou a organização 

didática dos professores que lecionam nas escolas do campo no munícipio de Caraúbas/RN. O 

projeto distribuía livros didáticos e recursos pedagógicos apropriados à realidade dos alunos no 

campo e oferecia cursos de formação continuada para todos os docentes tencionando aprimorar 

a praxe destes nas classes multisseriadas. Direcionado para o trabalho docente, ofertou diversas 

estratégias metodológicas, recursos pedagógicos e coleção de exemplares organizados de 

maneira interdisciplinar e articulados ao letramento e à alfabetização, apresentando uma 

linguagem compreensível para os alunos que vivem no campo (MENEZES; SILVA; ROCHA, 

2020). 

No entanto, o PEA foi desativado há dois anos e os livros disponibilizados para as 

unidades de ensino multisseriadas do município. Atualmente, são os mesmos adotados pelo 

sistema educacional urbanístico, distanciando-se das particularidades culturais e sociais dos 

educandos do campo. Com isso, os/as docentes procuram adaptar os conteúdos ao contexto de 

ensino multisseriado no campo. Ambas as professoras, aludidas nos excertos acima, destacam 

que eles não são os únicos que auxiliam na prática, e sim são um guia que norteiam as atividades 

didáticas na sala de aula, sendo necessário outros recursos para que a prática de ensino suceda. 

Ainda em consonância com as professoras aludidas, elas enfatizam que um dos grandes 

desafios é lidar, muitas vezes, com o currículo deslocado da realidade rural, principalmente os 

livros didáticos. Isto posto, o professor tem o desafio de articular os conteúdos ao contexto 

campesino. Isso nos remete a Hage (2006), ao assentar a respeito dos recursos deslocados da 

cultura das populações do campo com exemplares que não atentam com clareza para as 

implicações curriculares dessa amplitude, impondo manuais didáticos fora da realidade rural. 

Quanto à organização da sala multisseriada, notamos que os professores distribuem os 

alunos agrupando-os por nível de escolaridade (por exemplo, grupo do 1º ano/série, no outro 

grupo o 2º ano/série e assim sucessivamente). Contudo, a depender da atividade abordada em 

alguns momentos, eles são integrados para desenvolver atividades didáticas colaborativamente, 

“Principalmente, quando trabalho com os jogos pedagógicos. Mas algumas vezes não. Tem 



126 

conteúdos que precisa separar as séries. No primeiro momento da aula organizo a turma 

coletivamente. Mas, no segundo momento após a merenda trabalho com o livro didático, 

separadamente” (SILVA, 2020). 

É notório nas palavras de Silva que apesar do empenho dos professores para trabalhar 

de maneira integrada, ainda permanecem resquícios em suas práticas à organização didática 

seriada, com metodologias que reproduzem um modelo de ensino urbanocêntrico e na 

seriação/ano, desconsiderando os princípios valorativos da educação no/do campo com 

propostas educativas que não atendem à pluralidade dos sujeitos que vivem no campo 

(FERNANDES; MOLINA, 2004). Essa reprodução, muitas vezes, é fruto da deficiência na 

formação inicial e/ou continuada docente para atuar nas escolas no campo, ainda mais na 

multisseriação. Na visão de Medeiros (2010), os professores/as necessitam de um conjunto de 

competências e possibilidades específicas que são exigidas frente à organização de ensino nas 

classes multisseriadas para subsidiar a prática docente, tendo em conta os aspectos históricos, 

geográficos e culturais dos estudantes que vivem no campo.   

A partir das narrativas que ecoam no chão das escolas no campo, foi possível descrever 

três pontos considerados pelos sujeitos da pesquisa como estratégias didáticas importantes para 

atuarem nas classes multisseriadas. A primeira está voltada aos jogos pedagógicos, que 

possibilitam momentos lúdicos e situações de aprendizagem de maneira dinâmica. Em seguida, 

os projetos didáticos com temas relacionados ao contexto rural e integrado às diversas áreas do 

conhecimento numa visão interdisciplinar. E, por último, os livros didáticos, mesmo 

descontextualizados da realidade rural, são adequados pelos docentes para atender os alunos 

das unidades escolares multisseriadas nas zonas rurais no munícipio de Caraúbas/RN, 

estimulando a participação de todos os estudantes na produção do conhecimento, criando 

situações de interlocução e incentivando a criatividade e a formação crítica destes. 

 

5.3 O ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA: DESAFIOS, SUPERAÇÕES E 

ALCANCES 

 

O Brasil tem enfrentado uma crise sanitária em razão do novo coronavírus, causador da 

covid-19. Desse modo, temos passado por profundas crises econômicas e políticas no contexto 

nacional expresso mediante discurso negacionista do atual governo bolsonarista, que tem 

contrariado e desrespeitado a ciência e os órgãos competentes da saúde. Acerca desse tema, 

precisamos dialogar com diversos sentimentos, assim como as teorias e as práticas que possam 

nos ajudar a enfrentar esse caos. 
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Em março de 2020, a OMS recomendou ações preventivas para conter o vírus, entre 

elas o isolamento e o distanciamento social. Foi preciso repensar os espaços educativos e as 

práticas de ensino para atender à aprendizagem das crianças diante das novas relações afetivas 

e profissionais que foram criadas e ressignificadas. Quanto aos professores, precisaram 

reinventar a prática pedagógica, e as famílias passaram a conviver com o isolamento, afastando-

se dos entes queridos para proteger a si e o outro. 

O CNE publicou o Parecer n° 5/2020, aprovado em 28 de abril, que dispõe da 

organização do calendário escolar a partir de atividades pedagógicas não presenciais em todos 

os níveis, etapas e modalidades, incluindo a educação do campo, com atividades didático-

pedagógicas por meio das tecnologias digitais, suspendendo as aulas presenciais enquanto durar 

a pandemia (BRASIL, 2020). A medida impôs novas dinâmicas no trabalho docente nas escolas 

campesinas e grandes desafios tanto para os professores, quanto para os educandos, em especial 

os sujeitos que vivem nas zonas rurais (SOUZA; RAMOS, 2020). O ensino remoto foi, e ainda 

continua a ser, uma alternativa para manter o vínculo entre a escola e a comunidade rural. 

Diante da atual conjuntura, consideramos necessário compreender como vem sendo 

desenvolvidas as aulas de modo não presencial, seja pelo ensino remoto, seja através da entrega 

de atividades didáticas e/ou outros mecanismos que os professores têm encontrado para 

alcançar os alunos que vivem no campo. É pertinente pontuar que, inicialmente, não tínhamos 

como propósito tratar sobre o Ensino Remoto Emergencial (ERE) neste estudo, contudo há 

narrativas docentes emanadas frente ao atual contexto, sendo ponto marcante na vivência 

profissional desses professores, que conduziram a tratarmos sobre o formato aludido.  

Entre os principais desafios estão relacionados a prática docente, as superações e os 

alcances, direcionando às seguintes categorias: O (re)inventar a prática docente: “Nós estamos 

fazendo o que podemos”, em cuja categoria teceremos acerca das narrativas docentes uma breve 

reflexão quanto ao reinventar-se para acompanhar o dinamismo dessas aulas. Em seguida, 

discutiremos A relação família-escola no ensino remoto como uma parceria primordial para 

realizar a mediação com os estudantes durante a pandemia. 

 

5.3.1 O (re) inventar a prática docente: “Nós estamos fazendo o que podemos” 

 

O vocábulo reinventar-se passou a ter um novo sentido durante a crise sanitária 

enfrentada por todo o mundo em diversos setores (econômico, social e até mesmo educacional). 

Os sujeitos (re) descobriram novas maneiras de se permitir viver diante de todos esses desafios. 

Assim, podemos afirmar que a covid-19 vai além de ceifar vidas, gerando profunda dor 
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naqueles que choram/choraram pelos entes queridos. Também quebrou paradigmas, 

desconstruiu concepções e mudou a postura docente no âmbito da educação. 

Desse modo, para evitar a proliferação do vírus, o CNE aprovou o parecer n° 5/2020, 

propondo que as atividades didático-pedagógicas fossem/sejam realizadas mediante o uso de 

tecnologias digitais. Para suprir tais necessidades, o Ensino Remoto Emergencial tem sido um 

dos mecanismos adotados pelos/as professores/as das classes multisseriadas para manter as 

atividades escolares, embora as condições estruturais e as desigualdades sociais existentes nos 

espaços rurais não permitam que esse processo ocorra satisfatoriamente.  

Diante desse contexto, surge a necessidade do professor que leciona nas escolas do 

campo ressignificar o fazer pedagógico, com o objetivo de reduzir os impactos das medidas de 

distanciamento social em relação à aprendizagem com a “[...] utilização de recursos 

tecnológicos pouco comuns nas aulas presenciais, acarretando uma novidade e desafios para a 

maioria dos docentes” (SOUZA; RAMOS, 2020, p. 814). Esses obstáculos são evidenciados no 

excerto a seguir: 

A gente tem que ser realista, porque foi um momento que pegou todo mundo de 

surpresa. Ninguém estava preparado. E eu como professor venho sentindo as 

dificuldades dos colegas. Às vezes que sentamos para discutir eu pude observar 

também que eles estão tendo um pouco de dificuldade de trabalhar com essa nova 

realidade, principalmente, nós da zona rural porque não é todo aluno que tem internet 

em casa, e nem todo mundo tem internet, mas pega a do vizinho que tem, né? Sem 

falar que a internet daqui o sinal é muito fraco. A gente está aqui trabalhando e de 

repente a internet cai e pra recuperar de novo é um problema. Mas nós estamos 

fazendo o que podemos (CHICO, 2021, grifo nosso). 

Chico, em sua narrativa, apresenta a dificuldade que os professores têm quanto ao 

domínio das tecnologias digitais, cujas atividades remotas iniciaram repentinamente. Logo, 

estes se viram planejando aulas, organizando atividades online, gravando vídeos concomitante 

aprendendo o funcionamento das ferramentas digitais, encarando diversos desafios que até 

então não eram vivenciados nas aulas presenciais das escolas multisseriadas e fazendo o 

impossível para atender às exigências impostas pelo sistema educacional sem as mínimas 

condições para ministrar aula nesse formato. 

Isto posto, notamos o empenho do professor de reinventar-se, mesmo diante das 

adversidades que o novo contexto prover, surpreendendo todos os profissionais da educação 

que, repentinamente, se viram forçados em organizar e ministrar as aulas no formato de Ensino 

Remoto sem nenhuma capacitação específica. Além disso, Chico encara problemas de fatores 

estruturais em relação à conexão. Muitas vezes, o sinal desconecta durante a aula e alguns 

alunos da comunidade rural não dispõem de aparelhos celulares, notebook e tablets para 
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participar das aulas virtuais, emergindo, com isso, as desigualdades sociais e diferentes 

realidades e contextos.  

Para os estudantes do campo não ficarem à margem desse processo, Chico, assim como 

Silva e Gercina, também organizam os materiais com as atividades xerografadas para enviar ou 

entregar pessoalmente áqueles que moram mais distante e não têm acesso à internet – vale frisar 

que a entrega desse material sucede seguindo todos os protocolos orientados pelo órgão 

sanitário (uso de máscara, álcool em gel e distanciamento).  

Diante de todos esses desafios, ressignificar a prática docente não é algo simples, mas 

possível, principalmente quando há o desejo de aprofundar os conhecimentos, superar os 

desafios, arriscar a partir do novo e, sobretudo, aprender a aprender para se aproximar de novos 

saberes. Como exemplo citamos Chico e, também, Silva e Gercina, os quais têm feito aquilo 

que está ao alcance para viabilizar a escolarização remotamente, considerando as tecnologias 

digitais como uma ferramenta preponderante para a aprendizagem em todos os contextos, tanto 

nas escolas urbanas, como nas escolas rurais, apesar da ausência de políticas voltadas para a 

formação progressiva e a capacitação docente para manusear as ferramentas digitais. 

Com relação ao acesso às Tecnologias de Informação Digital (TICs), Bacich, Neto e 

Trevisani (2015) coadunam com o posicionamento dos sujeitos da pesquisa, ao pontuarem que 

as tecnologias têm um papel importantíssimo na educação. Contudo, afirmam que os 

professores ainda não detêm o conhecimento preciso para usar as ferramentas tecnológicas da 

atualidade em seu ensino, apesar delas facilitarem o acesso ao conhecimento. Essa lacuna está 

explícita nos fragmentos abaixo: 

E eu como professor estou sentindo muita dificuldade, sabe? Apesar de toda 

a minha experiência na sala de aula e tudo. Mas precisamos ser sinceros. Isso 

aqui (celular) tem aluno meu que sabe mexer mais do que eu. Apesar de ser 

professor e tudo eu não sou preparado o tanto que era pra ser. Porque a gente 

não pode ficar atrás, tem que acompanhar a tecnologia. [...] temos que estar 

buscando conhecimento, como é o caso das tecnologias que na nossa 

formação não aconteceu um aperfeiçoamento para trabalhar com as 

tecnologias (CHICO, 2021). 

Na minha graduação eu não tive a formação para as tecnologias. Eu vim 

conhecer agora nessas aulas remotas, que foi um momento de desafios. Até 

fiz um vídeo falando toda a retrospectiva. Dos desafios enfrentados terminei 

com resultados positivos, tanto da questão da aprendizagem como do meu 

lidar com as ferramentas e que eu preciso me aprimorar mais, né? Mas assim, 

eu não vejo de maneira negativa essa minha incapacidade porque eu percebi 

que foi todos que estavam passando por isso. Até os profissionais que me 

orientavam: a diretora, supervisora, coordenadora e toda equipe enfrentou 

esse desafio (GERCINA, 2021). 
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Evidenciamos dois elementos que merecem atenção nas narrativas acima: primeiro, a 

pandemia ratificou uma antiga discussão acerca da formação docente e da necessidade de 

aperfeiçoamento na formação continuada dos professores relativos aos aspectos voltados às 

tecnologias da informação, visto que o ensino com as ferramentas digitais “[...] requerem novas 

metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos, transformando o 

papel do professor e dos estudantes e ressignificando o conceito de ensino e aprendizagem” 

(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.73); segundo, há humildade na fala destes em 

reconhecer suas fragilidades em como manusear essas ferramentas. 

A narrativa de Gercina sintetiza o pensamento de todos os professores a respeito de 

inovarem suas práticas para encarar as dificuldades de ensinar remotamente, os quais tiveram 

que aprender no fazer pedagógico a realizar vídeos, editar, pesquisar materiais, organizar as 

atividades xerografadas e enviar para os alunos. Precisaram reinventar sua praxe. Conforme 

Gercina: “[...] mesmo que as nossas escolas no campo não ofereçam esse acesso à tecnologia, 

que eu não vou me acomodar. É por isso que digo que o professor precisa ter criatividade e 

habilidade para inovar a prática” (GERCINA, 2021).  

Freire (1996) explicita a necessidade do docente de se colocar como um eterno aprendiz, 

na busca incessante de conhecimentos como um dos princípios fundantes para a inovação da 

prática docente, na procura pelo novo e trazendo a curiosidade como uma inquietação 

indagadora que estimula a criatividade e, esta não haveria “ [...] sem a curiosidade que nos 

move” (FREIRE, 1996, p.35). Desse modo, o Ensino Remoto exigiu esforços e engenho dos 

professores do campo diante de toda angústia e dor vivenciada nesses últimos meses sem um 

olhar mais cuidadoso por parte das organizações governamentais do país (SOUZA; RAMOS, 

2020). Apesar disso, inferimos que Gercina, Luiza e Chico buscaram se qualificarem para 

orientar o ensino e a aprendizagem, desenvolvendo estratégias didáticas para seguir as 

exigências desse formato de ensino durante o isolamento social. 

Dentre essas estratégias, fizeram uso do WhatsApp para desenvolver as atividades 

remotas, pelo fato de ser um aplicativo que a maioria dos alunos que vive na zona rural tem 

maior acesso, além da facilidade de alguns pais auxiliá-los no manuseio. Assim, criaram grupos 

no aplicativo e disponibilizaram textos em pdfs, áudios e vídeos para contextualizar com os 

conteúdos curriculares. Essas ações podem ser reforçadas mediante o fragmento a seguir: 

Eu uso mais o WhatsApp, porque eles não têm acesso ao Google meet ou outro 

aplicativo. Aí, para pegar o celular tem que ter o auxílio do pai ou da mãe, irmãos. 

No início, nossa, foi uma adaptação tanto para criança como para mim, os pais e 

responsáveis (LUZIA, 2020). 
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Quanto ao acesso às tecnologias digitais nas comunidades rurais, é um outro obstáculo 

que as escolas multisseriadas vinham enfrentando. Anterior à pandemia, as unidades escolares 

na zona rural do município não disponibilizavam de sala de informática para os alunos. Somente 

na unidade escolar que Chico (2021) leciona, foram instalados oito (8) computadores pelo 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), todavia sem acesso à internet, ponto inviável 

para o emprego. Igualmente, Gercina (2021) reafirma a relevância da escola no campo 

multisseriada não ficar isolada das tecnologias para que os estudantes e professores possam ter 

acesso às ferramentas digitais como subsidio na prática docente. No entanto, “[...] ainda temos 

essa realidade no dia a dia que as escolas não são aparelhadas para os alunos aprimorar e 

saber operar as ferramentas tecnológicas. De não está incluída nesse processo. Algumas 

escolas sim, mas outras não” (GERCINA, 2021). 

Percebemos nas narrativas acima um olhar mais atento ao acesso às tecnologias digitais 

nas escolas no campo, apesar que nos últimos anos a educação desse lugar vem aprimorando 

em alguns aspectos. Assim, depreendemos que ainda necessitam evoluir quanto à 

universalização da rede digital a todos os estudantes da rede pública de ensino, em particular 

nas comunidades rurais como um direito social estabelecido pela LDB, ao fomentar o uso das 

tecnologias digitais na educação básica. Portanto, os alunos que vivem nesse lugar vivem à 

margem da inclusão digital e muitos não têm acesso a essas tecnologias nas escolas 

multisseriadas. 

Outro cenário experienciado por aqueles diz respeito à ausência de uma rotina quanto 

aos horários, dado que ficam disponíveis em diferentes turnos para atender os alunos e os 

responsáveis em razão das ocupações dos familiares, tendo assim suas cargas de trabalho 

excedidas. De acordo com Luiza (2020): O aluno pode entrar em contato comigo em qualquer 

horário do dia, estou disponível para atender. Até a noite estou tirando dúvida porque sei que 

os pais passam o dia trabalhando e só podem ajudar o seu filho a noite”. A professora executa 

suas atividades em regime de dedicação exclusiva na preparação das aulas remotas, no retorno 

das atividades e possíveis dúvidas que possam surgir durante o processo, respondendo-as em 

qualquer horário.  

Concebemos que o período de distanciamento social provocou reorganizações pessoais, 

sociais e profissionais, exigindo do professor da educação pública, em especial da educação no 

campo, mecanismos próprio para ressignificar sua prática no desenvolvimento das aulas 

virtuais, entre eles a determinação dos colaboradores/as para aprender e conduzir as ferramentas 

digitais e aplicativos e os aspectos relativos à sobrecarga de trabalho. Os desafios foram 

diversos, mas podemos considerar que o Ensino Remoto vem alcançando passos significativos 



132 

na organização de ensino multisseriado, mostrando-se como uma possibilidade de manter o 

vínculo com os estudantes, apesar dos impasses sociais e estruturais. Um dos avanços que 

consideramos necessário partilhar, a partir das narrativas, é a aproximação da escola com a 

família dos educandos durante esse ensino, no qual discorreremos na categoria seguinte. 

 

5.3.2 A relação família-escola no Ensino Remoto 

 

Em virtude do novo cenário, a escola adentrou nos lares dos estudantes, modificando a 

rotina da família. Os pais ou responsáveis passaram a ser os principais mediadores nesse 

processo de Ensino Remoto, recebendo orientações e princípios pelos professores, tornando-se 

importantes incentivadores dos filhos na concretização das tarefas didáticas. Lembramos que o 

papel docente não está delegado aos pais, mas que a família passa a ser caracterizada como 

articuladora entre o aluno, a escola e o professor como uma ação didática colaborativa. 

Embora os professores das escolas multisseriadas vêm atravessando por múltiplas 

adversidades frente ao contexto do Ensino Remoto, há uma urgência de políticas públicas para 

atender o ensino, em especial nas comunidades rurais, cujos docentes também alcançaram 

grandes conquistas, entre elas a aproximação com os pais dos alunos, que até então nas aulas 

no formato presencial quase não havia esse vínculo. Logo, os pais das crianças que se 

prontificaram em ajudar na aprendizagem dos filhos são/foram considerados pelos sujeitos da 

pesquisa um aspecto positivo. 

[...] eu considero muito importante foi a questão da presença da família. Do 

compromisso das mães e do ajudar, sabe? Eu logo no início tive uma conversa com 

elas e expliquei que elas tinham que se responsabilizar pelos filhos. Foi uma parceria. 

Porque não há aprendizagem se não tiver essa parceria família escola, né?  Elas 

caminham juntas.  Aí teve um ponto positivo com relação à aprendizagem e também 

a aproximação do aluno com a família. Essa interação entre escola e família foi 

bastante positiva. Nós percebemos que a família valorizou mais o trabalho do 

professor. Os pais perceberam que o professor tem um papel de suma importância na 

vida dos filhos (GERCINA, 2021).  

A narrativa de Gercina traz dois pontos pertinentes para a reflexão. Primeiro, a presença 

da família na aprendizagem dos filhos (ainda que alguns pais no início das aulas remotas tenham 

enfrentado inúmeros desafios quanto às orientações dos conteúdos, acesso limitado à internet, 

aparelhos ineficazes para desempenhar suas funções e manuseio dos aplicativos, os quais 

procuraram diversas alternativas para que os filhos não ficassem à margem desse processo). 

Para Crepaldi (2017), a participação da família na vida escolar da criança é fundamental para o 

desenvolvimento sociocognitivo dos alunos e mediante diálogos (escola-família-comunidade) 

visando a construção do aprendizado das crianças.  
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O segundo ponto concerne ao reconhecimento do trabalho docente. Nas palavras 

constantes do excerto acima, é perceptível o sentimento de gratidão aos professores/as por parte 

das mães dos alunos, evidenciando a satisfação ao esforço dedicado pelos docentes para 

desenvolver as aulas de forma virtual. Também percebemos o mesmo sentimento por parte 

destes relativos às mães, que têm sido fundamentais na aprendizagem dos filhos durante o 

distanciamento social. De acordo com Gercina: [...] se a mãe não chegasse ali junto, tivesse 

aquela responsabilidade de ajudar mesmo de estar presente no realizar da atividade não tinha 

acontecido o aprendizado (GERCINA, 2021). A professora ainda pontua que mesmo antes da 

pandemia prezava essa relação respeitosa com a família, todavia, com o distanciamento social, 

os laços se estreitaram. 

Até antes dessa pandemia nós fazíamos a festa de São João que já é tradição e aqui 

não vinha só os pais, era a comunidade mesmo. Tinha passeio de carroça, quadrilha, 

onde ensaiava um dia na semana, e os pais se envolviam tanto quanto os alunos. Até 

porque a festa não era só dos alunos, mas deles também. A festa do dia dos pais, das 

mães, dia da criança, reuniões tudo tem o acompanhamento dos pais. E essas festas, 

geralmente, têm a participação da comunidade (CHICO, 2021). 

A exemplo de Chico, todas as docentes mencionaram acerca das festividades locais, 

como as comemorações no período junino, comum nas diversas comunidades rurais festejar o 

São João nas unidades escolares multisseriadas. É um momento cujas famílias e a comunidade 

se integram à escola, fortalecendo laços afetivos entre a comunidade escolar e rural no 

compartilhamento de saberes e na valorização da cultura local. Essa relação mantém “[...] as 

raízes e tradições culturais da comunidade; é o lugar das reuniões comunitárias, do encontro 

com os sujeitos e espaços de socialização pelas festas e comemorações” (BRASIL, 2013, p. 

292). 

Assim, as culminâncias dos projetos didáticos são momentos nos quais a família está 

presente para prestigiar os filhos nas apresentações das atividades, e os pais “[...] quando ver o 

filho apresentando a partir da sua própria fala, conhecimento e jeito de falar eles se sentem 

bem orgulhosos. Tanto é bom para a família como para o aluno.  Eles gostam muito porque 

estão apresentando algo que aprenderam (GERCINA,2021). Esses eventos são prazerosos 

também para as crianças, ao presenciarem a família acompanhando sua vida escolar, 

estreitando, ainda mais, os laços desta com a escola, embora alguns pais ainda resistam em 

participar das atividades aludidas. Se antes o vínculo família-escola representava um elo 

essencial no processo educacional, sua afetividade nunca foi tão significativa nesse período. 

Da mesma maneira, entendemos que estabelecer uma relação entre a família e a escola 

pode ser o um caminho louvável para o processo de ensino-aprendizagem. Nas narrativas 
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docentes é bastante enfatizado a participação das famílias na escola, não apenas nesse contexto, 

mas durante a formação do estudante. Esse vínculo fortalece tanto a escola quanto à 

comunidade rural como um lugar do encontro, de ajuda mútua, de valorização da cultura e da 

construção de saberes.  

Desse modo, concordamos com Arroyo, Caldart e Molina (2011), ao assentarem que a 

integração entre a família, a escola e a comunidade campesina é primordial para estabelecer um 

ensino que condiga com a realidade local e preserve a identidade do povo, considerando as 

escolas do campo como um local de formação de conhecimento, da cultura e de valores. No 

entanto, é necessário mencionar, também, a necessidade de um olhar cuidadoso frente à 

realidade das escolas multisseriadas no campo e às questões atuais, principalmente às referentes 

à pandemia, dado que os sujeitos das comunidades rurais ainda vivem sob muita desigualdade 

social e luta para manter o direito da educação no campo a partir de uma articulação muito forte 

entre os docentes, a comunidade, os alunos e as famílias. 

Embora os pais/responsáveis busquem subsidiar as crianças durante as aulas remotas, 

muitos se sentem incapazes de ajudá-las pela falta de informação ou conhecimento em relação 

ao conteúdo escolar e à habilidade para lidar com os recursos digitais. Os professores, contudo, 

estão a todo instante auxiliando-os nesse percurso, até mesmo aquelas famílias que recebem as 

atividades impressas em suas residências por falta de acesso à internet. 

Outro fator que podemos mencionar é que todos professores/as, sujeitos da pesquisa, 

residem na mesma comunidade rural que lecionam, construindo ainda mais profundas raízes 

culturais e anseios das famílias que convivem na mesma localidade. Essa relação de cuidado, 

carinho e atenção com os alunos e os pais contribui no processo cognitivo, afetivo e social dos 

estudantes e no avanço do espaço campesino, instituindo, assim, “[...] a escola num recurso 

comunitário para a animação e o desenvolvimento local” (AMIGUINHO, 2008. p. 20).  

Ao referirmo-nos ao retorno das atividades didáticas, Gercina e Luiza consideraram 

como algo positivo, visto que há a participação dos pais durante esse processo, ou seja, aqueles 

estudantes que, muitas vezes, não têm um acompanhamento ativo da família e sequer acesso às 

ferramentas digitais, têm mais dificuldades de alcançar resultados satisfatório, demonstrando 

que as professoras têm unido esforços para manter o vínculo com a família, pois o professor, 

nessa situação, “Tem que ter toda aquela sabedoria para lidar com as duas situações e sempre 

buscar uma solução amigável do convívio escola – família” (GERCINA, 2021). 

As narrativas de Gercina, Luiza e Chico convergem com o posicionamento de Souza e 

Ramos (2020), ao postularem que o ensino remoto exigiu dos professores das escolas no campo 

dedicação para desenvolver habilidade com os recursos digitais, com a adoção de estratégias 
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metodológicas para adaptar as atividades didáticas conforme os níveis de escolaridade dos 

alunos/as das classes multisseriadas. Contudo, a integração das tecnologias digitais no processo 

educacional “[...] precisa ser feita de modo criativo e crítico, buscando desenvolver a autonomia 

e a reflexão dos seus envolvidos, para que eles não sejam apenas receptores de informações” 

(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015), de maneira a possibilitar sentido aos educandos. 

Então, com base nas reflexões discutidas na presente categoria, compreendemos que a 

presença da família é importante durante as aulas remotas. Essa ação estreita os laços dos 

pais/responsáveis no envolvimento da aprendizagem dos estudantes como um dos alcances que 

os/as colaboradores enfatizam frente à situação caótica que o país enfrenta. De fato, o Ensino 

Remoto distancia-se do ideal formato para o ensino nas escolas no/do campo, cuja exclusão 

tecnológica não se restringe, apenas, às instituições urbanas, mas também ao contexto rural. À 

vista disso, consideramos pertinente trazer nesse eixo as vozes docentes referente ao momento 

histórico que vivenciamos, posto que as narrativas autobiográficas estão intrinsecamente 

relacionadas às situações vivenciadas e significados atribuídos ao contexto em que os 

indivíduos estão inseridos (PASSEGII, 2011). 
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6 QUE APRENDIZAGENS NOS DEIXAM OS PROFESSORES DO CAMPO? 

 

Fotografia 6 - Entardecer 

Fonte: Arquivo pessoal (2021). 

 

No entardecer da terra 

(Fernando Pessoa) 

 

No entardecer da terra 

O sopro do longo Outono 

Amareleceu o chão. 

Um vago vento erra, 

Como um sonho mau num sono, 

Na lívida solidão. 

 

Soergue as folhas, e pousa 

As folhas, e volve, e revolve, 

E esvai-se inda outra vez. 

Mas a folha não repousa, 

E o vento lívido volve 

E expira na lividez. 
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Eu já não sou quem era; 

O que eu sonhei, morri-o; 

E até do que hoje sou 

Amanhã direi, quem dera 

Volver a sê-lo!... Mais frio 

O vento vago voltou. 

 

Os caminhos que nos conduziram ao momento final desta dissertação trazem algumas 

reflexões tecidas no decurso do estudo. Deixam marcas de aprendizagem que não se restringem 

tão somente ao objeto investigado, mas que oportuniza crescimento na formação pessoal da 

pesquisadora, ao perceber nas histórias dos/as professores/as das escolas do campo a 

singularidade em cada palavra e gesto, possibilitando considerar sobre nós mesmos a partir da 

história e experiência de outrem, pois é a partir dessa relação recíproca e de escuta respeitosa 

que vamos nos tornando quem somos.  

A pesquisa possibilitou uma travessia autorreflexiva que permitiu compreender nossa 

própria historicidade entrelaçada à história de vida de muitos professores colaboradores. Em 

que uma menina/mulher ainda criança, muito tímida, estudou em uma escola multisseriada de 

uma cidade do interior do RN e saiu do campo em busca de experienciar novos aprendizados, 

novos conhecimentos. Que ao retornar trouxe o desejo e a coragem de lutar pela permanência 

das escolas no/do campo pública e de qualidade. 

Esta pesquisa suscitou construção e reconstrução, idas e vindas, erros e acertos que 

deixaram ensinamentos. Portanto, as considerações aqui apresentadas não se esgotam, e sim 

significam para que se possa refletir as aprendizagens que nos marcaram no decurso da 

investigação. Assim, relacionamos as ponderações finais deste estudo com a imagem do 

entardecer, registrada pela pesquisadora na última entrevista realizada com os sujeitos da 

pesquisa. 

Por conseguinte, trazemos alguns apontamentos visando responder à pergunta que guiou 

o princípio desta pesquisa: de que maneira os/as docentes de classes multisseriadas em 

Caraúbas/RN lecionam, considerando suas práticas de ensino e estratégias didático-

metodológicas? Antes de debruçar nessa indagação, buscamos, inicialmente, situar os caminhos 

que nos guiaram ao encontro com o objeto de estudo. Na primeira seção, intitulada “(Re) 

construindo Caminhos: minha história entrelaçada com o campo de estudo”, dialogamos com 

as nossas memórias, seguindo pelas veredas da infância e da formação escolar e acadêmica até 

chegarmos à docência, trazendo à reflexão experiências tanto na vida pessoal quanto 
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profissional da pesquisadora como um dos princípios antológicos de quem adota a pesquisa 

autobiográfica como método de investigação.   

Para compreendermos as raízes históricas que delinearam a educação rural brasileira, 

discutimos de forma breve a constituição das classes multisseriadas, originadas no período 

imperial, nos centros urbanos e, posteriormente, ampliada para as localidades rurais com marcas 

deixadas pela organização urbanística, sendo, aos poucos, consolidada pelos princípios da 

educação do campo na seção “Educação rural/educação do campo: um voo histórico sobre as 

classes multisseriadas”, em que desvendamos as lutas travadas pelos povos campesinos na 

consecução de uma educação no/do campo em sua integridade, ressignificando esse espaço com 

um lugar de transformação social (CALDART, 2011). Ainda, no mesmo eixo, contextuamos 

os aspectos sociohistóricos dessas classes no Estado do RN até chegarmos ao nosso campo de 

pesquisa (Caraúbas). 

Ao descrever a respeito das classes multisseriadas, nos debruçamos com autores que 

foram essenciais para o amadurecimento dos conceitos referentes à organização dessas classes 

(HAGE, 2006, 2014A, 2014B; SOUZA, 2016; AMIGUINHO, 2008; MEDEIROS, 2010; 

NETTO, 2014), reconhecendo a heterogeneidade presente nos espaços multisseriados como um 

elemento fortalecedor no processo de aprendizagem dos educandos que vivem no campo, ao 

reunir em uma única sala alunos de séries/anos e faixas etárias distintas. 

No tocante à educação do campo embasamo-nos em Molina (2002), Caldart (2001) e 

Arroyo (1999, 2001), que entendem essa modalidade educacional fruto de mobilizações sociais 

camponesas, contrapondo-se ao modelo de ensino rural/urbanístico de cunho mercantilista, e 

assumindo esse ambiente como um espaço histórico com práticas de ensino voltadas às reais 

necessidades dos sujeitos campesinos.  

Finalmente, conhecemos os principais dispositivos legais e diretrizes educacionais que 

asseguram o ensino para/com a população campesina com os conteúdos curriculares, recursos 

e metodologias condizentes com as especificidades da realidade rural. 

Para alcançarmos o objetivo geral do estudo (caracterizar o fazer docente de classes 

multisseriadas em Caraúbas/RN, considerando as práticas de ensino e as estratégias didático-

metodológicas utilizadas pelos/as docentes dessas classes), adotamos a pesquisa autobiográfica 

como método de investigação, na qual participaram quatro professores (três mulheres e um 

homem) que lecionam no Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1° ao 5° ano) das unidades 

multisseriadas vinculadas ao CEMER de Caraúbas/RN.  

No que se refere à construção de dados, realizamos, individualmente, entrevistas 

narrativas respaldadas em Jovchelovitch e Bauer (2002) e guiadas pelas fichas temáticas 
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(MORAIS, 2010), seguindo todos protocolos estabelecidos pela OMS conforme a 

disponibilidade de cada sujeito da pesquisa. Assim, teorizamos todos os procedimentos 

metodológicos na terceira seção, alcunhada “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 

aprender a fazer o caminho caminhando: enveredando-se na metodologia da pesquisa”. A partir 

de então, compreendemos a relevância de olhar o ensino das escolas no campo a partir das 

lentes autobiográficas, por possibilitar emergir os itinerários concernentes à construção da 

trajetória histórica dos/as professores/as, sinalizando aspectos como subjetividades, 

experiências docentes e práticas de ensino nas escolas multisseriadas no campo, até aqui pouco 

são legitimadas nos espaços acadêmicos (ARROYO, 1999). 

À vista disso, as vozes docentes que ecoam do chão rural revelaram elementos que nos 

fizeram perceber como os/as professores/as das escolas no campo tecem suas experiências, 

metodologias e as principais práticas usadas nas classes multisseriadas, permitindo à 

pesquisadora estabelecer uma relação respeitosa. A olhar o outro de maneira empática e, 

principalmente, escutá-lo. Logo, as narrativas desses colaboradores a partir do olhar 

autobiográfico ajudaram a dar sentido às suas praxes, permitindo ressignificá-las (LARROSA, 

2002).  

Isto posto, encontramos alguns achados que deixaram mostras durante esse caminhar, 

ao tentarmos em “Os laços que me (a)prendem ao campo” (primeiro eixo temático) identificar 

as práticas de ensino adotadas pelos/as professores/as. Logo, fomos guiados em conhecer suas 

raízes históricas entrelaçada com vínculos familiares e afetivos do lugar de origem e com os 

traços de pertencimentos ao campo, lugar onde vivem e lecionam. Percebemos o quanto esse 

meio é importante para a formação docente, desvelando o sentimento de pertencimento e a forte 

relação com a comunidade rural. Ainda, no eixo, foram exteriorizadas as adversidades 

enfrentadas na infância para concluir a formação escolar e acadêmica, bem como os caminhos 

que os conduziram para se tornarem docentes de classes do campo multisseriadas. 

Ao explorarmos os diversos trajetos para se tornarem professores, percebemos que as 

motivações foram delineadas por diferentes representações sociais. Destacamos os fatores 

socioeconômicos que incluem a necessidade destes de se inserirem no mercado de trabalho e a 

influência dos familiares, tendo em conta as múltiplas situações que guiaram à docência. 

Também identificamos que o fazer-se professor de classes multisseriadas é construído mediante 

experiência cotidiana, no fazer pedagógico e na relação com o outro em meio aos desafios 

enfrentados na organização multisseriada.  

Muitos desses saberes foram citados no estudo, ao assegurar que a docência nas escolas 

do campo é um processo de construção vivenciada por meio de práticas tecidas no dia a dia e 
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dos desafios enfrentados na sala de aula frente à fragilidade da infraestrutura das unidades de 

ensino no município, embora esteja havendo avanços nos últimos anos. Todavia, é válido 

ressaltar que as condições de trabalho docente nas classes multisseriadas ainda perpassa pela 

desestrutura de instalações físicas, recursos e materiais didáticos, assim como na formação 

progressiva continua havendo o silenciamento do Estado quanto às suas responsabilidades com 

as escolas públicas desse ambiente formativo. 

No segundo eixo (“O ensino Multisseriado: organização, metodologia e práticas de 

Ensino”), descrevemos as estratégias didático-metodológicas utilizadas pelos professores em 

classes multisseriadas. Sublinhamos como são organizadas as práxis destes e suas 

metodologias, as quais são caracterizadas pela diversificação de saberes relativos a vários anos 

ou séries escolares em uma mesma turma sob a mediação de um único docente. Essa 

heterogeneidade é constituída como elemento enriquecedor no processo de aprendizagem, 

justamente pela pluralidade de saberes em um mesmo espaço, possibilitando-lhes utilizar de 

atividades didáticas que possibilitem aos alunos aprenderem de forma colaborativa. 

Além dessa forma colaborativa, verificamos, também, que o ensino contextualizado é 

outra ação sucedida pelos professores, que utiliza de conteúdos curriculares com o contexto 

sociocultural cujos alunos estão inseridos. Isto posto, compreendemos ser necessário valorizar 

as raízes culturais dos povos que vivem nas comunidades rurais como um aspecto central, em 

que os processos de ensino e aprendizagem não devem ser desenvolvidos de forma 

descontextualizada à realidade dos educandos. Ainda nesse eixo, os sujeitos da pesquisa 

teceram que as principais estratégias adotadas nos espaços multisseriados são os jogos 

pedagógicos, os projetos didáticos interdisciplinares e os livros didáticos, integrando, assim, a 

heterogeneidade presente nessas classes, articulando o tempo, a escolaridade e os diferentes 

níveis cognitivos de aprendizagem com a realidade rural. 

Uma questão que vem ao encontro desses achados, são os resquícios do modelo de 

ensino urbanocêntrico que ainda são encontrados nas práticas realizadas nas classes 

multisseriadas, decorrente de uma formação (inicial e continuada) que permanece seguindo os 

passos organizacionais das escolas urbanas e pensados na lógica da seriação/ano. A partir das 

narrativas, percebemos que a formação inicial dos/as professores/as não atende às 

especificidades da multisseriação, reforçando a prática do modelo aludido, sendo essencial 

transgredir com a lógica da seriação das escolas urbanas (HAGE, 2014a).  

Mesmo diante dessa lacuna na formação, os sujeitos da pesquisa buscaram estratégias 

didáticas para atender às particularidades das classes multisseriadas, construindo novos modos 

de ser/fazer docente. Contudo, sentimos a necessidade de pensar em um aperfeiçoamento para 
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a formação continuada dos/as que lecionam nas unidades multisseriadas de Caraúbas/RN, 

objetivando fortalecer suas práticas nas classes multisseriadas, reconhecendo-as como um 

espaço de formação que visa superar a organização seriada e urbanística que, muitas vezes, são 

transportadas para as escolas do campo. 

Conforme já exposto, a idealização desta dissertação foi traçada por (re) construções. 

Ao longo do processo, nos deparamos com a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, 

causador da covid-19, que provocou (e ainda tem provocado) fortes impactos, inclusive no 

âmbito educacional, frisado no último eixo (“O Ensino Remoto em tempos de pandemia: 

desafios, superações e alcances”). Neste, refletimos o atual contexto histórico, com vistas as 

analisar como são desenvolvidas as atividades didáticas frente ao ensino remoto emergencial 

nas turmas multisseriadas no período pandêmico, cujos docentes do campo têm reinventado sua 

praxe para atender às medidas de distanciamento social mediante o emprego de ferramentas 

digitais.  

Os desafios encontrados frente às condições estruturais e sociais nas comunidades rurais 

diante de todo o caos e, mesmo com outras demandas mais emergenciais (ausência de políticas 

públicas voltadas para atender o ensino, em especial no campo) é preocupante para a 

aprendizagem dos estudantes.  

Ao retornamos ao objetivo geral, concebemos tê-lo alcançado, posto que elencamos as 

principais estratégias didáticas utilizadas pelos/as professores/as e suas práticas para lecionar 

nas classes multisseriadas, emanando nas narrativas todo o sentimento de carinho e orgulho de 

serem docentes nessas classes no campo, desmistificando a visão negativa historicamente 

versada sobre a temática e, ao mesmo tempo, tornando visível a questão de criar estratégias 

para se pensar nos espaços de ensino multisseriados como uma forma legítima de organização 

dos/as estudantes que vivem em comunidades rurais.  

Nesse sentido, o estudo abriu novos caminhos que podem ser aprofundados em 

pesquisas futuras, a fim de colaborar cada vez mais para as discussões acerca das práticas 

docentes nas escolas do campo, tendo em conta as seguintes questões inspiradoras: como pensar 

no ensino para classes multisseriadas, de modo que reconheça a heterogeneidade presente 

nessas turmas? A partir das narrativas autobiográficas docentes das escolas no campo, como 

pensar em um currículo que atenda a multisseriação?  

Desejamos que as discussões apresentadas possam levar a novos questionamentos em 

torno dos espaços multisseriados, tencionando fomentar outras concepções para se pensar nas 

práticas didáticas dos/as professores/as do campo. Ainda, possibilitar um olhar cuidadoso 
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para/com os(as) docentes com experiências tão valorosas que merecem ser compartilhadas 

como uma maneira de não deixar as escolas multisseriadas silenciadas. 

Em síntese, aprendemos que os/as docentes utilizam como principais metodologias a 

prática de ensino colaborativa e contextualizada, reconhecendo as raízes culturais e sociais dos 

sujeitos que vivem no campo. Como estratégia didática, empregam jogos pedagógicos, projetos 

de ensino interdisciplinares e livros didáticos para integrar o contexto rural com a 

heterogeneidade de estudantes que constitui as classes multisseriadas.  

Em relação aos desafios enfrentados pelos sujeitos da pesquisa, podemos pontuar a 

carência de políticas públicas voltadas para as escolas do campo, tais como: os recursos 

didáticos e tecnológicos nas unidades multisseriadas e formação continuada que reconheça as 

particularidades da multisseriação, evidenciado ainda mais nesse período pandêmico, com as 

aulas remotas e a exclusão tecnológica no contexto rural. Diante disso, inferimos a necessidade 

de aprofundamento de outros estudos que possam, de fato, dar maior visibilidade na produção 

científica direcionada ao contexto das escolas no campo. 
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APÊNDICE A - TABELA COM A DISTRIBUIÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES 

POR REGIÕES  

 

REGIÃO ESTADO IES 
DISSERTAÇÃ

O 
TESE TOTAL 

SUDESTE 

 

 

 

SP 

UNITAU 1  

10 

PUC 1  

UNESP  1 

UFSCar  3 

UNICAMP  1 

UNIMEP  1 

ES UFES  1 

MG UFMG 1 
 

 

SUL 

    

13 

PR 
UEPG 1  

UTP 2  

 

 

RS 

UNISINOS 1  

UCS 1  

UFSM 5 1 

UFPel  1 

UPF 1  

NORDESTE 

    

09 

BA 
UEB 2 1 

UEFS 1  

SE UFS 2  

RN UFRN 1  

PE UFPE 1  

PB UFPB  1 

NORTE 

 

AM 

   

02 UFAM  1 

PA UFPA 1  

CENTRO-

OESTE 
GO PUC-GO 1  01 

TOTAL 12 24 23 12 35 
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ANO AUTOR(A) TÍTULO DISSERTAÇÃO TESES 
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PINHO, Ana Sueli 
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rural: entre a persistência do 

passado e as imposições do 

presente 

X  

2006 

 

QUEIROZ, Marta 

Maria Azevedo 

Projeto Escola Ativa: os 

desafios de ensinar Ciências 

Naturais em Classes 

Multisseriadas da Zona Rural 

de Teresina-PI 

X  

006 

 

WALLAUER, 

Andrea 

Reflexões sobre a construção da 

operação de divisão em 

crianças de 1ª e 2ª séries de 

classes multisseriada 

X  
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Adriano de 

Descompassos nas políticas 

educacionais: a reorganização 

da educação rural em Jardim de 
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X  

2007 

 

Rocha, Solange 

Helena Ximenes 

Construção da ação docente: 

aprendizagens de professoras 

leigas em classes multisseriadas 

na escola do campo 

 X 

2008 

 

 

Ramalho, Maria 

Nailde Martins 

Na roça, na raça... eu me tornei 

professor: um estudo sobre a 

formação docente de 

professores de classes 

multisseriadas no norte de 

Minas Gerais e Vale do 

Jequitinhonha 

 X 

2009 

RODRIGUES, 

Caroline Leite 

Educação no meio rural: um 

estudo sobre classes 

multisseriadas 
X  

2009 

STRIEDER, 

Cristiane Correa 

As escolas multisseriadas do 

município de Iguape 1980-2008 

Sorocaba/SP 2009 
X  

2009 

Dias, Márcia 

Antônia 

 A educação no campo: as 

especificidades da docência em 

duas comunidades rurais 
X  

2010 

 

Araújo, Nilza 

Cristina Gomes de 

Práticas Pedagógicas de 

Professoras em Classes 

Multisseriadas: Uma 

contribuição para a atuação 

docente nos Ciclos de 

Alfabetização 

 X 

2010 

FERREIRA, Lúcia 

Gracia 

Professoras da Zona Rural: 

formação, identidade, saberes e 

práticas 
X  
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2011 

SOUZA, José 

Edimar de 
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2011 
PANTEL, Kamila 

Farias 

Escola rural multisseriada: 

espaço de relações 
X  

2011 

D'ÁVILA, Dalbi 

José Damasceno 

Pires 

Experiências cotidianas em 

classes multisseriadas da zona 

rural de Cruzeiro do Sul/Acre 
X  

2012 

Santos, Jânio 

Ribeiro dos 

Classe multisseriada: uma 

análise a partir de escolas do 

campo do município de Coronel 

João Sá/BA 

X  

2012 

Araújo, Nilza 

Cristina Gomes de 

O tempo escolar e o encontro 

com o outro: do ritmo a 

simultaneidade 
 X 

2013 

OLIVEIRA, Neldan 

de Araújo 

Educação do Campo: práticas 

educativas de professores de 

classes multisseriadas do 

Programa Escola Ativa 

X  

2013 

 

SANTI, Lucila 

Gavioli 

Relatos autobiográficos de uma 

professora atuante em uma 

escola rural: sentidos e 

significados à leitura 

X  

2013 

CAETANO, 

Vivianne Nunes da 

Silva 

Educação do campo em 

Breves/PA: prática pedagógica 

em classes multisseriadas 
X  

2014 

 

NETTO, Marcos 

Vinicius Benedete 

Da escola rural multisseriada à 

escola nucleada: Narrativas 

sobre o espaço, o tempo e o 

pertencimento no meio rural 

(Caxias do Sul-RS/1990-2012) 

X  

2014 

FERREIRA, Lucia 

Gracia 

Professores da zona rural em 

início de carreira: narrativas de 

si e desenvolvimento 

profissional 

 X 

2015 

 

SILVA, Maria 

Aparecida 

Nascimento da 

Currículo da escola Ribeirinha 

na Amazônia e a produção da 

identidade cultural dos docentes 

e alunos das classes 

multisseriadas do ensino 

fundamental 

 X 

2015 

MORETO, Charles Gerações de professoras de 

escolas de classes 

multisseriadas do campo 
 X 

2016 

 

ORRICO, Nanci 

Rodrigues 

Da leitura de si para a leitura em 

si: narrativas e práticas leitoras 

de professoras de classes 

multisseriadas do município de 

Amargosa/BA 

X  
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Ribas, Juliana da 

Rosa 

O fazer-se professor em turmas 

multisseriadas na região de 

Santa Maria/RS: 

desenvolvimento profissional e 

saberes experenciais 

X  

2017 
FRANCO, Fabiana 

Aparecida 

A prática pedagógica em 

turmas multisseriadas 
X  

2017 

 

 

CUNHA, Suany 

Rodrigues da  

Práticas pedagógicas 

construídas na escola rural 

multisseriada: o movimento de 

afirmação e transgressão do 

modelo seriado de ensino na 

Amazônia Amapaense 

X  

2017 

COELHO, Maria 

Marly de Oliveira 

Formação do professor e o 

processo ensino-aprendizagem 

no programa escola ativa na 

região metropolitana de 

manaus. 

 X 

2017 

 

BATALHA, Denise 

Valduga 

Gerações e histórias de vida em 

diálogo na educação do campo, 

em classes multisseriadas: uma 

contribuição na formação de 

professores 

 X 

2018 

ALVES, Fernanda 

Helena Basso 

A organização do trabalho 

pedagógico no cotidiano de 

classes multisseriadas do 

município de Rio Branco, Acre 

X  

2018 

 

MARTINS, Adeilda 

Ana da Silva 

O diálogo entre educação 

contextualizada e a 

aprendizagem nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas em 

classes multisseriadas 

X  

2018 

 

NUNES, Klivia de 

Cassia Silva 

Escolas multisseriadas e os 

ideários pedagógicos: um 

estudo sobre as escolas do e no 

campo na região do Bico do 

Papagaio 

 X 

2018 

ANDRADE, Elizete 

Oliveira de 

Educação do campo: narrativas 

de professoras alfabetizadoras 

de classes multisseriada 
 X 

2019 

Costa, Luciélio 

Marinho da 

Práticas pedagógicas em classes 

multisseriadas: inserção da 

educação popular no currículo 

das escolas do campo 

 X 
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APÊNDICE C- CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 

 

 CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a)  Professor (a), 

 

Por meio desta, gostaria de convidá-lo(a) para participar voluntariamente do estudo 

intitulado “ Ensino em classes multisseriadas: um estudo com narrativas autobiográficas de 

docentes do campo (Caraúbas/RN)” como colaborador/a da presente pesquisa que tem como 

objetivo caracterizar o fazer docente de classes multisseriadas em Caraúbas/RN, considerando 

as práticas de ensino e as estratégias didático-metodológicas utilizadas pelos professores/as 

dessas classes realizada pela pesquisadora Willia Barbosa de Menezes sob a orientação da Profª. 

Drª Simone Maria da Rocha do Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO).  

Salientamos a importância desse trabalho para ampliarmos a discussão acerca das 

práticas de ensino dos professores/as que lecionam nas escolas do campo multisseriadas por 

meio das narrativas autobiográficas ao tratar das suas experiências, concepções e as estratégias 

didático-metodológicas desenvolvidas nas classes multisseriadas contribuindo, assim, para 

pensar no ensino que reconheça a diversidade como elemento pertinente no processo de 

aprendizagem dos alunos(as) considerando o contexto social, os saberes culturais e a identidade 

campesina.  

Ficamos gratos pela participação no nosso estudo o qual será assegurado ao 

colaborador(a) todos os princípios éticos da pesquisa científica em ciências humanas e sociais 

que implica no respeito pela dignidade humana, sigilo e proteção aos participantes do estudo.  

Desde já, agradecemos pela disponibilidade. 

 

Atenciosamente. Profª. Willia Barbosa de Menezes. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a) Professor(a),  

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa acadêmica intitulada “Ensino em classes 

multisseriadas: um estudo com narrativas autobiográficas de docentes do campo 

(Caraúbas/RN)” desenvolvida pela pesquisadora Willia Barbosa de Menezes sob a orientação 

da Profª. Drª Simone Maria da Rocha integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas com 

Narrativas (Auto) biográficas em Educação (GEPNAE) e do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (POSENSINO) vinculado às instituições UERN/UFERSA/IFRN.  

Portanto, gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa que tem como 

objetivo geral caracterizar o fazer docente de classes multisseriadas em Caraúbas/RN, 

considerando as práticas de ensino e as estratégias didático-metodológicas utilizadas pelos 

professores/as dessas classes. E como objetivos específicos buscamos: a) identificar as práticas 

de ensino adotadas pelos professores que lecionam em turmas multisseriadas; b) descrever as 

estratégias didático-metodológicas utilizadas por docentes em classes multisseriadas; c) 

compreender como são desenvolvidas as atividades didáticas frente ao ensino remoto nas 

turmas multisseriadas no período pandêmico.   

Salientamos que a sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Caso decida aceitar o nosso convite, o professor(a) será submetido(a) ao seguinte 

procedimento: participar da entrevista narrativa em um horário que melhor se adeque a sua 

disponibilidade em um local tranquilo e a gravação em áudio para que, posteriormente, 

possamos realizar a transcrição e análise das narrativas. Lembramos que todas as informações 

obtidas serão sigilosas e a sua divulgação será realizada de maneira que não identifique o nome 

do colaborador(a) através de pseudônimos.  
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Quanto aos riscos envolvidos na pesquisa, o colaborador(a) ao narrar as suas 

experiências, concepções e práticas didático-metodológicas vivenciadas no âmbito escolar 

surgir algum desconforto durante a entrevista ao reviver lembranças de alguns eventos referente 

ao cotidiano de sua vida será suprimido(a) mediante a seguinte providência:  estaremos atentas 

a qualquer desconforto e, não vamos explorar falas que reverbere angústia para a participante 

do estudo. Caso desejar, interromperemos a qualquer momento a entrevista.  

No que se refere aos benefícios ao participar da entrevista, o colaborador(a) ao narrar 

as suas experiências sobre o processo formativo enquanto docente na escola do campo 

multisseriada o/a mesmo/a dará sentido às suas práticas, além de contribuir para a melhoria do 

ensino que auxiliará no processo de aprendizagem dos alunos(as) nas classes multisseriadas, 

bem como, um espaço seguro de compartilhamento de suas vivências. A partir do processo de 

reflexividade autobiográfica, poderá compreender melhor o espaço, suas ações e saberes, e as 

experiências vivenciadas no espaço educacional. 

Ressaltamos que a pesquisadora estará à sua disposição para possíveis esclarecimentos 

que considere necessários em qualquer etapa do estudo. E se você tiver algum gasto que seja 

em decorrência da sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Também 

reiteramos que após a transcrição das entrevistas narrativas, o colaborador(a) terá acesso a sua 

própria narrativa a fim de que possa dar anuência à fidelidade da fala e após sua autorização 

daremos início as análises.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida(o) dos objetivos da 

pesquisa, e dos seus riscos e benefícios, concordando em participar voluntariamente do estudo 

para a publicação dos resultados. 

 

  ______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 ______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Caraúbas/RN, dezembro de 2020.  
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NARRATIVA DE SILVA 

 

Eu sou Silva. Eu moro aqui na comunidade há 35 anos e trabalho aqui na escola há 34 anos. 

Sou muito feliz no meu trabalho, graças a Deus! Realizo porque gosto, eu só não gosto, eu amo. 

Aqui a minha família me apoia, sou muito grata a ela também e a Deus, né! Porque Deus está 

acima de tudo porque se não for Deus, né? Quem somos nós? Mas a minha família me apoia 

muito, graças a Deus. A pintura aqui da escola a prefeitura sempre dá as tintas, mas não só a 

família ajuda como também os pais dos alunos. Meus avós moravam numa cidadezinha perto 

de Campo Grande que se chama Triunfo Potiguar. Como eu fui a primeira neta deles, né? Aí os 

meus avós me adotaram (Pausa e emoção). Aí minha mãe foi assim só livrava o mês do 

resguardo que já engravidava. É tanto que a diferença de idade para minha próxima irmã é só 

10 meses. Aí meu avô foi embora de Triunfo para Assu e o meu pai também acompanhou ele. 

Só que quando ele chegou lá meu pai tinha um irmão que morava aqui em Caraúbas/RN e na 

época o governo estava distribuindo terra mais barata. Agora não estou lembrando o nome do 

governador. Então resolvi ficar com os meus avós. Só que o meu pai perguntou se eu queria 

vim pra cá ou ficar mais o meu avô e avó? Mas o meu avô disse: meu compadre Chico você 

não vai levar a minha neta. Ela só vai quando quiser. Eu já tinha 9 anos de idade. Então eu disse 

que queria ficar com os meus avós. Escolhi eles. Até a minha mãe não achou muito boa a minha 

escolha, mas aceitou a minha decisão. E minha avó ficou muito satisfeita (risos). Tinha uma tia 

que ensinava particular em casa. Porque nessa época era muito difícil ter escola de ensino 

infantil, fundamental e ensino médio. Quando você ia para a escola era com idade de 7 ou 8 

anos pra saber somente ler e escrever. Só sei que no primeiro dia que fui para a escola no 

Instituto em Assu eu já sabia ler e escrever, aprendi com a minha tia que dava aula particular. 

Foi a primeira vez que fui para uma escola de verdade onde eu fiz o ensino fundamental, foi 

tudo nessa escola. E a minha infância a maior parte foi na cidade. Como morava na cidade de 

Assu, o meu avô não deixava ir brincar na casa de um amiguinho. Só saia mesmo para a escola 

e quando ele sentava na calçada aproveitava para brincar com os colegas na rua. Ah! brincava 

de passa o anel,  de roda e outras brincadeiras. Não era como hoje, né? Ele deixava a gente 

brincar, mas quando era próximo de oito horas da noite entrava para dormir e eu acompanhava 

ele. Eu lembro que a minha avó brigava comigo quando eu vinha passar as férias com meus 

pais no Galho de Angico porque eu brincava subindo nas árvores com as palmatórias, correndo 

no cercado pra um lado e outro dentro do mato, pulando cerca e as minhas pernas ficavam toda 

ferida dos galhos e ela sempre reclamava porque eu chegava toda arranhada e queimada do sol 

(risos). Eu ficava contando os dias para ver os meus irmãos. Tinha muitas saudades. Eu lembro 
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que no período de inverno todos nós ajudávamos o meu pai e minha mãe no roçado. Ia limpar 

o terreno e depois a gente plantava. Porque a nossa família passava por muitas dificuldades. E 

quando eu voltava para a cidade ficava imaginando os meus irmãos passando necessidade e eu 

lá estudando. E comparado a eles, a casa dos meus avós era humilde, mas não passava fome. 

Tinha o essencial, sabe? Uma vez coloquei farinha com rapadura para comer. E minha avó 

perguntou porque estava comendo já que tinha outra coisa para comer. Ai, eu disse: - É porque 

eu sei que nessa hora os meus irmãos estão merendando isso. (Emocionou-se). Eu me sentia 

muito mal porque eu tinha o que comer e eles não. De certa maneira eu tinha a oportunidade de 

estudar e os meus irmãos estavam ajudando os meus pais que você sabe como é o período de 

seca, né? Tudo muito difícil. E eu ficava imaginando eles passando fome e sem estudar. É tanto 

que o motivo que me fez voltar para a zona rural além da oportunidade de trabalhar foi 

justamente para ensinar os meus irmãos que estavam sem estudar. Então, quando terminei o 

ensino médio fiz o técnico de enfermagem. Eu sempre tive vontade de trabalhar na área da 

saúde. Aí eu fiz o técnico de enfermagem. Só que na época em Assu não tinha. Acho que só 

tinha em Mossoró e Natal. Nessas duas cidades eu tinha família, só que o meu avô não deixou. 

Ele sempre dizia: - Você só sai daqui para a casa do seu pai ou casada. Aí, era nos anos de 1985 

-1986.Lembrando que durante todo esse período eu sempre vinha aqui no Galho do Angico no 

final de ano visitar meus pais e percebia a decadência, pois, era muito menino para ensinar e 

não tinha professor. E os meus irmãos também sem estudar. E alguma coisa que eles sabiam, já 

era minha mãe que ensinava como o nome deles. Só sei, minha filha, quando foi em 1985 como 

não estava fazendo nada, não tinha emprego, né? Eu só fazia alguns bicos porque eu sempre 

gostei de ter meu dinheiro, por exemplo: fazia crochê para vender e fazia unhas. Porque eu 

sempre gostei de ter o meu. Pronto quando eu ia para a escola já tinha a minha moeda e não 

precisava de ficar pedindo ao meu avô. O meu primeiro contato com a sala de aula multisseriada 

eu não tive medo de ensinar porque, quando morei em Assu, eu ensinei particular durante alguns 

meses. Então já tinha o costume de brincar com as crianças. Pra falar a verdade eu não tive 

medo, mas eu me assustei com a quantidade de alunos para ensinar. Quando já temos um pouco 

de conhecimento dá para ensinar. Agora quando foi para começar a trabalhar aqui. Que me 

entregaram a relação com o número de 60 alunos para trabalhar 3 horas por dia, porque de 

primeiro era 3 horas, numa casinha de taipa fiquei assustada. Então quando eu encontrei essa 

classe com 60 alunos com meninos, moças e rapazes. Então eu pensei: - Eu vou ter que dividir 

essa turma. Não vou ter condições de ensinar. Em termos de aprendizagem todos estavam em 

um nível só, mas com relação a idade crianças com 8, 9, 10 anos e já tinha os adolescentes com 

13 a 17 anos. Eu mesma dividi os alunos de acordo com o nível de aprendizagem. Então eu 
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pensei assim: mesmo ganhando só um horário eu vou ter que fazer essa divisão. Aí o que fazia: 

de 7hs às 10hs, que era só três horas, eu ficava com o 1° e 2° ano, que na época era ainda série, 

e de 10hs às 13hs ficava com os alunos do 3° e 4°. Ainda não tinha o 5° ano, começamos a 

ensinar de um tempo desse pra cá. Aí foi isso minha filha, eu passei 3 anos ensinando assim. 

Um momento marcante foi quando eu fiquei sem ASG e eu tinha que fazer todas as atividades. 

Ai como eu fazia: pela parte da manhã eram os alunos menores, então não tinha como eu pedir 

ajuda pra eles. Aí a tarde tinha alguns maiores, eu selecionava algumas meninas para chegar 

mais cedo e me ajudar. Um dia vinha um, no outro dia outro. Quando terminava a aula, varria 

a sala e organizava os banheiros para a outra turma entrar. Uma classe com várias crianças, mas 

cada uma tem a sua maneira de agir, de se comportar, como o exemplo, daquele dia que a 

criança saiu da sala dizendo que estava com fome. Com certeza não tinha só ele, mas sabemos 

que havia outros. Mas a gente fica assim, se sente, porque o nosso salário de professor veio 

melhor de um tempo desses pra cá, era aquela coisinha também e recebíamos atrasados. A gente 

ensina porque temos amor, e muitas vezes, a gente não vem trabalhar pelo salário em si, mas a 

vontade que a gente tem de ver eles se desenvolver, né? Aí, a gente vê assim que traz muito 

para dentro da gente, a gente aprende muito com eles, entendeu? Porque cada coisa, cada reação 

que aquele aluno está realizando é um aprendizado para mim. Aquele aluno reagiu daquele jeito 

por que? Nós temos que procurar saber o que está acontecendo. Outra coisa que marca na vida 

da gente é no período que não tinha asg, e na escola não havia fogão a gás, na época era tudo à 

lenha, e que até hoje tem as duas pedras que a menina fazia a merenda. E eram os alunos que 

traziam à lenha para ajudar a fazer a comida. E as irmãs desse aluno ficavam responsáveis por 

trazer a lenha. Lá vinham elas ao meio dia arrastando o pau pela estrada, talvez, obrigado pelo 

irmão que deveria ajudar elas. Eu percebia que todos os alunos estavam satisfeitos apesar que 

não tínhamos recursos. E no ano passado, eu comentando com os alunos, que hoje temos aula 

gelada, ventilador e fogão melhorou muito e, antigamente, teve ano que não tinha merenda e 

quando chegava o pau de lenha quem trazia era os alunos e a água eles traziam de casa. Quando 

era por volta das 15hs eu não aguentava ficar nessa sala por conta da temperatura que era muito 

quente colocava as crianças para sentar alí no chão. Um dia os meninos trouxeram de casa uns 

papelões para tapar o sol que entrava nas brechas. Era tudo muito difícil. Algumas vezes, 

também não tinha merenda. Alguns alunos traziam de casa uma merendinha. Quem tinha. 

Aqueles que não tinham, às vezes, dividiam um com o outro, entendeu? Aqui o que eu mais 

trazia para a sala de aula era para que eles compartilhassem. Ensinando a dividir. Aqui sempre 

eu deixei claro para dividir a merenda com aqueles que não tem.Quando comecei a ensinar aqui 

eu só tinha o curso técnico em enfermagem. Eu não tinha nenhum conhecimento de professor, 
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só mesmo a prática. Então quando foi em 1996 todos os professores que estivesse em sala de 

aula tinham que ter o magistério. E como eu não tinha reunimos com outras pessoas que íamos 

para Caraúbas/RN e de lá para Brejo do Cruz para fazer o magistério, passamos dois anos 

viajando nas terças e sextas para fazer o Logos II que só tinha em Brejo do Cruz/PB e ainda 

tive que parar por dois meses porque não tinha dinheiro para pagar o transporte. Daqui da 

comunidade eram três pessoas e em Caraúbas/RN tinha mais gente. Então como organizava a 

sala de aula, durante esses dias que me ausentava, como estava trabalhando em dois horários e 

também era um direito meu fazer o magistério, um dia só pela manhã ensina do 1° ao 2° 

ano/série. Então no outro dia essa turma já não vinha, passava, somente, atividade para fazer 

em casa, quem vinha era o 4° e 5°. Era alternando. Para eles não perderem conteúdo. Eu achava 

melhor assim do que eles perdessem aula no dia que eu fosse. Então eu ficava com os alunos 

até 10hs porque nós saíamos para viajar de 11h: 30min. Passei muitos anos fazendo assim. 

Quando terminei o magistério aí veio: agora tem que ter o ensino superior. E agora o que vou 

fazer? A faculdade era muito cara e o salário da gente não dava para pagar (risos). Mas, graças 

à Deus, colocou a FAIBRA no nosso caminho que era uma faculdade com uma mensalidade 

mais barata e as aulas eram, somente, nos finais de semana. Mesmo assim, era muito cheio pra 

gente, principalmente, porque somos dona de casa, tinha que fazer o planejamento e as 

atividades dos alunos. Muitas vezes, perdia o planejamento em Caraúbas/RN, eu não gostava 

de jeito nenhum de faltar, mas era o jeito. Quando tinha uma disciplina na faculdade que dava 

pra mim sair, tudo bem, mas quando não dava, né? Porque tinha uma que era continuação que 

dava pra me fazer a tarde. Foi um período muito atarefado esses anos, mas foi bom, foi gostoso 

porque tudo tem aqueles momentos bons e momentos difíceis. Teve um dia que eu não sei 

porque as minhas companheiras, que é que eu chamo de companheiras, saíram e não me 

disseram. Porque era assim, nós fretamos um carro e não me incluíram. Eu não sei se foi porque 

quiseram ou esqueceram, eu não sei. Mas nesse dia o carro não apareceu para me pegar. Quando 

deu 7hs, nesse período eu morava nas Mirandas, e nada de aparecer o carro na minha casa e 

quando fui me informar me disseram que já tinham ido. Ai meu Deus, elas foram e não me 

disseram nada!  E nesse dia tinha uma prova à tarde. E o único carro que tinha para Caraúbas/RN 

era o caminhão de Raimundo Cabeludo que vendia tijolo nas Mirandas. O carro que tinha era 

esse. Então fui atrás. Quando cheguei o motorista disse: - é dona só não dá certo para ir na 

boléia porque já está cheia. Então eu fui em cima do caminhão. E na hora de subir que não 

conseguia (risos) foi preciso que o rapaz que trabalhava com ele me ajudar a subir. O rapaz 

pegou na bunda e levantou (risos). Isso marcou muito. Aí quando foi na volta as meninas 

pediram desculpas. Então eu disse: eu não sei porque vocês fizeram isso comigo porque sabiam 
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que eu ia. Mas é como sempre eu digo: é mais um aprendizagem em nossa vida, né? Você 

aprende a ser mais humilde, a dar mais valor à vida. Quando você consegue as coisas com mais 

esforço você sabe o valor que tem. Comparando o meu primeiro dia de aula com 60 alunos pra 

agora. Eu não sei nem dizer o tamanho que contribuiu para a minha prática todas essas 

formações. E também o dia a dia, entendeu? Na convivência com os alunos e com a comunidade 

você aprende. Aí é uma formação que não tem preço. Às vezes, você tá lá na teoria aí você fica 

imaginando isso aqui não dá pra fazer na sala de aula porque você já conhece os alunos da sala. 

Tem alguma atividade bem bonitinha e quando você traz para praticar com os seus alunos na 

sala de aula não acontece conforme está na teoria.  A minha rotina inicia desde lá de fora. Eles 

entravam na fila, tiravam os chinelos e lavavam os pés porque quando era no inverno as crianças 

chegavam com os chinelos cheios de lama e quando cuidava a sala estava repleta de areia. Então 

eu pensei: - Vamos fazer isso aqui. Quando eles chegavam na escola já tinha um balde com 

água para lavar os pés e depois entravam. Quando os chinelos secavam eles iam pegar. Aí 

depois vinha a oração. Organizava o 1° 2° e 3° ano em um grupo aqui, e o 4° e 5° em outro. 

Depois ia fazer, por exemplo, um ditado de leitura ou de palavras tanto pra um grupo como para 

o outro. Vamos supor, se os alunos do 1° 2° e 3° ano não soubessem fazer a palavra eles faziam 

o desenho e depois contava uma história relacionada ao desenho que construíram. Às vezes, 

tinha aluno do 3° ano que já acompanhava os alunos do 4° e 5° ano. Por exemplo: um ditado 

de leitura que eu ditava eles copiavam e depois ia para o quadro para os alunos corrigirem as 

palavras, então, quando terminava cada aluno ia até ao quadro ler aquelas palavras. Tinha aluno 

do 3° ano que já fazia essa atividade aqui. Tinha aluno do 2° ano que ensinava as crianças do 

1°ano. Muitas vezes, você faz seu plano de aula em casa e pensa que vai abafar na sala de aula. 

Aí quando chega vem uma criança e diz: - Tia vamos fazer isso hoje? Eu sei que a aula é sobre 

isso, mas vamos fazer isso aqui. Mas é claro que você não vai fazer todo dia, mas, algumas 

vezes, devemos ceder e ir conversando com eles. Olhe eu deixo sim, mas se começar a dar 

trabalho aí tia já vem para essa outra atividade. Porquê eles sabem que a minha atividade é mais 

trabalhosa e a deles é mais leve. Então quando eu vejo que eles não querem levar a sério eu 

paro e vamos voltar a minha atividade, entendeu?  Então quando eu termino a minha atividade 

de rotina vem a do livro didático ou atividade rodada que antigamente não tinha isso. Eu 

também gosto de trabalhar com os jogos, principalmente, com os alunos do 1°, 2° e 3° ano. 

Porque com os alunos do 4° e 5° ano tem que ser jogos mais avançados e aqui não temos. Eu 

costumava trazer os materiais recicláveis da associação porque temos um projeto aqui na 

comunidade de coleta seletiva, então quando íamos construir algum jogo ou brinquedo com 

esses materiais. Eles adoram fazer mercadinho. Organizava a sala de aula com os produtos e 
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depois colocava os preços e separava para deixar tudo arrumado. Menina, eles amavam! E daí 

era um mundo, sabe. Dava pra trabalhar com português, matemática, ciência e outras disciplinas 

só com essa atividade. Como a escola não disponibiliza tantos jogos para o 4° e 5° ano costumo 

colocar os alunos maiores ler e explicar as regras que vem nos jogos para as crianças menores 

porque além de incentivar a leitura e a interpretação também ajudava os outros coleguinhas na 

hora de jogar. Às vezes, as crianças aprendem mais com o coleguinha ensinando do que com a 

gente, acredita! Eu ficava sempre observando eles interagindo. Também gosto de trazer a 

realidade rural para dentro da sala de aula. Como por exemplo: no momento estamos na safra 

do caju. Então, primeiramente, trabalhava a palavra (letra e as sílabas) para o 1°, 2° e 3° ano e 

frases e produção de texto dentro do caju com o restante do grupo. Quando era matemática 

quantos quilos? Quantas latas? Ou quantos quilos tem uma lata? Entendeu? Eu perguntava: 

quantas latas você apanhou hoje? Ele dizia: - Tia eu apanhei três latas. Agora vamos ver quantos 

quilos tem essas três latas? Como é que nós vamos multiplicar? Já relacionando com 

matemática. Em ciências abordava qual a vitamina do caju e os benefícios que traz para a nossa 

saúde? E no período de inverno também trabalha com a plantação de feijão, quantos caroços se 

colocam na cova? Temos que trazer o meio rural para dentro da sala de aula. Agora uma coisa 

que aprendi com eles que não sabia era a questão das correntes. Quantas covas dava uma 

corrente? Eles mesmo faziam. Agora vamos multiplicar quantas covas aquela corrente deu. 

Porque você tem que trabalhar com isso porque não adianta trazer coisas da cidade que são 

diferentes da realidade deles. Até porque os livros só trazem coisas lá do Sul, né? Então temos 

que adequar. O único livro que se aproximava mais da nossa realidade fazia parte de um 

programa que se chamava Escola Ativa. É uma pena ter acabado porque os livros que estão 

vindo pra gente é o mesmo das escolas nas cidades. O livro de matemática da Escola Ativa era 

tudo relacionado ao campo era porco, galinha, cebola, alface e tijolo era tudo relacionado a vida 

rural. Mas esses agora não é. Uma parte eu sigo o que está no livro porque o aluno tem que ter 

o conhecimento das coisas lá fora. Não podemos se deter só aqui. Então eu ensino como está 

no livro. Como por exemplo: o livro de história que tem o conhecimento mais distante. 

Devemos mostrar pra eles que o mundo não é somente aqui. Até porque quando eles saírem 

vão encontrar outras realidades e tem que ter o conhecimento. Olhe, o mapa começava a 

trabalhar com o mapa da comunidade até o nacional do Brasil. Sempre colocava aqui no chão 

e mostrava o município de Caraúbas/RN, depois o estado do Rio Grande do Norte para chegar 

ao Brasil. Eles achavam bem interessante e dizia: quer dizer tia que estamos aqui? -Sim, meu 

filho, estamos aqui!  E a Escola Ativa tinha todos os materiais, vinha com os mapas e recursos. 

Quando você pensava que não os alunos já pegavam os materiais aqui, principalmente, esse 
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meu corpo e desmontando os órgãos porque passava uma atividade e eles já pegavam para 

ajudar a responder. Nesse programa nós participamos das formações. Eram maravilhosas. Elas 

aconteciam em Caraúbas/RN e nós também visitamos duas vezes numa cidade que já fazia 

muito anos que trabalhava com a Escola Ativa. Mas hoje esse programa não funciona mais. 

Acredito que por falta de apoio dos municípios que não deram muito valor. Até porque, no 

início, não foram todas as escolas que receberam esse programa, inclusive a minha, desculpa aí 

(risos) mas eu chamo a minha. É só o hábito (risos). No início só foram cinco professores 

capacitados para trabalhar na Escola Ativa. Essas mesas aqui recebemos no tempo da Escola 

Ativa porque os alunos sentam em grupos. Há mais de 20 anos que eu não organizo a minha 

sala de aula com as cadeiras enfileiradas porque uma vez eu participei de uma formação com 

um professor e ele disse que essa forma representa uma forma de hierarquia. Onde uns sentam 

na frente, e os outros mais atrás. E todos têm que ser iguais. A partir daí comecei a organizar as 

cadeiras em círculos. E depois que chegou as cadeiras e mesas comecei também a colocar em 

grupos.  A minha relação com os pais e a comunidade é boa. Eu sempre marcava reuniões com 

os pais bimestrais, eles sempre compareciam e a gente conversava com eles. Diziam tudo o que 

se passava na escola. E os pais também perguntavam o que estava dando certo e o que não 

estava. Eu perguntava se eles estavam gostando. - Não tenha medo de me falar como estou 

trabalhando, eu quero crítica, entendeu? Agora, crítica construtiva. E eu quero que vocês falam 

aqui porque lá fora não vai adianta. Aí tinha alguns pais que diziam: - Professora eu quero que 

você reveja porque o meu filho não está conseguindo fazer. Então nós sempre conversávamos 

assim. Aí, tinha aquele momento todo mundo junto e depois conversava de forma individual. 

Pois, às vezes, tinha algum comportamento de uma mocinha ou rapazinho e eu queria conversar 

em particular. Nós, todos os anos, realizava os dias das mães, o São João que participava todo 

mundo da comunidade. Logo aqui nós temos associação, então, não era só a escola, era a escola 

e comunidade, não só o São João, mas todos os eventos. O Natal e os dias do pais sempre todos 

participavam juntos. O aniversário que nós realizamos aqui na escola comemorando os 25 anos 

teve a participação de todos. Um deu macarrão, outra galinha, arroz no final foi uma festona. 

Se você perguntar para a população do Galho do Angico qual foi o momento que marcou para 

eles foi esse aniversário, viu. Porque foi uma festa que envolveu toda a comunidade local 

circunvizinhas e Caraúbas/RN. Nesse tempo veio o secretário de educação. Eu consegui trazer 

o filho de Zimar Fernandes que foi o prefeito que construiu aqui. Ele foi um bom prefeito, mas 

infelizmente mataram ele. Eu não sei nem descrever pra você como foi esse dia aqui pra nós. 

Como nesse tempo aqui não tinha internet só na cidade. Aí o almoço foi lá no prédio da 

associação e a palestra foi aqui. Construímos um palco num carroção de um trator, a prefeitura 
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deu um bolo para comemorar. Eu fiz a maquete da comunidade. Eu tenho tudo registrado em 

um cd foram 4hs de gravação desde do almoço até as palestras aqui. Pois é minha filha, foi um 

momento muito marcante, Eu lembro muito de fazer, mas Jesus mandou essa pandemia, agora 

quando eu me aposentar vou fazer uma comemoração. Eu me sinto muito orgulhosa de ser 

professora porque em toda profissão que você vai exercer existem as dificuldades, mas é nas 

dificuldades que a gente aprende. Tem dias que você está estressada, tem dias que você pensa 

em desistir, né? Mas tudo isso faz parte. Eu tenho pra mim, que uma coisa que nunca trouxe 

para a sala de aula foram os meus problemas.  Porque, assim, eu fazia de tudo para não transmitir 

para eles tristeza. Se eu estava sentindo aquela angústia eu fazia de tudo para eles não 

perceberem porque é importante você saber separar a vida pessoal da profissional. É como eu 

sempre digo, não adianta o professor querer ser mais do que o aluno e mostrar superioridade, 

mas ter um controle da situação. E pra isso você tem que conhecer ele e a sua família. Porque 

quando você conhece o seu aluno e a família você já sabe porque está agindo daquela forma. 

Uma coisa muito importante que eu acho e que seria muito bom é que cada professor que 

trabalha na escola rural que ele fosse da comunidade. Porque ele não sendo, não conhece a 

realidade daquela criança. E quase todos que eu conheço eu vi eles nascerem. É importante 

porque você vai caminhando aqui e encontra com o pai e diz: olha eu gostaria de conversar 

sobre determinado assunto.E, às vezes, os professores que vêm da cidade acham que deve ser 

feita a mesma aula na cidade aqui no campo e não dá. Aqui é outra realidade, apesar de que a 

comunidade vem aos poucos se modificando como hoje já tem a internet. Com a pandemia as 

aulas estão acontecendo de maneira remota e é justamente nesse momento que os professores 

estão precisando mais ainda do apoio da família. Porque sinto que há um comodismo dos pais 

querendo que o professor faça tudo. No momento não estou na sala de aula, mas conversando 

com alguns colegas de profissão alguns pais acham ruim que criança passe uma hora em frente 

a um celular estudando e fazendo as atividades da escola, mas elas passam bem mais tempo 

jogando no celular, sabe? E a família precisa compreender que esse é um trabalho coletivo 

porque se não o aluno não aprende. Uma época que ensinei um deficiente foi uma dificuldade 

pra mim, porque eu não tinha o conhecimento e nem a prática de ensinar a ele. Na verdade, 

eram dois irmãos deficientes visuais. A menina não era totalmente, mas o menino era, mas aí 

eu não sei como eles conseguiram fazer o alfabeto todinho. Então ele desistiu. Mas nessa época 

não tinha recursos, né? Não tinha nenhuma formação para trabalhar com esse tipo de 

deficiência. Hoje eles já têm 22 anos. Aí nós não tínhamos nenhum conhecimento. Eu pegava 

na mão dele, mesmo sabendo que hoje não é aceito fazer isso, mas era o que mais fazia para 

eles fazerem a coordenação. Pronto, aqui é a letra A, essa é a B e assim por diante. Eu sempre 
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fazia junto com eles e quando pedia para fazer no quadro os alunos conseguiam fazer o alfabeto 

mesmo com dificuldades. Mas a menina quando deixou de estudar já estava sabendo ler, mesmo 

vendo pouco. Eles são muito inteligentes, hoje o menino sabe andar de moto... Com relação ao 

fechamento da escola o secretário de educação quando veio aqui no dia matrícula tinha até 

algumas mães e fez o comunicado. Ele até falou pra mim que tinha que conversar com a 

comunidade e dizer o motivo do fechamento, já que havia poucos alunos, eles seriam 

transferidos para outra escola próxima, e nós ainda vamos vir aqui na comunidade para realizar 

uma reunião com todos. Mas ainda não aconteceu porque logo no dia 17 de março as aulas 

foram suspensas devido a quarentena. Mas ele me falou que se no próximo ano eu conseguisse 

pelo menos 10 alunos a escola voltaria a funcionar. Aí eu não sei como vai ser. No momento 

eu fui transferida para trabalhar na biblioteca na escola das Mirandas, mas a verdade é que eu 

faço um pouquinho de tudo (risos). Quando me chamam para organizar os materiais e 

documentação eu faço, se precisar varrer ou lavar alguma coisa também ajudo. Quando o 

secretário me falou foi como uma facada, sabe? (pausa) (emoção). E no dia que vinheram buscar 

as coisas aqui, meu Deus? Desmoronei. (pausa) Aqui é a minha segunda casa. Quando morava 

nas Mirandas depois da aula, liberava os alunos e deixava o sol esfriar para voltar para casa de 

bicicleta. Passei 12 anos vindo de bicicleta para ensinar aqui. Porque no início eu morava aqui, 

mas o meu ex-marido era asmático e aqui não tinha energia elétrica na época. Então fomos 

morar nas Mirandas porque lá tinha energia, mas todos os dias andava 6km de bicicleta. Só 

voltava pra casa quando o sol esfriava. Mas todo no outro dia de 7hs estava aqui. E quando não 

tinha energia aqui, pois a energia veio chegar um tempo desse. Aí, a merenda eu trazia das 

Mirandas, eu trazia frango para preparar aqui porque tinha que ficar na geladeira se não 

estragava. Quando chegava a ASG colocava sal e fazia as porções. Então quando colocaram 

energia na associação da comunidade aqui não tinha geladeira. E o que fazia, trazia a água com 

gelo e colocava numa garrafa para os alunos tomarem pelo menos uma água fria. Aí depois foi 

aparecendo um gelágua, a geladeira e agora no final a minha escola estava toda equipada e 

fechou. Uma tristeza. Mas esse ano foi de mudanças para todos nós, principalmente, na minha 

vida. Porque primeiro foi o fechamento dessa escola no dia 4 de janeiro, logo em seguida, um 

gatinho que tinha, que era mesmo que ser meu filho, gastei com ele, mas não teve jeito e morreu. 

Foram tantas mudanças e momentos difíceis na minha vida. Como estava no ínicio falando que 

para cozinhar a merenda fazia á lenha, depois construímos um fogão a carvão, eu mesma 

comprava um saco de carvão, na época eram duas ASGs, que era a mulher que cedeu a sua casa 

para funcionar a escola antes dessa ser construída, e a outra era a minha irmã. Como era dois 

horários e muitos alunos, então colocaram a minha irmã. E como fazíamos com relação à 
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questão da água que era muito complicado tinha que buscar no cacimbão. Aí eu combinei com 

elas o seguinte: uma semana somente uma AGS trabalhava e aquela que não estava trabalhando 

naquela semana ficava responsável por colocar água, entendeu? Aí na outra semana reservava. 

Porque era o cacimbão que ficava muito longe íamos buscar em um jumento, porque carroça 

aqui era muito difícil, a água somente de beber um morador daqui de perto dava pra gente beber, 

pois, era uma água mais limpa e a do cacimbão era para a limpeza e fazer a merenda. Depois a 

AGS foi embora para Natal e ficou só a minha irmã e ela trazia um pouquinho de água e a onde 

os pardais sujasse lavava somente aquele local porque não tinha água suficiente pra gente, A 

criança não tinha nem o direito de sentar no chão por causa da poeira. Foram muitas dificuldades 

que passamos aqui, mas eu me sinto orgulhosa por tudo isso pois são aprendizagem na nossa 

vida. Mas diante de tudo isso, não tem salário nenhum que pague quando você descobre que 

uma criança está lendo. Ela chega pra gente e diz: - Escute aqui tia. E você ver ela lendo através 

da sua ajuda. É muito gratificante. Quando foi um domingo à noite, chegou uma criança daqui 

para mostrar um papel todo amassado com o nome dele. Ele saiu daqui, a mãe era evangélica, 

quando chegou da igreja veio correndo me mostrar o nome que fez sozinho. Aí quando eu posto 

a minha foto no facebook e vejo os comentários de ex-alunos dizendo que é grato a mim, porque 

tudo que eu sei hoje foi você que me ensinou. Isso é um salário que não tem presidente nenhum 

que pague. É muito gratificante. Essa relação com os pais é muito importante. E você morando 

na comunidade e conhecendo a família é mais importante ainda, entendeu? Você conhece o dia 

a dia das pessoas, e as famílias. Aqui nós também trabalhamos com os projetos de ensino com 

temáticas relacionados às datas comemorativas, por exemplo: projetos para trabalhar o dia da 

água, o são joão, entre outros. Aqui na comunidade tem um projeto muito importante de 

reciclagem que já faz muitos anos e trago não só para os alunos como para a comunidade. Todos 

os meses passamos em cada casa para pegar o lixo, realizamos a classificação e depois a 

caçamba vem pegar. Tem até ali o prédio depois se você quiser ir visitar podemos passar. É um 

trabalho que sinto muito orgulho de fazer aqui na comunidade e já vou incentivando os meus 

alunos. Aqui no final da aula nem parece que teve porque eles já deixam tudo organizado. Todas 

as sextas eles limpam todas as estantes, cada um deixa organizado o seu cantinho. Cada equipe 

ficava responsável em organizar o cantinho de leitura, o de matemática e o de ciência. Já 

trabalho com esse projeto de reciclagem na sala de aula. E quem é professor nas escolas no 

campo de tudo você é um pouco: é diretor, supervisor, psicólogo, médica, professor, pai, mãe 

são várias funções. Eu gostei muito por ter compartilhado tantos momentos bons e ruins. Eu me 

sinto orgulhosa de ter participado da sua pesquisa. Caso não tenha atingido os seus objetivos, 

peço desculpas. E a minha segunda casa estará sempre aberta para o que você precisar. Desejo 
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que você consiga ter sucesso na sua carreira como professora buscando fazer com amor e 

determinação não somente por dinheiro. Pois, o salário melhor é você receber o reconhecimento 

por ter ajudado alguém. Não existe nada mais gratificante do que ouvir de uma criança que 

aprendeu a ler por causa da ajuda do professor.   
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NARRATIVA DE LUZIA  

 

A minha história é grande (risos). Mas vou tentar resumir. Eu toda a minha vida morei na zona 

rural. Morei 15 anos nas Mirandas, e após a invasão na fazenda vim pra cá juntamente com a 

minha família que é bastante grande. Tenho seis irmãos. Tem uma que cuidamos dela desde de 

pequenininha com mais ou menos cinco meses. Na verdade, ela tem um parentesco com o meu 

pai, mas a mãe dela teve um problema de saúde, então, veio morar com a gente. Ela tem mais 

de 20 anos, aí casou no ano passado. Sendo assim, são sete irmãos ao todo. O meu pai não quis 

vir morar aqui então eles se separaram e acabou vindo só eu, mãe e minhas duas irmãs. A 

adotiva e a legítima. Mas todas as duas já casaram agora só tem eu e a mãe que moramos aqui 

no assentamento. Quando vim morar aqui já tinha 16 anos de idade, era bem adolescente. Nos 

primeiros anos foi bem chato. Eu vim em janeiro do ano de 2003 já faz 17 anos. E mudou muito, 

principalmente, as amizades escolares. As minhas colegas eram todas das Mirandas e quando 

chegou aqui era tudo novo e tive que me deslocar para outra escola para poder estudar. Com 

relação a minha infância, hoje percebo que deveria ter aproveitado mais, ter brincado porque 

vivenciamos a infância, apenas, uma vez. Apesar que a gente cresce, mas nunca deixamos de 

ser crianças. Temos que ser alegres. (risos). A minha infância está muito relacionada à minha 

vida escolar. Como eu tenho um problema de visão, a minha infância já foi mais difícil, 

principalmente, no ambiente escolar. Tinha bastante dificuldades, a minha mãe precisava estar 

sempre na escola para me ajudar e pedindo aos professores para me colocar sempre nas cadeiras 

da frente. E como a minha família não era aquela que tinha tantas condições, não tinha como 

eu fazer um exame de vista, né? Uma consulta. E acabou que quando eu vim usar óculos, 

definidamente, que é uma ferramenta essencial para poder estudar e ter uma visão mais clara. 

É tanto que eu quando vim terminar os estudos já tinha 19 anos devido ao meu problema de 

visão. Eu tenho miopia. No meu olho esquerdo não tenho visão. E geralmente encontramos 

algum tipo de discriminação, me chamavam de quatro olho. Essas coisas de quem tem 

deficiência visual passa. Quando somos crianças achamos que vamos ficar boa, que não vamos 

ter problema de visão essas coisas assim. Na minha mente achava que um dia não ia mais 

necessitar de óculos. Mas agora já me adaptei super bem. Não tem mais aquele receio que tinha 

antes na infância. Na escola os professores sempre me colocavam na frente e quando tinha 

atividades no quadro. Às vezes, os próprios colegas me emprestavam o caderno para copiar a 

matéria. Isso tanto aconteceu no ensino fundamental como na graduação. Sempre buscava 

terminar tal ano, sabe? Por exemplo: quando estudava o 4° ano, a minha intenção era somente 

finalizar esse ano. Eu até falava pra minha mãe que só ia terminar o 4° e pronto (risos) porque 



171 

era tudo mais difícil, sabe? Logo fui uma pessoa que sempre gostava de estudar. Então eu pedia 

para a minha mãe realizar a matrícula, mas se não der certo eu desisto. Aí, fiz o 5°, o 6° ano 

ainda nas Mirandas. O 7° e o 8° ano eu já fiz em Caraúbas/RN, nossa! Foi outra adaptação 

porque era tudo diferente numa escola municipal à noite. Nossa, agora você me fez relembrar 

a escolha pela graduação (risos). Então começou daí, quando eu estudava a noite na escola 

Josué de Oliveira já existia o NAESC. Aí sempre o pessoal chegava, aí eu pensava: -Nossa o 

que eles fazem? Será que um dia eu chego na graduação?   Ah! Só vou mesmo terminar o 

fundamental e pronto. Mas após o 8° ano minha mãe fez a matrícula no Sebastião Gurgel, então 

fiz o 1°, 2° e 3° ano do ensino médio. Aí quando foi no 3° ano o vestibular era por volta de 

novembro o meu tio falou comigo: E aí está terminado os estudos? Eu disse que sim. E ele: - E 

aí não vai fazer o vestibular?  Então respondi: eu acho que não. E ele continuou motivando 

dizendo que também ia fazer o vestibular. Então fomos. Realizamos a inscrição e depois fomos 

fazer a prova. Ele sempre dizia: - Olhe, estude. Então comecei a estudar, mas nós ficamos 

nervosos. Como é o primeiro ano, né? Também tinha bastante concorrência nessa época. Sim, 

ele perguntou no dia da inscrição porque você não faz para a pedagogia? Eu disse: - Nossa! 

Pedagogia. Nam, eu não queria ser professora (risos) a minha vontade era ser psicóloga. Sempre 

tive essa vontade. Eu sempre quis psicologia, mas hoje eu gosto da minha área de ser professora. 

Então o meu tio falava: -Porque você não escolhe pedagogia que tem em Caraúbas/RN? Então 

devido a facilidade de acesso me fez escolher pedagogia. No primeiro vestibular eu não passei, 

não passei no segundo nem no terceiro sempre para pedagogia (risos). Quando foi no quinto eu 

consegui passar. Então eu pensei: - Não sei pra que vou tentar porque toda vida eu faço e não 

passo. E no dia que recebi o resultado, nossa! Eu estava só em casa, a minha mãe tinha ido na 

casa da minha irmã nas Mirandas. Eu lembro que a divulgação do resultado tinha sido 

antecipada três dias antes. A alegria foi grande (risos). Então começam as ligações todos 

parabenizando. Até uma prima ligou dizendo que meu nome estava na lista. Quando estava na 

graduação continuou as dificuldades, mulher. Tinha dificuldades com os transportes, 

locomoção porque, às vezes, tinha aula no dia de sábado e não tinha transporte. No mês de 

janeiro não tinha carro. E como eu sempre eu ia no ônibus do município, esses meses de 

dezembro e janeiro nunca batiam e foi sempre mais difícil. Então durante os quatro anos de 

graduação, uma disciplina que contribuiu para a minha prática na sala multisseriada foi a que 

trazia os jogos lúdicos, que foi justamente o tema abordado na minha monografia, e a teoria 

vista tanto na graduação como na especialização Psicopedagogia e em Geografia do semiárido 

e Educação Ambiental eu levo para sala de aula. Porque sendo uma atividade desenvolvida 

ludicamente os alunos aprendem com mais prazer não é muito cansativo. A minha prática na 
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sala de aula eu trabalho muito com jogos, brincadeiras e dinâmicas para integrar os três anos 

diferentes e dentro desses anos acaba tendo mais multisseriação. Quando eu vou trabalhar com 

os jogos, por exemplo: tem o ditado estourado que são as bexigas distribuídas pelo quadro e 

dentro de cada uma tem um papel. Como os alunos do 1° ano não leem ainda frases e nem 

palavras grandes e complexas eu faço palavrinhas simples e coloco dentro da bexiga e separo. 

Já o 2° ano coloco palavras trissílabas e às vezes mais complexas, né? E no 3° ano eu já coloco 

frases. É assim vou adaptando. Tem um jogo que eu não lembro agora o nome, mas eu vi para 

a disciplina de matemática e adaptei para português. Eu faço isso, porque não adianta colocar 

um jogo ou atividade bem avançada para o aluno que não consegue desenvolver se não ele vai 

ficar muito estressado e acaba atrasando, né? Eu gosto mais de adaptar de acordo com o 

segmento de cada série. É bem complicado trabalhar com multisseriado por isso. Porque dentro 

daquela mesma série já têm alunos com mais dificuldades do que outros. Olhe, no ano de 2018, 

eu peguei uma aluno do 1° ano que se alfabetizou logo. Na metade do ano ela estava lendo 

fluentemente e, muitas vezes, ela mesma me ajudava com os outros colegas. E outros já têm 

mais dificuldades é por isso que sempre busco adaptar para atender as necessidades de cada 

um. Já tem alunos que gostam de ajudar o coleguinha, eles dizem: - Tia eu posso ajudar fulano? 

Porque ele/a não está desenvolvendo essa atividade. Eu posso ajudar? Aí, às vezes, eu digo: - 

Olhe mais você não pode dizer a resposta, viu? (risos). Até porque você já respondeu a sua 

atividade. Então ensino como eles devem fazer. Porque se o trabalho não for desenvolvido 

coletivamente não damos conta. Quando não é um trabalho com projetos, essas coisas assim, e 

atividades que não dê para desenvolver coletivamente que seja mais individual de cada série, aí 

eu gosto mais de separar. Até porque a escola não é muito grande. A sala é bem apertadinha, 

principalmente. É tanto que no início do ano a sala não tinha espaço nem pra me andar entre os 

alunos. Então eu organizo uma rodinha do 1° ano, 2° e 3°. Às vezes acontece dos próprios 

alunos se misturar durante uma atividade, sabe? Dizendo: - Tia eu posso sentar com fulano pra 

ele me ajudar? Isso sempre acontece durante esses anos que trabalho, presencialmente, acontece 

muito. Nesse ano estou com 25 alunos, são 10 alunos do 1° ano, 10 alunos do 2° e 5 do 3° ano. 

E no próximo ano será mais ainda. Como esse ano só sai 5 alunos do 3° para o 4° ano do infantil 

para o 1° ano será em torno de 9 alunos. É praticamente um plano para cada ano. Devido ser 

uma turma só, muitas vezes, acaba um assunto batendo e outras vezes não. Mas eu sempre 

específico no plano de aula: o 1° ano trabalha com isso, o 2° desenvolve assim. Mas na hora 

acaba mudando quando começamos a desenvolver na sala de aula. Planejamos, mas temos que 

ter o plano B, né? (risos) Planejo, mas, às vezes, não dá certo. Eu coloco no plano como será 

desenvolvido e como. Pelo menos um esboço eu faço para ter um norte. Faço o plano do 1°ano, 
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2° e 3°. Já neste ano devido à pandemia as aulas remotas colocamos tudo no plano (habilidades, 

objetivos, metodologia..) tudo como já vinha sendo realizado nas aulas presenciais em sala de 

aula. As aulas remotas no início foi bem complicado. Mas está dando certo, sabe? Só alguns 

alunos que não estão realizando a devolutiva. Logo é algo novo que nunca tinha acontecido, 

meu Deus! Foi bem difícil tanto para eles como para mim. Como os maiores para pegar o 

celular, porque eu uso mais o whatsapp, porque eles não têm acesso ao google meet ou outro 

aplicativo. Aí para pegar o celular tem que ter o auxílio do pai ou da mãe, irmãos. No início, 

nossa, foi uma adaptação tanto para criança como para mim, os pais e responsáveis. Mas agora 

está mais avançado. Os alunos do 3° ano desenvolvem, praticamente, sozinhos sem precisar do 

auxílio. Então eu faço assim: faço um vídeo explicando as atividades ou pegava algum da 

internet. Nem toda vida eu mandava o vídeo por levar mais memória e os pais reclamavam 

porque não abre o vídeo. Como um dia desse eu enviei uma história em pdf eles disseram que 

não abriu e aí como eu faço? Então tive que rever o plano B (risos). Então eu coloco a atividade 

e explicação. Pronto, eu também desenvolvo atividade no livro que nem todos receberam esse 

ano de 2020, eu só utilizo mais os que foram recebidos antes. No planejamento o pessoal fala 

para interdisciplinar as disciplinas e as habilidades para não ficar repetitivo. A equipe 

pedagógica do CEMER repassa os projetos de ensino para trabalhar, mas não detenho somente 

aquelas atividades porque procuro sempre adaptar a realidade dos alunos. Se os livros em pdf 

que a equipe sugere é uma história longa prefiro tirar print e enviar a imagem para os alunos ou 

até mesmo busco alguma história menor, mas que eu possa relacionar com aquele conteúdo. 

Faço assim porque o celular dos pais não tem memória suficiente para armazenar tudo. Eu uso 

mais o livro de matemática e português, então quando trabalhamos com o livro eu coloco a 

página e a explicação bem direitinho em áudio. Quando tem dúvidas eles sempre perguntam: - 

Tia eu não entendi essa parte. E aí explico bem direitinho. O aluno pode entrar em contato 

comigo em qualquer horário do dia, estou disponível para atender. Até a noite estou tirando 

dúvida porque sei que os pais passam o dia trabalhando e só podem ajudar o seu filho a noite, 

Os livros que utilizo são da coleção Ápis eles não atendem os alunos do campo. Os livros que 

são adaptados para as escolas no campo, geralmente, abordam muitas coisas do campo, mas 

esses aqui não. Esses livros de matemática eu acho bem complexos para ser trabalhado, 

principalmente, a distância. É muito avançado para o nível dos alunos, bem difícil de explicar 

a distância, sabe? Aí, escolho um livro mais fácil. Porque esse ano com a pandemia os pais 

estão auxiliando os alunos. Então procuro atividades menos complexas. Agora, assim, eu 

sempre busco adaptar algumas coisas. Mas tem alguns assuntos que trata sobre o campo como 

por exemplo: os tipos de moradia na zona urbana e rural eu sempre faço a comparação. Isso daí 
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já aborda um pouco, né? Como os prédios, eles dizem: - Tia aqui não tem prédio. Eu já falo que 

tem mais nas cidades aqui têm mais casas. Então sempre procuro fazer essa diferenciação, né? 

o livro era mais sobre a educação do campo que vinha do programa Escola Ativa era bem mais 

adaptado para as escolas do campo. Eu lembro que tinha bastante assunto, imagens com as 

coisas do campo. A gente tem que se virar nos trinta (risos) eu sempre procuro fazer essa 

comparação para a realidade deles. Vai fazer 4 anos agora em 2020 que ensino. Esse ano está 

sendo a distância, mas eu gosto mais desse contato. Está sendo um ano muito difícil em todos 

os aspectos. Teve uma época que eu ensinei 5 meses só uma série aqui no 1° de maio foi logo 

quando eu terminei o ensino médio antes de entrar na graduação, apesar do pouco tempo eu tive 

esse contato. Vamos falando e acaba lembro né? (risos). Pronto teve um probleminha com a 

mãe de um aluno com a professora que ensinava. Como era um ano político, me chamaram para 

ensinar já no final do ano só uma série eram 9 alunos num quarto em uma casa da fazenda. 

Como os pais não queriam que os filhos se deslocassem para a escola por ser distante então eu 

ia para essa casa. A minha primeira experiência foi aí só com uma série. Quando terminou o 

ano e era um ano político não deu para continuar. Então fiquei tentando o vestibular 5 vezes e 

passei em 2012. Fiz a graduação durante 4 anos, mas não trabalhei durante esses anos. Mas tive 

outra experiência no período de estágio no ensino fundamental, aí foi mesmo no período da 

greve e poderíamos fazer onde a gente morasse. Só sei que deu certo estagiar aqui no 101 fiz 

meu estágio na sala multisseriada. Na época achava bastante complicado ensinar sala 

multisseriada no estágio, principalmente. Eu tinha a visão de fazer só um plano de aula, né? 

Então tive que adaptar aquele plano para todas as séries. A primeira semana foi de observação, 

a professora falava como trabalhava e eu já tinha feito quase todos os planos com antecedência, 

mas depois tive que refazer tudo. Mas deu tudo certo, também não foi por muito tempo, foi só 

o estágio. Aí eu ficava pensando: - Meu Deus, como é que uma pessoa consegue ensinar uma 

sala multisseriada (risos).  

Então quando terminei a graduação em 2016, no ano seguinte, eu entrei e estou trabalhando até 

hoje. Agora assim, os coordenadores pedagógicos fazem sempre o planejamento e eles sempre 

falam para mantermos a calma, não ter pressa para querer bater capa de livro, vocês procurem 

sempre dar o essencial porque sabemos que a sala multisseriada é um desafio. É complicado 

ensinar uma série só, porque o desenvolvimento dos alunos é diferente um do outro tem uns 

que desenvolve mais rápido e outros que desenvolve com mais atraso, principalmente, numa 

sala com três séries. Então as coisas que eu fiz no primeiro ano que trabalhei eu já fiz diferente 

no segundo ano e no terceiro já foi mais leve. O manejo que, às vezes, planejamos uma atividade 

em casa porque eu faço o meu planejamento diariamente porque pra fazer semanalmente, 
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muitas vezes, não tenho desenvolvido uma determinada atividade e no outro dia você dá 

continuidade. Eu acho melhor desenvolver o plano de aula diariamente. Acontece de planejar 

uma coisa e quando chego na sala de aula abordo outro tema e surgir outras coisas e situações.  

Porque a minha rotina é assim: no primeiro momento recebo as crianças com uma dinâmica 

bem divertida que se chama “saudação” onde o aluno vai até o mural e pega uma imagem de 

mãos, abraços entre outros para fazer no seu colega. Se por acaso o aluno pegar uma imagem 

de crianças se abraçando, então eles fazem o mesmo gesto da imagem. Logo após a dinâmica 

reservo alguns minutos para os alunos lancharem já que eles saem de casa muito cedo por causa 

do transporte que tem que passar em outras comunidades vizinhas. Para não ficar uma coisa 

monótona algumas vezes realizo a roda de leitura relacionada com aquele conteúdo que vou 

abordar naquele dia. Outras vezes já passo direto para o assunto no livro didático ou uma 

atividade no quadro. Por volta das 9:30 tem a merenda e como a escola não tem nenhum espaço 

recreativo onde as crianças possam brincar na sombra resolvemos na reunião juntamente com 

os pais disponibilizar 10 minutos para os alunos brincarem mesmo na sala de aula. Alguns ficam 

correndo na sala e outros pedem algum jogo para brincar. Ao retornar do intervalo gosto de 

fazer alguma atividade oral e até mesmo jogos de pergunta. Mas não é sempre que faço. Às 

vezes passo alguma atividade xerocada relacionada com a disciplina daquele dia. O que me 

deixou muito feliz foi ver uma aluna que se alfabetizou no 1° ano. Isso me marcou muito. 

Porque ela veio do infantil e a maioria não tem muita noção de leitura, né? E quando ela chegou 

na metade do ano, ver ela alfabetizada, pra mim, é uma alegria enorme.  

E com relação à atividade que me marcou, no primeiro ano eu não fiz por falta de experiência, 

mas no segundo uma adaptação da “Lata Surpresa” todo dia eu trabalhava para desenvolver a 

leitura, inclusive tenho até algumas fotos, no 1° ano palavras, no 2° palavras mais complexas, 

e no 3°frases. Do mesmo jeito faço também em matemática, tem também as outras que pode 

desenvolver cartazes essas coisas, mas para ficar as atividades mais dinâmicas eu coloco as 

operações de matemática em papéis, eles amam essa atividade, e cada lata eu coloco as 

operações, palavras ou frases dentro da latinha e peço para cada um pegar um papel e vou 

fazendo o rodízio. Eles tiram o papel, ler ou resolve a operação, e já separam. Gosto de fazer 

também rodas de leitura e perguntas que envolvem matemática. Faço ditado no quadro, eu dito 

e eles escrevem a palavra no quadro. Faço ditados surpresa, eu desenvolvo bastante essas 

atividades. E todos participam dessas atividades. Já organizo de acordo com o nível de todos 

para que possam participar. Porque assim, muitas vezes, como é o caso dessa menina que no 1° 

já estava alfabetizada ela dizia: tia essas palavras eu já sei, então já colocava palavras mais 

complexas pra ela. 
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Sim, a participação dos pais que marca bastante, sabe?  A gente percebe quando o pai participa 

mais na vida escolar do filho. E isso é muito bom. Aquele aluno que tem o apoio dos pais se 

desenvolve melhor do que aqueles que não participam muito. Os incentivos dos pais ajudam 

muito os filhos. Quando tem reuniões com a participação dos pais e responsáveis. Desde de 

2018 temos em todo bimestre o plantão pedagógico onde os pais sempre participam. Todo final 

do bimestre chamavam os pais dos alunos para ir até a escola, eles pegavam as provinhas e 

atividades e nós relatamos como tinha sido aquele bimestre, se o aluno tinha dificuldades, qual 

o ponto que os pais poderiam ajudar mais tanto o professor como a criança, né? E também 

alguma queixa para fazer ao professor. Tem também a participação em eventos como o dia das 

mães. E uma coisa que antes, também não sei o motivo, os dias dos pais não eram comemorado 

na escola e fizemos a primeira pensando que não ia comparecer ninguém porque sempre diziam 

que os pais nunca vinham. Mas realizamos e participaram dez pais, pra mim, foi uma vantagem, 

né? No ano seguinte já foi mais pai, já foi um evento maior.  Outro evento bem tradicional que 

toda a comunidade participa é o São João. Realizamos uma reunião com todos para determinar 

as comidas típicas, outros refrigerantes em conjunto para organizar a festa junina. Ai, tem 

quadrilha, brincadeiras, jogos que confeccionamos como a pescaria, acerte o palhaço, a caixinha 

com o milho desenhado eles acertavam e ganhavam um brinde. Eu de incentivar a leitura 

sempre procuro adaptar e ensinar aquele ponto central para deslanchar, principalmente, na 

leitura porque lê tanto melhora em história, matemática, ciências, ou seja, nas outras disciplinas 

e na interpretação de texto. Então organizo as atividades em alguns momentos separadamente. 

De acordo com cada nível. No 1° ano eles devem dominar a quantidade, a adição. Quando eles 

já sabem somar aí eu vou digo: - Aqui tem uma certa quantidade nós não juntamos? Agora nós 

vamos retirar. Primeiramente considero o nível de cada um e o que eles possam desenvolver, 

porque eu não posso ensinar uma multiplicação se os alunos não sabem nem somar, então, vou 

por ordem. Agora os conteúdos de português começo pelo alfabeto, as famílias silábicas e 

depois as palavras. Isso no 1° e 2° ano. No 3° ano já utilizo mais texto, as quatros operações 

com valores maiores. Os conteúdos vão de acordo com os níveis deles. Quando eles dominam 

um determinado assunto eu já passo para outro. Agora, eu acho não, tenho certeza, que os livros 

são bastante difíceis de serem trabalhados porque não estão de acordo com os níveis deles e a 

realidade. Como eu sempre morei no campo eu conheço a realidade e o contexto. Então eu 

abordo alguns elementos. O que tem no campo, a diferença da zona rural e a cidade como já 

falei. E como o livro não é trabalhado as coisas do campo, mas sim as coisas das cidades que 

os alunos até desconhecem, sabe? Então eu trago mais para a realidade do campo.  Pronto como 

estou trabalhando a questão ambiental e economia de água eu falo pra eles que devemos 
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economizar porque aqui é um lugar fértil de água, né? Então sempre procuro conscientizar para 

economizar, como é faz para economizar porque tanto vai reduzir na energia como no bolso 

dos pais. Como cuidar do meio ambiente, não jogar lixo. Por isso é importante trabalhar com 

projetos semana da criança, fábulas, ambiental e projetos de leituras. É um projeto mensal com 

datas comemorativas. Assim, como o planejamento é quinzenal eles perguntam antes se temos 

alguma sugestão ou ideia para ser trabalhada, por exemplo, na semana do livro. Então o pessoal 

pega as ideias dos professores e elaboram um projeto. Aí quando nós vamos no próximo 

planejamento eles entregam um esboço do projeto. Então lemos o projeto e fica a critério de 

cada um desenvolver, realizando as adaptações, lógico. A equipe pedagógica faz o projeto, por 

exemplo, da semana da criança e colocam para desenvolver brincadeiras, festas, essas coisas. 

Mas as atividades em si para desenvolver com eles na sala de aula é a gente mesmo que faz. O 

mesmo projeto de ensino vai para todas as unidades escolares, mas cada professor fica 

responsável em adequar de acordo com os conhecimentos dos seus alunos e a realidade da 

comunidade. Isso faz com que os alunos possam expressar a sua opinião, para questionarem e 

até mesmo estimular a criticidade conforme a BNCC que no curso de formação a base vem 

justamente tratar sobre as habilidades e competências que o aluno deve desenvolver e uma delas 

é a formação crítica do aluno. Temos só uma formação na semana pedagógica, que é no início 

do ano letivo onde se reúne todos os professores do município, então, são vários níveis tanto da 

cidade quanto do campo, mas não tem uma formação só para os professores da educação do 

campo. Isso na semana pedagógica, mas quando é o planejamento do CEMER é mais abordado 

educação do campo. Agora na semana pedagógica eles não abordam exatamente a educação do 

campo. Quando eu entrei eu tinha um certo preconceito, sabe? Eu dizia: - Meu Deus, como é 

que vou dar conta de ensinar alunos de diversas séries numa mesma sala. Mas com o passar dos 

anos comecei a ter mais experiência, né? Até porque na nossa formação em pedagogia não 

vemos a questão da educação do campo nem as escolas multisseriadas. Na graduação a gente 

ver mais teoria, mas quando vamos para a prática é totalmente diferente. Agora, assim, tem 

algumas coisas que batem com o que os teóricos relatam, né? Sobre o desenvolvimento da 

criança e tudo, mas a atividade em si e como realizar aquela prática que faça que o aluno tenha 

vontade, né. E trabalhar com as classes multisseriadas é totalmente diferente de ensinar uma 

série só. No primeiro ano quando comecei eu dizia: - Ah, se pudesse ficar só em uma série, mas 

depois percebi que eu era capaz de fazer. E também o espaço físico, os recursos contribui 

bastante. E você sabe que na zona rural os recursos já são mais difíceis, né? De ter a tempo e a 

hora. Você vai desenvolver uma atividade impressa, muitas vezes, - Ah, eu não posso 

desenvolver eu vou imprimir aonde? Vou fazer como? Ah, uma coisa que lembrei sobre a minha 
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relação com a família é que eles sempre me incentivaram nos meus estudos porque teve um 

momento que eu pensei em desistir na época que os transportes deixaram de ir para 

Caraúbas/RN durante a graduação. A partir de maio de 2016 não teve mais transporte, por isso 

eu digo que a família foi o meu apoio, porque a minha mãe teve que ir morar comigo na cidade. 

Nós íamos na segunda pela manhã e voltava no sábado. Então passava sábado e domingo aqui 

no sítio e na segunda voltava novamente para Caraúbas/RN. Toda semana era essa mesma 

rotina. Aí quando foi nos três últimos meses que a gente já ficou na casa de um familiar. Da 

minha irmã. E antes era na casa do meu primo, justamente o que me motivou, ficamos na casa 

dele e não pagamos aluguel. A sorte foi essa porque o custo é altíssimo. Na faculdade sempre 

tive bastante apoio dos colegas e no ensino médio. Mas na graduação teve esse momento que 

foi muito difícil e até pensei em desistir. Mas como sou uma pessoa persistente. Minhas colegas 

até aconselharam: - Não desiste que falta tão pouco tempo.  

Lá na casa que a gente ficava não tinha internet, justamente, na época de fazer o projeto para o 

tcc. Teve momentos que pensei em desistir mesmo da graduação, mas hoje eu agradeço muito, 

primeiramente, a Deus por ter me dado a força para continuar porque toda vida quis ter o meu 

próprio ganho. Porque hoje em dia ter ensino superior já é difícil ter um emprego, imagine só 

com o ensino médio, né? Aí aproveitei quando terminei a graduação comecei a trabalhar e 

paguei uma especialização em psicopedagogia. Depois eu tentei no IFRN a especialização em 

português e matemática numa perspectiva transdisciplinar, mas eu não passei. Então tentei para 

educação ambiental e não quis parar a outra tive que continuar fazendo as duas. Fazer igual a 

história: quando estava fazendo o trabalho de conclusão de psicopedagogia da especialização 

fazia os trabalhos da outra ao mesmo tempo pela EaD que é bem mais difícil. No início desse 

ano eu terminei a especialização em educação ambiental e tenho que pegar em Natal o diploma.  

Só teve esse momento que deu vontade de não concluir, mas eu pensava assim: - Meu Deus, 

será possível que os outros irão concluir e eu não. Sem falar na dificuldade de desenvolver o 

tcc que é um bicho de sete cabeça porque pensamos que não teremos capacidade de fazer, nesse 

momento, a vontade não era tanto de desistir porque eu sabia que terminando aquele trabalho 

estava concluído o curso, mas quando foi a questão dos transportes deu vontade de desistir 

(silêncio).  
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NARRATIVA DE GERCINA 

 

Bom, meu nome é Gercina. Sou educadora do ensino fundamental. Sempre morei no sítio onde 

nasci e me criei na zona rural que é o meu habitat desde o nascimento. Digamos que meus 

bisavôs foram os fundadores desta comunidade que resido até hoje. Tenho muito orgulho da 

minha família por ter essa representação tão marcante, pois, a antiga casa dos meus avós 

funcionou como sala de aula. Lembro-me criança que fugia de casa para ir merendar nessa 

escola. Ainda não estudava, mas gostava de ir todos os dias comer o mingau que até hoje ainda 

sinto o sabor (risos) e ficava observando a movimentação dos alunos e a professora ensinando.  

Com relação a minha infância, teve seus percalços, né? Mas tenho boas lembranças de brincar 

de roda, esconde-esconde e queimada com os meus irmãos e primos nas noites de lua. Além 

das brincadeiras ficava sempre ansiosa aguardando a minha tia resolvia ler cordéis e história 

fantasiosa embaixo das árvores da sua casa. Aquelas histórias e a maneira envolvente de como 

ela narrava as histórias me fascinavam. Por isso o interesse desde de criança pelo o ensino. Mas 

também tenho péssimas memórias, pois, eu perdi a minha mãe quando criança. E essa perda 

trouxe muitos pontos negativos. Inclusive atrapalhou muito o meu desempenho na sala de aula. 

Eu não conseguia me alfabetizar. Eu tinha 11 anos (pausa). Eu fiquei, digamos, muito 

sentimental. Inclusive prejudicou muito minha vida escolar. Nessa época eu ia fazer a quarta 

série ano, mas não concluí o ano em razão da morte. Então eu fiquei sem ânimo para estudar e 

tudo indicava que eu passava, certo?  Teve um reflexo negativo na minha infância. Com relação 

a minha formação escolar, o meu primeiro contato foi sempre aqui na comunidade que nasci e 

me criei. Sempre eu estudei em salas multisseriadas com uma metodologia totalmente diferente 

da de hoje. Na minha época tinha poucos recursos, a formação dos professores alfabetizadores, 

digamos, que era um pouco carente. Eles tinham só o Logos que era um projeto que formava 

os professores para ensinar não tinha nenhuma formação acadêmica, mas apesar das 

dificuldades consegui me alfabetizar. E desde do meu ensino fundamental eu sempre sonhava 

ser professora. Eu brincava de dar aula para os meus irmãos. Sempre tive essa vontade de 

ensinar e o sonho de ser professora. Antes da minha formação eu já trabalhava há quatro anos. 

Era oferecida uma Proformação. Não era uma graduação, digamos que era um curso com uma 

formação para ser professor como se fosse um programa de formação. Como falei o ensino 

fundamental estudei na zona rural  em escolas multisseriadas. E depois fui para a cidade cursar 

o ensino fundamental maior e estudei em uma escola pública da rede estadual em Caraúbas/RN. 

Aí, no ensino médio, eu fiz o magistério que foi a onde eu me identifiquei e descobri, sentir 

vontade e entusiasmo. Onde despertei aquela vontade que já tinha desde do ensino fundamental 
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de ser professora quando comecei a ter contato com as histórias narradas pela minha tia e com 

a sala de aula. Mesmo com aquela metodologia de ensino tradicional onde o aluno não podia 

nem se expressar. Uma vez eu chorei tanto na classe quando uma professora mandou eu ler um 

texto e eu não sabia ainda ler. Fiquei desesperada (risos). Nessa época o professor não ligava 

para os sentimentos dos alunos. Não queria saber o que se passava com a família da gente. Após 

terminar o magistério, em 2001, passei no concurso público municipal onde o prefeito da época 

era Dr. Aguinaldo. No ano seguinte fui convocada para trabalhar na educação na mesma escola 

que estudei o ensino fundamental com a organização de salas multisseriadas. Então, Willia, eu 

só conheço esse tipo de sala de aula porque nunca trabalhei em outra escola que seja seriada. 

Diante dessa pandemia que nos encontramos, fomos obrigadas a nos afastar das aulas 

presenciais e fomos para as remotas apesar dos desafios enormes. Essa carência na minha 

formação reflete na minha metodologia escolar, no dia a dia, digamos que eu não tenho 

habilidade para lidar com as ferramentas tecnológicas, mas é uma coisa que você vai 

aprendendo com a exigência. Mas ocorreu aprendizagem tanto pela minha parte como da 

família. Aconteceu essa interação família-escola. Nos aproximou mais, sabe?  A maioria das 

mães foram bem responsáveis, fizeram a parte delas porque esclareci que tinha que ter essa 

ajuda direta, digamos, que elas eram a principal pessoa porque ia fazer o papel do professor, 

né? A gente enviava as atividades explicando os conteúdos, mas o fazer e a realização das 

atividades dependiam totalmente dos responsáveis. Como eu realizava essas aulas: eu fazia 

vídeos explicando os assuntos também  a chamada de vídeo pelo whatsapp. Aqueles alunos que 

faltavam mais apoio em casa que não tinha ninguém para ajudar, então eu fazia a chamada de 

vídeo explicando como era para realizar as atividades e tudo que estava ao meu alcance eu fiz. 

Além do livro didático também busquei outros artifícios, por exemplo, eu pesquisava um vídeo 

que falava sobre aquele conteúdo. Eu pesquisava vários meios para dar uma aula. A tecnologia 

nos oferece diversos meios, sabe? Essas aulas remotas pegou todos de surpresa, não só os 

professores como os supervisores, a equipe pedagógica da prefeitura. Não tivemos nenhuma 

formação, mas nós planejamos as atividades a diretora do CEMER sugeriu como deveríamos 

fazer, ou seja, elas nos orientaram. Mas uma formação para lidar com as ferramentas não 

tivemos. Pegou todo mundo de surpresa. As habilidades que eu tinha era do ensino presencial 

e do exercício do dia a dia. Mas não aconteceu nenhuma capacitação pra gente. u fiz até um 

vídeo falando de todo o ano desde que iniciou a pandemia que de imediato foi atividades 

aleatórias só para o aluno não perder aquele vínculo com a escola, né? Para que os alunos não 

ficassem tão dispersos dentro de casa.  
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Quando a governadora criou o decreto o prefeito aceitou porque as escolas municipais tinham 

que aderir e apesar de todos os desafios e as dificuldades de alguns alunos não participarem por 

não ter acesso às ferramentas tecnológicas, mas o que estiveram acesso a pesar dos pesares com 

toda dificuldade da família e do próprio aluno, mas teve aluno com resultados positivos. Acho 

que não foi um mês de aula presencial, mas no final do processo alguns alunos evoluíram 

bastante no período das aulas remotas, Willia. Por estas razões algo que eu considero muito 

importante foi a questão da presença da família. Do compromisso das mães e do ajudar, sabe? 

Eu logo no início tive uma conversa com elas e expliquei  que elas tinham que se responsabilizar 

pelos filhos. Foi uma parceria. Porque não há aprendizagem se não tiver essa parceria família 

escola, né?  Elas caminham juntas.  Aí teve um ponto positivo com relação à aprendizagem e 

também a aproximação do aluno com a família. Essa interação entre escola e família foi bastante 

positiva. Nós percebemos que a família valorizou mais o trabalho do professor. Os pais 

perceberam que o professor tem um papel de suma importância na vida dos filhos. E elas se 

conscientizaram que elas eram a mola mestre desse processo apesar da falta de conhecimentos 

de algumas tanto de serem alfabetizadas. Vamos supor que pai e a mãe não eram alfabetizados, 

mas tinha uma irmã ou primo que fazia o ensino médio que ali já auxiliava. Foram poucas, 

sabe? Mas eu sempre conversava muito com elas, fazia chamada de vídeo e usava todos os 

artifícios para que ela conseguisse se desenvolver.  Onde teve a participação maior das mães eu 

percebi os resultados positivos que bom não foi um ano perdido, né? Diante de todos esses 

pontos tanto positivos quanto negativos, houve aprendizagem tanto pra mim que superei tantos 

desafios quanto para os alunos e as famílias. E com relação a minha atuação profissional e o 

primeiro contato com as classes multisseriadas, como eu sempre estudei na escola na zona rural 

multisseriadas, pra mim, já era algo que fazia parte da minha vida escolar não como professora, 

mas como aluna eu via como era que funcionava aquele processo. Pois, uma sala de aula 

multisseriada, primeiramente, ela requer muito conhecimento do professor, segundo, 

habilidade, agilidade porque é uma sala que você encontra diversos desafios. Têm as 

professoras, Willia, da zona urbana que não fazem parte desse contexto ficavam besta nos 

encontros (risos) - Como é que dá certo Gercina trabalhar com cinco séries diferentes?  Ai, eu 

dizia que não era fácil, mas era possível com muito esforço. Eu já consegui alfabetizar muitos 

alunos que hoje são professores, nutricionistas e veterinárias. Agora, assim, você precisa ter 

conhecimento, experiência porque você vai aprendendo a cada ano de trabalho, agilidade, 

sempre buscar inovar e trabalhar muito com a questão do material didático. Vamos supor que 

tem alunos formando ainda palavrinhas e tem outros que já estão lendo frases e textos no livro 

didático. E esse que já está alfabetizado que sabe ler você só dar o direcionamento. Ele não 
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precisa que você fique direto ali com o aluno, é preciso nortear aquela atividade que ele vai 

realizar, e depois você já vai para a outra turminha. Eu costumo trabalhar por grupos de anos 

diferentes. Por exemplo, os alunos do 3° ano já estão bem evoluídos e já integro com o grupo 

do 4° ano. Já o 4° e o 5°ano se afinam muito bem. E o 1° com o 2° ano. Isso depende muito 

também da atividade que irei desenvolver porque eu posso juntar o 3° ano com o 1° e 2° porque 

os alunos do 3° ano já vão ajudando os outros e interagindo com aqueles que já dominam o 

assunto. E é como eu falei você tem que ter muita habilidade e agilidade para atender todos os 

anos/série sem deixar o aluno desocupado, né? Tentando motivar e despertar a vontade de 

querer fazer aquilo. Isso vai depender muito do professor. Despertar a curiosidade, motiva-lo  

porque senão ele fica dispersos. Então eu trabalho muito essa questão da sequência de 

atividades. Quando um aluno termina uma atividade eu já estou ali com outra pra ele não ficar 

disperso na sala de aula. Eu acho que a palavra não é nem disperso, mas que esteja sempre em 

interação. Quando um aluno está na lousa respondendo uma atividade eu gosto muito de 

chamar, sim, uma coisa que eu aprendi na minha atuação profissional foi que o aluno tem que 

ser estigado. Tem que botar ele para frente do quadro ele tá falando, ele tá participando, se 

expressando. Ter as suas próprias criatividades para criar um trabalho porque na minha 

formação escolar não era com esse método. Na minha época só quem falava era o professor e 

o aluno era só um absorvedor de conhecimentos, muitas vezes, com medo do professor nem 

perguntava. Pois é, o professor antigamente era o dono do conhecimento e o aluno falava pouco. 

E uma coisa muito importante que achei é essa questão do aluno de ir para frente, dar a sua 

opinião, falar e se expressar. Usar sua criatividade e habilidades para apresentar um trabalho. 

Eu incentivo para que os meus alunos sejam participativos porque ficam destemidos, aprendem, 

se sentem e interagem de maneira mais concreta, se colocam em primeiro lugar porque eles 

estão interagindo. É um ponto extremamente importante, o aluno ter o seu pensamento crítico. 

E é na escola que a criança aprimora isso aí. Deixar o aluno realmente pensar, consciente dos 

seus direitos e deveres, pois, é na escola que nós construímos. Porque na escola tradicional não 

tinha isso, o aluno era um ser que só absorvia os conteúdos e o aluno não podia falar nem 

construir seus conhecimentos, tinha que ficar quieto. E o professor a cada dia está aprendendo 

algo novo com os nossos alunos. A questão dos alunos entre eles, entendeu? Por exemplo: tem 

um aluno que não compreendeu o que eu disse, mas basta só o coleguinha falar que ele consegue 

compreender e acaba acontecendo a interação com resultados positivos. Isso é extremamente 

importante. É um ponto positivo que absorvemos no Programa Escola Ativa que ofereciam 

curso de formação e recurso. Tinha os cantinhos de aprendizagens, vamos supor: no cantinho 

da ciência tinha o corpo humano, o esqueleto, e os livros didáticos que traziam os elementos da 
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vida rural etc. Cada disciplina tinha o seu cantinho. Português tinha dicionários, livros de 

histórias infantis e jogos. A Escola Ativa tinha essa metodologia, Willia. Hoje em dia, 

praticamente, não se fala mais na Escola Ativa. Mas nós trabalhávamos em grupos e 

coletivamente. Isso foi algo que aprendi e dei andamento foi o trabalho em grupo como o 1° 

ano com o 2°, o 3° com o 4° ano, entendeu? Agora, assim, para cada série eu faço o meu plano 

de aula. Eu preparo o plano com antecedência, depois preparo o que eu vou precisar para 

realizar a atividade na sala de aula, o tempo que for precisar, tento elaborar para a sala de aula 

uma atividade que mostre interesse para os alunos, façam que eles interajam na atividade. Como 

eu te falei, o professor tem que inovar. Já no 1° ano eu gosto de trabalhar muito com os jogos 

que construímos na sala de aula junto com eles que são os jogos que envolvem a família silábica. 

São mais jogos que envolvem alfabetização. Jogos para eles associarem a gravura com a 

palavra. Gosto de trabalhar com textos fragmentados para eles irem construindo as frases. Ai, 

Willia, eu não deixei de educar dentro daquele método tradicional porque eu acho que esse 

método só não resolve, mas que você pode buscar ele em alguma ocasião, mas de uma maneira 

diferente. Não daquela forma que eu fui alfabetizada, mas com a inovação onde o aluno vai 

fazer parte daquele contexto. Onde o aluno vai criar porque antes não tinha essa oportunidade 

de criar ele só fazia absorver, não tinha aquela interação de hoje. Mas podemos usar o método 

tradicional, mas com as inovações da atualidade. Uma coisa que eu percebi nesses últimos 

meses, é que a tecnologia deve estar na sala de aula porque a nossa escola não tem acesso. Uma 

vez colocaram a internet, mas os alunos não tinham as ferramentas para utilizar na sala de aula. 

Precisava de um computador, impressora e outras coisas. Acho que deveriam equipar todas as 

escolas do campo. E nesse processo das aulas remotas essas ferramentas foram primordiais. Ou 

seja, se não tivesse a internet as aulas teriam parado totalmente. E o aluno tem o conhecimento 

de mundo, os conhecimentos prévios que sempre devem ser colocados em primeiro lugar na 

sala de aula. Explorar e valorizar esses conhecimentos. Deixar o aluno expor o seu 

conhecimento e, principalmente, com essa evolução tecnológica. O aluno vem cheio de 

conhecimento, alguns sabem lidar porque já tem a oportunidade de manusear as ferramentas 

tecnológicas enquanto os outros não têm oportunidades. Mas não deixa de ter a interação entre 

eles. Então eu acho que a escola não pode ficar isolada das tecnologias porque é na escola onde 

aprimoramos, onde oportunizamos os alunos a ter aquele conhecimento deles sobressair com 

as ferramentas, né? E ainda temos essa realidade no dia a dia que as escolas não são aparelhadas 

para os alunos aprimorar e saber operar as ferramentas tecnológicas. De não está incluída nesse 

processo. Algumas escolas sim, mas outras não. É por isso que digo que o professor precisa ter 

criatividade e habilidade para inovar a prática. E outra coisa que aprendi quando comecei na 
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minha atuação profissional, e não era assim, é a questão da interdisciplinaridade. Na sala de 

aula você não trabalha só uma disciplina única e particular, mas são várias como é a questão do 

material reciclável você trabalha o meio ambiente em ciência, os males que aquele material 

pode causar, português, e a conscientização. Então aprendi dentro da minha formação 

acadêmica trabalhar de forma interdisciplinar. E principalmente porque se encaixa muito bem 

a interdisciplinaridade com as turmas multisseriadas pois você vai adequando. Ai, uma coisa 

que eu valorizei muito esses dias foi a questão do livro didático porque eu lia mesmo o que era 

pra ser realmente feito é uma coisa muito positiva. É como falei pra você, eu não tinha 

habilidade com as ferramentas tecnológicas, mas eu tinha que fazer porque muitas vezes somos 

um pouco acomodados, mas quando chega na hora do fazer mesmo temos que buscar, nè? Nesse 

período da pandemia eu aprendi demais. Nesses últimos anos o livro tanto para a zona rural 

como para as escolas urbanas são os mesmos. Vamos supor que temos que trazer e adaptar para 

atender os alunos da escola rural. E o campo tem um lado muito bom porque somos cercados 

de aspectos para trabalhar. Como falamos de natureza saímos da sala e os alunos ver que somos 

cercados de plantas que são coisas do cotidiano deles. Não é difícil fazer essa adaptação. Então 

eu pego o livro que são para as escolas urbanas e contextualizo com a vivência do aluno logo 

eu sempre trabalhei com os alunos da zona rural então não encontro tanta dificuldade para 

realizar essa adaptação. Se vamos falar sobre as plantas, você chama o aluno para o terreiro da 

escola que são cercadas de árvores. Temos diversos elementos para contextualizar. A questão 

da merenda escolar, questiono de onde vem esses alimentos que já discutimos o processo de 

plantação porque os alimentos saem da zona rural para as cidades. Tudo que necessitamos para 

sobreviver vem da zona rural. Também a questão dos assuntos reflexivos de história, geografia 

né? A gente faz todo um contexto. Aqueles grupos sociais, as associações comunitárias que elas 

trabalham com o intuito de grupo em busca de melhorias. Eu não acho difícil fazer essas 

adaptações. Aqui também tenho um bom relacionamento com as famílias. Quando terminamos 

o semestre realizamos o plantão pedagógico. Particularmente, eu percebo que a família participa 

quando ela é convidada. A escola é quem tem que buscar a família para ela se agregar. Quando 

o professor tem aquele aconchego e atenção com a família ela vem eu nunca tive problemas 

com as famílias, tenho uma boa convivência com os pais dos meus alunos. Mas é como eu disse 

a você, que devemos valorizar até com elogios para despertar eles porque são essenciais naquele 

processo. Não receber os pais apenas para cobrar ou reclamar algo do filho. E a gente tem que 

valorizar os pais também, dizer que eles são importantes, e agora durante essas aulas remotas 

eu disse a uma mãe dá importância na vida do filho dela que foi muito responsável cooperou 

bastante. E o filho disse: a senhora também e a minha mãe. As mães nesse processo das aulas 
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remotas elas foram essenciais. Se a mãe não chegasse ali junto, tivesse aquela responsabilidade 

de ajudar mesmo de estar presente no realizar da atividade não tinha acontecido o aprendizado. 

O trabalho com jogos pedagógicos ajuda o aluno a absorver melhor com o que ele está lidando, 

além disso, você consegue manter uma sala atenciosa, participativa, onde o aluno está ali no 

fazer mesmo e não só no ouvir. O aluno consegue construir. E você consegue manter os alunos 

da sala motivados e todos agregados no fazer. E você percebe que eles se sentem muito bem 

quando você oportunizar a deixar criar. Pois eles são muito criativos. Eles se sentem o máximo 

quando constroem um jogo ou seu próprio material. Uma coisa bem interessante com relação a 

prática em sala de aula é dar ênfase a cada um, observar o ritmo de aprendizagem até porque 

são diversos alunos de séries diferentes então você tem que conhecer. Pronto essa questão da 

multisseriação que o professor tem que ter primeiramente conhecimento, depois habilidade para 

saber lidar com as diversas séries e ritmos diferentes porque em uma série só você já percebe a 

diferença de ritmos de desenvolvimento dos alunos imagine numa turma multisseriada do 1° ao 

5° ano. E essa questão de formar os grupos, Willia, é muito importante, eu percebo que o próprio 

aluno se sente valorizado e tem aquele prazer de dizer que sabe e tem o prazer de ensinar ao 

colega. Cria aquele clima de cooperação e ajuda. A gente percebe que os alunos ficam mais 

amorosos entre eles, flui mais a questão do carinho entre os alunos, o respeito e eles se sentem 

mais amigos um do outro e também valorizam mais os colegas. No início eu me pedia na 

questão do planejamento das atividades, mas tudo isso aí eu aprendi no exercício porque já faz 

dezoito anos e fui aprendendo no dia a dia sempre buscando conhecimento e inovando a prática. 

Até porque educação é inovação, você não pode trabalhar sem fazer parte dessa evolução, nè? 

Nós somos eternos aprendizes. Aprendemos no nosso fazer pedagógico na sala de aula, com as 

experiências do dia a dia. E não é só o conhecimento em si, mas aprender os valores. Então 

precisamos ter sabedoria, paciência, saber lidar com a situação. Uma coisa, Willia, que eu 

aprendi que às vezes não é nem a questão do ensinar em si, mas de você saber lidar com algumas 

famílias desajustadas porque o aluno já vem daquele lar onde ele não recebe carinho, apoio, um 

lar cheio de conflitos que fica até rebelde em razão da sua própria vida, então você precisa ter 

um olhar mais atento diferente daquele que vem de um lar mais harmônico. Tem que ter toda 

aquela sabedoria para lidar com as duas situações e sempre buscar uma solução amigável do 

convívio escola – família porque nós não somos, somente, professor, mas também psicólogo, 

amigo ou seja temos múltiplas funções. Mas eu peço sabedoria a Deus, habilidade, agilidade e 

humildade para que haja essa relação harmônica entre professor e aluno, professor e família. 

Mas em resumo eu gosto de ser professora e me orgulho. Eu não sou aquela professora nota 10, 

mas sou competente e responsável. Graças a Deus já consegui alfabetizar muitos alunos. Hoje 
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em dia tem ex-alunos que são professores e chega pra mim e agradece. Tudo isso é gratificante 

com essas coisas boas que a gente vê o nosso trabalho fluir de maneira positiva né? É muito 

bom você se sente realizada quando consigo alfabetizar um aluno, que consegue abrir os olhos 

para o mundo. Isso é extremamente importante. Apesar dos grandes desafios e obstáculos da 

vida, eu sou orgulhosa da minha profissão. E hoje em dia eu não sou uma grande doutora da 

educação porque eu parei, mas não de maneira aleatória foi para cuidar do meu pai e do meu 

irmão. Inclusive Deus foi tão maravilhoso que meu trabalho é na minha própria comunidade 

que resido já com o objetivo de cuidar do meu pai. Mas em Patu durante a graduação eu sempre 

recebia muitos elogios dos professores. Eles me motivaram muito. Dizia: - Gercina vá em frente 

que você tem potencial pra isso. (pausa) E o meu sonho era eu subir naquele palco da UFERSA 

e dizer: - Doutora Gercina vai falar sobre o assunto tal. Nossa, meu sonho era esse, mas ainda 

eu posso chegar lá. Eu estava aqui pensando que você já teve uma formação diferente da minha. 

A sua formação já foi dentro dessas tecnologias, né? Já a minha, digamos, que foi 

descontextualizada. A universidade em si não tinha esse acesso, entendeu? Aí é algo que eu 

sinto, em alguns momentos, angustiada por não ter feito essa formação dentro desse processo 

enquanto você vai atuar já com a formação dentro das ferramentas tecnológicas onde você já 

tem as habilidades e vai de encontro aos alunos que já estão habituados ao processo 

tecnológicos e você já não vai ter essa dificuldade. De início a dificuldade é no fazer 

tecnológico, mas com relação a tecnologia não será um desafio. Na minha formação eu não tive 

a formação para as tecnologias. Eu vim conhecer agora nessas aulas remotas que foi um 

momento de desafios até fiz um vídeo falando toda a retrospectiva dos desafios enfrentados e 

terminei com resultados positivos tanto da questão da aprendizagem como do meu lidar com as 

ferramentas e que eu preciso me aprimorar mais, né? Mas assim eu não vejo de maneira negativa 

essa minha incapacidade porque eu percebi que foi todos que estavam passando por isso. Até 

os profissionais que me orientavam: a diretora, supervisora, coordenadora e toda equipe 

enfrentou esse desafio. Eu sou uma admiradora eterna da educação. Eu acho que a educação é 

tudo em nossa vida. A educação é a mole chefe para o desenvolvimento do país. Eu não acredito 

no desenvolvimento sem ter educação. E um sonho meu também é que os governantes desse 

mais prioridades aos profissionais da educação porque quem faz essa transformação somos nós.  
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA NARRATIVA DE CHICO 

 

Eu sempre morei aqui na comunidade do Pedrês.  Meu pai já tem 94 anos que mora aqui. E 

minha mãe faleceu em 2004, mas ela também sempre viveu aqui. Sua família também é daqui. 

Aqui nunca ninguém saiu para morar em outro lugar. Sempre moramos no Pedrês. O termo da 

palavra Pedrês nos séculos passados, aqui era pouco habitado, né? A região. Toda vida que as 

pessoas passavam numa baixa que tem aqui próximo. Chamavam baixa do Pedrês porque 

pastava nesse lugar um cavalo que era da raça pedrês. Então toda vida que uma pessoa passava 

ele estava nessa baixa. Ai, a origem do nome da comunidade. Já a Ursulina que é outra 

comunidade aqui vizinha a nossa. Depois que você descer esse alto onde tem uma casa pra lá já 

é Ursulina. Logo quando você estava vindo depois daquela curva com bastante areia tem um 

juazeiro, mas assim tem uma carnaúba. Pronto a gente nasceu lá.  Mas porque o nome Ursulina? 

Antigamente, aqui habitavam os índios. E uma índia chamada Úrsula se perdeu. Aí, ela morreu 

no mato perdida próximo a uma barreira bem grande como se fosse um açude. E lá chama-se 

barreira da Úrsula. Eu conheço de mais onde é porque eu nasci e me criei aqui. Quando as 

pessoas andavam passando no mato encontraram a índia. Ela ainda estava com vida, mas só 

que na época as pessoas não levaram água e nem sabiam como socorrer, então ela veio a falecer. 

Por isso o nome da comunidade é Ursulina. Daquela capela pra cá é Ursulina até o cemitério. 

Tem até um nome de uma fazenda chamada Santa Agostinha. Que na realidade é um santo. É 

Santo Agostinho. Mas aí é Santa Agostinha porque o dono daquela propriedade tinha uma 

esposa que se chamava Agostinha e aí ele colocou em homenagem a ela. Essa propriedade é 

muito grande e agora são de vários donos porque o proprietário faleceu. Mas pra você ver o 

terreno vai até Cachoeira e vai até o limite do asfalto que vai pra Apodi era tudo de um dono 

só. Pra você ter uma ideia a renda de todos esses carnaubais é 130 mil por ano. É uma das 

principais rendas aqui. Porque antes era a castanha de caju, mas com esses anos de seca, né? 

Ficou escasso. Eu até estudei próximo aquela capela tinha algumas casas antigas, aí eu comecei 

o meu primeiro ano lá. A escola se chamava Lourenço Gurgel do Amaral. Ela hoje está extinta. 

Agora aqui na comunidade do Pedrês mesmo tinha esta escola Maximiliano, certo? Só que a 

professora se aposentou, então outro professor começou a lecionar lá na Lourenço Gurgel do 

Amaral. Então eu estudei até o terceiro ano (antiga 3° série). Aí, depois já no quarto ano estudei 

na Mariana até a oitava série que hoje é o 9° ano. E depois fui estudar em Caraúbas/RN. A 

partir do segundo em diante, na época o prefeito era Júnior Gurgel que não pagou os motoristas, 

a gente se virou mesmo pegando carona na pista. Nós concluímos os estudos nos dois últimos 

anos pegando carona. Todos os dias nós íamos para o asfalto para pegar carro. Tinha dias que 
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saíamos de duas horas da tarde, tinha dias que saía mais cedo e assim fui estudando. Nessa 

época eu já trabalhava com contrato, então eu sofria, ainda mais porque depois que saia do 

trabalho ia a pé porque nem bicicleta possuía. Eu comecei a ensinar em 1993. Mas ainda era 

contrato. Na época eu estudava o segundo ano do ginásio quando iniciei. Mas já comecei a 

ensinar nessa escola Maximiano só que não era aqui nesse prédio. Era no centro comunitário 

dos agricultores rurais fundado, até, pelo Padre Lourenço, igual ao que tem lá no Livramento. 

Até porque a mesma padroeira daqui é lá Santa Luzia. Aqui ele construiu esse centro 

comunitário aqui, na Língua de Vaca e outro na Mariana. Como papai foi um dos fundadores 

da comunidade. Ele ajudou a construir aqui na comunidade. Já para construir essa sede aqui o 

terreno foi doado por Luciano Cruz na época ele era o vice-prefeito do município, a casa dele 

é até essa na frente. Na mesma época também construíram a da comunidade de Língua de Vaca, 

uma creche no Santo Agostinho entre outras escolas. Sim, aí teve o ginásio que íamos a pé. 

Como eu morava próximo e a gente quando era criança andava muito. Também ia para a 

Mariana a pé porque tudo nessa época era mais difícil. Eu sofri muito. Passei muita fome não 

foi necessidade não. Porque a necessidade a gente passa hoje, né? Eu passei fome mesmo. 

Vindo de uma família de oito irmãos mais o meu pai e minha mãe. Desses meus irmãos, só 

quem conseguiu estudar foi eu. Até porque papai vivia da agricultura. Não tinha aposento e 

nem uma fonte de renda. Eu digo assim, porque eu sei que você sabe dessa realidade por mais 

que seja mais nova do que eu, mas os seus pais já passaram por estas situações. Então era tudo 

muito difícil, sabe? Olhe, muitas vezes, eu saía de casa sem almoçar porque não tinha. Sei que 

a minha história de vida quando estudei no Proformação na Uern em Patu onde os professores 

a maioria era de Mossoró. A minha sala eram 42 alunos comigo e um determinado professor, 

que eu não lembro o nome dele no momento, ele pediu que fizesse um resumo da nossa história 

de vida. Só sei que eu contei a minha história a eles. Se não me engano só tinha cinco 

professores do Olho d’água e três de Patu. Esse programa de Proformação você sabe que foi 

uma formação para os professores se graduarem. Só sei de Caraúbas/RN muitas pessoas 

contando as suas histórias bonitas e tudo e quando chegou a minha vez eu tive que contar a 

minha realidade. Ai, diversas pessoas ficaram admiradas, alguns até riram de mim. Mas o 

professor chamou atenção, mas eu contei tudo até o que eu comia. Como a farofa que eu 

esquentava o óleo, colocava a farinha e um pouco de corante só pra ficar com a cor mais bonita 

e comia como janta e almoço. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu estudei muito. Quando 

não tinha energia eu pegava a lamparina e um tamborete do meu lado, depois colocava o pé na 

água porque dizia que era bom, mas na realidade era pra pessoa não dormir (risos). Colocava o 

meu caderno na mesa e passava a madrugada estudando quando estudava em Caraúbas/RN, 
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principalmente, quando comecei a trabalhar pela manhã, estudava à tarde e a noite era o único 

horário que tinha para estudar. De todos os meus irmãos eu fui o único que consegui me formar. 

O meu pai chorou quando os meus outros irmãos desistiram de estudar para ir trabalhar. Mesmo 

com as dificuldades que a gente passou, dava pra os outros estudarem também. Mas desistiram. 

O maior sonho de papai era ver todos estudando. Ele chorou no dia que eles desistiram. Aí eu 

fiquei e ele disse: - Então meu filho continue. Não desista (pausa prolongada). Então eu fiquei 

mesmo com as dificuldades, mas aos poucos foi melhorando. Quando eu comecei a trabalhar, 

mesmo o salário que era pouquinho, acho que era até cruzeiro, não era nem real ainda. Ganhava 

três cruzeiros. Recebia um mês e outro não e por aí vai. Sei que de qualquer maneira me ajudou 

porque eu não tinha nada, né? Depois foi melhorando. Então eu fiz o concurso em 1998 na 

época da gestão de Aguinaldo eu fiz para essa área da Mariana se não me engano eram oito 

vagas. Nessa época eu já tinha o magistério então eu podia fazer. E ele exigiu que tivesse o 

magistério. E em 2001 eu entrei no Proformação e concluí em 2003. Porque lá era um curso 

corrido, sabe? Quando era no mês de dezembro pegávamos de segunda a sexta e depois que 

voltava a ensinar pegava os feriados e sábados o dia inteiro. Eram 60 alunos de Caraúbas/RN. 

Íamos em um ônibus cedido pela prefeitura e a gente dava uma gratificação ao motorista. Nós 

aqui da zona rural, se não me engano, eram oito professores. No início começamos a ir no 

transporte da gente, mas depois a prefeitura começou a colocar o ônibus e íamos daqui do sítio 

no meu carro até falamos com a secretária de educação para a ajuda do combustível e de lá 

pegava o ônibus.  Quando foi para ser professora aqui em 1993 tinha bastante alunos fora de 

sala de aula porque só tinha um professor na época ensinando. Então ele me procurou 

informando que dava pra formar uma outra turma. Ele já ensinava multisseriado 1° e 2° ano. 

Então teria que formar outra turma de 3° e 4° ano. Ele disse: - Porque você não vai falar com 

Ângela que era a secretaria de educação na gestão de Júnior Gurgel. Como é que faço? Ele 

disse: - Olhe você pegue e faça uma relação das crianças que estão sem estudar e vai na 

prefeitura para ser professor. Assim eu fiz. Salvo engano a relação era de 26 alunos. Aí eu disse: 

- Olhe Ângela esses alunos estão sem estudar e as mães não deixam ir pra Mariana porque é 

muito longe. E não tinha transporte escolar na época e os alunos tinham que estudar. E aí como 

vamos fazer? Ela disse: - Eu não vou dizer que vai ser você. Mas eu lhe garanto que esses alunos 

não vão ficar sem estudar. Aí voltei e quando foi com três ou quatro dias mandou o recado pelo 

professora que já ensinava aqui que eu fosse lá. E daí então eu nunca parei porque nesse período 

Junior Gurgel ficou devendo um ano de salário aos professores. Todos os alunos do município 

perderam um ano de escola na gestão dele. Eu trabalhava dois expedientes porque as turmas 

eram muito grandes. De manhã era os alunos do 3°ano e a tarde com o 4°ano isso antes do 
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concurso. Mas eu não parei de dar aula e fiquei ensinando mesmo sem ele pagar até porque já 

estava acostumado a trabalhar e não receber. Aí quando foi no mês de setembro eu vi que todas 

as escolas pararam e eu não ia resolver nada porque todo mundo ia perder o ano do mesmo 

jeito. Então tive que parar. Mas no ano seguinte já foi na época de Aguinaldo, aí continuei e 

quando fiz o concurso que a prova foi pela manhã e à tarde fui a Natal participar de umas 

convenções partidárias muito boas. E no caminho fui olhando o gabarito e já tinha uma base 

que eu passava foi tanto que a região aqui da várzea o segundo lugar fui eu. Logo apresentei a 

minha documentação e atuo até hoje. Um outro detalhe que lembrei é que no segundo ano que 

fui estudar em Caraúbas/RN a gente na época de inverno atravessava esse riacho, alguns colegas 

perdiam o cadernos, carteira, óculos quando passava o rio levava. Tinham essas dificuldades. 

A roupa deixava na casa de um vizinho e quando passávamos no rio trocava de roupa. Mesmo 

assim, a gente seguia estudando mesmo sem o transporte escolar. E quando tinha prova nos 

primeiros horários nós íamos estudando em cima do pau de arara com o sol quente porque não 

tinha nem coberta. Quando ia pastorar o gado e levava o caderno para estudar. Como papai 

plantava que eu ia pastorar os passarinhos onde tem um pé de Oiticica eu ficava de baixo do pé 

pastorando aproveitava e também levava o caderno para estudar. E quando a gente subia no 

carro todo mundo pegava o caderninho e pedia: - Ei, vamos fazer silêncio para estudar. E ia até 

Caraúbas/RN. Até de trator eu fui. Pois quando o carro parou, que até o motorista era Zé 

Ramalho, e ele disse que não dava pra ir na caminhonete porque o gás tá muito caro e eu não 

estou recebendo e se vocês quiserem ir eu vou no trator. Era mais barato. Tinha alguns alunos 

que não queriam ir, mas a gente vai. Quando chegava no contorno da cidade tinha alguns que 

desciam para ir a pé porque estavam indo de trator. Mas eu mesmo não me importava com isso. 

Eu queria mesmo era chegar na escola, Eu descia era na porta. Eu passei por diversas 

experiências. Eu sofri muito, mas a maior necessidade era mesmo a fome. Você imagina que 

nós saíamos de casa sem se alimentar bem de 11hs ir a pé até o asfalto. Quando chegava na 

escola não tinha merenda, às vezes, o carro quebrava muito devido o caminho e no período de 

chuva, principalmente, quando chegava em casa era 10hs da noite e sem comer. (pausa 

prolongada). A minha prática na sala de aula multisseriada costumo fazer dois planos de aula. 

Um para o 4° ano e o outro para o 5°. Se tiver algum conteúdo que der para conciliar os dois 

anos eu faço. Na maioria das vezes eu faço apenas um até porque o 4° e 5° são anos bem 

próximos, né? Aí geralmente eu faço isso. Durante esses anos teve vários momentos bons e 

ruins. Mas eu sou muito grato que já chegou ex-alunos reconhecendo que fui eu que alfabetizei 

agradecendo o que fiz por eles. E isso é muito gratificante. Tem alguns alunos que hoje já são 

advogados. E o professor ele é pai, é mãe, psicólogo e médico porque nós professores sabemos 
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até mesmo quando seu aluno vem bem ou não. Nós sabemos quando aquele aluno está passando 

por alguma situação difícil em casa. Por não ter o que comer porque até hoje ainda existe essa 

realidade aqui na comunidade. Do aluno vim para sala de aula com o objetivo de aprender, mas 

eles vêm mais motivado ainda pela merenda. Infelizmente, ainda tem essa realidade. E a gente 

como professor se compadece porque temos os alunos como se fossem nossos filhos. Nos 

apegamos muito. É muito gratificante o aluno está aqui e chega lá fora e tem aquele respeito. 

Tanto eu como meus colegas de vez em quando pegamos algum aluno que esteja passando 

necessidade e realizamos uma campanha para arrecadar alimentos e fazer uma cesta básica para 

ajudar. Observamos que os pais e também as pessoas da comunidade participam das festas 

juninas. Das escolas do CEMER o maior São João é da escola do Pedrês. Aqui chegou a ter 92 

alunos. Então em número de alunos esta escola era a maior do CEMER. Até antes dessa 

pandemia nós fazíamos a festa de São João que já é tradição e aqui não vinha só os pais, era a 

comunidade mesmo. Eu trabalhei quatro anos na coordenação desta escola e de outras escolas, 

e não é me gabando, e nesse período aí foi o São João mais bonito que fizemos. Tinha passeio 

de carroça, quadrilha, onde ensaiava um dia na semana, e os pais se envolviam tanto quanto os 

alunos. Até porque a festa não era só dos alunos, mas deles também.  A festa do dia dos pais, 

das mães, dia da criança, reuniões tudo tem o acompanhamento dos pais. E essas festas, 

geralmente, têm a participação da comunidade.  Até porque a escola funcionou por muito tempo 

no Centro Comunitário da Associação dos Trabalhadores Rurais. Eu já fui presidente da 

associação durante dois mandatos. Então a comunidade é bem ativa. Pena que esse ano não foi 

possível realizar por causa dessa pandemia, né? Foi um momento que pegou todo mundo de 

surpresa. Ninguém estava preparado. E eu como professor venho sentindo as dificuldades dos 

colegas. Às vezes que sentamos para discutir eu pude observar também que eles estão tendo um 

pouco de dificuldade de trabalhar com essa nova realidade, principalmente, nós da zona rural 

porque não é todo aluno que tem internet em casa, e nem todo mundo tem internet, mas pega a 

do vizinho que tem, né? Sem falar que a internet daqui o sinal é muito fraco. A gente tá aqui 

trabalhando e de repente a internet cai e pra recuperar de novo é um problema.  Mas nós estamos 

fazendo o que podemos. Envio as atividades pelo Whatssap pra eles. Peço para pegar o livro 

com uma atividade na página tal e depois pedimos para mandarem as dúvidas. Eles ficam 

perguntando e nós vamos tirando as dúvidas. Tire aí a foto da questão que você está com dúvida 

e me mande que eu explico. Mando um áudio pra ele. Essa é a única forma que eu estou fazendo. 

Alguns meses aqui atrás quando amenizou um pouco essa pandemia eu rodava algumas 

atividades e mandava pra eles, mas com todo cuidado na hora de entregar usando a máscara e 

passando o álcool. Mas agora chegou novamente o momento crítico. Por aí o professor ainda 
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tem bastante dificuldade porque a gente liga, mas é totalmente diferente quando vamos tirar 

uma dúvida presencial. E eu como professor estou sentindo muita dificuldade, sabe? Apesar de 

toda a minha experiência na sala de aula e tudo. Mas precisamos ser sincero. Isso aqui (celular) 

tem aluno meu que sabe mexer mais do que eu. Apesar de ser professor e tudo eu não sou 

preparado o tanto que era pra ser. Porque a gente não pode ficar atrás, tem que acompanhar a 

tecnologia. Olhe eu tenho um filho de sete anos, muitas das vezes eu chego lá e ele pede meu 

telefone e até mesmo ele é quem organiza algumas coisas pra mim e quando pergunto uma 

dúvida sobre determinada coisa ele sabe mais do que eu, uma criança. E mesmo antes da 

pandemia, aqui mesmo na sala de aula, muitas vezes, quando eu tinha uma dúvida, aqui na 

escola tem internet, mas diversas coisas que eu não sabia lidar com as ferramentas tinha dois 

ou três alunos ou até mais era quem me auxiliavam. O professor na sala de aula nunca é mais 

do que o aluno, estamos ali para trocar conhecimentos. Tanto a gente aprende com o aluno 

como eles aprendem com o professor e até mesmo entre os próprios alunos. Não tem como não 

ter isso na sala de aula. Então temos que estar buscando conhecimento como é o caso das 

tecnologias que na nossa formação não aconteceu um aperfeiçoamento para trabalhar com as 

tecnologias. A minha dificuldade, por exemplo, porque eu não tinha computador nem notebook. 

Aqui na época de Dr. Aguinaldo recebemos uma central de computadores com oito 

computadores que foram instalados pelo programa do PDDE, mas só funcionou um ano. Foi 

muito bom. A gente colocava os alunos pra manusear. Mas ficaram de colocar a internet e 

funcionar da forma que era pra ser, mas, infelizmente, ficaram jogados. E principalmente a 

gente ver, assim, o compromisso dos gestores não é só do atual como os dos passados também. 

Por exemplo, já está no segundo ano de gestão e desses computadores só funciona um de forma 

precária e os outros quatros jogados ai. Logo aqui na escola começaram uma reforma e não 

terminaram, já vamos para o quinto ano e não finalizaram. na gestão de Ademar a escola daqui 

foi a pioneira no projeto de horta orgânica. Pense numa coisa boa, foi a primeira (escola) na 

construção das hortas escolares. Eu já ia esquecer desse detalhe. A gente construiu, professores, 

alunos, pais, os funcionários e a comunidade se envolveram na construção de três hortas 

orgânicas com cheiro verde, pimentão, cebolinha, pimentinha e pé de limão, e o que eu tive 

mais desgosto foi o pé de caraubeira que contava a história de Caraúbas/RN mais três pé de 

goiaba, coco, dois de acerola tudo desse lado. Era capim santo só sei que tinha tudo. Mas quando 

eu saí daqui acabou. Porque era o seguinte até para um aluno que vinha com fome pegava uma 

goiaba, seriguela que tinha também, eles comiam. Nesse período eu trabalhava na coordenação. 

Tinha dias que a gente tirava um balde daqueles de litro só com pimentão. Além de ter o 

consumo da escola ainda distribuía para os funcionários e a comunidade. Diversas vezes as 
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pessoas chegavam para pegar cheiro verde. A gente mesmo dava. Até para outras escolas eu 

cheguei a mandar na época pra outras escolas. A gente trabalha com projeto do meio 

ambiente, com datas comemorativas como São João com as comidas típicas fazendo o trabalho 

todo, sabe? A semana do folclore. É mais assim. Eu busco organizar a sala com as cadeiras em 

semicírculos, às vezes, enfileiradas e dependendo da atividade que irei trabalhar eu coloco em 

grupos separados por série. É dessa forma. Depende muito do que vou trabalhar naquele 

determinado grupo. Eu gosto também de trabalhar com o livro didático como recurso, mas a 

gente sabe que só o livro didático não é o suficiente, né? A gente sempre busca pesquisar na 

internet outros assuntos. Porque se formos lidar, somente, com o livro didático. Até porque, 

ultimamente, esses livros não estão vindo com a realidade do campo. Mas antes vinha com a 

realidade rural. Mas a realidade é lá do sul com determinadas coisas que os alunos não sabiam, 

entendeu? Porque a realidade do sul é diferente aqui do nordeste. Ai os livros vêm só baseado 

na realidade de lá e esquecendo da nossa. Então na sala de aula temos que fazer esse confronto 

de diferenciar e explicar a realidade de cada um. Além dos livros didáticos também trabalhamos 

com os jogos de dados, de matemática que trabalha fração e as quatro operações. Tem os jogos 

pra você formar palavras, enfim. Eu costumo separar por níveis, sabe? Porque assim, a gente 

sabe que os alunos do 4° e 5° ano são realidades e conhecimentos próximos, né? Tem alunos 

do 4° ano que acompanha muito bem o do 5° ano. Ai eu boto aquele aluno do 5° ano que está 

mais adiantado com o do 4°ano, sabe? Às vezes, aquele aluno que não está acompanhando junto 

com o que já sabe para ajudar o outro. E por aí vamos fazendo da forma que podemos. E a gente 

que trabalha na escola do campo a gente tem esse privilégio de saber a realidade da família. 

Claro que não sabemos de tudo, pois às vezes moramos com uma pessoa de um irmão e não 

sabemos da vida dele. Mas digamos que oitenta por cento sabemos, né? É uma comunidade 

pequena, nós sabemos. Se uma mãe bate no filho nós sabemos, quando um aluno está passando 

necessidade, geralmente, a gente sabe. É uma comunidade onde todo mundo mora próximo do 

outro. Aí você sabe que tem que ter uma maneira de ajudar e ver uma estratégia pra isso. Só 

recapitulando aqui a partir dessas fichas a apresentação eu já disse quando foi que comecei a 

ensinar, né? Meu pai e minha mãe sempre moraram aqui que eu tinha oito irmãos deles só eu 

que concluí os estudos. Também falei um pouco da minha infância que foi toda aqui mesmo. 

Sempre no campo, sempre na zona rural. Uma infância onde brincava muito, mas dividia esse 

tempo com o trabalho. Naquela época não tinha a questão da criança não poder trabalhar. Não 

tinha conselho tutelar. Assim, meu pai queria que eu ajudasse, mas queria que estudasse. Se 

tivesse alguma coisa para estudar ele apoiava. Tinha que ter um horário para estudar. Na minha 

infância não existia celular, a nossa brincadeira era com brinquedos populares que a gente 
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mesmo construía. Todos aqueles brinquedos de sucata. A gente sabia fazer carrinhos e todas as 

brincadeiras. E hoje a realidade é outra. Mas eu vivi tudo aquilo. Eu tive uma infância muito 

boa. Hoje, atualmente, claro que os nossos filhos, a infância é outra. Com outros tipos de 

brincadeira. Já é outro contexto.  
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ANEXO A – CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO RURAL - CEMER 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DO 

DESPORTO. 

CARAÚBAS/RN – RN 

 

01. UNIDADE II – ANTONIO VICENTE DE MELO - COMUNIDADE DE PEDRA II 

 

02. UNIDADEI III - APRONIANO MARTINS DE SÁ - COMUNIDADE MIRANDAS 

 

03. UNIDADE X - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - COMUNIDADE DE 

LÍNGUA DE VACA 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE 1º ao 5º 

02 Professora PCE Ens. Infantil 

 

04. UNIDADE XVIII – MANOEL PRAXEDES PIMENTA - COMUNIDADE DE DOIS 

IRMÃOS 

Nº FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE Ensino Infantil 

02 Auxiliar Cursando Ensino Infantil 

03 Professora PCE 1° ao 3° 

04 Professora PCE 4º e 5º 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE Ensino Infantil 

02 Auxiliar Cursando Ensino Infantil 

03 Professora Cursando Ensino Infantil 

04 Auxiliar Cursando Ensino Infantil 
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05. UNIDADE XIX – MAXIMIANO SALES DE OLIVEIRA - COMUNIDADE DE 

PEDRÊS 

 

 

 

06. UNIDADE XXI – NÚBIA DE OLIVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA - DISTRITO DE 

SÃO GERALDO 

 

 

 07. UNIDADE XXII PEDRO JÚLIO DO NASCIMENTO - COMUNIDADE DE KM 

101 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora Cursando Ens. Infantil 

02 Auxiliar 2º Grau Ens. Infantil 

03 Professora PCE 1º ao 3º 

04 Professora PCE 4º  e 5ª 

 

08. UNIDADE XXV – PROFESSORA ISABEL DINA - COMUNIDADE DE 

LIVRAMENTO 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE 1º ao 5º 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Auxiliar PCE ENS. INFANTIL 

02 Professor PCE 1° ao 3° 

03 Professor PCE 4º ao 5º 

04 Professora PCE ENS. INFANTIL 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE EDUC. INF. 

02 Professora PCE 1º ao 5º ano 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCA Ens. Infantil 

02 Auxiliar - Ens. Infantil 
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09. UNIDADE XXVII – SEBASTIÃO PINTO DE QUEIROZ - COMUNIDADE DE 

GALHO DO ANGICO 

 

10. UNIDADE XXVIII – UBALDO FERNANDES PIMENTA- COMUNIDADE DE 

ABDERRAMANT 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE Ens. Infantil 

02 Professora PCE 1º ao 5º 

 

11. UNIDADE XXX – ZACARIAS SALES ARCO VERDE - COMUNIDADE DE 

BOÁGUA 

 

12. UNIDADE XXXI - ADILINO SENA DE LIMA - COMUNIDADE DE XIQUE-XIQUE 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE ENS. INFANTIL 

02 Cuidadora PCE ENS. INFANTIL 

04 Professora PCE 1º ao 4º 

 

13. UNIDADE DE ENSINO INFANTIL ESPAÇO DA ALEGRIA - PA DE SANTA 

AGOSTINHA 

  

03 Professora PCE 1° ao 3° 

04 Cuidadora PCA 1° ao 3° 

05 Professora PCE 4º e 5º 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE 1º ao 5º 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PE Ens. Infantil 

02 Professora PE 1º ao 5º 

Nº. FUNÇÃO ESCOLARIDADE ANO ESCOLAR 

01 Professora PCE ENS. INFANTIL 
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ANEXO B – MISSA SOLENE REALIZADA PELO PE. LOURENÇO NA 

INAUGURAÇÃO DO AÇUDE NO LIVRAMENTO 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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ANEXO C - IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO E DA PRAÇA SÃO 

SEBASTIÃO EM 1936 

 

Fonte: Acervo de Antônio Gomes disponível em: GURGEL, 2013. 


